
Van:

Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

Frank Menger
Spoorlijn Groningen/Delfzijl - Veendam - Stadskanaal - Emmen - Eschede/Rheine waar Brink verkeerd zit
vrijdag 22 maart 2019 11:36:18
Witboektransport2050COM_2011_0144_FIN_NL_TXT.pdf
Economische Visie Eemsdelta 2030.pdf
Partituur-naar-de-Top-Adviesrapport-Topteam-Logistiek-2011_2013-10-01_52.pdf
2016-04-21 IC4 - spoorverbinding Kanaalzone - BRF BW aan Raad.pdf

Geachte leden van betrokken gemeenteraden en leden van de Staten, 

Velen van u zullen afgelopen maandag in het Dagblad van het Noorden
dit artikel gezien en gelezen
hebben: https://www.dvhn.nl/drenthe/Gepikeerde-gedeputeerde-Brink-
spoor-Emmen-Stadskanaal-is-onrealistisch-24280038.html. Waarbij dit
citaat overduidelijk aantoont dat de heer Brink niet goed op de hoogte
is van het werkelijke lobbyspel: ,,Kritiek is prima, maar verwijt mij niet dat ik
me niet inzet voor de Nedersaksenlijn. Het tegendeel is het geval. Ik ben de enige
die de spoorlijn heeft aangekaart aan de noordelijke spoortafel, waarin ook de
gedeputeerden voor infrastructuur van Groningen en Overijssel zitting hebben. Die
heb ik toen niet gehoord. Bovendien heb ik vorig jaar overleg gevoerd op het
ministerie om de lijn op de agenda te krijgen. Het antwoord was duidelijk: de kans
op geld van het Rijk is nul.’’

De enige conclusie die tal van inwoners van de regio trekken is dat de
heer Brink buigt voor de ambtelijke cultuur op het Ministerie van
Infrastructuur & Waterstaat. Die cultuur houdt in: 'Boven Zwolle woont
'niemand', dus wat hebben die mensen aan deze verbinding?'. Hij buigt
voor de Randstedelijke arrogantie die daar de dominante cultuur is. De
enige juiste vraag die u zich politiek moet stellen waarom Brabant het
wel lukt gemiddeld 10% in het BO-MIRT te claimen en Noord-Nederland
niets als opvolgende projecten van het RSP-Zuiderzeelijn? Doen wij hier
iets gigantisch verkeerd met onze lobby aanpak? 

Hieruit blijkt dat de heer Brink zijn huiswerk niet op orde heeft. Want
ook het Rijk houdt zich niet aan de afspraken van het Europese Witboek
Transport 2050. Hierin staan een aantal duidelijke afspraken over de
gemeenschappelijke infrastructuur en verkeersafwikkeling. Hier is de
link: https://europadecentraal.nl/onderwerp/overige-
onderwerpen/vervoer/vervoer-en-milieu/vervoer-2050/ waarin een
belangrijke opmerking staat: – een verschuiving van 50% van het
middellange passagiers- en goederenvervoer van de weg naar het spoor en het
water. Onder middellange afstand wordt verstaan tussen de 300 en 600
kilometer afstand. Dit naast de invloed die deze noodzakelijke
spoorverbinding gaat hebben op de bereikbaarheid tussen de gemeente
Emmen en de gemeente Groningen. Wat een regionaal onderdeel is in
dit vraagstuk. 

Als het Witboek Transport gevolgd wordt moet het betekenen minder
vrachtwagens op onder andere de N34. Waarvan een behoorlijk deel
grensoverschrijdend en op de middellange afstand zit vanuit Noord-
Nederland. Die vrachtwagens hebben geladen bij onze industrie, maar

https://www.dvhn.nl/drenthe/Gepikeerde-gedeputeerde-Brink-spoor-Emmen-Stadskanaal-is-onrealistisch-24280038.html
https://www.dvhn.nl/drenthe/Gepikeerde-gedeputeerde-Brink-spoor-Emmen-Stadskanaal-is-onrealistisch-24280038.html
https://europadecentraal.nl/onderwerp/overige-onderwerpen/vervoer/vervoer-en-milieu/vervoer-2050/
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1. DE EUROPESE VERVOERSRUIMTE VOORBEREIDEN OP DE TOEKOMST 


1. Vervoer is essentieel voor onze economie en maatschappij. Mobiliteit is vitaal voor 
de interne markt en voor de levenskwaliteit van de burger, die de vrijheid geniet om 
te reizen. Vervoer is een randvoorwaarde voor groei en jobcreatie: het moet 
duurzaam zijn in het licht van de uitdagingen waar we voor staan. Vervoer heeft 
een mondiale dimensie en vergt derhalve een sterke internationale samenwerking. 


2. De toekomstige welvaart van ons continent hangt af van de mate waarin alle 
Europese regio's hun concurrentiepositie binnen de wereldeconomie in stand 
kunnen houden. Dat vergt een efficiënt vervoerssysteem. 


3. Het Europees vervoer bevindt zich op een kruispunt. Naast de traditionele 
knelpunten kampt de EU met een aantal nieuwe uitdagingen. 


4. Er moet nog een lange weg worden afgelegd voor de voltooiing van de interne 
vervoersmarkt, die nog steeds met een aantal belangrijke knelpunten en 
belemmeringen kampt. Een aantal problemen moeten worden herbekeken – hoe kan 
in het licht van de te verwachten schaarste en milieuvereisten aan hulpbronnen 
worden ingespeeld op het verlangen van de burger om te reizen en op de 
economische behoefte aan goederenvervoer? De vervoerssystemen van Oost- en 
West-Europa moeten worden verenigd om tegemoet te komen aan de 
vervoersbehoeften van nagenoeg het hele continent en zijn 500 miljoen inwoners. 


5. Olie zal de volgende decennia schaarser worden en de onzekerheid over de 
bevoorrading zal toenemen. Zoals het IEA onlangs heeft gesteld, zullen de 
olieprijzen sterker stijgen indien we er niet in slagen koolstofuitstoot te reduceren. 
In 2010 heeft de EU voor ongeveer 210 miljard euro olie ingevoerd. Onze sterke 
olieafhankelijkheid kan onze mogelijkheden om te reizen – en de veiligheid van 
onze economie – ernstig in het gedrang brengen en zware gevolgen hebben voor de 
inflatie, de handelsbalans en het algemene concurrentievermogen van de EU-
economie. 


6. Tegelijk heeft de EU een oproep gelanceerd, daarin bijgetreden door de 
internationale gemeenschap, om de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen 
drastisch te beperken om de opwarming van het klimaat te beperken tot minder dan 
2 °C. Om deze doelstelling te bereiken en als onderdeel van de vereiste 
uitstootverlaging door de volledige groep van ontwikkelde landen, dient de EU 
tegen 2050 de totale uitstoot met 80 tot 95% te verminderen ten opzichte van het 
niveau in 1990. Uit de analyse van de Commissie1 blijkt dat in een aantal sectoren 
nog sterkere reducties kunnen worden bereikt. In de vervoerssector, waar de 
uitstoot van broeikasgassen nog steeds sterk blijft toenemen, moet de uitstoot van 
broeikasgassen tegen 2050 met minsten 60% worden verminderd ten opzichte van 
19902. Tegen 2030 wordt voor vervoer gestreefd naar een daling van de 
broeikasgasemissies met 20% ten opzichte van 2008. Gelet op de sterke groei van 


                                                 
1 Zie de mededeling van de Commissie: "Routekaart naar een concurrerende koolstofarme economie in 


2050", COM(2011) 112. 
2 Dit betekent dat de uitstoot met ongeveer 70% moet worden verminderd ten opzichte van 2008. 
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de vervoersemissies tijdens de jongste twee decennia, zou de uitstoot daarmee nog 
steeds 8% hoger liggen dan in 1990. 


7. Sinds de eerste grote oliecrisis 40 jaar geleden is het vervoerssysteem – ondanks de 
technische vooruitgang, het potentieel voor kosteneffectieve energie-
efficiëntieverbeteringen en de geleverde beleidsinspanningen – fundamenteel niet 
veranderd. Ons vervoer is energie-efficiënter geworden, maar de EU blijft voor 
90% van haar energiebehoeften afhankelijk van olie en olieproducten. Het vervoer 
is schoner, maar door zijn groei blijft het nog steeds een grote bron van 
geluidshinder en luchtverontreiniging. 


8. Nieuwe voertuig- en verkeersbeheertechnologieën zijn essentieel om de uitstoot in 
de EU en de rest van de wereld terug te dringen. De race naar duurzame mobiliteit 
wordt op wereldschaal gelopen. Uitstel en een te voorzichtige invoering van nieuwe 
technologieën kan een onomkeerbare terugval van de Europese vervoersindustrie 
teweegbrengen. De vervoerssector van de Unie wordt geconfronteerd met 
toenemende concurrentie op de snel ontwikkelende mondiale vervoersmarkten. 


9. Talrijke Europese bedrijven zijn wereldleider op het gebied van infrastructuur, 
logistiek, verkeersbeheersystemen en de bouw van vervoersuitrusting, maar nu 
andere regio's in de wereld enorme programma's opzetten om hun vervoer te 
moderniseren en te investeren in infrastructuur, is het essentieel dat het Europees 
vervoer zich blijft ontwikkelen en investeert om zijn concurrentiepositie te 
handhaven. 


10. Infrastructuur creëert mobiliteit. Een grondige bijsturing van het vervoerssysteem 
is niet haalbaar zonder een aangepast netwerk en een intelligenter gebruik daarvan. 
Investeringen in vervoersinfrastructuur hebben in het algemeen een positief effect 
op de economische groei, zorgen voor welvaart en banen en bevorderen de handel, 
de geografische bereikbaarheid en de mobiliteit van mensen. Bij de planning moet 
getracht worden de economische groei maximaal te stimuleren en de negatieve 
effecten op het milieu zoveel mogelijk te beperken. 


11. Congestie vormt een groot probleem, met name op de wegen en in de lucht, en 
brengt de bereikbaarheid in het gedrang. Bovendien is de vervoersinfrastructuur in 
het oosten van de Unie minder sterk ontwikkeld dan in het westen, terwijl beide 
dichter bij elkaar moeten worden gebracht. De overheidsmiddelen voor de 
financiering van infrastructuur staan onder toenemende druk en er is behoefte aan 
een nieuw financierings- en tariferingsbeleid. 


12. Sinds de publicatie van het Witboek vervoer in 2001 is heel wat bereikt. De 
luchtvaart- en wegvervoermarkten zijn verder vrijgemaakt, die voor het 
spoorvervoer gedeeltelijk. Het gemeenschappelijk Europees luchtruim werd met 
succes ingevoerd. Alle vervoerswijzen zijn veiliger geworden. Er werden nieuwe 
regels vastgesteld op het gebied van arbeidsvoorwaarden en passagiersrechten. De 
trans-Europese netwerken (gefinancierd via de TEN-V, de Structuurfondsen en het 
Cohesiefonds) hebben bijgedragen tot de geografische cohesie en de aanleg van 
hogesnelheidslijnen. De internationale banden en samenwerking werden versterkt. 
Er werden grote inspanningen geleverd om de milieuprestaties van het vervoer te 
verbeteren. 
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13. Ons vervoerssysteem is echter nog steeds niet duurzaam. Wanneer we 40 jaar 
vooruit kijken, is het duidelijk dat we van koers moeten veranderen. Indien we het 
huidige beleid voortzetten, zal de olieafhankelijkheid van het vervoer nauwelijks 
onder de 90%3 dalen en zal het aandeel hernieuwbare energie nauwelijks hoger 
liggen dan de 10%-doelstelling voor 2020. De CO2-uitstoot door vervoer zou tegen 
2050 nog steeds een derde hoger liggen dan in 1990. De congestiekosten zullen 
tegen 2050 met ongeveer 50% stijgen. De bereikbaarheidskloof tussen centraal en 
perifeer gelegen gebieden zal nog groeien. De maatschappelijke kosten van 
ongevallen en geluidsoverlast zouden blijven stijgen4. 


14. Voortbouwend op de lessen uit het verleden, biedt dit stappenplan een algemene 
kijk op de ontwikkelingen op het gebied van vervoer, op de toekomstige 
uitdagingen en op de beleidsinitiatieven die moeten worden onderzocht. De visie 
van de Commissie op de toekomst van het vervoer wordt toegelicht in deel 2. De 
belangrijkste maatregelen om die visie te realiseren worden geschetst in deel 3, 
samengevat in bijlage I en uitvoeriger beschreven in het begeleidende 
werkdocument van de diensten van de Commissie. 


2. EEN VISIE VOOR EEN CONCURREREND EN DUURZAAM VERVOERSSYSTEEM 


2.1. De toename van het vervoer en de mobiliteit verzoenen met een 
emissiereductie van 60% 


15. Ingrijpende maatregelen leveren talrijke voordelen op. De vervoersindustrie is een 
belangrijke economische sector: de sector zelf telt in de EU 10 miljoen werknemers 
en vertegenwoordigt ongeveer 5% van het BBP. 


16. De EU en de regeringen moeten producenten en bedrijven (in de mate van het 
mogelijk uitgaande van marktmechanismen) duidelijkheid verschaffen over de 
toekomstige beleidskaders zodat zij een investeringsbeleid kunnen uitstippelen. Een 
samenhangend beleid in de hele Unie is essentieel - een situatie waarin bijvoorbeeld 
één lidstaat uitsluitend voor elektrische auto's zou opteren en een andere zich 
volledig op biobrandstoffen richt, zou het vrij verkeer in Europa tenietdoen. 


17. De uitdaging bestaat erin de olieafhankelijkheid van het vervoerssysteem te 
doorbreken zonder in te boeten aan efficiëntie en mobiliteit. Overeenkomstig het 
vlaggenschipinitiatief voor een "efficiënt gebruik van hulpbronnen" in het kader 
van de Europa 2020-strategie5 en het nieuwe "energie-efficiëntieplan 2011"6 bestaat 
de belangrijkste doelstelling van het Europees vervoersbeleid erin bij te dragen tot 
de ontwikkeling van een systeem dat de Europese groei ondersteunt, het 
concurrentievermogen versterkt en hoogwaardige mobiliteitsdiensten biedt met een 
efficiënter gebruik van hulpbronnen. In de praktijk moeten we werk maken van 
vervoer dat minder en schonere energie gebruikt, optimaler gebruik maakt van een 


                                                 
3 Zelfs in een scenario waarin het gebruik van biobrandstoffen en elektriciteit nog licht toeneemt ten 


opzichte van het huidige niveau. 
4 Een beschrijving van de manier waarop vervoer zich tot 2050 zou ontwikkelen indien niet wordt 


ingegrepen om deze trends om te buigen (referentiescenario) wordt gegeven in bijlage 3: 
"Referentiescenario (2010-2050)" van de effectbeoordeling bij het Witboek vervoer. 


5 COM(2010) 2020. 
6 COM(2011) 109. 
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moderne infrastructuur en minder schade toebrengt aan het milieu en belangrijke 
natuurlijke hulpbronnen, zoals water, land en ecosystemen. 


18. De mobiliteit beperken is geen optie. 


19. Er moeten nieuwe vervoerspatronen worden ontwikkeld waarbij grotere 
hoeveelheden goederen en grotere aantallen passagiers samen naar hun bestemming 
worden gebracht via de efficiëntste (combinatie van) vervoerswijzen. Individueel 
vervoer wordt bij voorkeur gebruikt voor de laatste kilometers van een traject en 
wordt met schone voertuigen verricht. Informatietechnologie zorgt voor 
eenvoudigere en betrouwbaardere overstappen. Gebruikers betalen de volledige 
kosten van het vervoer in ruil voor minder congestie, meer informatie, een betere 
dienstverlening en meer veiligheid. Toekomstige ontwikkelingen moeten aan een 
aantal principes beantwoorden: 


– bij alle vervoerswijzen moet de energie-efficiëntie van voertuigen worden 
verbeterd; ontwikkelen en invoeren van duurzame brandstoffen en 
aandrijfsystemen; 


– de prestaties van multimodale logistieke ketens optimaliseren, onder meer door 
gebruik te maken van vervoerswijzen die efficiënter met hulpbronnen 
omspringen wanneer andere technologische innovaties niet zouden volstaan (bv. 
goederenvervoer over lange afstand); 


– een efficiënter gebruik van de vervoersinfrastructuur dankzij een beter 
verkeersbeheer en informatiesystemen (bv. ITS, SESAR, ERTMS, SafeSeaNet, 
RIS), geavanceerde logistiek en marktmaatregelen zoals de volledige invoering 
van een geïntegreerde Europese spoorvervoermarkt, het opheffen van de 
beperkingen op cabotage en van de belemmeringen voor de kustvaart, 
transparante prijsvorming enz. 


20. Er is geen tijd voor uitstel. Het duurt vele jaren om infrastructuur te plannen, te 
bouwen en uit te rusten. Treinen, vliegtuigen en schepen gaan bovendien decennia 
mee. De keuzes die we nu maken, zijn bepalend voor het vervoer in 2050. We 
moeten op Europees niveau actie ondernemen om ervoor te zorgen dat we samen 
met onze partners het vervoer van de toekomst ontwikkelen in plaats van dat elders 
in de wereld te laten gebeuren. 


21. Om de hierboven geschetste problemen op te lossen moeten we tegen 2050 zeer 
verregaande doelstellingen halen – en ambitieuze doelstellingen tegen 2020/30 om 
zeker te zijn dat we op de goede weg zijn. De mate waarin het vervoerssysteem kan 
worden bijgestuurd, is voor elk vervoerssegment verschillend omdat voor elk 
segment andere technologische opties in aanmerking komen. Hierna gaat de 
Commissie dan ook uit van drie belangrijke vervoerssegmenten: middellange 
afstand, lange afstand en stedelijk vervoer. De uitkomst wordt bepaald door talrijke 
actoren: de EU, de lidstaten, regio's, steden, maar ook de bedrijven, de sociale 
partners en burgers zullen hun steentje moeten bijdragen. 


2.2. Een efficiënt kernnetwerk voor multimodaal interstedelijk reizen en vervoer 


22. Voor middellange afstanden zijn de nieuwe technologieën minder ver gevorderd en 
zijn er minder modale keuzes voorhanden dan in de stad. Dit is echter het segment 
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waarop het EU-beleid het grootste effect kan hebben (minder conflicten met het 
subsidiariteitsbeginsel of internationale overeenkomsten). Voertuigen die zuiniger 
omspringen met hulpbronnen en schonere brandstoffen zullen wellicht niet volstaan 
om de vereiste emissiedaling te bereiken en bieden geen antwoord op het 
congestieprobleem. Ze moeten gepaard gaan met een overschakeling naar grote 
volumes voor vervoer over lange afstanden. Dit betekent voor passagiers meer 
gebruik maken van autobus en touringcar, de trein en het vliegtuig en, voor 
goederen, multimodale oplossingen waarbij vervoer over lange afstand via het 
spoor en over het water verloopt. 


23. Een betere vervoerswijzekeuze vergt een sterkere integratie van de modale 
netwerken: luchthavens, havens, trein-, metro- en busstations, moeten beter met 
elkaar worden verbonden en worden omgevormd tot multimodale 
passagiersknooppunten. Online informatie-, boekings- en betalingssystemen waarin 
alle vervoerswijzen zijn geïntegreerd, moeten multimodale verplaatsingen 
vergemakkelijken. Een groter gebruik van collectieve vervoerswijzen moet gepaard 
gaan met een aangepast passagiersrechtenkader. 


24. Goederenvervoer over korte en middellange afstand (minder dan 300 km)7 zal in 
grote mate met vrachtwagens blijven gebeuren. Het is derhalve belangrijk, naast het 
aanmoedigen van alternatieve vervoersoplossingen (spoor, vervoer via het water), 
om vrachtwagens efficiënter te maken door de ontwikkeling en invoering van 
nieuwe motoren en schonere brandstoffen, het gebruik van intelligente 
vervoerssystemen en andere maatregelen om de marktmechanismen te versterken. 


25. Op langere afstand zijn de mogelijkheden om het wegvervoer koolstofvrij te maken 
beperkter en moet multimodaal goederenvervoer voor verladers economisch 
aantrekkelijk worden gemaakt. Dit vergt een efficiënte comodaliteit. De EU dient te 
werk te maken van specifieke goederencorridors met een optimaal energieverbruik, 
een sterk gereduceerde uitstoot en een minimale impact op het milieu en die 
aantrekkelijk zijn door hun betrouwbaarheid, beperkte congestie en lage exploitatie- 
en administratiekosten. 


26. Het spoor heeft, in het bijzonder voor het vervoer van goederen, soms een 
onaantrekkelijk imago. Voorbeelden in een aantal lidstaten bewijzen nochtans dat 
het een aantrekkelijk alternatief kan zijn. Er moet een structurele omwenteling op 
gang worden gebracht waardoor het spoor effectief kan concurreren en op 
middellange en lange afstand een groter aandeel van het goederenvervoer voor zijn 
rekening kan nemen (voor passagiers, zie hierna). Er zijn aanzienlijke investeringen 
nodig om de capaciteit van het spoornet uit te breiden en te moderniseren. 
Geleidelijk moet nieuw rollend materieel worden ingevoerd met stille remmen en 
automatische koppelingen. 


27. Aan de kusten moeten meer en efficiëntere toegangspunten tot de Europese 
markten worden voorzien zodat overbodig verkeer dwars door Europa wordt 
vermeden. Zeehavens vervullen een cruciale rol als logistieke centra en hebben 
behoefte aan efficiënte hinterlandverbindingen. Hun ontwikkeling is essentieel om 


                                                 
7 Uit berekeningen op basis van Eurostatgegevens blijkt dat meer dan de helft van alle via de weg 


vervoerde goederen (uitgedrukt in tonnage) vervoerd worden over afstanden van minder dan 50 km en 
dat die afstand in driekwart van de gevallen minder dan de 150 km bedraagt. 
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de grotere goederenvolumes te verwerken, zowel via kustvaart binnen de EU als via 
scheepvaart naar de rest van de wereld. De binnenvaart, met name waar nog 
onaangeroerd potentieel bestaat, moet een grotere rol spelen voor het vervoer van 
goederen naar het hinterland en als verbinding tussen de Europese zeeën. 


2.3. Wereldwijde gelijke concurrentievoorwaarden voor reizen over lange afstand 
en intercontinentaal goederenvervoer 


28. De scheep- en luchtvaart bezitten een inherente globale dimensie. In de luchtvaart 
moet werk worden gemaakt van efficiëntere toestellen en een beter 
luchtverkeersbeheer. Dit zorgt niet alleen voor een daling van de uitstoot, maar 
garandeert ook een concurrentievoordeel; er moet evenwel op gelet worden in de 
EU geen buitensporige exploitatiebelemmeringen op te leggen die de rol van de EU 
als wereldwijde luchtvaarthub in het gedrang kunnen brengen. De 
vervoerscapaciteit moet worden geoptimaliseerd en, waar nodig, uitgebreid om 
tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar reizen van en naar derde landen 
en gebieden in Europa die anders moeilijk bereikbaar zijn, waardoor de Europese 
luchtvaart tegen 2050 zou kunnen verdubbelen. In andere gevallen (hoge snelheid) 
moet het spoor een groot deel van het verkeer over middellange afstand voor zijn 
rekening nemen. Om de 2050-doelstelling te halen moet de Europese 
luchtvaartsector een pioniersrol vervullen in het gebruik van koolstofarme 
brandstoffen. 


29. Ook in de scheepvaart moeten de concurrentievoorwaarden op wereldschaal8 gelijk 
worden geschakeld. De EU moet – in samenwerking met de IMO en andere 
internationale organisaties – streven naar de universele toepassing en handhaving 
van strenge normen inzake veiligheid, beveiliging, milieubescherming, 
arbeidsvoorwaarden en de bestrijding van piraterij. De milieuprestaties van de 
scheepvaart kunnen en moeten worden verbeterd door zowel betere technologie en 
brandstoffen als een bijsturing van de exploitatie: de totale CO2-uitstoot door de 
scheepvaart moet tegen 2050 met 40% (indien haalbaar) worden verminderd ten 
opzichte van 2005. 


2.4. Schoon stedelijk vervoer en woon- werkverkeer 


30. Door de hogere bevolkingsdichtheid en omdat de autonomie van een voertuig in de 
stad minder belangrijk is, is het in steden gemakkelijk om over te schakelen op 
schonere voertuigen. Er is meer openbaar vervoer beschikbaar en men kan zich ook 
te voet en met de fiets verplaatsen. Steden leiden het meest onder congestie, slechte 
luchtkwaliteit en lawaaihinder. Stedelijk vervoer is verantwoordelijk voor ongeveer 
een kwart van de CO2-uitstoot door vervoer en 69% van de verkeersongevallen 
gebeuren in de stad. De geleidelijke verdwijning van voertuigen op klassieke 
brandstoffen9 uit onze steden zal sterk bijdragen tot de vermindering van onze 
olieafhankelijkheid, van de uitstoot van broeikasgassen en van de plaatselijke 
luchtverontreiniging en lawaaihinder. Om hierop in te spelen moet voor deze 
nieuwe voertuigen een aangepaste oplaad-/tankinfrastructuur worden ontwikkeld. 


                                                 
8 De EU heeft een geïntegreerd maritiem beleid ontwikkeld waarin de scheepvaart in een bredere 


beleids-, concurrentie- en regionale ontwikkelingscontext wordt bekeken, zie COM(2009) 540. 
9 Met "voertuigen op klassieke brandstoffen" wordt bedoeld voertuigen met een niet-hybride interne 


verbrandingsmotor. 
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31. Een toename van het openbaarvervoergebruik in combinatie met 
minimumdienstverplichtingen zal het mogelijk maken de densiteit en frequentie te 
verhogen en een nieuwe dynamiek op gang brengen in het openbaar vervoer. 
Dankzij het beheer van de vervoersvraag en ruimtelijke ordening kunnen de 
verkeersvolumes worden gereduceerd. Verplaatsingen te voet en met de fiets 
faciliteren, moet een integrerend onderdeel worden van stedelijke mobiliteit en 
infrastructuurontwerp. 


32. Het gebruik van compactere, lichtere en gespecialiseerde wegvoertuigen voor 
passagiers moet worden aangemoedigd. Grote wagenparken van stadsbussen, taxi's 
en bestelwagens zijn bijzonder geschikt voor de invoering van alternatieve 
aandrijfsystemen en brandstoffen. Zij kunnen een aanzienlijke bijdrage leveren tot 
de vermindering van de koolstofuitstoot door het stedelijk vervoer en vormen 
tegelijk een testomgeving voor nieuwe technologieën en een gelegenheid voor de 
eerste introductie daarvan op de markt. Ook rekeningrijden en het wegwerken van 
fiscale anomalieën kunnen het gebruik van het openbaar vervoer en de geleidelijke 
invoering van alternatieve aandrijfsystemen stimuleren. 


33. De interface tussen goederenvervoer over lange afstand en de laatste kilometers tot 
de eindbestemming moet efficiënter worden georganiseerd. Doel is individuele 
leveringen, het minst efficiënte deel van het traject, te beperken tot een zo kort 
mogelijk traject. Het gebruik van intelligente vervoerssystemen draagt bij tot 
verkeersbeheer in realtime en vermindert de levertijd en congestie tijdens de laatste 
kilometers. Dit vervoer kan worden uitgevoerd door stedelijke vrachtwagens met 
een lage uitstoot. Het gebruik van elektrische, hybride en waterstofvoertuigen zal 
niet alleen de uitstoot, maar ook het geluid verminderen, waardoor een groter deel 
van het goederenvervoer in de stad tijdens de nacht kan gebeuren. Dit zou de 
congestie tijdens de ochtend- en avondspits verlichten. 


2.5. Tien doelstellingen voor een concurrerend vervoersystemen met een efficiënt 
gebruik van hulpbronnen: stappen op weg naar een reductie van de 
broeikasgasemissies met 60% 


Ontwikkelen en invoeren van nieuwe en duurzame brandstoffen en aandrijfsystemen 


(1) het gebruik van voertuigen op klassieke brandstoffen in de stad halveren tegen 2030; 
en volledig verbieden tegen 2050; de stadsdistributie tegen 2030 grotendeels CO2-
vrij maken10; 


(2) het aandeel van duurzame koolstofarme brandstoffen in de luchtvaart tegen 2050 
verhogen tot 40%; eveneens tegen 2050 de CO2-uitstoot door het gebruik van 
bunkerbrandstoffen in de scheepvaart met 40% verminderen (indien mogelijk met 
50%11). 


De prestaties van multimodale logistieke ketens verbeteren, onder meer door een 
groter gebruik van energie-efficiëntere vervoerswijzen 


                                                 
10 Hierdoor zal ook de uitstoot van schadelijke stoffen sterk dalen. 
11 Zie de mededeling van de Commissie: "Routekaart naar een concurrerende koolstofarme economie in 


2050", COM(2011) 112. 
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(3) tegen 2030 moet 30% van het goederenvervoer via de weg over afstanden van meer 
dan 300 km per spoor of over het water gebeuren en tegen 2050 meer dan 50% 
dankzij efficiënte en groene goederencorridors; om die doelstelling te bereiken, moet 
een aangepaste infrastructuur worden uitgebouwd; 


(4) het Europese hogesnelheidsnet tegen 2050 voltooien; de lengte van het bestaande 
hogesnelheidsnet tegen 2030 verdrievoudigen en in alle lidstaten een dicht spoornet 
in stand houden; tegen 2050 moet meer dan de helft van het passagiersvervoer over 
middellange afstand per spoor gebeuren; 


(5) in de hele EU een volledig functioneel en gebiedsdekkend multimodaal TEN-V-
kernnetwerk tegen 2030, met tegen 2050 een hoogwaardig netwerk met bijhorende 
informatiediensten; 


(6) alle grote luchthavens tegen 2050 aansluiten op het spoornet, bij voorkeur op het 
HST-net; ervoor zorgen dat alle zeehavens goed zijn ontsloten door het 
goederenvervoer per spoor en, indien mogelijk, ook de binnenvaart. 


Informatiesystemen en marktstimulansen om de efficiency van het vervoerssysteem en 
het infrastructuurgebruik te verhogen 


(7) invoering van gemoderniseerde infrastructuur voor luchtverkeersbeheer (SESAR12) 
in Europa tegen 2020 en voltooiing van het gemeenschappelijk Europees luchtruim; 
invoering van vergelijkbare verkeersbeheerssystemen voor het vervoer over land en 
water (ERTMS13, ITS14, SSN, LRIT15, RIS16). Invoering van het Europees 
wereldwijd satellietnavigatiesysteem (Galileo); 


(8) tegen 2020 het kader ontwikkelen voor een Europees multimodaal informatie-, 
beheers- en tariefsysteem; 


(9) tegen 2050 het aantal verkeersdoden tot nagenoeg nul herleiden; om die doelstelling 
te bereiken, streeft de EU naar een halvering van het aantal slachtoffers tegen 2020; 
ervoor zorgen dat de EU wereldleider is inzake de veiligheid en beveiliging van alle 
vervoerswijzen; 


(10) werk maken van de algemene toepassing van het principe "de gebruiker/de vervuiler 
betaalt" en verbintenissen van de private sector om anomalieën op te heffen, 
waaronder contraproductieve subsidies, inkomsten te genereren en de financiering 
van toekomstige vervoersinvesteringen te waarborgen. 


                                                 
12 Overeenkomstig het Europees ATM-masterplan: 
http://ec.europa.eu/transport/air/sesar/deployment_en.htm 
13 Overeenkomstig het Europees ERTMS-implementatieplan: zie Besluit C/2009/561 van de Commissie. 
14 Overeenkomstig het Easy Way 2 plan: zie Besluit C/2010/9675 van de Commissie. 
15 Richtlijn 2002/59/EG betreffende de invoering van een communautair monitoring en 


informatiesysteem voor de zeescheepvaart (PB L 208 van 5.8.2002, als gewijzigd bij Richtlijn 
2009/17/EG (PB L 131 van 28.5.2009). 


16 Zie Richtlijn 2005/44/EG. 
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3. DE STRATEGIE – DE NODIGE MAATREGELEN 


34. De realisatie van de hierboven geschetste visie vergt een efficiënt kader voor de 
gebruikers en exploitanten, een snelle invoering van nieuwe technologieën en een 
aangepaste infrastructuur: 


– De goede werking en een reële concurrentie op de interne markt wordt nog 
steeds gehinderd door een aantal belemmeringen. De doelstelling voor het 
volgende decennium is een echte interne Europese vervoersruimte te creëren 
door alle resterende barrières tussen vervoerswijzen en nationale systemen op te 
heffen, het integratieproces te stimuleren en het ontstaan van multinationale en 
multimodale vervoerders te faciliteren. Het beleid van de Commissie zal gepaard 
gaan met een waakzame handhaving van de concurrentieregels voor alle 
vervoerswijzen. Om spanningen en nadelige effecten te vermijden, moet een 
sterkere convergentie en handhaving van sociale regels, veiligheids- en 
milieuvoorschriften, normen inzake minimumdienstverlening en 
passagiersrechten een integrerend onderdeel vormen van die strategie. 


– Innovatie is essentieel voor deze strategie17. Onderzoek binnen de EU moet de 
volledige cyclus bestrijken van onderzoek en innovatie tot de geïntegreerde 
invoering door zich toe te spitsen op de meest kansrijke technologieën en alle 
betrokken actoren18 samen te brengen. Innovatie kan ook een rol spelen bij de 
aanmoediging van duurzamer gedrag. 


– Bij de inspanningen om een concurrerender en duurzamer vervoerssysteem tot 
stand te brengen moet worden nagedacht over de vereisten waaraan het netwerk 
moet voldoen en moeten de juiste investeringen worden voorzien: het EU-beleid 
inzake vervoersinfrastructuur moet ondersteund worden door een 
gemeenschappelijke visie en voldoende middelen. De vervoerskosten moeten 
volledig worden doorberekend in de prijs. 


35. Bijlage I bij deze mededeling bevat een lijst van de geplande maatregelen. In het 
begeleidende werkdocument van de Commissie wordt een gedetailleerde 
toelichting verschaft. 


3.1. Een interne Europese vervoersruimte 


36. Een interne Europese vervoersruimte moet het vervoer van personen en goederen 
vergemakkelijken, de kosten drukken en het Europees vervoer duurzamer maken. 
Het gemeenschappelijk Europese luchtruim dient volgens planning te worden 
ingevoerd en reeds in 2011 zal de Commissie maatregelen nemen om de capaciteit 
en kwaliteit van de Europese luchthavens te verbeteren. De grootste belemmeringen 
situeren zich op dit moment nog op de interne spoorvervoersmarkt, waarvan de 
voltooiing prioriteit geniet om tot een gemeenschappelijke Europese 
spoorwegruimte te komen. Dit betekent dat de technische, administratieve en 


                                                 
17 Zie de mededeling van de Commissie betreffende de "Innovatie-Unie", COM(2010) 546 en de 


mededeling van de Commissie "Een digitale Agenda voor Europa", COM(2010) 245/2. 
18 De mededeling van de Commissie COM(2010) 186, waarin een technologieneutrale aanpak wordt 


voorgesteld ten aanzien van de alternatieve brandstoffen voor interne verbrandingsmotoren, 
elektrische voertuigen en waterstof/brandstofcelvoertuigen, vormt de basis voor het beleid inzake 
schone en energiezuinige voertuigen. 
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juridische belemmeringen voor de toegang tot de nationale spoorwegmarkten 
moeten worden weggewerkt. Een verdere integratie van de markt voor het 
goederenvervoer via de weg zal het wegvervoer nog efficiënter en competitiever 
maken. Voor de scheepvaart zal de invoering van een "blauwe gordel" in de zeeën 
rond Europa de formaliteiten voor schepen die tussen EU-havens varen 
vereenvoudigen en er moet een passend netwerk worden opgezet voor de uitvoering 
van de Europese taken inzake de binnenvaart. De markttoegang tot havens moet 
verder worden verbeterd. 


37. De openstelling van de markt moet gepaard gaan met degelijke banen en 
arbeidsvoorwaarden aangezien personeel een essentieel element is van een 
hoogwaardig vervoerssysteem. Het is algemeen bekend dat de vervoerssector in de 
toekomst met een groot gebrek aan arbeidskrachten en vaardigheden zal kampen. 
Het is belangrijk om het concurrentievermogen en de sociale aspecten met elkaar te 
verzoenen. Sociaal overleg moet ervoor zorgen dat sociale conflicten, die in een 
aantal sectoren, met name de luchtvaart, reeds aanzienlijke economische verliezen 
hebben veroorzaakt, te vermijden. 


38. Beveiliging van het vervoer staat hoog op de Europese agenda. De brede 
benadering van de EU van beleid, regelgeving en monitoring van de beveiliging in 
de lucht- en scheepvaart moet verder worden versterkt en verankerd door 
samenwerking met belangrijke internationale partners. Voor de beveiliging van 
passagiers moeten de screeningmethodes worden verbeterd om een hoog 
beveiligingsniveau te combineren met minimale hinder. Voor goederen die van 
buiten de EU afkomstig zijn kan worden gedacht aan een op risico gebaseerde 
aanpak. Voorts moet een passende Europese aanpak worden gezocht voor die 
aspecten van de beveiliging van het vervoer over land waar EU-maatregelen een 
toegevoegde waarde bieden. 


39. Een kader creëren voor een veilig vervoer is essentieel voor de Europese burger. Er 
wordt een Europese strategie ontwikkeld voor de veiligheid van de 
burgerluchtvaart, die voorziet in aanpassing aan nieuwe technologieën en, uiteraard, 
internationale samenwerking met onze belangrijkste partners. In de scheepvaart 
vergt de veiligheid van passagiersschepen een proactieve aanpak. Het monitoring- 
en informatiesysteem voor de zeescheepvaart, SafeSeaNet, wordt de hoeksteen van 
alle maritieme informatietools voor de veiligheid en beveiliging van de scheepvaart 
en voor de bescherming van het milieu tegen verontreiniging door schepen. 
SafeSeaNet zal daardoor een cruciale bijdrage leveren tot de invoering van een 
gemeenschappelijke omgeving voor de uitwisseling van informatie voor het 
toezicht op het maritieme gebied19 van de EU en de invoering van een 
gemeenschappelijke scheepvaartruimte ondersteunen. Voor het spoor zijn de 
harmonisering en het toezicht op de veiligheidscertificering essentiële elementen 
van een gemeenschappelijke Europese spoorwegruimte. In deze drie 
vervoerssectoren vervullen het Europees Agentschap voor de veiligheid van de 
luchtvaart, het Agentschap voor de maritieme veiligheid en het Europees 
Spoorwegbureau een essentiële functie. 


                                                 
19 COM(2009) 538 definitief en COM(2010) 584 definitief. 
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40. Hoewel het aantal verkeersdoden in de EU het afgelopen decennium ongeveer 
gehalveerd is, kwamen op de Europese wegen in 2009 nog 34 500 mensen om het 
leven. Maatregelen op het gebied van technologie, handhaving, opleiding en 
bijzondere aandacht voor kwetsbare weggebruikers zijn belangrijk om het aantal 
doden nog drastisch te verminderen. 


41. De kwaliteit, toegankelijkheid en betrouwbaarheid van vervoersdiensten zal de 
volgende jaren nog belangrijker worden, met name door de veroudering van de 
bevolking en om het openbaar vervoer te promoten. Aantrekkelijke frequenties, 
comfort, vlotte toegankelijkheid, een betrouwbare dienstverlening en intermodale 
integratie zijn de belangrijkste kenmerken van een hoogwaardige dienstverlening. 
De beschikbaarheid van informatie over reistijden en alternatieve routes is even 
belangrijk om naadloze mobiliteit van deur tot deur te waarborgen, zowel voor 
passagiers als goederen. 


42. De EU heeft reeds een uitgebreid pakket passagiersrechten vastgesteld en zal dat 
nog verder uitbreiden. De crisis door de aswolk en de extreme 
weersomstandigheden in 2010 hebben aangetoond dat mobiliteitsnoodplannen 
nodig zijn om de mobiliteit van personen en goederen in crisissituaties te 
waarborgen. Deze gebeurtenissen hebben aangetoond dat het vervoerssysteem 
weerbaarder moet worden gemaakt door de ontwikkeling van scenario's en 
noodplanning. 


3.2. Innovatie voor de toekomst – technologie en gedrag 


Een Europese strategie voor onderzoek, innovatie en implementatie inzake vervoer 


43. Een technologische oplossing zal niet volstaan om olie als brandstof te doen 
uitdoven. Dat vergt een nieuw mobiliteitsconcept, ondersteund door diverse nieuwe 
technologieën en duurzamer gedrag. 


44. Technologische innovatie kan helpen om sneller en goedkoper een efficiënter en 
duurzamer Europees vervoerssysteem tot stand te brengen door te werken aan drie 
belangrijke factoren: de efficiency van voertuigen dankzij nieuwe motoren, 
materialen en ontwerpen; een schoner energiegebruik dankzij nieuwe brandstoffen 
en aandrijfsystemen; een betere benutting van het netwerk en een veiligere 
exploitatie dankzij informatie- en communicatiesystemen. De synergieën met 
andere duurzaamheidsdoelstellingen zoals het terugdringen van de 
olieafhankelijkheid, de concurrentiekracht van de Europese auto-industrie en de 
positieve effecten op de gezondheid, met name door een betere luchtkwaliteit in de 
stad, zijn voor de EU doorslaggevende argumenten om haar inspanningen op te 
voeren en de ontwikkeling en introductie van schone voertuigen te versnellen. 


45. Het beleid inzake onderzoek en innovatie in het vervoer moet nog sterker en op 
coherente wijze ondersteuning bieden voor de ontwikkeling en invoering van de 
vereiste technologieën om het Europees vervoerssysteem modern, efficiënt en 
gebruiksvriendelijk te maken. Om doelmatiger te zijn moet technologisch 
onderzoek gepaard gaan met een systeembenadering, rekening houdend met 
vereisten inzake infrastructuur en regelgeving, coördinatie tussen de talrijke actoren 
en demonstratieprojecten om de marktintroductie aan te moedigen. De Commissie 
zal een innovatie- en implementatiestrategie voor de vervoerssector ontwikkelen in 
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nauwe samenwerking met het Europees Strategisch plan voor energietechnologie 
(SET-plan) en op zoek gaan naar geschikte beleids- en financieringsinstrumenten 
om een snelle toepassing van de onderzoeksresultaten te waarborgen. 


46. Dit betreft ook de ontwikkeling van intelligente mobiliteitssystemen in het kader 
van door de EU gefinancierd onderzoek, zoals het luchtverkeersbeheersysteem van 
de toekomst (SESAR), het Europees beheersysteem voor het spoorverkeer 
(ERTMS) en spoorinformatiesystemen, systemen voor maritiem toezicht 
(SafeSeaNet), rivierinformatiediensten (RIS), intelligente vervoerssystemen (ITS) 
en interoperabele onderlig gekoppelde oplossingen voor de volgende generatie 
multimodaal verkeersbeheer en informatiesystemen (onder meer op het gebied van 
tarieven). Er moet ook een investeringsplan worden opgesteld voor nieuwe 
navigatie-, verkeerstoezicht- en communicatiediensten. Even belangrijk zijn 
onderzoek en innovatie inzake aandrijftechnologieën en alternatieve brandstoffen 
(Green car en Clean Sky). 


47. Innovatie en marktintroductie moeten door een regelgevingskader worden 
ondersteund. Samen met het grotere gebruik van ICT-instrumenten zal de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens verder moeten 
worden ontwikkeld. Standaardisering en interoperabiliteitseisen, ook op 
internationaal niveau, zullen de technologische versnippering tegengaan en 
Europese bedrijven in staat stellen de voordelen van de volledige Europese 
vervoersmarkt volledig te benutten en wereldwijde marktperspectieven te creëren. 


Innoverende mobiliteitspatronen 


48. Nieuwe mobiliteitsconcepten kunnen niet dwangmatig worden opgelegd. Om 
duurzamer gedrag te promoten moet een betere mobiliteitsplanning actief worden 
aangemoedigd. Informatie over alle vervoerswijzen, zowel voor personen als 
goederen, over de mogelijkheden om ze te combineren en over hun milieueffecten, 
moet algemeen beschikbaar zijn. Intelligente intermodale ticketsystemen op basis 
van gemeenschappelijk EU-normen die in overeenstemming zijn met de 
concurrentieregelgeving van de Unie, zijn essentieel. Dit geldt niet alleen voor het 
passagiersvervoer maar ook voor goederen, waar behoefte is aan een betere 
elektronische routeplanning voor alle vervoerswijzen, een aangepaste regelgeving 
(intermodale vrachtdocumenten, verzekeringen, aansprakelijkheid) en 
informatieverstrekking in realtime, ook voor kleinere vrachten. ICT kan aan een 
aantal bereikbaarheidswensen tegemoet komen zonder extra mobiliteit te genereren. 


49. In een stedelijke context moet om de congestie en de uitstoot terug te dringen een 
multidisciplinair beleid worden gevoerd met oog voor ruimtelijke planning, 
tariefsystemen, efficiënt openbaar vervoer en infrastructuur voor niet-gemotoriseerd 
verkeer en voor het laden/tanken van schone voertuigen. Steden vanaf een bepaalde 
omvang moeten worden aangemoedigd stedelijke mobiliteitsplannen op te stellen 
waarin al deze elementen worden meegenomen. Stedelijke mobiliteitsplannen 
moeten volledig worden afgestemd op de geïntegreerde stadsontwikkelingsplannen. 
Er moet een EU-kader worden ontwikkeld om de interstedelijke en stedelijke 
tolsystemen interoperabel te maken. 
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3.3. Moderne infrastructuur en slimme tarieven en financiering 


Een Europees mobiliteitsnetwerk 


50. Europa heeft behoefte aan een kernnetwerk van corridors waarop grote en vaste 
hoeveelheden goederen en passagiersstromen op efficiënte wijze en met een lage 
uitstoot kunnen worden vervoerd door op grote schaal gebruik te maken van 
multimodale combinaties van efficiëntere vervoerswijzen dankzij de algemene 
toepassing van geavanceerde technologieën en de bevoorradingsinfrastructuur voor 
schone brandstoffen. 


51. Ondanks de uitbreiding van de Unie bestaan nog steeds aanzienlijke verschillende 
tussen de vervoersinfrastructuur in Oost- en West-Europa; er moeten inspanningen 
worden geleverd om deze weg te werken. Het Europees continent moet op het 
gebied van infrastructuur worden verenigd. 


52. Op dat kernnetwerk moet sterk worden ingezet op informatietechnologie om de 
administratieve procedures te vereenvoudigen, goederen te kunnen traceren en om 
de planning en verkeersstromen te optimaliseren (e-Freight). De invoering van die 
systemen moet worden aangemoedigd door de verplichte installatie ervan op TEN-
V-infrastructuur en de geleidelijke integratie van modale systemen. 


53. Het kernnetwerk moet efficiënte multimodale verbindingen waarborgen tussen de 
EU-hoofdsteden en andere belangrijke steden, luchthavens en grensovergangen en 
met andere belangrijke economische centra. De nadruk moet worden gelegd op het 
wegwerken van missing links, voornamelijk grensoverschrijdende trajecten en 
bottlenecks/omleidingen, op de opwaardering van bestaande infrastructuur en op de 
ontwikkeling van multimodale terminals in zee- en binnenhavens en op centra voor 
gebundelde stadsdistributie. Voor reizen over lange afstand moeten betere 
verbindingen tussen spoor en luchtvaart worden ontwikkeld. De snelwegen op zee 
vormen het maritieme element van het netwerk. 


54. Bij de selectie van projecten waaraan EU-bijstand wordt toegekend moet deze visie 
worden gevolgd en moet sterker de nadruk worden gelegd op de Europese 
toegevoegde waarde. Gefinancierde projecten moeten tegemoet komen aan de 
behoefte aan infrastructuur die de effecten op het milieu zoveel mogelijk beperkt, 
die bestand is tegen de potentiële effecten van de klimaatverandering en die 
gebruikers meer veiligheid biedt. 


55. Een goed functionerend vervoersnet vergt aanzienlijke middelen. De kosten om de 
EU-infrastructuur af te stemmen op de vervoersvraag worden geraamd op meer dan 
1,5 triljoen euro in de periode 2010-2030. Voor de voltooiing van het TEN-V-
netwerk is tot 2020 ongeveer 550 miljard euro nodig, waarvan ongeveer 215 
miljard euro om de belangrijkste bottlenecks weg te werken. De genoemde 
bedragen zijn exclusief investeringen in voertuigen, uitrusting en laadinfrastructuur, 
die op hun beurt kunnen oplopen tot één triljoen, om de beoogde emissiereductie 
van het vervoerssysteem te bereiken. 


56. Diverse publieke en private financieringsbronnen zullen moeten worden 
aangeboord. Het cohesie- en de structuurfondsen moeten beter worden 
gecoördineerd met de doelstellingen van het vervoersbeleid en de lidstaten moeten 
in hun nationale begrotingen voldoende middelen uittrekken voor infrastructuur en 
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voorzien in de nodige plannings- en uitvoeringscapaciteit. Andere mogelijke 
financieringsbronnen zijn de internalisering van de externe kosten en heffingen 
voor het gebruik van infrastructuur20, die extra inkomsten kunnen genereren 
waardoor het aantrekkelijker wordt om privékapitaal te investeren in infrastructuur. 


57. Om private financiering aan te trekken is er ook behoefte aan een beter 
regelgevingskader en innoverende financiële instrumenten. De beoordeling en 
vergunning van projecten moet op efficiënte en transparante wijze verlopen zodat 
de termijnen, kosten en onzekerheid worden beperkt. Nieuwe 
financieringsinstrumenten, bijvoorbeeld EU-projectobligaties21, kunnen de 
invoering van publiek-private-partnerschappen (PPP) op grotere schaal 
ondersteunen. 


Correcte prijszetting en het vermijden van concurrentieverstoringen 


58. Prijssignalen spelen een cruciale rol in talrijke beslissingen met langdurige effecten 
op het vervoerssysteem. De vervoersheffingen en belastingen moeten worden 
hervormd met het oog op een consequentere toepassing van de principes: "de 
vervuiler betaalt" en de "gebruiker betaalt". Ze moeten ervoor zorgen dat vervoer 
sterker bijdraagt tot het concurrentievermogen en de cohesiedoelstellingen, terwijl 
de algemene lasten voor de sector een weergave moeten zijn van de totale kosten, 
met inbegrip van de externe en infrastructuurkosten. Bredere sociaaleconomische 
voordelen en positieve externe effecten rechtvaardigen een zekere mate van 
overheidsfinanciering, maar de gebruikers zullen in de toekomst wellicht een groter 
aandeel van de kosten moeten dragen. Het is belangrijk dat gebruikers, exploitanten 
en investeerders correcte en consequente financiële prikkels krijgen. 


59. De internalisering van de externe kosten, het wegwerken van fiscale anomalieën en 
ongerechtvaardigde subsidies en een vrije en onvervalste mededinging maken 
derhalve deel uit van het beleid om de marktkeuzes in overeenstemming te brengen 
met de duurzaamheidsbehoeften (en om de economische kosten van een niet-
duurzaam verplaatsingsgedrag door te berekenen). Deze maatregelen zijn ook nodig 
om billijke concurrentievoorwaarden te creëren tussen vervoerswijzen die direct 
met elkaar concurreren. 


60. Voor de uitstoot van broeikasgassen worden twee belangrijke marktinstrumenten 
gebruikt: energieheffingen en de regelingen voor de handel in emissierechten. Op 
brandstoffen voor vervoer over land worden op dit moment heffingen toegepast, 
terwijl de regeling voor handel in emissierechten van toepassing is op 
elektriciteitsverbruik en, vanaf 2012, de luchtvaart. De herziening van de 
energiebelastingrichtlijn biedt de gelegenheid om de samenhang tussen de twee 
instrumenten te verbeteren. Tegelijk ijvert de EU binnen de IMO voor de sluiting 
van een internationale overeenkomst inzake de emissies door de scheepvaart, waar 
de klimaatkosten op dit moment niet worden geïnternaliseerd22. 


                                                 
20 In haar mededeling over de strategie voor de internalisering van de externe kosten (SEC(2008) 2207, 


begeleidend document bij COM(2008) 435) heeft de Commissie voor de hele vervoerssector een 
gemeenschappelijke methodologie vastgesteld voor de doorberekening van alle externe kosten. 


21 COM(2010) 700. 
22 Zie overweging 3 van Richtlijn 2009/29/EG. 
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61. De kosten van plaatselijke externe effecten, zoals lawaai, luchtverontreiniging en 
congestie kunnen worden geïnternaliseerd via de invoering van 
infrastructuurheffingen. Het recente voorstel van de Commissie voor een wijziging 
van de zogenaamde eurovignetrichtlijn is een eerste stap op weg naar een grotere 
internalisering van de door vrachtwagens veroorzaakte externe kosten, maar er 
blijven verschillen bestaan tussen de nationale verkeersheffingsregelingen. Er zal 
worden onderzocht of op het volledige interstedelijke netwerk geleidelijk een 
bindende geharmoniseerde internaliseringsregeling voor bedrijfsvoertuigen kan 
worden ingevoerd om een einde te maken aan de huidige situatie waarbij 
internationale wegvervoerders, naast het eurovignet, 5 nationale vignetten en 8 
verschillende transponders en tolcontracten nodig hebben om ongehinderd op het 
hele Europese wegennet te kunnen rijden. 


62. Voor personenauto's worden tolsystemen steeds meer beschouwd als een 
alternatieve manier om inkomsten te genereren en het verkeers- en 
verplaatsingsgedrag te beïnvloeden. De Commissie zal richtsnoeren ontwikkelen 
voor de invoering van internaliseringheffingen voor alle voertuigen en voor alle 
belangrijke externe kosten. Op lange termijn is het de bedoeling gebruiksheffingen 
te innen voor alle voertuigen en op het volledige wegennet zodat minstens de 
kosten van onderhoud van de infrastructuur, congestie, luchtverontreiniging en 
geluidshinder worden doorberekend. 


63. Tegelijk en vóór 2020 zal de Commissie ook een gemeenschappelijke aanpak 
ontwikkelen voor de internalisering van de kosten van geluidshinder en plaatselijke 
verontreiniging op het volledige spoornet. 


64. Talrijke vervoerstakken worden vanuit fiscaal oogpunt gunstiger behandeld dan de 
rest van de economie: fiscale behandeling van bedrijfswagens, vrijstelling van btw 
en energiebelastingen voor de internationale lucht- en scheepvaart, enz. In het 
algemeen geven deze regelingen signalen die strijdig zijn met inspanningen om het 
vervoerssysteem efficiënter te maken en de externe kosten ervan te drukken. De 
Commissie zal voorstellen onderzoeken om een grotere samenhang tot stand te 
brengen tussen de verschillende elementen van de vervoersfiscaliteit en om een 
snelle invoering van schone voertuigen aan te moedigen. 


3.4. De externe dimensie 


65. Vervoer heeft een fundamenteel internationale dimensie. Dat is de reden waarom de 
meeste maatregelen in het stappenplan betrekking hebben op 
vervoersontwikkelingen die de grenzen van de EU overschrijden. In derde landen 
markten aanboren voor vervoersdiensten, -producten en –investeringen blijft een 
grote prioriteit. Vervoer wordt derhalve meegenomen bij alle handelsbesprekingen 
(WHO, regionaal en bilateraal). Er zullen flexibele strategieën worden vastgesteld 
om ervoor te zorgen dat EU een toonaangevende rol blijft vervullen in de 
vervoerssector. 


66. Om dat te bereiken zal de Commissie de nadruk leggen op de volgende 
actieterreinen: 


– de regels inzake de interne markt uitbreiden via de werkzaamheden in 
internationale organisaties (ICAO, IMO, OTIF, OSSHD, UNECE, de 
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internationale riviercommissies, enz.) en, desgevallend, streven naar een 
volwaardig lidmaatschap van de EU; de Europese veiligheids-, beveiligings-, 
privacy- en milieunormen wereldwijd promoten via bilaterale en multilaterale 
samenwerking; het overleg met de belangrijkste partners over vervoersthema's 
versterken; 


– ons vervoers- en infrastructuurbeleid uitbreiden naar onze onmiddellijke buren, 
met inbegrip van de opstelling van noodmobiliteitsplannen, met het oog op een 
sterkere marktintegratie23; een samenwerkingskader dat vergelijkbaar is met het 
Vervoersverdrag voor de Westelijke Balkan kan worden gebruikt om de EU-
regels ook in andere landen toe te passen; het gemeenschappelijk Europees 
luchtruim met 58 landen en 1 miljard inwoners voltooien24; samenwerken met de 
mediterrane partners voor de tenuitvoerlegging van de strategie voor het 
Middellandse Zeegebied ter versterking van veiligheid, beveiliging en toezicht25; 
de invoering van SESAR, ERTMS en ITS wereldwijd promoten en ook op 
internationaal niveau partnerschappen voor onderzoek en innovatie opzetten; 


– het Europees beleid om onze vervoersmarkten open te stellen voor vrije en 
onverstoorde concurrentie en ecologisch duurzame oplossingen in de hele 
wereld verdedigen; in alle relevante internationale organisaties blijven ijveren 
voor een grotere toegang tot de vervoersmarkt. 


4. CONCLUSIE 


67. Een hervorming van het Europese vervoerssysteem is alleen mogelijk door een 
combinatie van talrijke maatregelen op alle niveaus. De in dit stappenplan 
voorgestelde acties en maatregelen worden verder uitgewerkt. De Commissie zal de 
volgende tien jaar wetgevingsvoorstellen indienen en tijdens haar huidige mandaat 
nog een aantal belangrijke maatregelen nemen. Elk voorstel wordt voorafgegaan 
door een grondige effectbeoordeling waarin de toegevoegde waarde voor de EU en 
de subsidiariteitsaspecten worden bekeken. De Commissie zal erop toezien dat haar 
beleid de concurrentiekracht van het vervoer bevordert en tegelijk beantwoordt aan 
de doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 met 60% te 
verminderen, aan de hand van de tien doelstellingen die als benchmarks worden 
gehanteerd. 


68. De Commissie roept het Europees Parlement en de Raad op dit Stappenplan voor 
een interne Europese vervoersruimte – naar een concurrerend en zuinig 
vervoerssysteem en de bijhorende lijst van maatregelen, aan te nemen. 


                                                 
23 Zie ook de mededeling van de Commissie "Partnerschap Europese Unie-Afrika - Afrika en Europa 


met elkaar verbinden : naar een nauwere samenwerking op het gebied van vervoer" COM(2009) 301. 
24 Deze ruimte omvat de Euro-mediterrane luchtvaartruimte (zie de mededeling "Een partnerschap voor 


democratie en gedeelde welvaart met het zuidelijke Middellandse Zeegebied" COM(2011) 200, maar 
ook andere buurlanden van de Unie. 


25 Zie COM(2011) 200. 
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Bijlage I: Lijst van maatregelen 


1. EEN EFFICIËNT EN GEÏNTEGREERD MOBILITEITSSYSTEEM 


1.1. Een interne Europese vervoersruimte 


1. Een reële interne markt voor spoorvervoersdiensten 


• de markt voor het binnenlands spoorvervoer openstellen voor concurrentie, met inbegrip 
van de verplichte openbare aanbesteding van openbaredienstcontracten; 


• invoeren van een EU-typekeuring van spoorvoertuigen en een EU-veiligheidscertificering 
voor spoorwegondernemingen door de rol van het Europees Spoorwegbureau (ERA) te 
versterken; 


• een geïntegreerde aanpak ontwikkelen voor het beheer van goederencorridors, met 
inbegrip van de toegang tot het net; 


• een reële en niet-discriminerende toegang tot het spoornet waarborgen, ook tot 
spoorgebonden diensten, met name door een structurele scheiding door te voeren tussen 
infrastructuurbeheer en de levering van diensten26. 


2. Voltooiing van het gemeenschappelijk Europees luchtruim 


• een naadloos gemeenschappelijk Europees luchtruim creëren en de nieuwe generatie 
luchtverkeersbeheersystemen (SESAR) binnen de afgesproken termijn invoeren; 


• een passend juridisch en financieel kader creëren ter ondersteuning van het 
gemeenschappelijk Europees luchtruim, de band tussen de EU en Eurocontrol versterken. 


3. Capaciteit en kwaliteit van luchthavens 


• de slotsverordening herzien met het oog op een efficiënter gebruik van de 
luchthavencapaciteit; 


• de voorwaarden voor de toegang en levering van hoogwaardige diensten, waaronder 
grondafhandeling, verduidelijken en verbeteren; waarborgen dat alle actoren in het 
luchthavensysteem aan de minimumkwaliteitsnormen voldoen; 


• luchthavencapaciteit – een beleid ontwikkelen om toekomstige capaciteitsproblemen aan 
te pakken, onder meer door een betere integratie met het spoornet. 


                                                 
26 Het gekozen scheidingsscenario moet de ontwikkeling van concurrentie, blijvende investeringen en 


een kostenefficiënte dienstverlening waarborgen. 
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4. Een maritieme "blauwe gordel" en markttoegang tot havens 


De Europese maritieme ruimte zonder grenzenmoet uitgroeien tot een "blauwe gordel" voor 
vrij scheepvaartverkeer in en rond Europa en het potentieel van de scheepvaart moet 
maximaal worden benut: 


• het gebruik van monitoringinstrumenten door alle betrokken autoriteiten integreren, 
ervoor zorgen dat de ICT-systemen in de scheepvaart volledig interoperabel zijn, de 
monitoring van schepen en goederen waarborgen (blauwe gordel) en voorzien in 
aangepaste havenfaciliteiten (blauwe routes); 


• een kader creëren voor de toekenning van ontheffingsbewijzen inzake loodsdiensten in 
EU-havens; 


• de beperkingen op het aanbieden van havendiensten herzien; 


• de transparantie inzake de financiering van havens versterken, de besteding van 
overheidsmiddelen voor verschillende havenactiviteiten verduidelijken om 
concurrentieverstoring tegen te gaan. 


5. Een aangepast kader voor de binnenvaart 


• een aangepast kader creëren om de binnenvaartmarkt te optimaliseren en de 
belemmeringen voor de groei van de binnenvaart opheffen. De daartoe benodigde taken 
en mechanismen onderzoeken en definiëren, ook binnen een bredere Europese context. 


6. Goederenvervoer via de weg 


• de markt voor het goederenvervoer via de weg analyseren en de convergentie 
onderzoeken op het gebied van, onder meer, tolheffingen, sociale en 
veiligheidsregelgeving en de omzetting en handhaving van de regelgeving in de lidstaten 
met het oog op een verdere opening van de vervoersmarkten. Met name de beperkingen 
op cabotagevervoer moeten worden opgeheven; 


• de regels inzake de tachograaf herzien met het oog op een betere kostenefficiëntie, 
politiediensten en handhavingsambtenaren tijdens wegcontroles toegang verlenen tot het 
EU-register van wegvervoersondernemingen; de sancties voor inbreuken op de EU-
regelgeving door beroepsvervoerders harmoniseren; de opleiding van 
handhavingsambtenaren harmoniseren; 


• de regelgeving inzake tonnages en afmetingen aanpassen aan de gewijzigde 
omstandigheden, technologie en behoeften (bv. gewicht van batterijen, betere 
aerodynamica), en ervoor zorgen dat ze intermodaal vervoer en de algemene reductie van 
het energieverbruik en de uitstoot faciliteert. 


7. Multimodaal goederenvervoer: e-freight 


Het kader creëren dat het mogelijk maakt goederen in realtime te traceren, dat de 
intermodale aansprakelijkheid regelt en een schoon goederenvervoer bevordert: 
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• het concept van "één (administratief) loket" in de praktijk omzetten door de invoering van 
een uniek elektronisch vervoersdocument (elektronische vrachtbrief) en een passend 
kader creëren voor de invoering van tracking- en tracingtechnieken, RFID enz.); 


• ervoor zorgen dat de aansprakelijkheidsregels het spoorvervoer, vervoer via het water en 
intermodaal vervoer bevorderen. 


1.2. Hoogwaardige banen en degelijke arbeidsomstandigheden bevorderen 


8. Sociale code voor mobiele werknemers in het wegvervoer 


• het overleg tussen de sociale partners aanmoedigen en ondersteunen teneinde 
overeenstemming te bereiken over een sociale code voor mobiele werknemers in het 
wegvervoer en het probleem van de schijnzelfstandigen aan te pakken. 


9. Een sociale agenda voor de scheepvaart 


• uitvoering van de maritieme sociale agenda overeenkomstig de Strategische 
doelstellingen en aanbevelingen voor het zeevervoersbeleid van de EU tot 2018; 


• betere handhaving van het Verdrag van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende 
maritieme arbeid op het gebied van de vlaggenstaten, de havenstaten en de staten die 
werknemers leveren; 


• alle of een deel van de op dit moment uitgesloten zeevarenden opnemen in de 
werkingssfeer van verschillende EU-richtlijnen inzake arbeidsrecht of hen op een andere 
manier een vergelijkbare bescherming bieden; 


• actualiseren van de richtlijn betreffende de opleiding van zeevarenden (2008/106/EG) na 
een herziening van het IMO-Verdrag betreffende de normen voor zeevarenden inzake 
opleiding, diplomering en wachtdienst (STWC-verdrag); vaststellen van een wederzijds 
erkend kader voor de opleiding van havenarbeiders voor de verschillende soorten 
havenactiviteiten. 


10. Een maatschappelijk verantwoorde luchtvaartsector 


• een mechanisme ontwikkelen om de effecten van regelgevende ontwikkelingen op de 
arbeidsomstandigheden in de luchtvaart te analyseren; 


• Europese minimumdienst- en kwaliteitsnormen vaststellen voor werknemers in de hele 
luchtvaartketen (met inbegrip van ATM en grondafhandeling); de Europese sociale 
partners aanmoedigen om conflicten en de verstoring van de minimale dienstverlening in 
de hele luchtvaartketen te voorkomen. 


11. Een vervoerswijzeoverschrijdende evaluatie van het EU-beleid inzake banen en 
arbeidsomstandigheden 


• een beoordeling uitvoeren van de sectorale sociale overlegprocedures in de diverse 
segmenten van de vervoerssector om het sociaal overleg te verbeteren en doelmatiger te 
maken; 
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• in transnationale vervoersondernemingen de betrokkenheid van werknemers versterken 
via de Europese ondernemingsraden; 


• de arbeidskwaliteit in alle vervoerswijzen verbeteren op het gebied van opleiding, 
certificering, arbeidsomstandigheden en loopbaanperspectieven, teneinde hoogwaardige 
banen te creëren, de nodige vaardigheden te ontwikkelen en de concurrentiepositie van de 
vervoerssector in de EU te versterken. 


1.3. Veilig vervoer 


12. Beveiliging van goederen 


• uitvoering van het actieplan van de EU inzake de verbetering van de 
luchtvrachtbeveiliging, nieuwe regels vaststellen inzake de screening van luchtvracht en 
betere beveiliging van goederen in havens; 


• voltooien van één EU-beveiligingssysteem voor luchtvracht. 


13. Hoog veiligheidsniveau voor passagiers met minimale hinder 


Betere screeningmethodes promoten met volledige inachtneming van de fundamentele 
rechten; Die methodes moeten de basis vormen voor de ontwikkeling van de controlepost 
van de toekomst – zoals veiligheidscorridors waar met een minimum aan hinder en storing 
grote aantallen passagiers kunnen worden gecontroleerd. Die methodes moeten ook 
bijdragen tot de beveiliging van andere kwetsbare gebieden, zoals grote 
vervoersknooppunten. 


• de ontwikkeling stimuleren van doelmatiger en beter met de bescherming van de privacy 
verenigbare technologieën (scanners, detectoren van nieuwe explosieven, intelligente 
chips enz.) en van bestaande technologische oplossingen die de privacy beter respecteren, 
ook door medefinanciering; 


• gemeenschappelijke normen voor opsporingsprestaties en certificeringsprocedures voor 
opsporingsapparatuur vaststellen. 


14. Beveiliging van het vervoer over land 


• samenwerken met de lidstaten voor de beveiliging van het vervoer over land en als eerste 
stap een permanente groep voor de beveiliging van het vervoer over land oprichten en 
verdere maatregelen nemen met een toegevoegde waarde voor de EU; bijzondere 
aandacht wordt besteed aan de veiligheid in steden. 


15. "End-to-end"-beveiliging 


• de bevoorradingsketen beter beveiligen zonder het vrije handelsverkeer te belemmeren; 
rekening houdend met de bestaande regelingen, moet de invoering van "end-to-end"-
veiligheidscertificaten worden onderzocht; 


• gezamenlijke veiligheidsbeoordeling voor alle vervoerswijzen; 
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• de potentiële effecten van criminele en terreurdaden meenemen bij de opstelling van 
noodmobiliteitsplannen (zie maatregel 23); 


• de internationale samenwerking in de strijd tegen terreur en criminele activiteiten zoals 
piraterij voortzetten; de externe dimensie (zie maatregel 40) is cruciaal. 


1.4. Duizenden mensenlevens redden dankzij veiliger vervoer 


16. Het aantal verkeersdoden tot nul herleiden 


• verkeersveiligheidstechnologie harmoniseren en invoeren – zoals rijhulpsystemen, 
(intelligente) snelheidsbegrenzers, veiligheidsgordelverklikkers, e-call, coöperatieve 
systemen en interfaces tussen voertuig en infrastructuur – en een betere keuring, ook voor 
alternatieve aandrijfsystemen; 


• een brede strategie ontwikkelen voor verkeersslachtoffers en hulpdiensten met 
gemeenschappelijke definities en een standaardclassificering van letsels en overlijdens 
met het oog op de vaststelling van een doelstelling om het aantal letsels terug te dringen; 


• aandacht voor opleiding en vorming van alle gebruikers; het gebruik van 
veiligheidsuitrusting promoten (veiligheidsgordels, beschermende kleding, voorzieningen 
tegen opvoeren); 


• bijzondere aandacht besteden aan kwetsbare gebruikers zoals voetgangers, fietsers en 
bromfietsers, onder meer dankzij veiligere infrastructuur en voertuigtechnologieën. 


17. Een Europese strategie voor een veilige burgerluchtvaart 


De Europese burgerluchtvaart is veilig, maar niet de veiligste ter wereld. We moeten ernaar 
streven de veiligste luchtvaartregio te worden. Om dat doel te bereiken zullen we een 
algemene Europese strategie voor de luchtvaartveiligheid ontwikkelen, voortbouwend op de 
werkzaamheden van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA), 
met de volgende aspecten: 


• de gegevensverzameling, -kwaliteit, -uitwisseling en -analyse verbeteren door een 
herziening van de regelgeving inzake de rapportering van voorvallen in de 
burgerluchtvaart; 


• het regelgevingskader inzake veiligheid aanpassen aan de ontwikkeling van nieuwe 
technologieën (SESAR); 


• waarborgen dat de EU-strategie inzake luchtvaartveiligheid op alle gebieden van de 
luchtvaart consequent wordt toegepast; 


• transparantie en uitwisseling van veiligheidsinformatie met de ICAO en andere 
internationale partners aanmoedigen, met name in het kader van het "Global Safety 
Information Exchange initiative"; samenwerken met niet-EU-landen, met name de VS, 
inzake veiligheidsaspecten en convergentie van de regelgeving, wederzijdse erkenning en 
technische bijstand; 
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• op EU-niveau een veiligheidsbeheersysteem ontwikkelen met 
veiligheidsprestatiedoelstellingen en -metingen om de risico's te bepalen en het 
veiligheidsniveau voortdurend te verbeteren. 


18. Veiliger scheepvaart 


• in samenwerking met het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA) de 
regelgeving inzake de veiligheid van passagiersschepen moderniseren; 


• SafeSeaNet uitbouwen tot een kernsysteem voor alle relevante maritieme informatietools 
die nodig zijn om de veiligheid en beveiliging van de scheepvaart te ondersteunen en om 
het mariene milieu te beschermen tegen verontreiniging door schepen; 


• de haalbaarheid onderzoeken van een EU-register en een EU-vlag voor de zee- en 
binnenvaart; in essentie zou de EU-vlag een kwaliteitslabel vormen voor veilige en 
milieuvriendelijke schepen met een hooggekwalificeerde bemanning; 


• de haalbaarheid onderzoeken van gedeelde functies voor de kustwachten in de EU, met 
name voor het verzekeren van de maritieme veiligheid, beveiliging en de bescherming 
van het milieu. 


19. Spoorwegveiligheid 


• geleidelijk een beleid ontwikkelen voor de veiligheidscertificering in de hele 
spoorwegsector, voortbouwend op het bestaande beleid voor infrastructuurbeheerders en 
spoorwegondernemingen en de haalbaarheid van een Europese norm onderzoeken; 


• de rol van het Spoorwegbureau inzake spoorwegveiligheid versterken, met name toezicht 
op de door de nationale veiligheidsinstantie genomen maatregelen inzake 
spoorwegveiligheid en de geleidelijke harmonisering daarvan; 


• het certificerings- en onderhoudsproces versterken voor veiligheidskritieke onderdelen 
van rollend materieel en spoorinfrastructuur. 


20. Vervoer van gevaarlijke goederen 


• de regels inzake het intermodaal vervoer van gevaarlijke goederen stroomlijnen om de 
interoperabiliteit tussen de verschillende vervoerswijzen te waarborgen. 


1.5. Kwaliteit en betrouwbaarheid van de dienstverlening 


21. Passagiersrechten 


• werk maken van een uniforme interpretatie van het EU-recht inzake passagiersrechten en 
van een geharmoniseerde en effectieve handhaving om gelijke concurrentievoorwaarden 
te creëren voor bedrijven en om Europese burgers dezelfde bescherming te waarborgen; 


• de gemeenschappelijke principes bundelen die van toepassing zijn op de 
passagiersrechten voor alle vervoerswijzen (charter met basisrechten), met name het recht 
op informatie, en de bestaande rechten verder verduidelijken; in een later stadium nagaan 
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of een EU-kaderverordening kan worden vastgesteld voor de rechten van passagiers van 
alle vervoerswijzen (EU-codex); 


• de kwaliteit verbeteren van het vervoer voor bejaarden, personen met beperkte mobiliteit 
en gehandicapten, onder meer door de infrastructuur beter toegankelijk te maken; 


• de bestaande regelgeving inzake passagiersrechten aanvullen met maatregelen voor 
passagiers op multimodale trajecten met geïntegreerde tickets op basis van één 
verkoopsovereenkomst en wanneer een vervoerder failliet gaat; 


• de concurrentievoorwaarden op internationaal niveau dichter bij elkaar brengen door 
kwaliteitsnormen inzake bijstand op te nemen in bi- en multilaterale overeenkomsten 
voor alle vervoerswijzen om de passagiersrechten ook op internationaal niveau door te 
trekken. 


22. Naadloze mobiliteit van deur tot deur 


• de nodige maatregelen definiëren voor de verdere integratie van de verschillende 
vervoerswijzen met het oog op naadloos reizen van deur tot deur; 


• de randvoorwaarden creëren om de ontwikkeling en het gebruik van intelligente systemen 
voor interoperabele en multimodale reisplanners, informatie en boekingssystemen en 
intelligente tariefsystemen te bevorderen. In dit kader kan een regelgevingsvoorstel 
worden ingediend om private dienstverleners toegang te verschaffen tot reis- en 
verkeersinformatie in realtime. 


23. Noodmobiliteitsplannen 


• ervoor zorgen dat noodplannen worden opgesteld om de continuïteit van de 
dienstverlening te verzekeren bij verkeersstoringen. In de plannen moeten prioriteiten 
worden bepaald voor het gebruik van werkende installaties, moet de samenwerking 
worden geregeld tussen infrastructuurbeheerders, vervoerders, nationale autoriteiten en 
buurlanden alsmede de tijdelijke vaststelling of versoepeling van specifieke regels. 


2. INNOVATIE VOOR DE TOEKOMST: TECHNOLOGIE EN GEDRAG 


2.1. Een Europees beleid inzake onderzoek en innovatie op het gebied van vervoer 


24. Een stappenplan voor technologie 


De versnippering van het Europese ontwikkelings- en onderzoeksbeleid is erg nadelig en 
gezamenlijke Europese inspanningen bieden een grote Europese toegevoegde waarde 
inzake: 


• schone, veilige en stille voertuigen voor alle vervoerswijzen, van wegvoertuigen over 
schepen, binnenschepen, treinen en vliegtuigen (onder meer nieuwe materialen, nieuwe 
aandrijfsystemen en IT- en managementtools voor het beheer en de integratie van 
complexe vervoerssystemen); 


• technologieën om het vervoer veiliger te maken en beter te beveiligen; 
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• mogelijke nieuwe of vernieuwende vervoerssystemen en voertuigen, zoals onbemande 
vliegtuigsystemen en baanbrekende goederendistributiesystemen; 


• een duurzame strategie inzake alternatieve brandstoffen en de daarvoor noodzakelijk 
aangepaste infrastructuur; 


• geïntegreerde vervoersbeheer- en informatiesystemen ter facilitering van slimme 
mobiliteitsdiensten, verkeersbeheer voor een optimaler gebruik van de infrastructuur en 
voertuigen en realtime-informatiesystemen voor de tracking en tracing van goederen en 
het beheer van goederenstromen; passagiers-/reisinformatie, boekings- en 
betalingssystemen; 


• intelligente infrastructuur (op het land en in de ruimte) met het oog op een maximale 
monitoring en interoperabiliteit van de verschillende vervoersvormen en communicatie 
tussen infrastructuur en voertuigen; 


• innovaties voor duurzame stedelijke mobiliteit in navolging van het CIVITAS-
programma en de initiatieven inzake tolheffings- en toegangsregelingen. 


25. Een innovatie- en implementatiestrategie 


De nodige innovatiestrategieën ontwikkelen met inbegrip van de passende beleids- en 
financieringsinstrumenten om een snelle toepassing van de in het onderzoeksproces 
ontwikkelde resultaten te waarborgen. Voorbeelden: 


• de invoering van intelligente mobiliteitssystemen zoals het luchtverkeersbeheerssysteem 
van de toekomst (SESAR), het Europees beheerssysteem voor het spoorverkeer 
(ERTMS) en informatiesystemen voor het spoorvervoer, systemen voor maritiem toezicht 
(SafeSeaNet), rivierinformatiediensten (RIS), ITS, en de volgende generatie multimodale 
beheers- en informatiesystemen; 


• definiëren en invoeren van een open elektronisch standaardplatform voor voertuig- en 
boordapparatuur voor verschillende functies, zoals rekeningrijden; 


• een plan opstellen voor investeringen in nieuwe navigatie-, verkeerstoezicht- en 
communicatiediensten met het oog op de integratie van de informatiestromen, 
beheerssystemen en mobiliteitsdiensten op basis van een geïntegreerd Europees 
multimodaal informatie- en beheersplan; demonstratieprojecten voor elektrische 
mobiliteit (en andere alternatieve brandstoffen), waaronder oplaad- en tankinfrastructuur 
en intelligente vervoerssystemen, met de nadruk op de stedelijke gebieden waar de 
luchtkwaliteitsnormen regelmatig worden overschreden; 


• doordachte mobiliteitspartnerschappen en demonstratieprojecten voor duurzame 
stedelijke vervoersoplossingen (onder meer demonstratieprojecten inzake stadstol enz.); 


• maatregelen om de snellere vervanging van inefficiënte en vervuilende voertuigen aan te 
moedigen. 


26. Een regelgevingskader voor innoverend vervoer 


De nodige regelgevende randvoorwaarden bepalen via standaardisering of regelgeving: 
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• aangepaste normen voor de CO2-uitstoot van voertuigen voor alle vervoerswijzen, waar 
nodig aangevuld met energie-efficiëntievoorschriften voor alle soorten aandrijfsystemen; 


• voertuignormen inzake geluidsemissies; 


• zorgen voor een daling van de uitstoot van CO2 en verontreinigende stoffen in reële 
verkeersomstandigheden door uiterlijk tegen 2013 een aangepaste testcyclus voor te 
stellen om de emissies te meten; 


• overheidsaankoopstrategieën om de snelle invoering van nieuwe technologieën te 
waarborgen; 


• voorschriften voor de interoperabiliteit van laadinfrastructuur voor schone voertuigen; 


• richtsnoeren en normen voor tankinfrastructuur; 


• interfacenormen voor de communicatie tussen diverse infrastructuren, tussen voertuigen 
en infrastructuur en tussen voertuigen onderling; 


• voorwaarden voor de toegang tot vervoersgegevens voor veiligheids- en 
beveiligingsdoeleinden; 


• specificaties en voorwaarden voor slimme heffings- en betaalsystemen inzake vervoer; 


• een betere tenuitvoerlegging van bestaande regels en normen. 


2.2. Duurzamer gedrag promoten 


27. Reisinformatie 


• het bewustzijn aanzwengelen over de beschikbare alternatieven voor het klassieke 
individuele vervoer (autogebruik verminderen, stappen en fietsen, autodelen, park & ride, 
intelligente tarieven, enz.). 


28. Voertuiglabels voor CO2-uitstoot en brandstofrendement 


• de etiketteringsrichtlijn opnieuw bekijken om ze efficiënter te maken; dit behelst onder 
meer de mogelijke uitbreiding van de werkingssfeer met lichte bedrijfsvoertuigen en 
voertuigen van categorie L en de harmonisering van de labels en 
brandstofrendementklassen van voertuigen in de verschillende lidstaten; 


• de marktintroductie van brandstofefficiënte, veilige en stille banden, onverminderd de 
prestatievoorschriften in de typekeuring27. 


                                                 
27 Dit betekent dat alle uitvoeringsmaatregelen van Verordening (EG) nr. 1222/2009 inzake de 


etikettering van banden moeten worden vastgesteld. Tegen 2020 kan dit voor het hele wagenpark van 
de EU een brandstofbesparing van 5% opleveren. 
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29. Berekenen van de koolstofvoetafdruk 


• bedrijfseconomische certificeringsregelingen inzake de uitstoot van broeikasgassen 
aanmoedigen en gemeenschappelijke EU-normen ontwikkelen om de koolstofvoetafdruk 
van elke passagier en elk goederentraject te bepalen met versies die aangepast zijn aan 
individuen en ondernemingen als gebruiker; dit maakt het mogelijk betere keuzes te 
maken en vergemakkelijkt de marketing voor schone vervoersoplossingen; 


30. Ecorijden en snelheidsbeperkingen 


• ecorijden opnemen bij de toekomstige herziening van de rijbewijsrichtlijn en maatregelen 
nemen om de invoering van ITS-toepassingen die ecorijden ondersteunen, te versnellen; 
ook voor andere vervoerswijzen moeten brandstofbesparende technieken worden 
ontwikkeld – bijvoorbeeld glijvluchtnadering voor vliegtuigen; 


• maatregelen onderzoeken om de maximumsnelheid van lichte bedrijfsvoertuigen te 
beperken, om het energieverbruik te beperken, de verkeersveiligheid te verbeteren en 
gelijke concurrentievoorwaarden te waarborgen. 


2.3. Geïntegreerde stedelijke mobiliteit 


31. Stedelijke mobiliteitsplannen 


• op Europees niveau procedures en financiële steunregelingen vaststellen voor de 
realisatie van stedelijke mobiliteitsaudits en stedelijke mobiliteitsplannen en de invoering 
van een scorebord stedelijke mobiliteit op basis van gemeenschappelijke doelstellingen; 
de mogelijkheden onderzoeken om verplichtingen op te leggen aan steden van een 
bepaalde omvang, overeenkomstig op basis van EU-richtsnoeren vastgestelde nationale 
normen; 


• de regionale ontwikkelings- en cohesiefondsen voorbehouden aan steden die een actueel 
en door een onafhankelijke instantie gecertificeerd auditcertificaat voor stedelijke 
mobiliteitsprestaties en duurzaamheid hebben ingediend; 


• onderzoeken of een Europees ondersteuningsnetwerk kan worden opgezet voor de 
geleidelijke invoering van stedelijke mobiliteitsplannen in Europese steden; 


• geïntegreerde stedelijke mobiliteit in een mogelijk innovatiepartnerschap voor slimme 
steden; 


• grote bedrijven aanmoedigen om bedrijfsvervoerplannen op te stellen. 


32. Een EU-kader voor tolsystemen in steden 


• een gevalideerd kader ontwikkelen voor wegentolsystemen en toegangsbeperkingen in 
steden en de toepassing daarvan, met inbegrip van een juridisch en gevalideerd 
operationeel en technisch kader voor voertuig- en infrastructuurtoepassingen. 
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33. Een strategie voor een nagenoeg uitstootvrije logistiek in 2030 


• richtsnoeren inzake beste praktijken opstellen om de stedelijke goederenstromen beter te 
monitoren en te beheren (bv. consolidatiecentra, voertuigafmetingen in historische 
stadscentra, wettelijke beperkingen, levertijden, onaangeroerd potentieel voor vervoer 
over het water); 


• een strategie uitstippelen om tot een nagenoeg uitstootvrije logistiek te komen door een 
combinatie van ruimtelijke ordening, toegang via het spoor en het water, 
bedrijfsorganisatie en informatie, tariferingsystemen en normen inzake 
voertuigtechnologie; 


• gezamenlijke overheidsaankopen van bedrijfsvoertuigen met een lage uitstoot 
aanmoedigen (bestelwagens, taxi's, bussen…). 


3. MODERNE INFRASTRUCTUUR EN SLIMME FINANCIERING. 


3.1. Vervoersinfrastructuur: territoriale cohesie en economische groei 


34. Een kernnetwerk van strategische Europese infrastructuur – een Europees 
mobiliteitsnetwerk 


• in nieuwe TEN-V-richtsnoeren een kernnetwerk van strategische Europese infrastructuur 
afbakenen om Oost- en West-Europa te integreren en de interne Europese vervoersruimte 
tot stand te brengen; voorzien in degelijke verbindingen met de buurlanden; 


• de Europese inspanningen toespitsen op de delen van het TEN-V-netwerk met de grootste 
Europese toegevoegde waarde (grensoverschrijdende missing links, intermodale 
knooppunten en belangrijke bottlenecks); 


• op grote schaal intelligente en interoperabele technologieën invoeren (SESAR, ERTMS, 
RIS, ITS, etc.) om de infrastructuurcapaciteit en -benutting te optimaliseren; 


• ervoor zorgen dat bij door de EU gefinancierde infrastructuur rekening wordt gehouden 
met de behoefte inzake energie-efficiëntie en de klimaatverandering 
(klimaatbestendigheid van de algemene infrastructuur, herlaad-/tankstations voor schone 
voertuigen, keuze van bouwmaterialen…). 


35. Multimodale goederencorridors voor duurzame vervoersnetwerken 


• in het kader van het kernnetwerk structuren opzetten om de infrastructuurwerkzaamheden 
en investeringen op de multimodale goederencorridors te synchroniseren en efficiënte, 
innoverende en multimodale vervoersdiensten, waaronder spoorvervoersdiensten over 
lange en middellange afstand, te ondersteunen; 


• het multimodaal en wagenladingvervoer ondersteunen, de integratie van de binnenvaart 
in het vervoerssysteem stimuleren en eco-innovatie in het goederenvervoer promoten; de 
invoering van nieuwe of de aanpassing van bestaande voertuigen en schepen 
ondersteunen. 


36. Criteria voor de voorafgaande evaluatie van projecten 
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• invoeren van criteria voor de voorafgaande evaluatie van projecten om aan te tonen dat 
de betrokken projecten een toegevoegde waarde bieden voor de EU of gebaseerd zijn op 
geleverde diensten en voldoende inkomsten genereren; 


• de procedures voor projecten van het grootste Europees belang stroomlijnen om ervoor te 
zorgen dat (i) de volledige procedurecyclus binnen een redelijke termijn wordt doorlopen; 
(ii) een communicatiekader wordt gecreëerd dat spoort met de uitvoering van het project; 
en (iii) de milieuaspecten vanaf een vroeg planningsstadium worden meegenomen in de 
geïntegreerde projectplanning; 


• invoering van een PPP-screening als onderdeel van de voorafgaande evaluatie om te 
waarborgen dat de PPP-optie grondig is geanalyseerd vóór de aanvraag om EU-bijstand. 


3.2. Een coherent financieringskader 


37. Een nieuw financieringskader voor vervoersinfrastructuur 


• een financieringskader voor infrastructuur met toereikende randvoorwaarden ontwikkelen 
met het oog op de ondersteuning van de voltooiing van het TEN-V-kernnet en andere 
infrastructuurprogramma's, waarin de investeringsstrategieën van zowel de TEN-V-
programma's als de Cohesie- en Structuurfondsen worden ondergebracht, en rekening 
houdend met inkomsten uit vervoersactiviteiten; 


• EU-steun verlenen voor de ontwikkeling en invoering van technologieën die de efficiency 
van het infrastructuurgebruik verbeteren en de koolstofuitstoot reduceren (nieuwe 
systemen voor tolheffing en rekeningrijden, ITS, programma's om de capaciteit te 
verbeteren); 


• de TEN-V-financiering koppelen aan de vooruitgang bij de afwerking van het TEN-V-
kernnet en de investering van nationale middelen op de corridors. 


38. Engagementen van de private sector 


• de randvoorwaarden creëren voor de ontwikkeling van PPP: (i) invoeren van een formele 
screening van TEN-V-projecten om na te gaan of ze in aanmerking komen voor een PPP, 
(ii) een gestandaardiseerde en voorspelbare PPP-aanbestedingsprocedure voor TEN-V-
projecten; en (iii) de PPP-aanbestedingsprocedure en de betalingsmechanismen 
integreren in de TEN-V-verordeningen; 


• binnen het samenwerkingskader tussen de diensten van de Commissie en EPEC de 
lidstaten aanmoedigen meer gebruik te maken van PPP, met dien verstande dat niet alle 
projecten in aanmerking komen voor dit mechanisme, en relevante expertise aanbieden 
aan de lidstaten; 


• meewerken aan de ontwikkeling van nieuwe financieringsinstrumenten voor de 
vervoerssector, met name de invoering van EU-projectobligaties. 


3.3. Correcte prijszetting en vermijden van concurrentieverstoringen 


39. Slimme tarieven en belastingen 
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Fase 1 (tot 2016) 


De vervoersheffingen en –belastingen moeten worden hervormd. Ze moeten ervoor zorgen 
dat vervoer sterker bijdraagt tot het concurrentievermogen, terwijl de algemene lasten voor 
de sector een weergave moeten zijn van de totale externe en infrastructuurkosten van het 
vervoer. 


• de belastingen op motorbrandstoffen hervormen met een duidelijke weergave van de 
energie- en CO2-component; 


• de geleidelijke invoering van verplichte infrastructuurheffingen voor vrachtwagens. De 
regeling zal de bestaande gebruiksheffingen vervangen en voorzien in een 
gemeenschappelijke tariefstructuur en kostenaspecten, zoals de kosten voor slijtage, 
geluid en plaatselijke verontreiniging; 


• onderzoek van de bestaande tolheffingsystemen voor auto's en hun verenigbaarheid met 
de EU-verdragen; richtsnoeren opstellen voor heffingen in het wegvervoer voor de 
internalisering van maatschappelijke kosten van congestie, CO2-uitstoot – indien niet 
reeds inbegrepen in de brandstofbelasting – plaatselijke verontreiniging, geluidshinder en 
ongevallen; stimulansen voorzien voor lidstaten die proefprojecten opzetten voor de 
invoering van regelingen op basis van die richtsnoeren; 


• op basis van een aantal gemeenschappelijk principes de internalisering van de externe 
kosten voortzetten voor alle vervoerswijzen, rekening houdend met de specifieke 
kenmerken van elke vervoerswijze; 


• een kader creëren dat het mogelijk maakt inkomsten uit vervoer aan te wenden voor de 
ontwikkeling van een geïntegreerd en efficiënt vervoerssysteem; 


• richtsnoeren publiceren om waar nodig verduidelijking te verschaffen inzake de 
overheidsfinanciering van de verschillende vervoerswijzen en vervoersinfrastructuur; 


• de vervoersfiscaliteit waar nodig herbekijken, namelijk door de voertuigbelasting te 
koppelen aan de milieuprestaties, manieren te onderzoeken om de huidige btw-regeling 
voor het personenvervoer te herzien en de fiscaliteit inzake bedrijfswagens aan te passen 
om een aantal anomalieën weg te werken en de invoering van schone voertuigen te 
bevoordelen. 


Fase II (2016 tot 2020) 


• voortbouwend op fase 1, de volledige en verplichte internalisering van de externe kosten 
(waaronder geluidshinder, plaatselijke verontreiniging en congestie, bovenop de 
verplichte doorberekening van de slijtagekosten) voor het spoor- en wegvervoer; de 
kosten internaliseren van plaatselijke verontreiniging en geluidshinder in havens en 
luchthavens alsmede voor luchtverontreiniging op zee, en de verplichte toepassing 
onderzoeken van internaliseringsheffingen op alle binnenwaterwegen in de EU; 
marktmaatregelen ontwikkelen om de uitstoot van broeikasgassen verder terug te dringen. 
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4. DE EXTERNE DIMENSIE 


40. De externe dimensie van vervoer in een mondiale context 


Vervoer heeft een fundamenteel internationale dimensie. Dat is de reden waarom de meeste 
maatregelen in dit witboek betrekking hebben op EU-grensoverschrijdende 
vervoersontwikkelingen. In derde landen markten aanboren voor vervoersdiensten, 
-producten en -investeringen blijft een grote prioriteit. Vervoer wordt derhalve meegenomen 
bij alle handelsbesprekingen (WHO, regionaal en bilateraal). Er zullen flexibele strategieën 
worden vastgesteld om ervoor te zorgen dat de EU een toonaangevende rol speelt in de 
vervoerssector. Om dat te bereiken zal de Commissie de nadruk leggen op de volgende 
actieterreinen: 


• de regels inzake de interne markt uitbreiden via de werkzaamheden in internationale 
organisaties (WHO, ICAO, IMO, OTIF, OSSHD, UNECE, de internationale 
riviercommissies, enz.) en, desgevallend, streven naar een volwaardig lidmaatschap van 
de EU; de Europese veiligheids- en milieuvoorschriften in de rest van de wereld 
bepleiten; het overleg met de belangrijkste partners over vervoersthema's versterken; 


• het gemeenschappelijk Europees luchtruim met 58 landen en 1 miljard inwoners 
voltooien; algemene luchtdienstovereenkomsten sluiten met belangrijke economische 
partners (Brazilië, China, India, Rusland, Zuid-Korea, enz.) en de belemmeringen in 3de 
landen voor investeringen in de luchtvaart wegwerken; de invoering van de SESAR-
technologie wereldwijd promoten; 


• op multilaterale fora en in bilaterale relaties pleiten voor een beleid op basis van de 
doelstellingen van het Witboek inzake energie-efficiëntie en klimaatverandering; 


• permanent gebruik van de multilaterale (in de ICAO, IMO en WDO) en bilaterale fora 
voor de strijd tegen terrorisme, het bereiken van internationale overeenkomsten en een 
intensiever veiligheidsoverleg met strategische partners, in eerste instantie de VS; 
samenwerken aan gemeenschappelijke dreigingsanalyses, de opleiding van ambtenaren in 
derde landen, gemeenschappelijke inspecties, preventie van piraterij, enz. zorgen voor de 
internationale erkenning van het EU-concept van "one stop security"; 


• een samenwerkingskader ontwikkelen om ons vervoers- en infrastructuurbeleid door te 
trekken naar onze directe buurlanden om betere infrastructuurverbindingen tot stand te 
brengen, werk te maken van sterkere marktintegratie, met inbegrip van de opstelling van 
noodmobiliteitsplannen; 


• samenwerken met de mediterrane partners bij de tenuitvoerlegging van de strategie voor 
het Middellandse Zeegebied ter versterking van veiligheid, beveiliging en toezicht; 
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• passende maatregelen nemen om de vrijstellingen voor lijnvaartconferenties buiten de EU 
in te trekken; 


• voortbouwen op gevestigde onderzoeks- en innovatiepartnerschappen om 
gemeenschappelijke oplossingen te zoeken voor de interoperabiliteit van 
vervoersbeheerssystemen, duurzame koolstofarme brandstoffen en veiligheid en 
beveiliging. 


•  
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1.  Inleiding en achtergrond.


achtergrond:


Vanuit de bestuurlijke samenwerking van de vier 
DEAL-gemeenten en de Provincie Groningen 
wordt de noodzaak gevoeld voor een breed 
gedragen ontwikkelingsvisie. De Ontwikkelingsvisie 
Eemsdelta schetst een toekomstbeeld tot het jaar 
2030 en het wordt opgebouwd uit verschillende 
onderdelen. Dit voorliggende document geeft de 
visie op de ontwikkeling van de economie. 


Procedure: 


Qua procedure is deze economische visie op 
15 oktober 2012 in de Stuurgroep Economie, 
Arbeidsmarkt en Infrastructuur vastgesteld. De 
visie wordt daarna aangeboden aan de colleges van 
B&W en GS. De economische visie wordt voorge-
legd aan de vier gemeenteraden. Als afronding van 


dit proces wordt de Ontwikkelingsvisie Eemsdelta 
vastgesteld door de vier gemeenteraden en provin-
ciale staten. 
Aansluiting bij bestaand- en nieuw beleid: 
In deze visie willen we aansluiten bij het actuele 
economische beleid zoals:


•	 Het Economisch Actieprogramma Eemsdelta 2009-
2014 


•	 Het topsectorenbeleid van de Rijksoverheid 
•	 Het Economisch Actieprogramma 2012-2015 van 


de Provincie Groningen
•	 Het Businessplan 2012- 2015 en de Havenvisie 


2030 van Groningen Seaports


Het Rijk heeft tien topsectoren geselecteerd waar 
zij innovatie en ondernemerschap wil bevorderen, 
voor de Eemsdelta zijn daarin relevant: Energie, 
Agribusiness, Tuinbouw, Chemie en Logistiek. 
Noord Nederland heeft in 2011 de erkenning als 
Energyport gekregen en de Eemshaven neemt 


kaart plangebied







E
co


no
m


is
ch


e 
vi


si
e 


E
em


sd
el


ta
 2


03
0


6


daarin een belangrijke positie in. Het Eemsdelta-
gebied en de regio Groningen-Assen zijn beide 
aangewezen als stedelijke regio met een goed 
vestigingsklimaat, met economische topsectoren en 
behorend tot de nationaal ruimtelijke hoofdstruc-
tuur. De beide stedelijke regio’s presenteren zich 
sinds 2011 als complementaire eenheid naar de 
rijksoverheid.


De beleidsprioriteiten vanuit de provincie Gronin-
gen zijn gericht op: Energie, Healthy Ageing/ Life 
Sciences, Biobased Economy/Agribusiness en 
het stuwende MKB. Chemie behoort tot deze 
vier beleidsprioriteiten; deze valt ten dele onder 
Energie en deels onder Biobased Economy/ Agri-
business. De beleidssectoren van de provincie, 
m.u.v. Healthy Ageing/Life Sciences,  zijn in hoge 
mate relevant voor de Eemsdelta. Naast de vier 
beleidssectoren krijgt het arbeidsmarktbeleid 
extra aandacht van de provincie door de krapte in 
diverse beroepsgroepen, zoals in de techniek en de 
zorg.


Groningen Seaports ambieert in haar business-
plan een rol in de stimulering van de economie 
van Noord-Nederland en Noord-Duitsland. Zij 
wil die ambitie realiseren door in te zetten op vijf 
sectoren: energie, chemie, logistiek, agribusiness 
en recycling. De Havenvisie 2030 is inmiddels als 
bespreekdocument voor stakeholders gereed. 
Deze vormt ook input voor de Ontwikkelingsvisie 
Eemsdelta. Duurzame bedrijvigheid als econo-
mische factor en ecologie en economie in balans 
vormen hiervan de belangrijkste groene onderde-
len. 


 Focus Bureau EZ Eemsdelta: 


De vier DEAL-gemeenten en de provincie Gronin-
gen hebben per 1 april 2012 een Bureau EZ 
Eemsdelta ingericht. Het hoofddoel is de economi-
sche ontwikkeling te stimuleren met een continue 
focus op de ontwikkeling van de arbeidsmarkt 
en de infrastructuur. Het Bureau EZ Eemsdelta 
wil zichtbaar zijn voor de ondernemers in de 
Eemsdelta. Het bureau gaat werken vanuit twee 
locaties: Nijlicht in de Eemshaven en het Eems-
mondgebouw in Delfzijl. In de dienstverlening staat 
de vraag van de ondernemer voorop. Onderne-
mers krijgen één aanspreekpunt waar ze met hun 
vragen terecht kunnen. De geformuleerde econo-
mische visie is richtinggevend voor het beleid en de 
projecten van Bureau EZ Eemsdelta. In deze visie 
komen de sectoren landbouw, toerisme & recre-
atie en detailhandel niet of slechts zijdelings aan 
bod. Dit komt voort uit de heel eigen specifieke 
kenmerken van deze sectoren. Er wordt op lokaal 
en regionaal niveau al in ander verband aandacht 
gegeven aan ontwikkeling van deze sectoren. 
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2. De Eemsdelta in cijfers


Dit hoofdstuk geeft een korte en feitelijke 
weergave van de bedrijvigheid en hieraan gekop-
pelde werkgelegenheid in de Eemsdelta per 
bedrijfssector.


Aantal bedrijfsvestigingen ( ingedeeld naar aantal werknemers in Eemsdelta verband 2011) 


Sectoren


0 1 2 t/m 
4


5 
t/m 
9


10 
t/m 
19


20 
t/m 
49 


50 
t/m 
99


100 
t/m 
199


200 
t/m 
499


Totaal werkzame 
personen (incl. 
uitzendkrachten)


Totaal aantal 
vestigingen 
Eemsdelta


Landbouw, en visserij 17 260 362 24 7 1 0 0 0 1.769 671
Winning van delfstoffen 2 0 0 0 0 1 1 0 1 393 5
Industrie 20 103 47 21 10 14 10 4 4 4.493 233
Productie, distributie, handel 
in elektriciteit en aardgas 5 1 4 1 0 0 0 1 0 171 12
Winning/distributie van 
water; afval(water) 3 0 5 0 2 1 0 0 0 101 11
Bouwnijverheid 45 252 76 16 11 6 2 0 0 1.242 408
Groot- en detailhandel; 
 reparatie van auto’s 100 299 236 68 28 12 2 0 0 3.501 745
Vervoer en opslag 49 104 92 30 7 6 3 3 1 2.079 295
Logies-, maaltijd- en 
 drankverstrekking 25 53 74 12 5 2 0 0 0 765 171
Informatie en communicatie 25 73 13 4 1 2 0 0 0 248 118
Financiële instellingen 9 20 16 6 1 3 1 2 0 582 58
Verhuur van en handel in 
onroerend goed 11 19 8 2 0 1 0 0 0 93 41
Advisering, onderzoek, 
 zakelijke dienstverlening 72 213 63 13 5 4 1 1 1 1.287 373
Verhuur van roerende 
goederen, 16 62 26 10 4 6 2 0 0 689 126
Openbaar bestuur, 
overheids diensten,  
sociale verzekeringen 0 0 1 1 0 1 4 2 0 674 9
Onderwijs 17 46 33 33 18 8 1 2 0 1.304 158
Gezondheids- welzijnszorg 41 109 56 26 11 17 6 2 1 4.304 269
Cultuur, sport en recreatie 26 53 29 6 1 1 0 0 0 291 116
Overige dienstverlening 74 123 43 7 0 0 0 0 0 427 247
Extraterritoriale organisaties 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4


Totaal 561 1790 1184 280 111  86 33 17 8 24.413 4.070


(Toelichting: deze tabel geeft het aantal bedrijfsvestigingen in de Eemsdelta verband. De indeling is naar aantal werknemers. Bron cijfers: Provincie Groningen, afdeling EZP, 2012).


Bedrijvigheid, naar verdeling werkzame personen in de Eemsdelta:
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3.  Visie economische 
ontwikkeling Eemsdelta


a .   E c o n o m i s c h E  s t r u c t u u r 
k E n m E r k E n


Primaire en secundaire sector: 


De Eemsdelta kenmerkt zich door de aanwezigheid 
van een aantal sterke sectoren. In volgorde van 
ontwikkeling zijn dat landbouw, chemie, energie 
en zeehavenlogistiek. Wat opvalt is de sterke 
aanwezigheid van landbouw, industrie, energie en 
bouwnijverheid  als primaire en secundaire econo-
mische sectoren. Deze hebben samen een aandeel 
van 33,4 % in de werkgelegenheid in de Eemsdelta 
(8.169 arbeidsplaatsen).  Voor heel Nederland is 
dat gemiddeld 18,2 % (Cijfer Statline CBS 2010).


In combinatie met de beide zeehavens is hierdoor 
een stevige economische basis ontstaan. Door de 
toevoeging van de energiesector in Eemshaven en 
Delfzijl en de erkenning als Energyport is de regi-
onale economie in de laatste jaren sterk verbreed. 
Naar verwachting wordt er in de Eemsdelta over 
een paar jaar circa 7.500 MW aan elektriciteit 
geproduceerd, ruim 1/3 van het totaal opgesteld 
Nederlands vermogen.  


dienstverlenende sectoren: 


De zakelijke (commerciële) dienstverlening (terti-
aire sector) is in de Eemsdelta relatief minder 
ontwikkeld met uitzondering van de scheepvaart. 
De verklaring hiervoor is dat zakelijke dienstver-
leners van oudsher vooral voor de stad Gronin-


Centrum Uithuizen De Blink
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gen kiezen als centrale vestigingsplaats. Door de 
geringe geografische afstand en de verbeterde 
mobiliteit wordt de markt voor deze dienstverle-
ning grotendeels vanuit de stad Groningen bediend. 
De niet-commerciële dienstverlening (quartaire 
sector) is in onze regio gemiddeld ontwikkeld. 
Met name de zorgsector is qua omvang in werk-
nemers van betekenis. De zorgsector is daarmee 
naast de industrie een grote werkgever in de 
Eemsdelta regio ( zorgsector 17,6 % aandeel in 
de werkgelegenheid, landelijk is dat 15,2 % ). De 
economische spin- off vanuit de zorg richting MKB 
bedrijven beperkt zich vooral tot schoonmaak-  en 
onderhoudsbedrijven. Groei van de zorgsector 
is in dit geval dan ook in hoofdzaak afhankelijk 
van de vraagzijde (zorgvraag vanuit de Eemsdelta) 
en minder van de aanbodzijde door vestiging van 
nieuwe zorgaanbieders. 


ontwikkeling economische structuur: 


De Eemsdelta is vanwege haar agrarische achter-
land en de aanwezigheid van beide zeehavens uiter-
mate geschikt voor de transitie naar hernieuwbare 
grondstoffen (als geleidelijke vervanging van  aard-
olieproducten). Deze “biobased economy” richt 
zich op het voortbrengen van producten op basis 
van de inzet van hernieuwbare grondstoffen (zoals 
landbouwproducten, zijstromen uit de procesin-
dustrie, maar ook biomassastromen die via import 
worden aangevoerd). Hierdoor ontstaan duurzame 
toepassingen, zoals biomaterialen, brandstoffen, 


chemicaliën en voedingsmiddelen. De belangrijkste 
randvoorwaarden voor de biobased economy zijn 
daarvoor in de Eemsdelta aanwezig (landbouw, 
energie- en chemiecluster, logistieke mogelijkheden 
vanuit de beide zeehavens en de aanwezigheid van 
kennis- en netwerkorganisaties op korte afstand in 
de stad Groningen of elders in Nederland).
Hoewel de biobased economy op zich geen econo-
mische sector is, moet deze gezien worden als een 
zeer kansrijke ontwikkeling, omdat de biobased 
economy een verbinding maakt tussen de al aanwe-
zige sectoren. Daarmee ontstaan er nieuwe kansen 
in de horizontale versterking tussen de sectoren. 
De landbouw geeft daarmee haar opbrengsten en 
reststoffen af aan de chemie (voor de koolstof-
fen) en de energie (voor de calorische waarde). 
Deze horizontale benadering biedt economische 
mogelijkheden binnen de sector, maar ook voor 
bedrijfsactiviteiten van het stuwende MKB en 
logistieke bedrijven.  Door de ontwikkeling in 
de sectoren zelf, en in de verbindingen tussen 
sectoren neemt de toegevoegde waarde van de 
productie in de Eemsdelta verder toe. (Begrip 
toegevoegde waarde: waarde per volume product. 
Een voorbeeld daarvan is de productie van grond-
stoffen voor farmaceutische producten uit aardap-
pelzetmeel).  De biobased economy geeft daarmee 
aanleiding om de bestaande bulkstromen uit de 
landbouw en de chemie verder te vergroenen. Let 
wel, vanwege de aard van de Eemsdelta zal dit een 
bulkgebied blijven (haven = bulk) maar de kansen 
liggen in de aanvulling van deze activiteiten naar 
verfijning (meer waarde per volume). 


 
Landbouw


Bio-grondstoffen & Logistiek


Energie Chemie


Industr. MKB
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De ligging van de Eemsdelta aan de rand van de 
Waddenzee en de Eems-Dollard stelt hoge eisen 
aan milieuvriendelijk en duurzaam produceren. 
Deze noodzaak is echter ook een kans op een 
unieke profilering als regio waar groen denken en 
doen in de kern van de economie zit. De nadruk 
in het huidige beleid op een noodzakelijke balans 
tussen ecologie en economie duidt hier al op. Het 
inzetten op duurzame groene productieprocessen 
en het stimuleren van biobased economy is voor 
de Eemsdelta daarom van het grootste belang. 


 B .  a r B E i d s m a r k t 


Een belangrijke economische vestigingsvoorwaarde 
is de aanwezigheid van kwantitatief voldoende en 
kwalitatief goed opgeleid personeel. De Eemsdelta 
ziet hier als sterk ontwikkelende regio een belang-
rijke uitdaging op zich afkomen. De Eemsdelta 
krijgt de komende 5 jaren te maken met een forse 
uitstroom van technici van de babyboomgenera-
tie bij onze bedrijven. Daarbij opgeteld is er ook 
nog eens de arbeidsvraag van de nieuw gevestigde 
bedrijven en uitbreidingen, waar hoofdzakelijk 
technisch geschoolde mensen gevraagd worden. 
Aan de vraagzijde moeten afhankelijk van de macro 
economische ontwikkeling volgens de onderzoe-
kers van de Hanzehogeschool daarom 3.000 tot 
5.000 vacatures  worden ingevuld. Voor MBO- en 
HBO-ers liggen hier in de Eemsdelta volop kansen. 
(Bron: Arbeidsmarktonderzoek Eemsdelta, SXC/
SBE/Hanzehogeschool, 2011). 


Aan de aanbodzijde speelt het feit dat het tech-
nisch onderwijs nog steeds een te lage instroom 
kent en daardoor te weinig leerlingen en studenten 
aflevert. Dit probleem speelt in heel Nederland. 
De rijksoverheid pakt het technici tekort aan met 
het Masterplan bèta en techniek. De provincie 
Groningen trekt de komende jaren fors middelen 
uit  voor arbeidsmarktbeleid. Deze middelen 
zullen met name ingezet worden op de afstemming 
van vraag en aanbod en op het vergroten van de 
arbeidsparticipatie van mensen, die nu niet deelne-
men aan het arbeidsmarktproces, zoals niet- uitke-


ringsgerechtigden, 45+-ers, voortijdig schoolverla-
ters en Wajongers. 


Er loopt inmiddels een aantal programma’s om 
de technische onderwijsstructuur hier in de regio 
en in de stad Groningen verder te stimuleren en 
te versterken.  De kans op een goede betaalde 
baan is de beste motivatie voor het ombuigen 
van beroepskeuzes richting de techniek.  Voor 
het bedrijfsleven is de beschikbaarheid van goed 
gekwalificeerd personeel cruciaal. 
In de regio Eemsdelta is inmiddels sprake van een 
unieke samenwerking tussen publieke en private 
partijen, waarbij de werkgever in de dienstver-
lening centraal komt te staan. Het gaat om een 
gecombineerde aanpak vanuit Groningen Seaports, 
Kamer van Koophandel, Bureau EZ Eemsdelta,  
Werkpleinen Eemsdelta en –Winsum , Seaports 
Xperience Centrum en de sociale werk/leer bedrij-
ven Ability en Fivelingo. Het is de bedoeling om 
met elkaar alle relevante informatie te delen, zodat 
de ondernemer via de juiste weg snel geholpen kan 
worden en overvragen kan worden voorkomen. 
Naast de techniek speelt het tekort van gekwalifi-
ceerde medewerkers zowel landelijk als regionaal 
ook in de zorgsector. Gezien het hoge aandeel 
van de zorgsector in de werkgelegenheid past ook 
hier  een actieve rol van de overheid om samen 
met instellingen en opleidingen te komen tot een 
betere afstemming van vraag en aanbod op de 
arbeidsmarkt.


c .  i n F r a s t r u c t u u r 


Infrastructuur is één van de belangrijkste rand-
voorwaarden voor economische ontwikkeling. 
Een goede infrastructuur (lees bereikbaarheid) ten 
opzichte van de afzetmarkt en de aanlevering van 
grondstoffen versterkt de concurrentiepositie van 
de bestaande bedrijven. Voor de Eemsdelta moet 
onderscheid gemaakt worden in de verschijnings-
vormen van infrastructuur: wegen, vaarwegen, 
spoorwegen, pijpleidingen, kabels, hoogspannings-
leidingen, glasvezelkabel. Door upfront te inves-
teringen in infrastructuur wordt een belangrijke 
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bijdrage  geleverd aan het verbeteren van een 
economische randvoorwaarde van de Eemsdelta. 
Hierdoor kunnen “reistijd” en “reiskosten” van 
mensen en goederen aanmerkelijk teruggedrongen 
worden. 


Het ontwikkelen, aanleggen en financieren van 
infrastructuur is in de meeste gevallen de rol van 
de nationale of regionale overheid. Dit zijn langdu-
rige trajecten waarin naast het openbaar nut ook 
de economische terugverdientijd wordt meege-
wogen.  Door de aanwijzing van de Eemsdelta als 
stedelijk gebied met economische topsectoren is 
ook de Rijksoverheid er inmiddels van overtuigd 
dat investeren in de Eemsdelta een meer dan 
verantwoorde investering is.
Doordat investeringen per project vaak vele 
tientallen miljoenen euro’s bedragen is het nood-
zakelijk dat Rijksbijdragen en Europese gelden 
hiervoor blijvend beschikbaar gesteld worden. 
Het Ministerie van EL en I heeft aangegeven dat 
bij investeringen in nieuwe infrastructuur het 


economisch belang voorop staat. De rijksoverheid 
wil de besluitvorming over de aanleg van nieuwe 
infrastructuur versnellen en vereenvoudigen. Het 
Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en 
Transport is daartoe inmiddels verlengd tot het 
jaar 2028.  Brainports, Mainports en Greenports 
krijgen daarin voorrang bij de uitvoering van 
projecten. De aanwijzing in 2011 van Noord-
Nederland en speciaal de Eemshaven als Energy-
port is daarom ook voor de Eemsdelta van het 
grootste belang. Provincies en regio’s kunnen 
MIRT-investeringen voorfinancieren en krijgen 
vaker eindverantwoordelijkheid. 


Zeehavenkanaal bij Delfzijl
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4.   De kernsectoren 
met de belangrijkste thema’s.


In deze visie worden de kansrijke kernsectoren 
voor de Eemsdelta uitgelicht. In paragraaf 3 is 
aangegeven dat de economische basis onder de 
Eemsdelta verbreed is door de komst van de 
sector energie. De meest relevante en kansrijke 
sectoren voor de Eemsdelta zijn in onze visie: 


a. Energie
b. Chemie 
c. Havens en logistiek 
d. Agrocluster/Agribusiness (dienstverlenende en 


verwerkende bedrijven) 
e. Industriële dienstverlening 
f. Recycling
g. Zorg en welzijn


De biobased economy is in deze visie geen op zich 
zelf staande economische sector. De activiteiten 
vanuit de biobased economy vinden plaats in alle 
bovenstaande sectoren. Grote internationale 
concerns vinden we vooral in de energie, chemie 
en logistiek. Het MKB is hier niet als aparte groep 


beschreven omdat het eveneens in alle boven-
staande sectoren vertegenwoordigd is. In het 
volgende hoofdstuk wordt het MKB verder toege-
licht. 


a .   E n E r g i E


 


huidige situatie


De sector energie maakt sinds 2008 een enorme 
groei door in de Eemsdelta. De regio biedt door 
haar specifieke kenmerken een goede vesti-
gingsplaats voor energiebedrijven, zoals ruimte, 
beschikbaarheid van koelwater en de aanwezigheid 
van een (op termijn) goed hoogspanningsnet. De 
bouw van de twee grote energiecentrales in de 
Eemshaven (Nuon en RWE /Essent), de kleinere 
opwekkingsunits in Delfzijl (E.ON en Eneco) en de 
ontwikkeling van de offshore windenergieparken 


Bouw nieuwe windmolens Eemshaven
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op de Noordzee staan voor een investeringspro-
gramma van vele miljarden euro’s. Het gevolg is 
een sterke groei in structurele directe werkgele-
genheid van vele honderden arbeidsplaatsen en een 
indirecte werkgelegenheidsgroei bij toeleveranciers 
met een multiplier van 2,5 tot 3. De energiebedrij-
ven in de Eemsdelta staan niet op zichzelf, maar 
maken deel uit van het totale energiecluster in 
Noord-Nederland verenigd in Energy Valley. Voor 
de realisatie van energiegerelateerde projecten is 
samenwerking binnen het energiecluster van groot 
belang.
Hoewel de energiecentrale van Nuon geschikt is 
voor de inzet van kolen en biomassa (middels een 
vergassingstechniek) heeft Nuon er voor gekozen 
om tot 2020 geen kolen of biomassa in te zetten. 
Tot 2020 blijft Nuon daarmee een gasgestookte 
centrale. RWE/Essent streeft ernaar op termijn 
in de kolencentrale tot 40 % biomassa bij te gaan 
stoken. Het bedrijf Eemsmond Energie heeft 
plannen ontvouwd voor de bouw van een gasge-
stookte elektriciteitscentrale ten oosten van RWE/
Essent. Deze centrale zal zich gaan richten op de 
onbalans momenten bij piekgebruik of het achter-
blijven van elektriciteit uit windparken. Eemsmond 
Energie neemt in 2014 een investeringsbeslissing.  
Deze is mede afhankelijk van de transportcapaciteit 
vanuit de Eemshaven naar het landelijke net. 
De discussie over het ontwikkelen van nieuwe 
windparken is op dit moment zeer actueel. Door 
het aantal aanvragen voor nieuwe windparken 
in de Eemsdelta is de Rijks Coördinatie Regeling 
(RCR) van toepassing, waardoor de provincie en 
gemeenten zelf weinig sturingsmogelijkheden meer 
hebben. Hierdoor kan er ernstige afbreuk aan de 
kernwaarden van het gebied ontstaan, wat zeker 
ook negatieve economische gevolgen kan hebben 
voor de sector toerisme en recreatie. Inmiddels is 
dit dilemma ook in Den Haag bekend geworden, 
waarna de toepassing van de RCR regeling voor-
lopig is opgeschort voor locaties buiten de zoek-
gebieden. Daarmee ligt de regie voor inpassing 
buiten de zoekgebieden Delfzijl, Eemshaven en 
N33 Veendam ook weer bij de lagere overheden. 
Dat vraagt om eigen initiatief en intensief optrek-
ken samen met de provincie Groningen en de 
gemeente Oldambt .


De Eemshaven is formeel nog altijd één van de 
locaties die het Rijk in beeld heeft voor de bouw 
van een kerncentrale. Het Rijk is hierin bevoegd 
gezag. Zowel de Gemeente Eemsmond als de 
Provincie Groningen zijn niet voornemens om een 
kerncentrale toe te staan in de Eemsdelta. 


toekomstverwachting


De grote nieuwe kansen voor de Eemshaven liggen 
bij de offshore-windenergieparken. Nederland wil 
in 2020 6.000 MW windenergie op zee gereali-
seerd hebben. De marktkans voor de Eemshaven 
ligt met name bij de Duitse overheid, die in 2020 
20.000 MW aan windmolenparken geïnstalleerd 
wil hebben.  Een groot deel van de aangewezen 
gebieden ligt nabijheid van de Eemshaven. Er is 
vraag in of nabij de Eemshaven naar een testlocatie 
onshore voor de offshore windenergiemolens. De 
uitkomsten van het onderzoek van provincie en 
Rijk naar nieuwe tracés voor kabels en leidingen in 
de Waddenzee zijn van groot belang.  De mogelijk-
heid van een Energie-hub op zee en de haalbaar-
heid van een haveneiland wordt onderzocht. Dit 
levert een belangrijke bijdrage aan de internatio-
nale infrastructuur voor energie op zee, waarbij 
de Eemshaven als een belangrijk knooppunt op het 
vaste land kan gaan functioneren. Een belangrijke 
randvoorwaarde voor het vervoer van opgewekte 
elektriciteit op zee vormt de beschikbaarheid van 
bovengrondse hoogspanningsleidingen op het vaste 
land.  


Andere kansen betreffen de omschakeling naar 
biobased energieproduktie en de aanleg van 
nieuwe zeekabels richting de Scandinavische 
landen. De Eemsdelta heeft hierin een uitstekend 
vertrekpunt vanwege de logistieke aanvoermoge-
lijkheden van biomassa. 
Ook liggen er kansen in de ontvangst en de bewer-
king van biomassastromen via een “biomassawerf” 
waar biomassa op specificatie wordt gebracht 
voor de afnemers. Daarbij kan ondermeer gedacht 
worden aan processen als torrefactie, vergassing 
en pyrolyse van biomassa. De energiesector heeft 
het biobased aspect inmiddels in haar doelstellin-
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gen geïncorporeerd. Hierdoor zijn er vele moge-
lijkheden ontstaan voor groene energieprojecten 
in de Eemsdelta met steun van de energiesector. 
Een afgeleide kans voor de Eemsdelta (als gevolg 
van komst van de energiecentrales) is aanwezig in 
de vorm van het aantrekken van energie-intensieve 
bedrijvigheid, die groot verbruik koppelt aan een 
hoge mate van leveringszekerheid, zoals datacen-
ters. 


Waar zetten we op in?


•	 Een in toenemende mate op hernieuwbare grond-
stoffen gebaseerde energieproductie. 


•	 De bestaande afspraken met de energiebedrijven 
RWE/Essent, NUON en Eemsmond Energie over 
de ontwikkeling van hun centrales in de Eemshaven 
worden gerespecteerd.   


•	 Een energieproductie die minimaal voldoet aan de 
emissie van een gasgestookte centrale. Op basis 
hiervan inzetten op een schone en betrouwbare 
brandstofmix, waarmee het mogelijk is om vanuit 
de Eemsdelta te balanceren in vraag en aanbod van 
elektriciteit. 


•	 In samenwerking met de provincie en andere 
gemeenten het initiatief terugkrijgen naar de regio 
bij de ontwikkeling  en ruimtelijke inpassing van 
onshore windenergie. Hierbij vooral streven naar 
aansluiting op bestaande parken.


•	 Off-shore windenergie en aanlanding daarvan in 
de Eemsdelta plus de realisatie van een testlokatie 
offshore windenergie nabij het Eemshavenwind-
park.


•	 Aanleg nieuwe elektriciteitsverbindingen met Scan-
dinavië. 


•	 Een uitstekend en qua capaciteit toereikend hoog-
spanningsnetwerk om de energie naar binnen- en 
buitenland te kunnen distribueren.


•	 Vestiging van energie-intensieve bedrijvigheid 
nabij de Eemshaven en Oosterhorn-Delfzijl en de 
ontsluiting daarvan door utilitaire koppelingen. 


B .   c h E m i E 


huidige situatie 


De chemische industrie kenmerkt zich door het 
omzetten van volume grondstoffen naar product. 
Vanuit efficiëntie en beperking van logistieke 
kosten vereist de chemische industrie goede infra-
voorzieningen om zowel grondstof als product te 
vervoeren via leidingen, schepen, spoorwagons 
en vrachtauto’s. De Eemsdelta voldoet aan deze 
randvoorwaarden. Er is op industriepark Ooster-
horn dan ook een sterk chemisch cluster ontstaan, 
welke in volume behoort tot de top drie van 
chemische clusters in Nederland (naast Chemelot 
Geleen en het chemiecomplex Pernis). 
 
Deze bundeling van chemische activiteiten is voor 
nieuwe maar ook voor uitbreiding van bestaande 
industrie een stimulans. Schaalvoordelen, directe 
koppeling aan grondstofleveranciers of klanten 
maar ook de aanwezigheid van gezamenlijke 
infrastructuur kan dit sterk bevorderen. Juist dit 
laatste aspect zal in de komende jaren cruciaal 
zijn voor de concurrentiepositie van de bestaande 
industrie en het verder ontwikkelen van nieuwe 
industrie. De Eemsdelta heeft in een relatief 
vroeg stadium de vergroening opgepakt. Er is een 
denkproces op gang gekomen hoe bouwstoffen 
voor chemie en energie gemaakt kunnen worden 
uit duurzame grondstoffen. Met de komst van 
bedrijven als BioMCN  is deze denkrichting in 
één sprong grootschalig in praktijk gebracht, een 
stap die normaal een decennium duurt. Hierdoor 
heeft de Eemsdelta een voorsprong opgebouwd in 
het proces naar de biobased chemie t.o.v. andere 
regio’s. De praktijk is er, er is aan- en afvoer van 
groene grondstoffen en producten. Dit trekt weer 
nieuwe biobased (chemie)bedrijven aan en stimu-
leert bestaande bedrijven om de omschakeling te 
onderzoeken. Veel biobased economy projecten 
vinden dan ook hun uitvoering in de Eemsdelta. 
Deze biobased energieprojecten die vaak wat 
sneller uit te voeren zijn, stimuleren op dit 
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moment de biobased projecten in de chemie, die 
zich op hoogwaardiger toepassingen richten. 
Om de vele activiteiten op het gebied van vergroe-
ning van de Eemsdelta te verbinden, af te stemmen 
en uit te dragen is EemsdeltaGreen opgericht. 
Binnen EemsdeltaGreen werken alle belanghebben-
den (bedrijfsleven, NMO’s,  overheden en kennis-
instellingen) intensief met elkaar samen met als 
doel groene projecten uit te voeren en daarmee 
de Eemsdelta als totaal te vergroenen. 


toekomstverwachting


In het Eemsdelta-gebied wordt de duurzaamheids-
vraag breder getrokken. Gevestigde bedrijven 
zoeken voortdurend naar mogelijkheden om effi-
ciënter en duurzamer te opereren door bijvoor-
beeld gebruik te maken van elkaars reststromen 
(warmte, afvalwater, bijproducten). Er ontstaan 
hiervoor nieuwe studiegroepen en samenwer-
kingsverbanden tussen bestaande bedrijven, 


mede door de actieve rol van de SBE, Groningen 
Seaports en het project EemsdeltaGreen.  Als 
gevolg hiervan ontstaan nieuwe utilitaire netwer-
ken waarmee uitwisseling tussen bedrijven gaat 
plaatsvinden. Naast deze fysieke samenwerking zal 
ook door middel van parkmanagement gestreefd 
worden naar het laten samenwerken van bedrij-
ven om zodoende kostenefficiënt en duurzaam te 
ondernemen. Door deze fysieke en organisatori-
sche samenwerking kunnen bestaande bedrijven 
verder uitgroeien en wordt het aantrekkelijker 
voor nieuwe bedrijven om zich in de Eemsdelta 
te vestigen, omdat daarmee een randvoorwaarde 
wordt ingevuld om bijvoorbeeld uit hernieuwbare 
stromen groene grondstoffen of energie te kunnen 
maken. Een ander onderdeel van de duurzame 
economische ontwikkeling is de balans met de 
natuurlijke omgeving. Dit aspect zal de komende 
jaren bij de aanwezige partijen in de Eemsdelta 
volop onder de aandacht gebracht worden. 
Natuur- en Milieu-Organisaties (NMO’s), bedrijfs-
leven en overheden zijn hierover in dialoog binnen 


Chemiepark Oosterhorn bij Delfzijl
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het Project Economie en Ecologie in Balans van de 
Provincie Groningen. Middels dit project wordt 
gestreefd naar een groei van de economie in de 
Eemsdelta met behoud van de aanwezige kwets-
bare natuurwaarden in de Eemsdelta. 
Op het gebied van de biobased economy zijn er 
nog vele andere ontwikkelingen. Het geheel wordt 
goed weergegeven in de z.g. Road Map  van de 
NOM (dec. 2011). Met name het koppelen van 
branches is een aspect dat vele mogelijkheden 
biedt. Kan het agrarische achterland voldoende 
grondstoffen leveren voor de groene chemische 
industrie? Kan de restwarmte en CO2 van de 
industrie en de energie gebruikt worden voor de 
glastuinbouwbedrijven? Een mogelijke samenwer-
king vanuit het chemiecluster in Delfzijl met het 
chemiecluster in Emmen kan een goede basis zijn 
voor het binnenhalen van innovatieprojecten vanuit 
het topsectorenbeleid.


De Eemsdelta biedt kansen in de keten van 
biomassa gerelateerde activiteiten. Door verwer-
king  en inzet van biomassa (hernieuwbare grond-
stoffen) worden groene- energie en producten 
gemaakt, waarbij de goede logistiek eb verwer-
kingsmogelijkheden in de regio een randvoor-
waarde is . Daarvoor wordt de inzet gevraagd 
van chemische bouwstenen in de vorm van kool-
stofverbindingen, zoals bijvoorbeeld etheen en 
de aanvoer van gassen zoals syngas en aardgas of 
biogas. Door de aanwezigheid of aanvoer van deze 
chemische bouwstenen kunnen de activiteiten van 
het bestaande chemiecluster worden uitgebreid. 
Beschikbaarheid van ethyleen of bio-ethyleen 
(vanuit organische oorsprong) is een belangrijke 
voorwaarde om samen met het reeds beschikbare 
chloor over te kunnen gaan naar kunststoffenfabri-
cage.  
Syngas kan (als voorbeeld) eveneens gezien 
worden als een chemische bouwsteen voor het 
produceren van chemische producten als energie 
(of brandstoffen). Met de komst van de energiebe-
drijven in de Eemshaven en de aanwezigheid van 
het chemiepark in Delfzijl doet zich de kans voor 
om een syngas netwerk aan te leggen, waarmee 
bedrijven deze chemische commodities kunnen 


uitwisselen. Een dergelijke uitwisseling is een 
sterke stimulans voor de aanleg van een utilitair 
netwerk op de bedrijventerreinen en de verbin-
dende buizenzone Delfzijl – Eemshaven. 
Aan de Rijksuniversiteit Groningen wordt een 
speciale leerstoel voor biobased economy inge-
steld. Samenwerking met de universiteit en hoge-
scholen moet leiden tot een eigen “green field lab” 
in de Eemsdelta om samen met het bedrijfsleven 
een voorsprong te krijgen in deze belangrijke 
nieuwe landelijke topsector.  


Waar zetten we op in?


•	 Onderzoek faciliteren naar de mogelijkheden van 
omschakeling naar een biobased economy, waarbij 
met name het chemiepark in Delfzijl hierbij een 
centrale rol kan gaan spelen.


•	 Stimuleren van bedrijven om elkaars reststromen 
(waaronder warmte, afvalwater, bijproducten) te 
gebruiken door in te zetten op het ontwikkelen 
van utilitaire netwerken.


•	 Gezamenlijk ontwikkelen van infrastructuur, zoals 
de buizenzone Eemshaven – Delfzijl.


•	 Vestiging van een “green field lab” in Appingedam-
Delfzijl om nieuwe toepassingen te onderzoeken.


•	 Samenwerking tussen alle belanghebbenden blijven 
stimuleren door parkmanagement in te voeren. 


c .  h a v E n s  E n  l o g i s t i E k 


huidige situatie: 


De Eemsdelta beschikt over twee zeehavens, 
Delfzijl en Eemshaven, met een geheel eigen 
profiel. Daarnaast zijn er een aantal goed bereik-
bare binnenhavens zoals Oosterhornhaven en 
Farmsumerhaven. Gezamenlijk zijn deze havens 
goed voor een jaarlijkse overslag van 8 miljoen 
ton (2011). De havens van Delfzijl hebben een 
aanwijsbare functie voor de omliggende industrie. 
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De chemische en industriële bedrijven in Delfzijl 
gebruiken de zee- en binnenhavens voor de aan- 
en afvoer van hun grondstoffen en eindproducten. 
De voornaamste stromen via Delfzijl zijn zout- 
en bouwmaterialen. In 2011 werd in Delfzijl 5,5 
miljoen ton overgeslagen. 
De Eemshaven heeft al jarenlang een logistieke 
functie als haven voor papier, suiker, bouwstof-
fen, defensiemateriaal en exportauto’s. Met de 
komst van Holland Malt (brouwgerst), Theo Pouw 
(primaire en secundaire bouwstoffen) en project-
ladingen voor de verschillende bouwprojecten is 
de jaarlijkse overslag in de Eemshaven toegeno-
men tot 2,5 miljoen ton in 2011. De Eemshaven 
heeft daarmee vooral een logistieke functie voor 
de aanwezige bedrijven en is geen doorvoerhaven 
waarin bijvoorbeeld containers worden overgesla-
gen voor doorvoer naar het achterland. 


In de Eemsdelta zijn de logistieke activiteiten 
logischerwijs geconcentreerd rondom de havens. 
In de beide zeehavens en op de industrieterrei-
nen verlenen deze bedrijven hun diensten bij de 
op- en overslag en het transport van- en naar het 
achterland. Voor het vervoer naar het achterland 
wordt daarvoor gebruikt gemaakt van binnenvaart-
schepen en vrachtwagens. Voor de binnenvaart 
geldt dat de zeesluizen in Delfzijl te kort zijn voor 
de tweebaksduwvaart in gestrekte formatie.  Het 
voordeel van de schaalgrootte bij het varen met 
deze schepen vervalt daarmee voor de bedrijven 
achter de zeesluis. Dat geldt dus ook voor de 
Eemshaven omdat deze schepen via de zeesluis in 
Delfzijl varen. 
Het spoorvervoer vanuit de Eemsdelta is een 
relatief erg kleine speler. De spoorverbindingen 
vanuit de Eemsdelta lopen via het rangeercom-
plex te Onnen (Groningen). Met name vanwege 


Offshore activiteiten Eemshaven
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veiligheid is een goederenspoorlijn Oosterhorn-
Delfzijl naar Veendam voor de ontwikkeling van de 
chemiesector wenselijk. De Eemsdelta kenmerkt 
zich door een paar grote bedrijven die meerdere 
activiteiten in de havenlogistieke keten beheersen. 
Voorbeelden daarvan zijn Wagenborg en Wijnne 
Barends. Beide bedrijven hebben vestigingen in 
Delfzijl en Eemshaven. 


toekomstverwachting: 


In de komende jaren zal de overslag (en daarmee 
de logistiek) in de beide zeehavens gaan toenemen. 
Dit zijn in hoofdzaak aanwijsbare stromen die 
verwerkt worden in de Eemsdelta. De doorvoer-
functie van de beide havens zal ook in de toekomst 
beperkt blijven. Er wordt een behoorlijke toename 
verwacht van de aanvoer van kolen, biomassa en 
olieproducten. Deze ontwikkeling is het gevolg 
van de vestiging van de energiecentrales in beide 
havens. Deze centrales zetten kolen en biomassa in 
als bijstook. Deze kolenvervangers zullen vanwege 
een lagere calorische waarde in grotere volumes 
worden ingezet. Hierdoor neemt de op- en 
overslag verder toe. 


Ook de vestiging van olieopslagbedrijf Vopak 
zal het jaarlijkse overslagcijfer structureel gaan 
verhogen. De Eemshaven zal daarbij waarschijn-
lijk in 2013 de overslag van Delfzijl voor de 
eerste keer gaan evenaren. De beide zeehavens 
behouden het profiel van industriehaven met 
duidelijk aanwijsbare logistieke stromen zoals 
kolen, biomassa, vliegassen, etc. Daarnaast ligt er 
een verwachting bij de uitbreiding van de recycling 
activiteiten in de beide zeehavens. Deze sector 
met relatief veel logistieke activiteiten zal in de 
komende jaren verder groeien door het vrijkomen 
van volumineuze rest- en afvalstromen (zie ook 
paragraaf 4 f). De diepgang en beschikbare kade-
ruimte in de beide zeehavens geeft ruimte voor het 
ontvangen van binnenvaart en zeeschepen voor het 
afhandelen van deze volumes. 
Bij binnenhavens zijn er groeikansen voor de op- 
en overslagmogelijkheden op Fivelpoort en de 
Farmsumerhaven te Farmsum. Met de ontwikkeling 
van Groningen Railport in Veendam wordt er naar 
gestreefd om ladingstromen vanuit de Eemsdelta 
en overig Noord Nederland te groeperen om 
daarmee voldoende bezetting te hebben voor een 
dagelijks connectie met de mainports Rotterdam 
en Antwerpen. Dit concept van een openbare 
spoorterminal geeft bedrijven de alternatieve 
vervoersmogelijkheid naast de inzet van vrachtwa-
gens en binnenvaart. In samenwerking met Gronin-
gen Seaports, de industrie en logistieke bedrijven 
wordt in kaart gebracht waar de afzetgebieden 
en logistieke verbindingen vanuit de Eemsdelta 
zich bevinden. Op basis van deze analyse wordt 
geprobeerd om aanvullende ladingstromen voor de 
Eemsdelta aan te trekken. 
De ontwikkeling van de haven van Lauwersoog is 
hierbij ook interessant. Vanuit Groningen Seaports 
zal een onderzoek worden gedaan naar verdere 
samenwerkingsmogelijkheden met de haven van 
Lauwersoog.    


Haven Delfzijl
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Waar zetten we op in?


•	 Verbeteren van doorstroming op de autowegen 
naar Delfzijl en Eemshaven.


•	 Verbeteren infrastructuur goederenspoor t.b.v. 
bedrijven Industriepark Oosterhorn waaronder 
het Chemiepark Delfzijl: onderzoek naar de moge-
lijkheid voor een goederenspoorverbinding  Indu-
striepark Oosterhorn in Delfzijl naar Veendam. 


•	 Verbeteren infrastructuur binnenvaart door 
verlengen zeesluizen Delfzijl.


•	 In beeld brengen van de op- en overslagmogelijk-
heden van de binnenhaven  door uitbreiding van de 
kade en verruiming van de huidige regelgeving.


•	 In kaart brengen van goederenstromen met een 
potentie voor de Eemsdelta en op basis hiervan 
acquisitie inzetten op de meest kansrijke mogelijk-
heden. 
In paragraaf 5h staan alle relevante infrastructuur-
projecten met een prioritering voor de korte en 
langere termijn specifiek benoemd.


d .  a g r o c l u s t E r / a g r i B u s i n E s s 


huidige situatie


De aanwezige primaire landbouw in de Eemsdelta 
vormt hier de basis, gezamenlijk met de land-
bouwstromen die via de havens binnenkomen. De 
Eemsdelta en de Provincie Groningen in totaliteit 
heeft een groot areaal aan vruchtbare landbouw-
grond, waarvan de financiële productopbrengsten 
(m.u.v. pootaardappelen) relatief laag zijn. Om 
bodemziekten te voorkomen kunnen pootaardap-
pelen slechts 1 x per 4 jaar op een landbouwper-
ceel geteeld worden, zodat de boeren voor 75 % 
van hun grond altijd zoeken naar die producten die 
de hoogste opbrengst kan leveren. Veel boeren 
zijn de laatste jaren overgegaan op nieuwe activitei-
ten om hun inkomen aan te vullen. 


Carel Coenraadpolder grenzend aan de Dollard
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De sector landbouw heeft zelf vraagtekens bij 
de kansen, die de biobased economy hun op het 
moment biedt. In het landbouwactieplan Hoog-
eland ziet men tot aan 2020 weinig mogelijkheden, 
omdat de boeren de restproducten voor een deel 
zelf verwerken voor behoud en vergroten van de 
bodemvruchtbaarheid (b.v. het verhakselen van de 
stro). De biobased economy zal daarmee tot die 
tijd grotendeels afhankelijk zijn van de aanvoer van 
importbiomassa door de zeehavens. 
Glastuinbouw is slechts beperkt in de Eemsdelta 
aanwezig. Ten zuiden van de Eemshaven is hier een 
groot industrieel glastuinbouwcomplex in voorbe-
reiding.  Gedoeld wordt op grootschalige contract-
teelt bedrijven (groentes: paprika, komkommer, 
tomaat) die door hun schaalgrootte kunnen 
concurreren op de internationale markten. Ook 
is dit glastuinbouwgebied in beeld voor algenteelt 
onder glas. Kansen zijn gelegen in het uitwisselen 
van energie, CO2 en water. Ook de afzetmogelijk-


heden naar Duitsland en Scandinavië zijn vanuit de 
Eemshaven  ideaal. 
De vestiging van Holland Malt in de Eemshaven 
is een voorbeeld van een Agribusiness bedrijf die 
brouwgerst tot een hogere toegevoegde waarde 
weet te brengen.


toekomstverwachting 


De biobased economy gaat op termijn de land-
bouwsector in economische zin versterken, 
doordat de primaire- en secundaire stromen 
(naast de voedingsmiddelen- en veevoerindustrie) 
hun weg gaan vinden in de omzetting in overige 
nuttige toepassingen als biochemicaliën, bioma-
terialen en biobrandstoffen. Deze verschuiving 
gaat optreden wanneer in beeld wordt gebracht 
hoe de landbouwproducten en reststoffen (naast 
hun toepassing voor de voedselketen) tot waarde 


Koolzaadveld Noord Groningen
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gebracht kunnen worden en hier voor de boeren 
een op termijn een verdienmodel in aanwezig is. 
De Eemsdelta kent de unieke omstandigheid dat 
naast een sterke landbouw sector een energie- en 
chemiecluster aanwezig is. Onze diepzeehavens 
zijn uitermate geschikt voor grootschalige op- en 
overslag van biomassa (hernieuwbare grondstof-
fen). 
Voor een haalbare exploitatie zijn op termijn 
grootschalige toepassingen economisch haalbaar. 
De kennis- en netwerkorganisaties zijn aanwezig in 
Groningen, bijvoorbeeld het in Noord-Nederland 
opgezette Agricluster.  De RUG en de verschil-
lende kenniscentra van de Hanzehogeschool 
kunnen hierin een belangrijke rol van betekenis 
spelen. 
De provincie Groningen kent in Oost-Groningen 
een voorbeeld van een traditie van verschillende 
toepassingen bij de verwerking van aardappelzet-
meel. Daaruit kan geleerd worden dat het mogelijk 
is om uit landbouwstromen als bijvoorbeeld de 
aardappel hoogwaardige industriële toepassingen 
te halen. 
Een ander leerpunt vanuit de Veenkoloniën is 
het feit dat de boeren langdurig moeten kunnen 
meeprofiteren van de biobased economy doordat 
de afnemers bereid zijn een goede productprijs 
te betalen waardoor boeren kunnen investeren in 
geschikte gewassen en de verwerking daarvan naar 
de afnemers. 
Het gebied ten zuiden van de Eemshaven biedt 
voordelen voor de glastuinbouwsector. In dit geval 
voor grootschalige industriële teelten voor directe 
afzet naar retailbedrijven. Naast beschikbare 
ruimte voor grootschalige bedrijven (van meerdere 
tientallen hectares) liggen er kansen voor de 
uitwisseling van utiliteiten met energiecentrales en 
datahotels. Door het bereiken van schaalgrootte 
en de afzetmogelijkheden naar Duitsland en Scandi-
navië is de Eemshaven in beeld bij contracttelers. 
Bedrijven in de groententeelt maar ook champign-
onteelt en algenteelt onder glas hebben belangstel-
ling voor de locatie nabij de Eemshaven getoond. 
De hogere lichtopbrengst aan de Waddenkust is 
hierbij ook een positieve vestigingsfactor. Voor het 
glastuinbouwgebied liggen er kansen voor verduur-


zaming door de koppelingen met de Eemshaven en 
het gebied Zuidoost. 
Gemeente Eemsmond en Provincie Groningen 
hebben gezamenlijk het initiatief uitgewerkt voor 
het ontwikkelen van deze glastuinbouwpolder. Het 
bestemmingsplan is daarvoor in voorbereiding.
De Kamer van Koophandel heeft onlangs een 
Green Deal erkenning van het rijk verkregen voor 
het project “Experimenteerzone vermindering 
regeldruk biobased economy”.  De Eemsdelta 
is één van de drie regio’s waarin het project zal 
worden uitgevoerd, waarbij het de bedoeling is 
onnodige regeldruk op te sporen, die investeringen 
in biobased economy kan belemmeren. In overleg 
met het Rijk kan deze regeldruk in de experimen-
teerzone afgeschaft of aangepast worden.  


  Waar zetten we op in?


•	 Onderzoek naar de mogelijkheden en toepassingen 
voor biobased economy vanuit de agribusiness en 
zeker hierin samenwerking met de landbouwsector 
nastreven.


•	 Actief participeren in het GreenDeal project 
“Experimenteerzone  vermindering regeldruk 
biobased economy”.


•	 Stimuleren van afstudeeronderzoeken en promo-
vendi voor toegepast onderzoek. 


•	 Samenwerking zoeken met bedrijven met 
knowhow voor het verbinden van biobased 
economy projecten. 


•	 Positioneren van het glastuingebied door de 
verbinding met de Eemshaven te benadrukken als 
leverancier van energie en restwarmte. 
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E .   i n d u s t r i ë l E  
d i E n s t v E r l E n i n g 


huidige situatie 


Aanvullend aan het chemiepark in Delfzijl hebben 
de twee grote energie- en chemieclusters een 
grote aantrekkingskracht op industriële dienstver-
leners. De industriële bedrijven focussen zich op 
hun kernactiviteiten en besteden een groot aantal 
diensten uit aan derden. Industriële dienstverleners 
zijn een specifiek segment in deze markt, omdat 
zij voornamelijk werken voor deze industriële 
bedrijven (kielzogbedrijven). Dat kan variëren van 
onderhoudsbedrijven op alle technische deelgebie-
den tot aan de dienstverleners op het gebied van 
(Q)HSE (Quality, Health, Security, Environment). 
Het betreft in dit geval veelal specifieke techni-
sche kennis van complexe industriële systemen. 
Naast onderhoud zijn deze bedrijven ook actief bij 
uitbreidingen en het upgraden van de technische 
systemen. 


toekomstverwachting 


Door de toename in het aantal van deze grote 
bedrijven is het inmiddels voor industriële dienst-
verleners interessant om een vestiging in de 
Eemsdelta te gaan openen. Er tekent zich een 
tendens af dat er signalen komen van bedrijven 
uit de rest van Nederland, die zich beginnen af te 
vragen of ze niet te ver van dit voor hen interes-
sante marktgebied zitten en daarom overwegen 
een vestiging in onze regio willen beginnen. Tevens 
biedt dit kansen voor jonge startende onderne-
mers die na een aantal jaren relevante werkerva-
ring met een nieuw bedrijf in de industriële dienst-
verlening willen gaan beginnen. 


 Waar zetten we op in?


•	 Actieve acquisitie gaan voeren richting industriële 
dienstverleners 


•	 Jonge startende ondernemers binnen de industriële 
dienstverlening begeleiding bieden  


F .   r E c y c l i n g 


huidige situatie  


De komst van het bedrijf Theo Pouw BV (overslag 
en bewerking van primaire en secundaire bouw-
stoffen) heeft een stimulans gegeven aan de recy-
cling activiteiten in de Eemsdelta. In Delfzijl zijn de 
bedrijven Qlyte en North Refinery actief. Door de 
aanwezigheid van voldoende ruimte (hectares) en 
logistieke mogelijkheden bieden de beide zeeha-
vens goede randvoorwaarden voor het vestigen 
van recycling activiteiten die meer dan gemiddeld 
logistieke handelingen vragen. Door deze activitei-
ten in zeehavens te doen kunnen schaalvoordelen 
behaald worden in opslag en transportkosten. 
Groningen Seaports heeft hierop geanticipeerd 
door het inrichten van het MERA Park Delfzijl 
(MERA staat voor Milieu, Energie, Recycling en 
Afval). In 2011 heeft zich hier het bedrijf Qlyte 
gevestigd, wat niet herbruikbaar afval uit de 
karton- en papierindustrie omvormt tot brandstof 
voor energie.   


toekomstverwachting  


De recycling sector is zeer divers en in opkomst. 
Wereldwijd wordt er meer afval geschikt gemaakt 
voor hergebruik of recycling. Hierdoor nemen ook 
de volumes en logistieke stromen toe. Zeehavens 
zijn vanwege deze volumes de uitgelezen plekken 
om deze gecombineerde activiteiten van logistiek 
en bewerking uit te voeren. 
Verschillende havens (o.a. Rotterdam) zetten 







E
co


no
m


is
ch


e 
vi


si
e 


E
em


sd
el


ta
 2


03
0


23


in op recycling, maar door de groei in recycling 
zal ook de Eemsdelta hierin een functie in gaan 
vervullen. Deze bedrijven zullen de mogelijk decen-
trale ligging vanaf de afzetgebieden compenseren 
door te investeren in schaalgrootte. Door zich 
te richten op lokaal vrijkomende stromen vanuit 
Eemshaven en Delfzijl en de bovenregionaal vrijko-
mende stromen kunnen deze bedrijven voldoende 
volume bijeen brengen. De diepgang en beschik-
bare kaderuimte in de beide zeehavens geeft 
ruimte voor het ontvangen van binnenvaart- en 
zeeschepen voor het afhandelen van deze volumes. 
Een tweede bijkomend voordeel van de Eemsdelta 
is het combineren van deze recycling activiteiten 
met ondermeer energieopwekking en activiteiten 
vanuit milieu zoals grondsanering en waterzuive-
ring. De greenfieldlocatie in Delfzijl heeft hiervoor 
prima uitgangspunten. 


Waar zetten we op in?


•	 Actieve acquisitie richting recycling bedrijven, in 
mogelijke combinatie met energie en milieubedrij-
ven. 


•	 MERA Park samen met Groningen Seaports verder 
promoten.


g .  Z o r g  E n  W E l Z i j n 


huidige situatie 


De werkgelegenheid in de zorgsector in de 
Eemsdelta betreft 4300 arbeidsplaatsen, dat is 17,6 
% van onze regionale werkgelegenheid. Dat ligt 
iets onder het landelijke gemiddelde van 19 %. De 
zorg- en welzijnsorganisaties in Noord Nederland 
werken samen in het Zorgplein Noord. Vrijwel alle 
vacatures in de zorgsector worden hier gemeld. 
Op dit moment is er geen groot tekort aan 
medewerkers in de zorgsector in de Eemsdelta. 
Van de 138 vacatures op Zorgplein Noord (cijfer 


oktober 2012) hebben er 4 betrekking op de regio 
Eemsdelta. 


toekomstverwachting 


In heel Nederland, zeker in regio’s met een 
krimpende en vergrijzende bevolking, worden 
personeelstekorten verwacht in de zorg. Om de 
benodigde zorg te kunnen blijven leveren is het 
belangrijk de komende periode met de zorginstel-
lingen en het onderwijs te onderzoeken hoe dit 
voorziene tekort kan worden voorkomen.  In de 
zorgsector werken relatief veel vrouwen met een 
deeltijdbaan. Het opplussen van deze deeltijdbanen 
kan een deel van de oplossing dichterbij brengen. 
De meeste vacatures in de zorgsector vereisen een 
vakopleiding op minimaal MBO niveau. Toch zijn er 
ook in de zorgsector kansen voor lager opgeleiden, 
bijvoorbeeld in de schoonmaakfuncties.


Waar zetten we op in?


•	 Inventarisatieonderzoek naar de omvang van de 
arbeidsmarktproblematiek in de regionale zorg-
sector in samenwerking met de zorginstellingen en 
Zorgplein Noord 


•	 Afhankelijk van de uitkomsten ontwikkeling van 
projecten i.s.m. Werkplein Eemsdelta en Winsum, 
zorginstellingen en onderwijs.   
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5.  Sector overstijgend beleid


 a .  h E t  m k B


Het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) is in de 
Eemsdelta verreweg de grootste werkgever. Van 
de ruim 4.000 bedrijfsvestigingen hebben slechts 
8 bedrijven meer dan 200 werkzame personen. 
(grens MKB en grootbedrijf = 250 werknemers). 
78 % van de ruim 24.000 werkzame personen in de 
Eemsdelta is werkzaam binnen een bedrijfsvestiging 
met minder dan 100 werkzame personen ( ter 
nuancering: daar kunnen een aantal bedrijfsvestigin-
gen deel van uitmaken, die onderdeel zijn van een 
internationaal concern). 
Het stuwende MKB vormt die bedrijven die zelf-
standig gericht zijn op vernieuwing en innovatie 
op hun product of bedrijfsproces. Deze bedrijven 
halen hun omzet voor meer dan 50 % van buiten 
de drie noordelijke provincies. Het MKB heeft 
vaak door de geringe schaalgrootte moeite met 
het zelfstandig opzetten van onderzoek naar en 
ontwikkeling van nieuwe producten en markten. 
Het is daarom wenselijk dat vanuit de overheid 
het innovatieve vermogen wordt versterkt en de 
export wordt gestimuleerd. De Kamer van Koop-
handel en Syntens zitten in een fusieproces en 
vormen samen de Kamer van Koophandel nieuwe 
stijl. Deze wordt straks uitsluitend gefinancierd uit 
publieke middelen. Zij beschikt daarbij over een 
eigen innovatiebudget. 
De Kamer van Koophandel Noord Nederland ziet 
het stuwende MKB als haar belangrijkste doelgroep 
en de regio Eemsdelta is - na de stad Groningen- 
in onze provincie de regio waar de kansen voor 
nieuwe innovaties en ontwikkelingen het hoogste 
zijn. Voor de provincie Groningen gaat het om een 
groep van 1.470 bedrijven  (Bron: KvK 2012). Voor 
de Eemsdelta gaat het om een groep van meer 
dan 100 bedrijven. Ook de NOM en de Provincie 
Groningen zien het MKB als één van de belangrijk-
ste motoren van de regionale economie. 
Het EZ-bureau heeft nadrukkelijk een belang-
rijke rol in de advisering en voorlichting aan de 
MKB-ondernemers. Het Bureau EZ wil voor deze 
bedrijven een front office functie invullen voor het 
beantwoorden van vragen of het verwijzen naar 
de juiste back-office binnen de gemeente of de 


provincie.  Voor de kleinere bedrijven in het MKB 
(micro segment = kleiner dan 10 werknemers) 
geldt dat zij een heel eigen behoefte aan advies en 
begeleiding hebben. Vaak zijn dit bedrijven waar 
de ondernemer zelf verantwoordelijk is voor een 
breed aantal belangrijke taken, zoals de financiën 
en de marketing-verkoop. Hiervoor is het Onder-
nemingshuis Eemsdelta actief waar gebruik gemaakt 
kan worden van de laagdrempelige dienstverlening 
van aangesloten adviseurs. Deze dienstverlening 
heeft betrekking op de diverse onderwerpen 
waar een kleinere MKB-ondernemer tegenaan 
kan lopen, zoals ondersteuning bij innovatie en 
subsidie-aanvragen, financiële doorlichting en 
advies, bedrijfsoverdracht en bedrijfsafbouw en/of 
sanering.


Waar zetten we op in? 


In samenwerking met de Kamer van Koophan-
del, NOM en de provincie Groningen in kaart 
brengen van het stuwende MKB in de Eemsdelta 
en hiervoor een gericht stimuleringsprogramma 
aanbieden op basis van de beschikbare subsidiere-
gelingen.
Het toegankelijk maken voor ondernemers van het 
digitale platform van de Kamer van Koophandel 
nieuwe stijl in de vestigingen van het Bureau EZ 
in Nijlicht- Eemshaven en het Eemsmondgebouw- 
Delfzijl en daarmee een loketfunctie aanbieden.
Het stimuleren van deelname aan regionale of 
internationale netwerken van bedrijven uit het 
MKB, waarin innovatie, exportbevordering en 
vernieuwing van het bedrijfsproces centraal staat.
Continuering huidige dienstverlening voor kleine 
ondernemers via de samenwerking met het 
Ondernemershuis Eemsdelta. 
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B .   E c o n o m i s c h E  o n t W i k k E l i n g 


i n  r E l a t i E  t o t  d E  “ g r o E n E ” 
E E m s d E l t a  k E r n W a a r d E n 


De natuur, de ruimtelijke kwaliteit en de land-
schapskenmerken in onze regio behoren tot onze 
kernwaarden. Industrieterreinen en windmolenpar-
ken vragen om een ruimtelijke inpassing waarmee 
een evenwichtige ontwikkeling ontstaat tussen 
bedrijvigheid en onze kernwaarden.  Onherstel-
bare ingrepen in natuur en milieu moet worden 
voorkomen. Per saldo dient er een gezonde balans 
ontstaan tussen de ecologie en de economie in 
de Eemsdelta. Deze kan bereikt worden door 
duurzame economische activiteiten te stimule-
ren en te faciliteren. Dit kan ondermeer door in 
gezamenlijkheid met alle partijen op te trekken 
bij de acquisitie van bedrijven en de vergunning-
verlening aan bedrijven. De omschakeling op de 
langere termijn naar een duurzame economie 
biedt onze regio unieke kansen. Ook duurzame 
bedrijven doen een beroep op ruimte en veroor-
zaken een zekere “environmental footprint” op 


hun omgeving. Bij de beoordeling van het totaal 
van voor- en nadelen bij een nieuwe bedrijfsves-
tiging wordt gedacht aan het opstellen van een 
“economische effect rapportage”, waarin zowel de 
economische (werkgelegenheid, logistiek, overslag 
etc.) als milieutechnische footprint wordt meege-
wogen. Uitgangspunt is het voldoen aan geldende 
milieunormen en toepassing van de best beschik-
bare technieken. Ook zal er gestreefd worden 
naar een dusdanige inpassing van het bedrijf dat 
zo optimaal gebruik kan maken van utilities in de 
omgeving. Daarmee wordt een economisch maar 
ook milieutechnische randvoorwaarde ingevuld. 


Waar zetten we op in? 


•	 De uitgangspunten zoals die worden geformuleerd 
in het project “ecologie en economie in balans”.


•	 Het gezamenlijk met andere partijen als NOM en 
Groningen Seaports opstellen van een “econo-
mische effect rapportage” voor de selectie van 
nieuwe bedrijven.  


Natuurcompensatie bij het Uithuizerwad
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c .   v E r d u u r Z a m E n  v a n  P r o d u c 
t i E  E n  P r o d u c t E n  d o o r 
h o r i Z o n t a l E  v E r B r E d i n g


Gepleit wordt om de horizontale versterking door 
de aanwezige sectoren met elkaar te verbinden. 
De beweging van de landbouw als grondstoffenle-
verancier voor zowel chemie als de energiesector 
kan een zeer interessante propositie worden. 
Daarnaast kan een afvalstof van het ene bedrijf 
een productiefactor voor het volgende bedrijf zijn.  
Het meest bekende voorbeeld is de restwarmte 
van de energiecentrales of de datahotels voor 
de glastuinbouw.  Deze mogelijke koppelingen of 
dwarsverbindingen moeten uitgebreid worden 
onderzocht en daar zitten de kansen voor horizon-
tale verbindingen tussen de sectoren en bedrijven, 
vergelijkbaar zoals we die nu ook kennen binnen 
het chemiecluster. Naast de koolstof (doorgeven) 
worden via een infranet ook de utilities uitgewis-


seld. Dit vraagt om de ontwikkeling van infrastruc-
tuur (hardware) maar ook van  software (managen 
van vraag en aanbod en kwaliteit). De CO2 
reductie is een belangrijke mondiale doelstelling. In 
onze regio zal tot 2015 sprake zijn van groei van 
de CO2 uitstoot door de ingebruikname van de 
nieuwe centrales. Een reductiedoelstelling na 2015 
is in onze visie echter voor een regio met een 
groene ambitie een must. In de RWE Essent kolen-
centrale is een kostbare voorziening ingebouwd 
om CO2  in de toekomst te kunnen afvangen. 


Waar zetten we op in?


Doelstelling voor de CO2 reductie :  CO2 2015 = 
100 naar CO2  2020 = 80 naar CO2 2030 = 60. 


Bedrijvigheid in ontwikkeling in de Eemshaven
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d .   v E r h o g E n  t o E g E v o E g d E 
W a a r d E  d o o r  v E r t i c a l E 
u i t B r E i d i n g


Wanneer we kijken naar onze verschillende 
clusters dan zijn er mogelijkheden om het cluster 
verticaal verder te versterken. De verwerking van 
halffabricaten tot eindfabricaat is bijvoorbeeld een 
terrein waar nog veel mogelijkheden liggen. Met 
verticale versterking van de aanwezige sectoren 
willen we bedrijven toevoegen in de keten. 
Een voorbeeld uit de biomethanolproduktie bij 
BioMCN: 
stap 1.  huidige productie methanol voor biodie-
sel-> stap 2. biodieselproductie -> stap 3. produc-
tie biobased materials (hogere toegevoegde 
waarde). Een ambitieuze doelstelling voor de 
gemiddelde verhoging van de toegevoegde waarde 
van de bedrijven in de Eemsdelta zou kunnen zijn 
een verdubbeling in de komende periode tot aan 
2030. Deze verdubbeling moet tot stand gebracht 
worden door voortdurende innovatie van produc-
ten en het productieproces met een toenemend 
gebruik van hernieuwbare grondstoffen.


Waar zetten we op in?


Doelstelling toegevoegde waarde: TW 2012 = 100 
naar TW 2020 = 150 naar TW 2030 = 200 . 


E .   g r o E i  i n  k W a n t i t a t i E v E  E n 
k W a l i t a t i E v E  W E r k g E l E g E n 
h E i d 


Door de komst van nieuwe bedrijven in onder-
meer de sector energie is er een structurele 
stijging van het aantal arbeidsplaatsen voorzien. 
Verder ontstaat er door vergrijzing in o.a. de 
sector chemie een uitstroom van personeel 
waarvan de arbeidsplaatsen beschikbaar komen. 
Het niveau van de werkzaamheden is relatief 
hoog doordat de chemie- en energiesector steeds 
kennisintensiever worden. Daarnaast vraagt de 
omschakeling naar een biobased economy hoog-
waardige kennis en specifieke opleidingen.  
Op het gebied van arbeidsmarkt en scholing 
moet veel werk worden verzet om de genoemde 
voorsprong niet in een achterstand om te zetten. 


Overslag grondstoffen Oosterhorn
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Het opzetten van de nieuwe energy-academy in 
Groningen en het energy-college in Groningen en 
Delfzijl kan voor de energiesector van een grote 
gangmaker worden. Het vestigen en uitbouwen 
van opleidingen en opleidingsinstituten voor de 
chemie- en energiesectoren en met name de 
biobased economy is van grote betekenis. Het gaat 
om centra die research en development program-
ma’s opzetten. Hiermee kunnen nieuwe groene 
processen worden ingevoerd en bestaande proces-
sen worden vergroend. Het landelijk stimuleren 
en profileren van de Eemsdelta richting studenten 
als de “groene kraamkamer van Nederland”. Het 
stimuleren van wonen en werken in de Eemsdelta 
door het laten zien van de mogelijkheden in de 
vorm van wonen, recreëren en de goede voorzie-
ningen behoort extra aandacht te krijgen.
Door de horizontale en verticale ontwikkeling zal 
de vraag naar gekwalificeerde medewerkers gaan 
groeien.  Naast deze kwantitatieve groei verwach-
ten we ook een toename van de gekwalificeerde 
werkgelegenheid; de verschuiving hierin van gemid-
deld VMBO-MBO naar MBO-MBO+ in 2030.  


Waar zetten we op in?


•	 Profilering van de Eemsdelta als aantrekkelijke 
“groene” woon- en werkplek 


•	 Groei in werkgelegenheid W 2012 = 100 naar W 
2020 = 110 naar W 2030 = 120


•	 Qua opleidingscapaciteit een koppeling realiseren 
met de gemiddelde kwalitatieve groei in werkgele-
genheid 2012 VMBO-MBO naar 2030 MBO-MBO+ 


•	 De focus houden op behoud van en het creëren 
van nieuwe werkgelegenheid voor lager opgeleiden


F .   o P l o s s E n  t E k o r t E n  o P  d E 
a r B E i d s m a r k t


Onze ambitie ligt bij het oplossen van de tekorten 
aan technici en technologen in de Eemsdelta. 
De technologische ontwikkelingen gaan in een 
hoog tempo door. Dit vraagt om een afstem-
ming tussen bedrijfsleven en de onderwijskolom 


om in kwantiteit en kwaliteit aan te sluiten bij de 
toekomstige vraag van de bedrijven. Een overzicht 
van de beschikbare en te verwachten vacatures 
op de langere termijn  zijn van groot belang. De 
door het bedrijfsleven gestelde eisen t.a.v. voor-
opleiding en andere kwalificaties moeten precies 
en overzichtelijk in kaart worden gebracht. Het 
Seaports Xperience Center vervult hierin een 
belangrijke bijdrage door te enthousiasmeren voor 
techniek en haar onderwijs naar arbeid projecten. 
Het Kenniscentrum Arbeid van Hanzehogeschool 
wordt ingeschakeld om een periodieke uitgebreide 
arbeidsmarktmonitor te starten in de Eemsdelta. 
In Noord Nederland wordt door het MBO en 
HBO gewerkt aan een macro doelmatigheidsplan. 
In dit plan worden de opleidingen op elkaar afge-
stemd en deels naar elkaar overgeheveld, worden 
de opleidingen beter aangesloten bij de vraag 
van het bedrijfsleven en wordt gekeken naar de 
aansluiting tussen het MBO en HBO. 
Om de kwantitatieve en kwalitatieve mismatch op 
de technische arbeidsmarkt op te lossen kunnen 
een aantal oplossingsrichtingen ingezet worden.  
Verhogen van de instroom van MBO, HBO en 
Universiteit naar technische beroepen is daarbij 
van het grootste belang. Het betreft ook alle acties 
die bijdragen aan een bewuste keuze voor techniek 
vanaf het primair onderwijs doorlopend in het 
voortgezet onderwijs.  Het bevorderen van de 
zij-instroom van mensen die de overstap maken 
vanuit een andere andere sector (intersectorale 
mobiliteit). Het toeleiden van werkzoekenden 
met bijvoorbeeld een technische achtergrond.  
Daarnaast specifieke doelgroepen zoals meisjes/
vrouwen en allochtonen hiervoor benaderen. 
Het duurzaam inzetbaar houden van personeel 
om mensen te behouden voor de techniek. Dit 
vertaald zich in generatiemanagement waarbij 
het personeelsbeleid van bedrijven afgestemd is 
op de individuele capaciteiten van medewerkers 
gerelateerd aan de functies binnen de bedrijven.  
Mensen werven van buiten de regio daar waar niet 
voldoende personeel gevonden kan worden.
De concrete aanpak bestaat uit het ontwikkelen 
en ondersteunen van ontwikkelingen, projecten en 
acties die binnen de oplossingsrichtingen passen. 
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Voorwaarde voor ontwikkeling en ondersteuning 
is dat zowel bedrijven als het onderwijs en de 
overheid sterk betrokken zijn bij de projecten 
en hierin blijvend commitment tonen. De regio 
Eemsdelta kent – zoals reeds eerder genoemd 
– een uniek samenwerkingsverband tussen de 
verschillende partijen en daar moet gebruik van 
gemaakt worden.
Specifiek voor de zorgsector wordt een sectoraan-
pak gekozen in samenwerking met de zorginstellin-
gen en Zorgplein Noord (zie paragraaf 4g.)


Waar zetten we op in?


•	 Werkgeversbenadering door één loket gedachte 
en opzetten van gecoördineerd digitaal accountma-
nagement met betrokken regionale arbeidsmarkt-
organisaties.   


•	 Periodieke uitgebreide arbeidsmarktmonitor 
Eemsdelta uit te voeren door SXC - Hanzehoge-
school i.s.m. SBE en Bureau EZ .


•	 Bevorderen samenwerkingsverbanden onderwijs 
en bedrijfsleven 


•	 Verhogen van de instroom in technische opleidin-
gen.


•	 Bevorderen van de zij-instroom.
•	 Verder uitbouwen en versterken rol Seaports 


Xperience Center. 
•	 Duurzaam inzetbaar houden van personeel.
•	 Werven van personeel van buiten de regio.


g .   B E d r i j v E n t E r r E i n E n  ( v r a a g 
E n  a a n B o d  &  k W a l i t E i t ) :


Het areaal bedrijventerrein in de Eemsdelta is 
grotendeels aanwezig rondom de beide zeehavens 
en de grotere kernen waaronder Appingedam 
(Fivelpoort) en Uithuizen (Bedrijventerreinen 
Noord en Edama). Hierin is een duidelijk onder-
scheid te maken in vestigingsruimte voor de 
zwaardere milieucategorieën (chemie en energie) 
als lichtere sectoren als MKB en dienstverlening. 
Hoewel de uitgifte van bedrijventerreinen in de 


Eemsdelta in de afgelopen jaren goed is verlopen 
door de vestiging van de energiecentrales in Eems-
haven en Delfzijl, is er nog een aanzienlijk aanbod 
aan bedrijventerrein aanwezig. In de Eemsdelta is 
nog 784 ha netto uitgeefbaar terrein beschikbaar 
(exclusief 535 ha beschikbaar voor het agrificatie-
gebied, de glastuinbouw en eemshaven zuid-oost, 
die alleen bij een daadwerkelijke businesscase 
worden uitgegeven.
Het aanbod bedrijventerreinen is voor de 
komende jaren voldoende. Dit geldt zowel voor 
de industrie maar ook voor het MKB. Daarin 
lijkt het aanbod bedrijventerrein (uitgezonderd 
specifieke gevallen, als een geheel nieuw chemie-
park van enkele honderden hectares ineens) nog 
voldoende om de vraag in de komende twintig jaar 
te kunnen accommoderen. De huidige kadebezet-
ting van gemiddeld 15 tot 20 % kan daarin ook nog 
voldoende ruimte bieden. 
In de directe nabijheid van de zeehavens zal met 
name voorzien moeten worden in de invulling 
van de al aanwezige hectares nog niet uitgegeven 
bedrijventerrein. Op Oosterhorn in Delfzijl is nog 
een beperkt aantal ha beschikbaar voor industrie 
tot en met cat. 5. Het is belangrijk deze terrei-
nen daadwerkelijk hiervoor te blijven reserveren. 
Zowel voor de zware industrie als voor de voor 
de lichtere categorie wordt een zo duurzaam 
mogelijke invulling vooropgesteld, waarbij bedrij-
ven zo veel mogelijk gebruik maken van elkaars 
nabijheid (bijv. uitwisselen utilities of gezamenlijk 
kadegebruik). Wanneer vooruitgekeken wordt 
naar 2030 zal echter in strategische zin rekening 
gehouden moeten worden met de invulling van de 
gebieden rondom de Eemshaven. Het zuidooste-
lijke gebied nabij de Eemshaven is op dit moment 
in planologische voorbereiding. Dit gebied zal fase-
gewijs worden ingevuld met bedrijvigheid welke 
een functionele relatie heeft met de activiteiten/
bedrijven in de Eemshaven. Voorbeelden daarvan 
zijn datahotels die vanwege de elektriciteit (ener-
gievoorziening) en datakabels (datatransport) 
in de directe nabijheid van de Eemshaven willen 
zitten. Vanwege de kleine kans op overstroming 
zoeken zij een vestiging ten zuiden van de primaire 
zeewering. Daarnaast biedt het gebied Eemsha-
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ven zuidoost kansen voor logistieke bedrijven 
die niet direct achter een kade dienen te zitten. 
Kaderuimte en bedrijfsterrein achter de kade blijft 
hiermee in de toekomst beschikbaar voor bedrij-
ven die wel direct afhankelijk zijn van scheepstrans-
port. 
Deze fasegewijze ontwikkeling geldt ook voor het 
te ontwikkelen glastuinbouwgebied ten zuiden van 
de Eemshaven. In directe relatie met de energie-
centrales in de Eemshaven (elektriciteit, CO2 en 
warmte, water) en de aangenomen vestiging van 
datahotels (warmte) in het gebied Zuidoost zal 
worden ingezet op de ontwikkeling van industriële 
glastuinbouw. Door de investering in utilities voor 
het glastuinbouwgebied kunnen de kosten per 
volume laag blijven, waardoor er op een concurre-
rend niveau gewerkt kan worden ten opzichte van 
binnen- en buitenlandse gebieden. 
Naast de afstemming van vraag en aanbod bedrij-
venterrein zal er ook aandacht moeten zijn voor 
het opwaarderen en het behoud van de kwaliteit 


van het bedrijventerreinenareaal. Door gericht in 
te zetten op de uitstraling maar ook op de kwali-
teit van de voorzieningen kan er ook de komende 
jaren voorzien worden in de uitbreidings- of 
vestigingsbehoefte van bedrijven. Hierin ligt een 
belangrijke rol voor de zittende bedrijven of bedrij-
venvereniging en de terreinbeheerders Gronin-
gen Seaports en gemeenten. In gezamenlijkheid 
zal gestreefd worden naar een goed aanbod van 
bedrijventerrein, zowel kwalitatief als kwantitatief. 
Dit vraagt om afstemming maar ook gericht uitvoe-
ren van “parkmanagement” activiteiten als het 
gezamenlijk organiseren van diensten en infrastruc-
tuur. Specifiek voor het bedrijventerrein Fivelpoort 
te Appingedam worden door Groningen Seaports 
toekomstscenario’s opgesteld.  Middels deze 
scenario’s wordt in beeld gebracht welke maatre-
gelen er genomen moeten worden om de uitgifte 
van kavels te stimuleren. Een van deze scenario’s is 
het verruimen van het bestemmingsplan waardoor 
er breder door Groningen Seaports geacquireerd 


Nieuwe duurzame bedrijventerrein  Fivelpoort bij Appingedam
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kan worden. Fivelpoort is een bedrijventerrein bij 
Appingedam ingericht volgens duurzame principes. 
Het bedrijventerrein is ontsloten via autoweg N33 
en het Eemskanaal. 


Waar zetten we op in?


•	 Het in beeld brengen van vraag en aanbod (in 
kwalitatieve en kwantitatieve zin) naar bedrijven-
terreinen en zeehaventerreinen door de quick scan 
revisie uit te voeren van de Bedrijventerreinenvisie 
Eemsdelta 2003. Ook zal er op termijn als uitwer-
king na de quick scan aandacht besteed worden 
aan het aanbrengen van meer profilering van de 
bedrijventerreinen om hierdoor een betere positi-
onering in de markt te realiseren. 


•	 Gezamenlijk met andere organisaties inzetten op 
de gerichte acquisitie van bedrijven waarmee een 
duurzame invulling gegeven kan worden op de 
al zittende bedrijven (in aansluiting op de reeds 
genoemde economische effect rapportage bij een 
nieuwe acquisitie)


•	 In samenwerking met beheerder Groningen 
Seaports speciaal aandacht geven aan de acquisitie 
van nieuwe bedrijven voor het duurzame bedrij-
venpark Fivelpoort.


•	 Behoud van de beschikbaarheid en uitbreidings-
mogelijkheden van de kleinere bedrijventerreinen 
voor plaatselijk gebonden ondernemers (bijvoor-
beeld Edama in Uithuizen). 


•	 In samenwerking vorm geven aan het ontwikkelen 
van gezamenlijke infrastructuur en invulling geven 
aan parkmanagement voor bedrijven (in aansluiting 
op acquisitie).


h .  i n F r a s t r u c t u u r :


Door de investeringen in infrastructuur wordt een 
belangrijke bijdrage  geleverd aan de 
economische ontsluiting van onze regio.  Door 
upfront te investeren in de aanleg en verbetering 
van (bovenlokale) infrastructuur in de Eemsdelta 
zoals wegen, vaarwegen, sluizen en spoorwegen, 


leidingnetten voor grondstoffen (buizenzone) 
en breedband ICT (waaronder glasvezel) wordt 
voorzien in de economische groei. 
Voor de infrastructuurprojecten in de Eemsdelta is 
een bestuurlijk overleg met de portefeuillehouders 
infrastructuur ingericht. Vanuit dit overleg wordt 
aan de stuurgroep Economie, Arbeidsmarkt en 
Infrastructuur de prioriteitsstelling voor de infra-
structuurprojecten geadviseerd. Vanuit dit platform 
zijn de volgende prioriteiten aangereikt en door de 
stuurgroep bekrachtigd: 


De projecten die opgenomen zijn in (college) 
programma’s of die in ontwikkeling zijn: 


•	 Verdubbeling N-33 Midden (Zuidbroek-Appinge-
dam); 


•	 Personenspoorverbinding Roodeschool naar Eems-
haven; 


•	 Verbetering vaarweg Lemmer – Delfzijl;
•	 Verlenging/vernieuwing zeesluizen Delfzijl; 
•	 Verbetering van de N360 Groningen - Delfzijl; 


De projecten die niet opgenomen zijn in (college)
programma’s of in ontwikkeling zijn: 


•	 Veerverbinding Oterdum/Delfzijl - Knock/Emden
•	 Gedeeltelijke verdubbeling Eemshavenweg (N46)
•	 Agrologistiek plattelandswegen
•	 Ontsluiting noordelijk kustgebied Uithuizen - 


Oosteinde N363; 
•	 Goederenspoorverbinding Delfzijl – Veendam 
•	 Damsterdiepcircuit stedelijk gebied Appingedam – 


Delfzijl


Een aantal infraprojecten niet vallende onder de 
afdeling Verkeer en Vervoer van de provincie 
ontbreken in dit overzicht, te weten:


•	 De buizenzone incl. elektriciteitskabel Eemshaven - 
Oosterhorn Delfzijl; 


•	 Een heliport nabij de Eemshaven;
•	 ICT- breedband glasvezelnetwerk  in het landelijk 


gebied;
•	 Utilitaire netwerken voor de terreinen met zware 


zeehavenindustrie in Delfzijl.
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Met de projecten zoals die vanuit het platform 
infrastructuur zijn aangereikt volstaan wij conform  
afspraak met de stuurgroep Economie hier alleen 
met een opsomming. Dat neemt niet weg dat de 
voorliggende investeringsvraagstukken echter 
voortvarend dienen te worden opgepakt en waar 
mogelijk voorgesorteerd in de MIRT behandeling. 
Belangrijk bij de voordracht en prioritering van 
projecten is onderzoek uitvoeren naar het directe 
effect van de investering op de economische 
return-on-investment (ROI), zowel voor de korte 
termijn als voor de langere termijn.  
De infraprojecten die niet in de het V&V-overzicht 
van de provincie voorkomen worden hieronder 
nader toegelicht. 
Een belangrijke investeringsmogelijkheid betreft 
het stimuleren van een gezamenlijke utilitaire infra-
structuur voor het bedrijfsleven, zoals de buizen-
zone van de Eemshaven naar Oosterhorn-Delfzijl 
en de netwerken voor stoom, stroom, gas, pers-
lucht, stikstof, ICT breedband en andere utilities 
met als doel: optimale en transparante synergie 
voor bestaande bedrijven en nieuwe vestigingen. 
Het EZ Bureau gaat in gezamenlijkheid met partijen 
als Groningen Seaports, NOM en SBE  inzetten op 
onderzoek en ontwikkeling naar deze utiliteiten. 
Groningen Seaports, de gemeente Eemsmond en 
de provincie Groningen onderzoeken de moge-
lijkheden om te komen tot een helikopterhaven 
nabij de Eemshaven. Deze “heliport” geeft offshore 
bedrijven de mogelijkheid om vanuit de Eemsha-
ven naar de windparken te vliegen voor bouw en 
onderhoud. De planning is om de heliport uiterlijk 
in 2015 gereed te hebben. 
Voor ICT in het landelijk gebied heeft per 
gemeente onderzoek plaatsgevonden naar de 
dekkingsgraad van de glasvezelvoorziening. KPN 
ligt op koers met de realisatie van glasvezelver-
bindingen tot aan de centrales in de verschillende 
dorpen. In een straal van 1500 meter rond de 
centrales is hoogkwalitatief breedbandinternet  op 
korte termijn beschikbaar. Voor de tussenliggende 
gebieden wordt onderzocht hoe de verbindingen 
op een acceptabel niveau zijn te krijgen in relatie 
tot de activiteiten van de gebruiker. 


Belangrijk is om ruimte te houden voor nieuwe 
ideeën en planvorming voor infrastructurele 
ontsluiting van het Eemsdeltagebied. Bijvoorbeeld 
onlangs is binnen het bestuurlijk overleg het idee 
geopperd om een haalbaarheidsonderzoek te 
starten naar een ambitieus combiproject. Het 
gaat daarbij om een autowegontsluiting voor de 
gehele Eemsdelta, zowel als het vrachtvervoer 
richting Bedum. Het idee behelst kortheidshalve 
een verdubbeling van de Eemshavenweg N46 tot 
aan de spoorlijn Groningen- Delfzijl met daarna 
twee aftakkingen langs de noordzijde van het spoor 
richting Bedum (vrachtvervoer DOMO) en langs 
het spoor richting Delfzijl voor de ontsluiting van 
achtereenvolgens Loppersum, Appingedam en 
Delfzijl.  


Waar zetten we op in? 


•	 De infrastructuurprojecten waar we voor de 
kortere termijn op inzetten zijn:  verdubbeling 
N-33 Midden (Zuidbroek-Appingedam);  perso-
nenspoorverbinding Roodeschool naar Eemshaven;  
verbetering vaarweg Lemmer – Delfzijl; verlenging/
vernieuwing zeesluizen Delfzijl en de verbetering 
van de N360 Groningen - Delfzijl. Voor de overige 
projecten geldt een langere termijn horizon. 


•	 Projecten kunnen qua prioriteit per periode hoger 
of lager op de lijst komen.


•	 Upfront investeren in aanleg en verbetering van 
onze (bovenlokale) infrastructuur op basis van 
gedegen vooronderzoek naar de economische 
korte en lange termijn effecten (ROI), dit in combi-
natie met onderzoek naar financieringsmogelijkhe-
den. 


•	 Stimuleren van een gezamenlijke utilitaire infra-
structuur d.m.v. de oprichting van een onafhan-
kelijke organisatorische entiteit en het koppelen 
daaraan met de voorgenomen parkmanagement 
activiteiten. Projecten waar op korte termijn mee 
gestart kan worden zijn ondermeer restwarmte-
uitwisseling  en de bereikbaarheid van breedband-
ICT voorzieningen.
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i .   s a m E n W E r k i n g  m E t 
a a n g r E n Z E n d E  r E g i o ’ s 


In 2012 worden de eerste stappen gezet om te 
komen tot een goed gestructureerde samenwer-
king tussen de regio Eemsdelta en de regio Assen – 
Groningen, die beiden door het Rijk zijn aangewe-
zen als “Stedelijke Regio met topsectoren”. Beide 
regio’s willen met elkaar gaan samenwerken op 
de thema’s wonen,  regionale economie, arbeids-
markt, onderwijs en zorg. De samenwerking is 
bedoeld om te komen tot één economische zone 
met een goed klimaat voor ondernemerschap en 
een gezamenlijke arbeidsmarkt. Er is een concept-
samenwerkingsovereenkomst opgesteld die in de 
zomer van 2012 aan de colleges van de betrokken 
gemeenten wordt voorgelegd.
Met de verschillende Waddenzee gemeen-
ten wordt er door de gemeenten Delfzijl en 


Eemsmond periodiek overlegd over de besteding 
van het Waddenfondsbudget voor ontwikkeling 
en uitvoering van projecten. Het gaat om een 
bedrag van € 33 miljoen tot aan het jaar 2028, 
waarbij overigens ook aangrenzende gemeenten 
kunnen meeliften met projecten als er een duide-
lijke relatie ligt naar de Waddenzeegemeenten. 
40 % van het te besteden bedrag is bestemd voor 
projecten met een duidelijke economische invals-
hoek, waarbij er wel een duidelijke relatie moet 
liggen met duurzaamheid en ecologische uitgangs-
punten. 
De samenwerking binnen de Eems Dollard Regio 
(EDR) wordt vanuit Europa al vele jaren gesti-
muleerd. De economische kansen voor samen-
werking met onze Duitse buren liggen bij de 
haven- en industrie activiteiten in Emden (o.a. 
VAG Group fabrieken) en Aurich (o.a. Enercon 
windenergie). Een snelle veerverbinding vanuit 


Termunterzijl
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Oterdum-Delfzijl met Knock-Emden kan hierin een 
belangrijke stimulerende rol gaan vervullen. Indien 
de beschikbaarheid van (groene) ethyleen in de 
toekomst realiteit wordt en er duurzame kunst-
stoffen worden gemaakt, kan dit gekoppeld aan de 
beschikbaarheid van aluminium en groene energie 
op de langere termijn een interessante vestigings-
plaats worden voor duurzame toeleveranciers aan 
de auto-industrie. 
Er zijn hiervan meer voorbeelden te noemen. In 
de deelstaat Niedersachsen zijn er volop kansen 
in de landbouw rondom de plaatsen Oldenburg 
en Vechta. Hier bevinden zich grote landbouw-
coöperaties met omvangrijke stromen organisch 
materiaal (plantenresten, oogstafval, meststromen 
etc.) die ook geschikt zijn om deze in combinatie 
met de biobased activiteiten in de Eemsdelta te 


verwerken. Essentieel hierin is een goede logis-
tieke afhandeling tussen de beide gebieden. Gezien 
de eigenschappen van de stromen is vervoer per 
vrachtschip daarvoor de aangewezen modaliteit. 
De bereikbaarheid van de Eemsdelta voor deze 
stromen is vanuit het oogpunt van de zeehaven 
goed te noemen. 
In het najaar van 2012 komt er vanuit de Duits-
Nederlandse EDR-samenwerking een databank 
beschikbaar, waarin alle vacatures aan beide kanten 
van de grens worden opgenomen. De uitwisseling 
van arbeidskrachten over de grens moet hierdoor 
worden bevorderd.


Historisch Centrum Appingedam
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Waar zetten we op in?


•	 Uitvoering geven aan de samenwerkingsafspraken 
te maken in het convenant met de Regio Assen – 
Groningen op het terrein van arbeidsmarkt, regio-
nale economie, onderwijs en zorg.


•	 Ontwikkeling van economische projecten die 
in aanmerking komen voor financiering uit het 
Waddenfonds.


•	 Actieve deelname aan de grensregio activiteiten 
gericht op ontwikkeling van de economie, arbeids-
markt en infrastructuur binnen de Eems Dollard 
Regio.


•	 Onderzoek naar de mogelijkheden voor het regi-
onale bedrijfsleven en voor het aantrekken van 
nieuwe bedrijven, die in de toekomst  kunnen 
optreden als duurzame toeleveranciers aan de 
industrie in Duitsland, zoals de auto-industrie in 
Emden en de scheepsbouw in Papenburg.


•	 Onderzoek naar de mogelijkheden van samenwer-
king met de landbouwregio’s Oldenburg en Vechta, 
waarbij het gaat om het realiseren van voldoende 
volume biogrondstoffen voor verduurzaming/
vergroening van de chemie in Delfzijl.


j .  n E t W E r k  E n  P u B l i c i t E i t :  


De Eemsdelta moet in nationaal en internationaal 
verband worden gezien. Om de goede positie 
te handhaven moet gelobbyd worden, reclame 
worden gemaakt en een actieve bijdrage worden 
geleverd aan netwerken. Potentiële vestigingen 
moeten goed worden ondersteund bij hun actieve 
keuze voor de Eemsdelta boven andere gebieden. 
Voor de promotie van de regio Eemsdelta zal 
samenwerking gezocht worden met verschillende 
partijen. De beschikbaarheid van werk is - naast 
een goed woon- en leefklimaat  - de drijvende 
kracht waaraan de regiopromotie aan wordt 
gekoppeld. Communicatief is de naam Eemsdelta 
heel krachtig, omdat de link naar de regio er 
geografisch gezien onmiddellijk is. In de visie van de 
stuurgroep Economie is werkgelegenheid de beste 
motor om de krimpproblematiek terug te dringen. 


Eemsdelta verbindt natuur en ecologie met havens 
en industrie. De combinatie van duurzame econo-
mische activiteit aan aandacht voor de Waddenna-
tuur en de landschappen ligt voor de hand. Daarbij 
zal aansluiting gezocht gaan worden bij de campag-
nes van Marketing Groningen. 


Waar zetten we op in?


•	 Het uitbouwen van een goed wereldwijd netwerk 
om de Eemsdelta te promoten als uitstekende 
vestigingsplaats voor (groene) chemische industrie 
en bedrijvigheid in het algemeen. 


•	 Actief begeleiden en faciliteren van prospects.
•	 Zorgen voor continuïteit van EemsdeltaGreen als 


platform en netwerkorganisatie.
•	 Faciliteren biobased economy ambities van bedrijfs-


leven, NMO’s en andere stakeholders. 
•	 Samenwerken met de provincie als leadpartner in 


het project 4Power, een Europees netwerk op het 
gebied van off-shore wind.


•	 Samenwerken met andere regio’s in binnen- en 
buitenland waar op termijn een economische 
relatie mee aangegaan kan worden. 


•	 Inrichten van een digitaal communicatieplatform. 
•	 Voor de regiopromotie vormen werkgelegenheid, 


duurzaam ondernemen  en wonen in een fraai 
gebied de rode draad in de communicatie. Aanslui-
ting zal daarbij worden gezocht bij de campagnes 
van Marketing Groningen.
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Leo van Wijk Koninklijke Luchtvaart Maatschappij 


(KLM) - bedrijfsleven
Lorike Hagdorn Algemeen Directeur Mobiliteit TNO, 


hoogleraar transport, distributie en 
logistiek VU – wetenschap


Wil Versteijnen Directeur GVT Versteijnen – MKB
Mark Dierikx Directeur-Generaal Luchtvaart en 


Maritieme Zaken (DGLM) van het 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
(IenM) - overheid


Het Strategisch Platform Logistiek
Het Strategisch Platform Logistiek (SPL) heeft als klankbord-
groep gefunctioneerd en op verzoek van het Topteam op 
verschillende momenten gereflecteerd op zowel het proces  
als de inhoud. 


Leo van Wijk Voorzitter
Wando Boevé Director marketing & sales ECT
Jan Fransoo Hoogleraar TU/e
Timo Huges CEO Flora Holland
Peter van Laarhoven Director Strategy and Airport 


Development van Schiphol Group
Esther Liskamp Global supply manager Philips
Jos Nijhuis President & CEO Schiphol Group
Alexander Sakkers  Voorzitter TLN,  


Voorzitter Logistieke Alliantie
Hans Smits CEO en CCO Havenbedrijf Rotterdam
Rutger van Slobbe oud Bestuur P&O Nedlloyd
Aad Veenman oud CEO NS
Mark Dierikx Directeur-Generaal Luchtvaart en 
(waarnemend lid)  Maritieme Zaken van het Ministerie van 


Infrastructuur en Milieu (I&M) 


Partituur naar de top
Adviesrapport Topteam Logistiek


Secretariaat Topteam Logistiek 
Nico Anten Connekt
Machteld Leijnse Connekt
Janine van Oost Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Sjors Rozemeijer Ministerie van Economische Zaken, 


Landbouw en Innovatie


Schrijfteam
Corine Cornelissen AgentschapNL
Albert Douma Dinalog
Marcus van Leeuwen NWO
Albert Veenstra TNO
Mutlu Yildirim Ministerie van Infrastructuur en Milieu


Projectbegeleiding:  DB Huisstijlmedia
Opmaak:  Bruikman Reclame







Adviesrapport Topteam Logistiek Partituur naar de top | 3 


Partituur naar de top


Adviesrapport Topteam Logistiek


Juni 2011







4 | Partituur naar de top Adviesrapport Topteam Logistiek


Samenvatting en Inhoudsopgave
Voorwoord 6


1 De Topsector Logistiek 7


De economische kracht van logistiek


De logistieke sector heeft een groot economisch belang en draagt substantieel bij aan de Nederlandse  
economie. De toegevoegde waarde van logistiek aan het BBP is €40 miljard (8,5%); de bijdrage aan de werk
gelegenheid is ongeveer 750.000 arbeidsplaatsen. Deze cijfers gaan alleen over de primaire logistieke sector. 
De indirecte effecten zijn hiervan een veelvoud.


7


De kansen


Nederland heeft een internationale toppositie kunnen opbouwen onder andere door haar gunstige geo
grafische ligging.


8


De uitdagingen


De internationale toppositie is echter niet gegarandeerd. Waar andere landen groeien stagneert Nederland.  
Er zijn acties nodig om de verwachte toekomstige groei van de goederenstromen duurzaam te kunnen blijven 
accommoderen en om maximaal bij te dragen aan het versterken van de internationale concurrentiepositie 
van Nederland.


8


Duurzaamheid


Goederenstromen moeten op een maatschappelijk verantwoorde, milieuvriendelijke en toekomstvaste wijze 
worden georganiseerd. Dit gaat verder dan alleen een vermindering van de CO2 uitstoot. Het gaat ook om: 
vermindering van negatieve effecten als congestie en geluidsoverlast, efficiënt gebruik van de publieke ruimte 
en hergebruik van middelen. Dit sluit aan op de strategie van ondernemingen die steeds meer aandacht heb
ben voor de duurzaamheid van producten en processen.


9


2 Ambitie


De Topsector Logistiek draagt maximaal bij aan het versterken van de internationale concurrentiepositie van 
Nederland. Het Topteam Logistiek heeft hiervoor de volgende ambitie: 
In 2020 heeft Nederland een internationale toppositie (1) in de afwikkeling van goederenstromen, (2) als ketenregisseur van 
(inter)nationale logistieke activiteiten en (3) als land met een aantrekkelijk innovatie- en vestigingsklimaat voor verladend en 
logistiek bedrijfsleven.


11


Streefwaarden
1. Nederland is in 2020 nummer één van alle Europese landen in de World Logistic Performance Index 


(momenteel is Nederland nummer drie in Europa en nummer vier wereldwijd na Duitsland, Zweden en 
Singapore);


2. De bijdrage van ketenregiediensten aan het BBP is gestegen tot € 10 miljard in 2020 (momenteel ruim  
€ 3 miljard);


3. Het aantal bedrijven dat zich in Nederland vestigt met logistieke activiteiten is in 2020 toegenomen met 
30%;


4. De beladingsgraad van vervoersmiddelen stijgt van 45% (nu) naar 65% in 2020;
5. Verhoging van instroom van gekwalificeerde professionals met een logistieke opleiding in de arbeids


markt in 2020 met 50%.


11
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Uitgangspunten
Bij de uitwerking van de ambitie en streefwaarden in de actieagenda heeft het Topteam uitgangspunten 
gehanteerd. Deze uitgangspunten hebben betrekking op economie, duurzaamheid, draagvlak, verladers
perspectief en effectieve inzet van middelen. Deze uitgangspunten zijn leidend geweest met daarbij bijzondere 
aandacht voor het MKB. 


11
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2. Synchromodaal transportsysteem (flexibele en duurzame inzet van vervoerswijzen) 14
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4. Kernnetwerk van (inter)nationale verbindingen en multimodale knooppunten 15
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5  Financiering


In totaal is tot 2020 voor de uitvoering van de actieagenda € 700 miljoen nodig. In de eerste periode tot en 
met 2014 is dat € 200 miljoen en voor de periode 2015 tot en met 2020 is dat naar schatting € 500 miljoen. 
De financiering zal moeten komen van bedrijfsleven, kennisinstellingen, onderwijsinstellingen en overheden. 
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Voorwoord
Nederland is logistiek. Onze welvaart wordt al eeuwen bepaald door 
onze prominente positie in de internationale handel. Die positie is 
gebaseerd op onze unieke ligging in het hart van West Europa, in de 
delta van Rijn, Maas en Schelde. Door het open karakter van onze 
economie en de bijbehorende cultuur, is onze samenleving ook een 
haven voor mensen. We hebben dus niet toevallig twee mainports en 
een sterke logistieke sector die tot de wereldtop behoren. 


Stilzitten kunnen we niet. De wereld verandert, economische zwaartepunten verschuiven en daarmee de handelsstromen. 
Willen we onze welvaart garanderen dan moet ook de logistiek een nieuwe route inslaan. 


Wij hebben als Topteam Logistiek bovenstaande figuur gekozen als symbool voor ons advies aan de Minister van 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Het is het slagschema dat dirigenten gebruiken om de driekwartsmaat aan 
te geven. 


De drieslag symboliseert in de eerste plaats de inhoudelijk driedeling van onze ambitie: (1) Nederland als één logistiek systeem, 
(2) waar ketenregie een plaats heeft en (3) waar grote internationale verladers en logistieke dienstverleners zich graag 
vestigen!


Ten tweede kent het logistieke ‘orkest’ drie secties: de Gouden Driehoek van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. 
Zij moeten van deze partituur een passie maken. Samen werken aan een vernieuwde, versterkte logistieke sector, aan 
economische macht en innovatiekracht, lijkt daardoor op de uitvoering van een muziekstuk. 


In de derde plaats willen we als Topteam aangeven dat de door ons opgestelde actieagenda het nodig heeft om gedirigeerd 
te worden. De meeste acties hebben geen natuurlijke ‘eerste viool’. Spelers en instrumenten moeten samenwerken en dan 
is een dirigent noodzakelijk om samen de doelen te bereiken, samen te leren, samen te innoveren en afspraken te maken 
over dynamiek, tijd en geld, maat en tempo, toon en expressie. 


Maar hoe belangrijk de dirigent ook is, het zijn de spelers die het spel maken. Dat is de afgelopen maanden ook gebleken: 
vele spelers in en om de logistieke sector hebben bijgedragen aan het componeren van deze actieagenda, deze partituur 
naar de top. 


Het is duidelijk dat zij, net als wij, trots zijn op de Topsector Logistiek: we zien daarom uit naar verdere samenwerking met 
alle spelers waarbij ieders initiatieven en investeringen samenkomen in één ambitieuze uitvoering.


Het Topteam Logistiek


Leo van Wijk 
Lorike Hagdorn 
Wil Versteijnen 
Mark Dierikx
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1  De Topsector Logistiek
Logistiek is de kennis en kunde die nodig is om de goederen en informatiestromen en de daarmee verbonden financiële 
stromen van grondstof tot eindproduct efficiënt, duurzaam en effectief te plannen, te organiseren, uit te voeren en te 
besturen. Dit is inclusief retourstromen en hergebruik, zowel binnen één bedrijf als tussen bedrijven. Dit begrip ‘logistiek’ 
omvat supply chain management, logistiek management en transportmanagement en gaat daarmee verder dan alleen 
transport. Het gaat om:


1. Activiteiten van de logistieke sector zelf: dit zijn ondernemingen die logistiek als hoofdactiviteit hebben, zoals logistieke 
dienstverleners, transportbedrijven, ketenregisseurs en logistieke adviseurs, product en softwareontwikkelaars. 


2. De bijdrage van de logistiek als ‘enabler’ voor de andere sectoren, waaronder de andere Topsectoren, met name 
High Tech systems & materials, Tuinbouw, Agro en Food, Chemie en Energie: zij zijn afhankelijk van de Nederlandse 
logistieke diensten en van Nederlandse mainports, greenports en supply chains om hun producten op te slaan en te 
distribueren. Voor deze bedrijven is goede logistiek bepalend voor de tijdigheid en leverbetrouwbaarheid en daarmee 
voor hun marktpositie.


3. De uitstralingseffecten: sterk geconcentreerde logistieke activiteiten – zoals rond de Rotterdamse en Amsterdamse 
havens en Schiphol – trekken andere economische activiteiten aan, zoals zakelijke en financiële dienstverlening 
waardoor ook buiten de logistiek zelf toegevoegde waarde en werkgelegenheid wordt gecreëerd. 


In de Topsector Logistiek werken veel partijen samen, zoals verladers, logistiek dienstverleners havenbedrijven, 
expediteurs, rederijen, transportbedrijven (weg, spoor, maritiem, binnenvaart, shortsea en lucht), douane, ketenregisseurs, 
brancheverenigingen, banken en ictleveranciers. De internationale activiteiten van deze partijen van hoge kwaliteit maakt 
dat de Topsector Logistiek volop bijdraagt aan de krachtige internationale positie van Nederland als relatief klein land. 


Verladers 
Verladers zijn de opdrachtgevers tot transport. Een verlader kan een producent zijn, een retailer, een groothandel of 
een veiling. Verladers zijn afkomstig uit alle economische (top)sectoren. Bijvoorbeeld een producent uit de High 
Tech systemen, een retailer uit de food sector en een veiling uit de tuinbouwsector.


De economische kracht van logistiek 


De logistieke sector heeft een groot economisch belang en draagt substantieel bij aan de Nederlandse economie.  
De toegevoegde waarde van logistiek aan het BBP is €40 miljard (8,5%); de bijdrage aan de werkgelegenheid is ongeveer 
750.000 arbeidsplaatsen. Deze cijfers gaan alleen over de primaire logistieke sector. De indirecte effecten zijn hiervan een 
veelvoud.
Een verdere uitsplitsing van en toelichting op deze cijfers is te vinden in bijlage 1. 


Deze bijdrage wordt vooral geleverd door 
verladers en logistieke dienstverleners, door de 
mainports en de greenports. Door onze gunstige 
geografische ligging en van daaruit ontwikkelde 
omvang, kwaliteit en internationale oriëntatie 
vervult Nederland een belangrijke rol in de supply 
chains, ook van bedrijven die niet in Nederland 
zijn gevestigd. Hierdoor is Nederland met een 
relatief kleine thuismarkt een mondiale speler in 
het goederenvervoer en draagt daardoor bij aan 
een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Met slechts 
0,25% van de wereldbevolking en 1% van de 
wereldproductie verzorgt Nederland 3,7% van de 
wereldhandel. 







8 | Partituur naar de top Adviesrapport Topteam Logistiek


Een mainport is een gebied dat wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van knooppunten van verschillende 
transportmiddelen (weg, water, rail, lucht), van samenwerking en afstemming van die transportmiddelen (24 uur 
per dag met hoge frequentie), een aansluiting op een intercontinentaal (ook Europees) transportnetwerk voor 
goederen en personen en de aanwezigheid van logistieke centra en een goede informatieinfrastructuur. In 
Nederland hebben we twee mainports: Rotterdam (met vooral de zeehaven) en Amsterdam (met vooral de 
luchthaven Schiphol, maar ook de zeehaven en het knooppunt Aalsmeer). 


Een greenport is de benaming voor een groot tuinbouwcluster, waarin planten, bomen, bollen, bloemen en 
groenten worden geproduceerd en verhandeld. Behalve productie en handel is er sprake van een hele keten van 
activiteiten zoals met kassenbouw, techniek, onderwijs, onderzoek èn logistiek: in een greenport is er sprake van 
een complex logistiek systeem met een netwerk van verbindingen, vergelijkbaar met een mainport. 
Alles bij elkaar vertegenwoordigen de Greenports een grote economische waarde, ook internationaal gezien.


Kansen in de Topsector Logistiek 


Nederland is een open economie: we leven van oudsher van de internationale handel en zijn daardoor een belangrijke 
speler in de wereldeconomie. De positie van Nederland is uniek in de wereld. Niet alleen omdat onze mainports vlak bij 
elkaar liggen, maar zeker ook omdat de mainports het in Nederland gevestigde bedrijfsleven (inclusief de greenports en de 
productiecentra) via een dicht netwerk verbinden met bestemmingen in de hele wereld, over zee, rivieren, weg, spoor en 
buisleidingen. Maar ook is Nederland rechtstreeks aangesloten op hoofdsteden en economische centra via een kwalitatief 
hoogstaand netwerk van luchtverbindingen. De combinatie van luchtvracht en passagiers is essentieel voor dit netwerk. 


De aanwezigheid van twee mainports en de samenhang daartussen, biedt unieke kansen voor alle Topsectoren van 
Nederland; kansen die ten volle moeten worden benut.


De Nederlandse Topsector Logistiek heeft al jaren een dominante positie in Europa en bekleedt momenteel een vierde 
positie in de World Logistics Performance Index1 van de Wereldbank (2011). Nederland is sterk in de afhandeling van 
goederen, in ketenregie, in servicelogistiek, in informatievoorziening en in distributiecentra die de kern vormen van 
Europese logistieke netwerken. De Nederlandse douane draagt door haar proactieve opstelling bij aan de sterke 
concurrentiepositie van Logistiek Nederland. 


Ook Nederlandse kennisinstellingen hebben op het gebied van logistiek en informatiesystemen een zeer goede 
wetenschappelijke reputatie: Nederland staat op de zesde plaats in de mondiale rangorde op basis van publicaties en 
citaties2. Er liggen daarmee volop mogelijkheden om theorie en praktijk elkaar te laten versterken door een goede, 
interactieve relatie tussen de Nederlandse kenniswereld en de logistieke sector. 


De uitdagingen


De Nederlandse positie als logistiek land staat echter onder druk. De logistieke sector staat voor grote uitdagingen. 
Door toenemend transport is er steeds meer sprake van congestie; er is een tekort aan gekwalificeerd personeel op alle 
niveaus; er is een groot aantal middelgrote en kleine bedrijven en een lage innovatiegraad. De marges staan onder druk. 
De milieuemissies moeten omlaag. Ook zijn er veel ‘wetmatigheden’ die de afgelopen 25 jaar vrijwel niet veranderd zijn, 
zoals de modal split verhouding, de problemen rond stedelijke distributie en het aantal kilometers dat transportmiddelen 
leeg rijden of varen. Om stappen vooruit te zetten is het doorbreken van deze ‘wetmatigheden’ noodzakelijk. Een grote 
groei van de transportbewegingen is niet op dezelfde wijze te accommoderen. Het moet anders en het moet duurzaam.


Nederland staat weliswaar op de vierde plaats in de World Logistics Performance ranglijst, maar komt van de tweede 
plaats. Duitsland en Zweden hebben Nederland ingehaald. Redenen hiervoor zijn de verloren Nederlandse voorsprong op 
douaneafhandeling en de toenemende congestie in Nederland. 


1  De World Logistics Performance Index meet de kwalitatieve indicatoren van logistieke prestaties 
2  Nulmeting innovatieprogramma Logistiek en Supply Chains, Dialogic 2011
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Om opnieuw de toppositie terug te winnen en deze blijvend te behouden, zijn strategische stappen nodig om de logistieke 
activiteiten in Nederland efficiënter en duurzamer te maken. Hierbij is het van groot belang om de huidige infrastructuur beter 
te benutten. Dit kan door versterking van regie op de ketens en het realiseren van een synchromodaal transportsysteem. 
Daarin is informatievoorziening cruciaal. Juist door de unieke positie van Nederland is dit goed te realiseren en kan Nederland 
een nieuwe voorsprong nemen op de haar omliggende landen en haar mondiale positie verder uitbouwen.


Ketenregie biedt de mogelijkheid om behalve de 
goederenstromen die door Nederland gaan, ook de 
goederenstromen die niet door Nederland gaan, dezelfde 
service te bieden in processturing en informatievoorziening. 
Op deze manier creëren we nieuwe logistieke diensten. Door 
de koppeling met onze fysieke logistieke dienstverlening en 
ons sterke logistieke netwerk worden ketenregieactiviteiten 
wel aan de Nederlandse economie gebonden. 


Met de actieagenda wil het Topteam Logistiek bereiken 
dat het bedrijfsleven samen met de overheid en de 
kennisinstellingen stappen zet om de verwachte 


toekomstige groei van de goederenstromen op een duurzame manier te kunnen blijven accommoderen. De nieuwe vormen 
van logistieke diensten leiden tot een hogere toegevoegde waarde, een efficiëntere afhandeling van goederenstromen en 
een groter internationaal bereik van onze dienstverlening. Ook als de goederenstromen minder hard groeien dan voorzien, 
is de actieagenda van groot belang: deze leidt immers tot diensten die ook vermarkt kunnen worden op goederenstromen 
die niet fysiek aan Nederland verbonden zijn. 
Een nadere uitwerking van de kansen en bedreigingen is te lezen in bijlage 2.


Duurzaamheid


Door de beladingsgraad te verhogen en door de bestaande infrastructuur slimmer te benutten, levert logistiek een bijdrage 
aan maatschappelijke uitdagingen rond klimaat en energie. Olie zal immers schaarser worden in de komende decennia. Het 
IEA heeft onlangs aangegeven dat, hoe minder succesvol de wereld is in ‘decarbonising’, hoe hoger de prijs van olie zal worden. 
Vooral voor de transportsector is dit zorgwekkend. Daarnaast heeft de EU zich gecommitteerd om de broeikasgassen drastisch 
te verminderen om de klimaatverandering onder de 2˚C te houden. In haar onlangs uitgebrachte “Roadmap for moving to 
a competitive low carbon economy in 2050” geeft de Europese Commisie aan dat dit voor het verkeer een vermindering van 
minstens 60% aan broeikasgassen vraagt. Beide ontwikkelingen maken een duurzame logistiek noodzakelijk.


Duurzaamheid gaat verder dan alleen een vermindering van de CO2 uitstoot. Het gaat ook om andere belangrijke criteria: 
vermindering van negatieve effecten als congestie en geluidsoverlast en efficiënt gebruik van de publieke ruimte en 
hergebruik van middelen. 


Het effect van de actieagenda logistiek op duurzaamheid is dat goederenstromen op een maatschappelijk verantwoorde, 
milieuvriendelijke en toekomstvaste wijze worden georganiseerd door:


•	 De betere timing van goederenstromen: het kiezen van de meest effectieve en duurzame modaliteit en het bundelen 
van lading bij vervoer en opslag.


•	 Betere benutting van en afstemming tussen de verschillende modaliteiten waardoor er minder onnodig leeg wordt 
gereden en gevaren en er minder uitstoot is van CO2, NOx en fijnstof.


•	 Het verbeteren van de afstemming tussen partijen in de keten waardoor onnodige vervoerskilometers worden 
vermeden, de vervoerssnelheid kan worden aangepast op het verwachte aankomstmoment en wachttijden worden 
gereduceerd.


•	 Het grootschaliger toepassen van retourlogistiek en waste management om onderdelen en grondstoffen te 
hergebruiken (closing the loop, cradle2cradle).


Ook is het van belang om klimaatvriendelijk op en overslaglocaties (magazijnen en distributiecentra) met de juiste 
capaciteit te ontwikkelen en te gebruiken, net als schone motoren en schone of klimaatvriendelijke brandstoffen.  
Deze ontwikkelingen vinden plaats in Topsectoren als Hightech Systems, Water en Energie. 
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In de strategie van (grote) ondernemingen is steeds meer aandacht voor de duurzaamheid van producten en processen.  
Er zijn ook steeds meer ondernemingen die (deels) lokaal produceren voor de lokale markt, Local for Local. Zo verminderen 
de transportkosten en is het mogelijk om beter in te spelen op de behoeftes van de lokale consument (zie kader). 


•	 Tesco	heeft	de	afgelopen	jaren	de	carbon	footprint	van	meer	dan	100	huismerkartikelen	gereduceerd.	Hiernaast	
moedigt het bedrijf ook klanten aan het energieverbruik te verminderen;


•	 Unilever	wil	binnen	tien	jaar	al	zijn	landbouwgrondstoffen	betrekken	uit	duurzame	landbouw.	Daarnaast	wil	het	
concern de uitstoot van broeikasgas en het water en afvalverbruik halveren, zowel bij de eigen activiteiten als bij 
leveranciers en consumenten;


•	 Na	Wal-Mart	en	IBM	heeft	ook	Procter	&	Gamble	(P&G)	sinds	2010	een	Supplier	Environmental	Sustainability	
Scorecard. Met de lancering van deze scorecard en het beschikbaar stellen aan andere bedrijven wil de 
Amerikaanse multinational een industriestandaard bereiken;


•	 ENERPLAN	(Energy	Efficient	Transport	Planning)	is	een	samenwerkingsverband	tussen	Maersk,	de	Technische	
Universiteit Denemarken en de IT Universiteit Kopenhagen om de efficiëntie van Maersk’s logistiek te verbeteren. 
Gekeken wordt naar een betere beladingsgraad van containers en naar efficiëntere routes; 


•	 Het	Deense	“green	Ship	of	the	Future”	project	heeft	als	doel	om	uiteindelijk	de	CO2 uitstoot van schepen met  
30 % te verminderen en de uitstoot van zowel SOx als NOx met 90 %. Verschillende kleine projecten op het gebied 
van voortstuwing, logistiek en op operationeel vlak moeten samen tot dit doel leiden.


Lean and green award. Inmiddels hebben bijna 120 bedrijven een ‘Lean and Green Award’ behaald. Deze prijs 
gaat naar bedrijven die zich actief inspannen om hun logistieke proces duurzamer te maken, onder andere door te 
werken aan de concrete doelstellingen voor 2012 en 2015 voor CO2reductie. Voorbeelden van deze bedrijven zijn: 
Heineken Nederland, Friesland Campina Benelux, Van Gansewinkel Groep, Rockwool, van Rooijen Logistiek,  
de Graaf Logistics B.V., Mooy Logistics B.V. en Kruidenier Foodservice. 


Dow Jones Sustainability Index (DJSI). De Dow Jones Sustainability Indexes volgen de financiële prestaties  
van de meest vooraanstaande ondernemingen wereldwijd die duurzaamheid tot een speerpunt hebben gemaakt. 
KLM ontving in 2010 de nummer 1 positie op de Dow Jones Sustainability Index voor de industrie voor het zesde 
achtereenvolgende jaar. 
TNT NV is in 2010 opnieuw uitgeroepen tot “Supersector Leader” voor “Industrial Goods and Services”  
(waaronder de sector “Industrial Transportation”) in deze Index. 


Om de kansen waar te maken en de geschetste uitdagingen aan te gaan, zal Nederland zich moeten profileren op 
kennisintensieve logistiek: op het bedenken, ontwikkelen en demonstreren en op grote schaal internationaal toepassen 
van nieuwe logistieke werkwijzen met onze eigen mainports en greenports, verladers en andere logistieke dienstverleners, 
infrastructuur, knooppunten als demonstratie van ons logistieke kunnen. Informatievoorziening speelt daarbij een cruciale 
rol. Hierbij zullen de vraag naar innovatie en flexibiliteit in het logistieke systeem, goede ketenregie en aantrekkelijke 
vestigingsvoorwaarden dominant zijn. Alleen op die manier kan de komende twintig jaar de logistieke sector maximaal 
bijdragen aan het versterken van de internationale concurrentiepositie van Nederland en de verwachte toekomstige groei 
van ladingstromen blijven accommoderen. 
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2  Ambitie 
De Topsector Logistiek wil maximaal bijdragen aan het versterken van de internationale concurrentiepositie van Nederland. 
Het Topteam heeft hiervoor de volgende ambitie geformuleerd: 


In 2020 heeft Nederland een internationale toppositie (1) in de afwikkeling van goederenstromen, (2) als ketenregisseur van (inter)
nationale logistieke activiteiten en (3) als land met een aantrekkelijk innovatie- en vestigingsklimaat voor verladend en logistiek 
bedrijfsleven.


Deze ambitie onderscheidt drie thema’s: Nederland als logistiek systeem, ketenregie, en innovatie en vestigingsklimaat. 
Om een toppositie te verwerven in de afwikkeling van goederenstromen is het van belang om Nederland als één sterk en 
samenhangend logistiek systeem te laten functioneren en daarvoor de randvoorwaarden te creëren. Om de internationale 
ketenregisseur te worden is het nodig om ketenregieactiviteiten verder te ontwikkelen en uit te voeren. Om verladend 
en logistiek bedrijfsleven aan te trekken is een aantrekkelijk innovatie en vestigingsklimaat nodig. De drie thema’s zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als Nederland een eigen logistiek systeem van topkwaliteit heeft, versterkt dit de 
positie van de Nederlandse ketenregiebedrijven als geloofwaardige logistieke partner in wereldwijde goederenstromen. 
De actieagenda van de Topsector Logistiek is erop gericht dat economische groei en duurzaamheid elkaar versterken. Het 
belang van duurzaam werken in de logistieke sector wordt steeds breder onderkend. Zo worden de beschikbare middelen 
duurzaam ingezet en neemt de economische toegevoegde waarde van de sector toe. Deze grotere toegevoegde waarde 
wordt verder gerealiseerd door nationale en internationale goederenstromen af te handelen en te regisseren. Om deze 
economische groei en duurzaamheid op lange termijn vast te houden is aandacht nodig voor het innovatieve vermogen van 
de sector, voor arbeidsvraagstukken, voor regionale ontwikkeling en voor bereikbaarheid in een veranderende samenleving.


Streefwaarden


Het Topteam heeft de ambitie nader uitgewerkt in vijf streefwaarden voor 2020:


Streefwaarde 1 Nederland is in 2020 nummer één van alle Europese landen in de World Logistics Performance 
Index (nu is Nederland nummer drie na Duitsland en Zweden).


Streefwaarde 2 De bijdrage van ketenregiediensten aan het BBP is gestegen tot 10 miljard euro in 2020 (nu: ruim  
€ 3 miljard). 


Streefwaarde 3  Het aantal bedrijven dat zich in Nederland vestigt om logistieke redenen is in 2020 toegenomen 
met 30%.


Streefwaarde 4 De beladingsgraad van transportmiddelen stijgt van 45% (nu) naar 65% in 2020. 


Streefwaarde 5 De uitstroom van logistieke professionals naar de arbeidsmarkt is in 2020 met 50% verhoogd.


Uitgangspunten


Bij de uitwerking van onze ambitie en streefwaarden in de actieagenda zijn de volgende uitgangspunten leidend geweest: 


1. De ambitie moet, samen met de doelstellingen en de actieagenda bijdragen aan de nationale economie en de 
internationale concurrentiepositie van Nederland. Dit geldt ook voor de acties die in de regio’s plaatsvinden. 


2. Het draagvlak in de sector moet zo breed mogelijk zijn: (vertegenwoordigers van) stakeholders hebben in alle fasen 
van de totstandkoming van dit advies meegepraat en meegedacht. Ook heeft het Topteam regelmatig het Strategisch 
Platform Logistiek geconsulteerd.


3. Het advies is opgesteld vanuit het perspectief van de verladers. Voor verladers is goede logistiek immers een essentiële 
concurrentiefactor. Een sterke positie van de verladers in Nederland draagt bij aan de algehele concurrentiekracht van 
Nederland.
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4. In dit advies gaat het om het ontwikkelen van een duurzame logistiek. Dat betekent dat goederenstromen op een 
maatschappelijk verantwoorde, milieuvriendelijke en toekomstvaste wijze worden georganiseerd. Duurzaamheid is 
daarmee een ijkpunt voor alle aanbevelingen en actielijnen.


5. Wij hebben voor díe acties gekozen die een ‘visible hand’ nodig hebben om werkelijkheid te worden, dus voor 
veranderingen die zonder sturing en bundeling van krachten niet van de grond komen. Dit advies is gefocust op de 
korte termijn acties. Voor de lange termijn acties dient verdere uitwerking plaats te vinden.


6. Door duidelijke doelstellingen en acties te formuleren willen we bereiken dat de beperkte overheidsmiddelen zo 
effectief mogelijk worden ingezet. Om van deze ambitie werkelijkheid te maken is er ook een groot commitment 
nodig van het bedrijfsleven en de kennisinstellingen, op de inhoudelijke richting, de aansturing op de uitvoering van 
dit advies en op financieel gebied.


7. We willen expliciet aandacht besteden aan het kleiner maken van de kloof tussen MKB en innovatie; daarom hebben 
we gekeken op welke manieren het MKB kan aanhaken bij bestaande innovatieve ontwikkelingen.
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3  De actieagenda


Een overzicht van alle acties is te vinden in bijlage 3.


Thema 1: Nederland als één samenhangend logistiek systeem 


In dit thema worden de acties beschreven die nodig zijn om van Nederland één kwalitatief hoogwaardig logistiek netwerk 
te maken waarin goederenstromen duurzaam, betrouwbaar, snel, tijdig en tegen lage kosten door Nederland stromen. 
Daarvoor moeten we hoogwaardige fysieke, organisatorische, financiële en informatienetwerken ontwikkelen. Deze 
netwerken moeten, net als de verschillende partijen die in deze netwerken opereren (overheden en bedrijven), goed op 
elkaar zijn afgestemd. 


Juist in Nederland waar de grote ladingstromen samenkomen, kunnen deze ladingstromen worden gebundeld en kunnen 
de verschillende vervoerswijzen (weg, spoor, luchtvaart, binnenvaart, shortsea, zeevaart en buisleidingen) optimaal 
worden benut. Zo kan Nederland een internationale toppositie verwerven in duurzame en flexibele logistiek.


Actie 1  Naadloze informatievoorziening in het logistieke systeem (open ICT-Platform)


Het kernidee van deze actie is de naadloze informatieuitwisseling tussen partijen (bedrijven en overheden) in de keten 
via één ICTPlatform. 


De vernieuwing is dat de gegevens die bedrijven onderling uitwisselen, worden gecombineerd met de gegevens die 
bedrijven aan overheden melden en de gegevens die overheden aan bedrijven leveren. Steeds worden gegevens eenmalig 
bij de bron geleverd in het ICTPlatform, waardoor deze gegevens (waar nodig geanonimiseerd of geaggregeerd) veel 
eerder en van hogere kwaliteit beschikbaar komen voor andere partijen in de logistieke keten. Zij kunnen daarmee het 
logistieke proces optimaliseren waardoor hogere kwaliteit, grotere duurzaamheid en lagere kosten gerealiseerd worden. 
Hierdoor kunnen bedrijven ook eenvoudiger voldoen aan de meldingsplichten aan overheden: dat kan voortaan in één 
keer. Ook wordt afstemming tussen inspecties eenvoudiger en beter. Het is cruciaal dat concurrentiegevoelige data niet 
wordt gedeeld en dat bedrijven zelf aangeven voor welke doeleinden en door wie de door hen geleverde data mogen 
worden gebruikt.


Deze naadloze informatievoorziening wordt mogelijk gemaakt door een gezamelijke ICTPlatform van overheid 
(waaronder douane) en bedrijfsleven met open standaarden. Hierbij wordt voortgebouwd op de al bestaande port 
community systemen waarbij bedrijven via één digitaal loket (single window handel en transport) de benodigde gegevens 
in één keer kunnen aanleveren aan de verschillende toezichthouders. Daarnaast worden koppelingen gemaakt met 
eigen ICT systemen van bedrijven en betrokken organisaties, zodat er een ‘pijplijn’ ontstaat waarlangs gegevens worden 
uitgewisseld tussen betrokken publieke en private partijen. Hiervoor zijn heldere afspraken over datastandaarden 
noodzakelijk. De verschillende ontwikkelingen op dit gebied zullen bij elkaar moeten worden gebracht. Noodzakelijke 
voorwaarde voor dit open ICT Platform, is dat er in de governance een scheiding moet zijn tussen infrastructuur, data 
management en applicatieontwikkeling. 
Voor de infrastructuur neemt de overheid haar verantwoordelijkheid (nationaal single window 2013), het datamanagement 
is een publiekprivate zaak en de applicatieontwikkeling kan in de vrije markt plaatsvinden.


Als Nederland op deze manier de uitwisseling van informatie realiseert, is dit een enorme sprong voorwaarts naar 
Nederland als één logistiek systeem en komt de doelstelling om weer de Europese nummer één te zijn op de World 
Performance ranglijst binnen bereik. Een grote meerderheid van de stakeholders vindt dit onderwerp een speerpunt voor 
de Topsector Logistiek. Hierbij is het belangrijk bij het digitaliseren van procedures eerst naar de effectiviteit en efficiëntie 
van de procedure te kijken. 


Een uitgebreide beschrijving van deze actie is te vinden in bijlage 4.
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Acties op de korte termijn (binnen drie jaar):
•	 Een masterplan om naadloze informatievoorziening in het logistieke systeem te realiseren, met daarin onder andere de 


verantwoordelijkheidsverdeling en benodigde middelen (medio 2012).
•	 Eventuele aanpassing van de huidige governancestructuur van de port community systemen (2012).


Acties op de middellange termijn (binnen vijf jaar):
•	 Ontwikkelen van pilotprojecten van het nieuwe platform om te testen op effectiviteit voor partijen bij bedrijfsleven en overheid en of 


het governancemodel haalbaar en werkbaar is. 


Actie 2  Synchromodaal transportsysteem (flexibele en duurzame inzet van vervoerswijzen)


Synchromodaliteit is een relatief nieuw idee dat door het Strategisch Platform Logistiek als een zeer kansrijke strategische 
optie wordt gezien. In een synchromodaal transportsysteem kunnen alle vervoerswijzen flexibel worden ingezet op basis 
van samenwerking tussen modaliteiten (in tegenstelling tot concurrentie tussen modaliteiten). Afhankelijk van de eisen 
van de verlader en de actuele beschikbare capaciteit van modaliteit en infrastructuur wordt gebruik gemaakt van water 
(binnenvaart of shortsea), spoor, lucht en/of weg. 


Wat is het verschil tussen intermodaal en synchromodaal?  
Intermodaal is het verplaatsen van goederen van a naar z met verschillende modaliteiten. De modaliteiten liggen van 
te voren vast. Bijvoorbeeld: Goederen komen aan per zeeschip in Rotterdam, gaan daar eerst op de binnenvaart en 
vervolgens in Duisburg verder per spoor.


Bij synchromodaal kun je op elk gewenst moment kiezen tussen verschillende modaliteiten, op basis van de actuele 
omstandigheden (lage waterstand, spoedlading etc. en op basis van realtime verkeers en transportinformatie).


Dit betekent dat je iedere keer weer een afweging kunt maken wat de meest wenselijke manier van vervoeren is en 
welke modaliteiten je daarbij inzet.


Voor verladers en logistiek dienstverleners is synchromodaal vervoer een voordeel, omdat ze op dezelfde route meerdere 
modaliteiten naast elkaar kunnen gebruiken en op het laatste moment de beste, meest passende modaliteit kunnen 
kiezen.


Om de verwachte groei van het 
goederenvervoer op te vangen en 
de beladingsgraad te verhogen, is 
synchromodaliteit een sleutelfactor. Daar 
zijn de stakeholders het over eens. Er 
moet echter nog veel gebeuren voordat 
een synchromodaal transportsysteem 
gerealiseerd is. De ontwikkeling van een 
open ICTPlatform (actie 1) is hierbij een 
noodzakelijke voorwaarde, evenals het 
uitwerken van de regierol op knooppunten 
en het wegnemen van belemmerende 
regelgeving (actie 9). 


Een uitgebreide beschrijving van deze actie 
is te vinden in bijlage 5.


Acties op de korte termijn (binnen drie jaar):
•	 Start van een concrete pilot (2011) waarin aan de hand van een bestaande keten de proef op de som wordt genomen. Op basis van de 


resultaten wordt duidelijk hoe we synchromodaliteit breed kunnen toepassen en de innovatieagenda kunnen aanscherpen.
•	 Het ontwikkelen van faciliteiten om ‘a-modaal’ transport te boeken. A-modaal boeken betekent dat de modaliteit niet bij voorbaat 


vast ligt. In de huidige vervoerspraktijk zijn transportboekingen vaak voor één specifieke modaliteit. Door de juridische structuur in het 
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goederenvervoer ligt de keuze voor die modaliteit bij de boeking vast en is het moeilijk om de lading nog naar een andere modaliteit 
te verschuiven. Door a-modaal te boeken ontstaan ook mogelijkheden om lading te bundelen en ladingaanbod over modaliteiten te 
verdelen. 


Synchromodaal transport wordt door het Platform Agrologistiek onderschreven. Specifiek voor de sierteelt wil het 
Platform Agrologistiek zich hard maken als vervolg op en combinatie van Greenrail, Plantenshuttle  binnenvaart, 
groeiende containerstroom in de internationale aanvoer. Reden voor de agro/sierteelt om hier als inhoudelijk 
relevante pilot te fungeren is de snelheid/versheid problematiek in de sector die snelle switching tussen modalitei
ten vereist. Binnen het Greenrailproject is dit al een van de aandachtspunten. In het verlengde van het VenloG 
project liggen er al ideeën die ondersteund worden door een bedrijvenconsortium. Wellicht kan dit gekoppeld 
worden aan het DAVINC3Iproject waar dit een van de issues is.


Actie 3  Samenwerking Nederlandse zeehavens


Wat betreft de positionering van Nederland als één samenhangend logistiek systeem is de samenwerking  tussen 
havenbedrijven in Nederland van groot belang. De havens zullen naar verwachting binnen afzienbare tijd verzelfstandigd 
zijn. Deze positie versterkt de mogelijkheid tot een zakelijke oriëntatie op marktkansen en op de onderlinge verhoudingen 
tussen de havenbeheerders, die het opzetten en realiseren van gezamenlijke projecten verder kan versterken. Uit de 
tussenrapportage van het onderzoek van de Alliantie Zeehavens naar samenwerkingsmogelijkheden en marktfocus 
komt een beeld naar voren dat iedere haven bovenal specifieke segmenten en delen van het achterland bedient, 
waardoor aan marktpartijen een aansluitend en compleet economischlogistiek systeem wordt aangeboden. Op basis 
hiervan kan samenwerking ontstaan, die op het gebied van rendement, risicodeling, ruimtegebruik en milieubelang 
tot een optimalisatie kunnen leiden. De verzelfstandigde havenbeheerders zullen actief mogelijkheden voor dergelijke 
vormen van samenwerking onderzoeken en  waar mogelijk  benutten. Dit past in de “Economische visie op de lange 
termijnontwikkeling van mainport Rotterdam” van I&M en EL&I uit 2009. 


In het achtpuntenplan van de Havenalliantie hebben de Nederlandse havenbedrijven samen besloten om de onderlinge 
samenwerking te intensiveren op acht synergievlakken waaronder: het gezamenlijk ontwikkelen van een strategische 
visie op de achterlandverbindingen, het gezamenlijk oppakken van innovatieprojecten, elkaar commercieel aanvullen in 
specifieke marktsegmenten, samenwerken bij voorlichting en internationale promotie, inkoop en databases, onderwijs 
en arbeidsmarkt.


Acties op de korte termijn (binnen drie jaar):
•	 De relatie tussen de zeehavens zo inrichten dat ze als een elkaar aanvullend en versterkend economisch- logistiek systeem  


gaan opereren.


Actie 4  Kernnetwerk van (inter)nationale verbindingen en multimodale knooppunten 


De internationale en regionale bereikbaarheid van de mainports en greenports voor goederen en personen is een 
voorwaarde voor een sterke internationale concurrentiepositie van alle (Top)sectoren. Het Topteam pleit voor speciale 
aandacht voor de infrastructuur die past bij het belang van de mainports voor de economie en hun positie als wereldspeler. 
Concreet betekent dit dat voor de ontwikkeling van mainports en greenports een multimodaal kernnetwerk nodig is, 
waarbij wordt vastgesteld wat de economische hoofdverbindingen en knooppunten zijn. 
Het Topteam Logistiek pleit voor een gezamenlijke vaststelling van dit kernnetwerk door het verladend en logistiek 
bedrijfsleven, de havenbedrijven en landelijke en regionale overheden. 
Dit kernnetwerk is een netwerk met fysieke infrastructuur van hoogwaardige verbindingen en knooppunten met een 
onderscheid tussen het belang voor internationale stromen en het belang voor nationale stromen. Het kernnetwerk 
is richtinggevend bij investeringen door nationale en regionale overheden in infrastructuur en knooppunten, zoals bij 
de herprioritering van het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur en Ruimte en Transport). Aandachtspunten 
bij de realisering van het kernnetwerk zijn de mogelijkheden van Publiek Private Samenwerking, versnelling van de 
besluitvormingsprocedures en aansluiting op het TENT (Trans European Transport Network).
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Het kernnetwerk naar het achterland zorgt voor een soepele 
aansluiting op de mainports voor goederen en personen, en 
vormt een samenhangend netwerk waarin het mogelijk is 
om goederenstromen te bundelen, de ruimtelijke kwaliteit 
te verbeteren en publieke (Rijk, provincie en gemeenten) en 
private middelen ook voor de lange termijn effectiever en 
efficiënter in te zetten.


De operationele efficiëntie van het kernnetwerk is bepalend 
voor het succes van het synchromodale transportsysteem. 
Alle stromen door het kernnetwerk moeten op een efficiënte 
manier kunnen plaatsvinden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan 
het realiseren van secure lanes, een efficiënte afhandeling 
van de binnenvaart bij de zeehaventerminals, maar ook 
aan een passende capaciteitsverdeling op het spoor en aan 
een betere benutting van de weginfrastructuur middels 
intelligente transportsystemen.


Acties op de korte termijn (binnen drie jaar):
•	 Een gemeenschappelijke visie van bedrijfsleven, haven-
bedrijven en (regionale) overheden op een kernnetwerk van 


achterlandverbindingen (weg, spoor, shortsea en binnenvaart) en multimodale overslagpunten (2012). Het gaat hierbij om twee lagen: 
een netwerk dat van belang is voor de internationale bereikbaarheid en een netwerk dat van belang is voor de nationale bereikbaarheid. 


Binnenvaart en spoorvervoer  
De binnenvaart is de grootste modaliteit voor het achterlandvervoer vanuit de mainport Rotterdam.
Deze positie dankt de binnenvaart aan het uitgebreide netwerk van vaarwegen. De binnenvaart biedt voldoende 
capaciteit om de congestie in het wegtransport op te vangen, ook op kortere afstanden. De Betuwelijn maakt groei 
op het spoor mogelijk. 
Dit is in lijn met de doelstelling van het Havenbedrijf Rotterdam om vanaf de Tweede Maasvlakte het aandeel van 
binnenvaart in het achterland vervoer te vergroten tot 45% en het aandeel van spoor te vergroten naar 20%. 
Er zijn echter door de betrokken stakeholders een aantal knelpunten genoemd die deze groei en het functioneren 
van deze vervoerswijzen in een synchromodaal systeem belemmeren:
•	 Tijdverlies	door	afstemmingsproblemen	met	terminals	in	de	zeehavens
•	 De	versnippering	in	het	achterland	van	het	aantal	overslagpunten
•	 Het	gebrek	aan	standaardisatie	en	kwaliteit	van	overslag	op	inlandterminals
•	 De	versnippering	van	railterminals	op	de	Tweede	Maasvlakte
•	 De	huidige	wijze	van	verdeling	van	de	(schaarse)	capaciteit	tussen	goederen	en	personenspoorvervoer.	Deze	past	


niet bij de eisen die verladers stellen aan transport. Verladers hebben behoefte om dynamisch (last minute) 
invulling te kunnen geven aan slots op het spoor en ook lange termijn toezeggingen wat betreft capaciteit als 
voorwaarde voor private investeringen. 


Actie 5  Terugwinnen en behouden van de leidende positie van douane en inspecties door  
stroomlijning en vereenvoudiging


Om van Nederland één logistiek netwerk te maken (thema 1) en om te zorgen dat het open ICTPlatform (actie 1) een 
succes wordt, is het noodzakelijk dat de douane en andere inspectiediensten hun koppositie heroveren waar het gaat om 
de goede samenwerking met het bedrijfsleven. 
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Dit kan ten eerste door het uitvoeren van de douane en de 
inspectieactiviteiten op plekken die fysiek in het logistieke proces passen. 
Dat geldt niet alleen voor de operationele activiteiten, zoals scannen en 
inspecteren, maar ook voor de uitwisseling van informatie. 
Ten tweede moet en kan de inspectielast verminderen door optimaal 
gebruik te maken van reeds beschikbare informatie zodat duplicatie in 
informatievragen voorkomen wordt. 
Ten derde kunnen douane en bedrijfsleven samenwerken aan nieuwe 
concepten die de inspectielast verminderen en tegelijkertijd de logistieke 
sector versterken (bijvoorbeeld: elektronische vrachtbrieven of het verder 
ontwikkelen van zogenaamde ’green lanes’). Op deze punten is het 


belangrijk dat het levelplaying field in Europa wordt geborgd.


Als we, met de inzet van het nieuwe open ICTPlatform, in staat zijn om de interactie met de douane te optimaliseren, 
kan Nederland voor veel bedrijven het land worden waar zij hun complete Europese douaneafhandeling laten verzorgen.  
Dit is een belangrijke bijdrage aan het versterken van onze internationale positie en specifiek van de logistieke sector. 


Acties op de korte termijn (binnen één tot drie jaar):
•	 Maken van de keuze voor inspectielocaties op het Nederlandse logistieke netwerk en starten van twee pilots om ervaring op te doen 


met vereenvoudigde werkwijze op deze locaties.
•	 Stimuleren van een centrale rol van de Nederlandse douane in de Europese douanediensten. Start met twee pilots met Europese landen.


Thema 2: Ketenregie 


Bij ketenregie gaat het om het coördineren en regisseren van goederenstromen (en bijbehorende informatie en financiële 
stromen) van grondstofleverancier tot klant, inclusief retourstromen en hergebruik. Optimale afstemming tussen partijen 
in de keten is daarbij cruciaal: producenten en afnemers, logistieke en financiële dienstverleners, verladers en vervoerders, 
ICTproviders en beheerders. Daarbij gaat ketenregie ook over vervoer dat elders in de wereld plaatsvindt. 


Ketenregie kan op verschillende manieren vorm krijgen. Door centrale regie: een partij in de logistieke sector ontwikkelt 
zich tot (commerciële) ketenregisseur; of door gedistribueerde regie: partijen nemen gezamenlijk de regie door activiteiten 
met elkaar af te stemmen via een platform of een onafhankelijke tussenpersoon. Ketenregie maakt bij veel verladers 
onderdeel uit van het eigen bedrijfsproces, maar wordt ook – steeds vaker – uitbesteed aan gespecialiseerde marktpartijen 
in bijvoorbeeld Cross Chain Control Centers. 


Het is in iedere keten vooral belangrijk om te zorgen voor 
passende afstemming tussen de verschillende partijen. 
Dat is niet eenvoudig, omdat iedere schakel in de keten 
vaak een autonome organisatie is. Om daar goed mee 
om te gaan, rekening houdend met concurrentie of 
machtsposities en de ‘status quo’, moeten we passende 
businessmodellen en bestuursvormen ontwikkelen. 


Het excellent organiseren van ketenregie is voor 
verladers een belangrijke concurrentiefactor. Het 
gaat hierbij niet alleen om kosten, maar ook om 
bijvoorbeeld tijdigheid, leverbetrouwbaarheid en 


productverscheidenheid. Goede ketenregie kan het verschil uitmaken of het product wel of niet tijdig én maatschappelijk 
verantwoord bij de klant arriveert. Goede ketenregie maakt van logistiek een duurzaam goed, in plaats van een noodzakelijk 
kwaad. Het thema is consistent met het programma van Dinalog wat sinds 2009 in gang is gezet.


Een uitgebreide beschrijving van Ketenregie is te vinden in bijlage 6.
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Actie 6   Cross Chain Control Centers en Service Logistiek


Voor bedrijven en specifiek voor verladers is een excellente logistiek een belangrijke concurrentiefactor. Tegelijkertijd is 
het steeds moeilijker om deze excellentie zelf te realiseren omdat er steeds nieuwe kennis nodig is en steeds nieuwe 
innovaties beschikbaar zijn. Die kennis en innovaties worden verzameld en toegepast in Cross Chain Control Centers (4C’s) 
en Service Logistics Towers.
Cross Chain Control Centers zijn ketenregiecenters die meerdere ketens gezamenlijk coördineren en regisseren met behulp 
van de modernste technologie, geavanceerde software en logistieke topprofessionals. Deze commerciële Centers kunnen 
worden ingezet voor centrale regie en bij gedistribueerde regie. De groei van deze nieuwe bedrijvigheid draagt bij aan de 
ambitie om voor Nederland de toppositie te realiseren als internationaal ketenregisseur en om de toegevoegde waarde 
van ketenregiediensten te verdrievoudigen (streefwaarde 1). 
Service Logistics Towers regisseren de aftersalesservice van een product. Bedrijven leveren steeds vaker een 
serviceconcept in plaats van een product. Vooral leveranciers van kapitaalgoederen richten zich niet alleen op het leveren, 
maar ook op het in stand houden, upgraden en uiteindelijk buiten bedrijf stellen en vervangen van het geleverde product. 
Bijvoorbeeld schepen en vliegtuigen, medische apparatuur, defensiematerieel of productiemachines in de grafische of 
halfgeleiderindustrie. De regie in deze keten gaat in de eerste plaats om ‘life cycle planning’ en ‘control’, en wint wereldwijd 
sterk aan belang, in het bijzonder in de Verenigde Staten waar het onder de naam “Servicization” wordt ontwikkeld en in 
de markt wordt gezet door veel productiebedrijven.
Om de Cross Chain Control Centers en Service Logistics Towers daadwerkelijk te ontwikkelen, moeten de projecten in het 
Innovatieprogramma Logistiek & Supply Chains gecontinueerd worden3. 


Acties op de korte termijn (binnen drie jaar):
•	 Een demonstratie controltower, als opbrengst van de diverse lopende projecten onder het Innovatieprogramma Logistiek & Supply 


Chains (2013). 
•	 De ontwikkeling van een Service Logistics Towers, waarmee wordt voortgebouwd op projecten die het afgelopen jaar gestart zijn 


binnen het Innovatieprogramma Logistiek en Supply Chains.


Acties op de middellange termijn (binnen vijf jaar):
•	 Ontwikkelen van best practices en uitrol, vooral samen met andere Topsectoren (Chemie, Agro-food, Tuinbouw, High Tech).


Actie 7  Supply Chain Finance


Bij de ontwikkeling van ketenregie en synchromodaal transport is aansluiting nodig bij de financiële sector voor de 
ontwikkeling van supply chain finance instrumenten. Dit is nog een sterk onontgonnen gebied. Financieringsaspecten 
maken een belangrijk onderdeel uit van de supply chain. Tot op heden beperkt zich dit nog tot het streven om voorraden 
en het kapitaalbeslag van voorraden door de keten heen te reduceren. Er is nog maar weinig aandacht voor de wijze 
waarop samenwerking tussen partijen in de logistieke keten kan bijdragen aan het reduceren van het werkkapitaal en de 
financieringskosten van de goederenstromen zelf, terwijl een aanzienlijk deel van het werkkapitaal vast zit in geleverde 
producten en diensten die door de afnemer nog niet zijn betaald. 


Supply chain finance speelt in op het feit dat een inkopende partij in veel gevallen tegen een lagere risicopremie zijn 
werkkapitaal kan financieren dan een toeleverancier. Daarnaast vragen de ontwikkelingen van ketenregie en synchromodaal 
transport om meer aandacht voor financiering van voorraden, credit management, aansprakelijkheid binnen de keten en 
verzekeringen. Denk hierbij aan elektronisch factureren en archiveren.


Toch komt de ontwikkeling van supply chain finance maar moeizaam op gang. De mogelijkheden en voordelen van 
supply chain finance zijn bij veel bedrijven nog onbekend. De financiering van goederenstromen is voor veel bedrijven 
geen core business en daarom een nieuw en complex vraagstuk. Het is daarom van belang dat er meer kennis komt van 
het optimaliseren van de financiële keten en dat finance en logistiek dichter bij elkaar komen te staan. Op dit punt kan 
aansluiting worden gezocht met het Holland Financial Centre en Duisenberg School of Finance. 


3  Binnen het topinstituut Dinalog zijn de afgelopen jaren onderzoek en ontwikkelingsprojecten gestart op de thema’s ketenregie, 
regierol van knooppunten en servicelogistiek.
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Acties op de korte termijn (binnen drie jaar):
•	 Een inventarisatie van de gewenste en beschikbare instrumenten: hieronder vallen instrumenten voor credit management, verzekeringen 


en garantstellingen en het verminderen van werkkapitaal en financieringskosten van de goederenstromen. 
•	 Koppeling dienstenontwikkelingen op finance gebied, diensten aanbieders en logistieke partijen door middel van een pilot voor een 


time-banking systeem om zo een uitwisselingsmarkt te realiseren.


Actie 8  Internationale allianties en buitenlandpromotie 


Om de positie van Nederland als ketenregisseur van internationale goederenstromen te versterken zijn strategische 
allianties met andere wereldwijde mainports en economische centra van groot belang. Zo kan Nederland al in een vroeg 
stadium banden opbouwen met mainports in opkomst. Zie hier bijvoorbeeld de toenadering van Havenbedrijf Rotterdam 
richting Duisburg, Antwerpen en deelname in havenontwikkeling in onder meer Oman, China en Brazilië. Hierbij gaat het 
vooral om de aansluiting op ‘global freight lanes’ en wereldwijde ICTnetwerken. Het doel is zowel om goederenstromen 
aan Nederland te binden via Green en Secure Lanes en tegelijkertijd om de regiemogelijkheden over goederenstromen die 
Nederland niet passeren te vergroten. 


Ook zal bij de buitenlandpromotie Nederland steviger op de kaart worden gezet als Regieland (in plaats van als  
Distributieland) en Nederland als één logistiek systeem, waarbij de gehele Topsector Logistiek, inclusief de mainports, zich 
gezamenlijk presenteert als Mainport Holland.


Verder zal de gerichte, strategische acquisitie van buitenlandse bedrijven versterkt moeten worden, en meer en vaker 
bijdragen aan de ontwikkeling van logistiek in opkomende markten en ontwikkelingslanden. Dat is ook een kans om van 
logistiek een exportproduct te maken dat past bij de ambitie van Nederland als Logistiek Regieland. Dit pleit voor een 
centrale rol van het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) van het ministerie van EL&I, in combinatie met het 
vakdepartement IenM.


Acties op de korte termijn (binnen drie jaar):
•	 Een plan opstellen voor het uitbouwen van strategische allianties (2012). 
•	 Een vernieuwde promotie- en buitenlandstrategie met de nadruk op Nederland als internationaal ketenregisseur (2012) en de gerichte, 


strategische acquisitie van buitenlandse bedrijven versterken.
•	 De ontwikkeling van internationale trade parcs en consolidatiehubs stimuleren om regie te kunnen voeren over goederenstromen die 


Nederland niet raken.
•	 Een internationale reisagenda opstellen met specifieke economische missies samen met andere Topsectoren (tuinbouw, agro en food, 


chemie, high tech systemen en materialen, energie).
•	 Bijdragen aan de ontwikkeling van logistieke instrumenten in opkomende markten en ontwikkelingslanden.
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De bijdrage van logistiek binnen ontwikkelingssamenwerking aan voedselzekerheid.  
Voedselzekerheid is niet te realiseren door (alleen) een groeiende voedselproductie, maar vraagt nadrukkelijk om 
een verbeterde logistiek. In ontwikkelingslanden gaat gemiddeld 40% van het voedsel verloren tijdens transport en 
opslag. Ontwikkeling van logistiek (inclusief warehousing) in Afrika biedt enorme kansen voor het Nederlandse 
logistieke bedrijfsleven. Deze kansen kunnen worden gefaciliteerd in bestaande bedrijfslevenprogramma’s.


Thema 3: Innovatie- en vestigingsklimaat


Nederland is aantrekkelijk voor logistieke en verladende bedrijven om zich te vestigen omdat ze in Nederland dichtbij 
innovaties in de logistiek zitten, de beschikking hebben over hoogwaardige kennis die nodig is om ketens optimaal in 
te richten, gebruik kunnen maken van een arbeidsmarkt met goed opgeleid personeel, waarmee het bedrijfsleven een 
hoogwaardig leefklimaat biedt voor hun werknemers, goede bereikbaarheid biedt zowel over de weg als via de lucht en 
een omgeving waar excellente logistiek dag in dag uit in praktijk wordt gebracht. 
Om de aantrekkelijkheid van Nederland nog verder te vergroten zijn de volgende acties nodig:


Actie 9  Vereenvoudiging wet- en regelgeving


Vereenvoudiging en onderlinge afstemming van wet en regelgeving helpt de logistieke sector in Nederland verder 
te versterken. Dit gaat bijvoorbeeld over wet en regelgeving rondom de vestiging van bedrijven, de afhandeling van 
logistieke processen en de besluitvorming om het kernnetwerk van fysieke infrastructuur te realiseren. De huidige 
juridische complexiteit vormt een risico en schaadt het Nederlandse investeringsklimaat. Daarbij is ook verbetering nodig 
van de afstemming tussen nationale, regionale en lokale overheden over bijvoorbeeld de afgifte van vergunningen.  
De stakeholders gaven een aantal knelpunten aan:


•	  De huidige mededingingswetgeving kan de 
bundeling van goederen en informatiestromen 
hinderen.


•	  De vervoers en aansprakelijkheidswetgeving 
moet worden aangepast om synchromodaliteit te 
realiseren.


•	  Er zijn wijzigingen nodig in het omgevingsrecht en 
het vergunningenstelsel voor de bouw en duurzame 
inrichting van (multimodale) overslagpunten en 
bedrijfsterreinen.


•	  De mogelijkheden om meerjarige concessies over 
het spoor af te spreken zijn nu (te) beperkt. 


Het is denkbaar dat er meer knelpunten bestaan die duurzame groei en innovatie belemmeren. Het Strategisch Platform 
Logistiek zal fungeren als aanspreekpunt voor de sector en van daaruit de relevante instanties benaderen. Denk hierbij aan 
het Regiegroep Regeldruk, toezichthoudende instanties maar ook regionale of lokale overheden. 
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Voorbeelden van knelpunten op het gebied van regelgeving
- Melden bij de sluis is volgens de wet alleen toegestaan op fysiek zicht van de sluiswachter. Dit is in de winter eerder dan in de 


zomer, vanwege de bladeren aan de bomen. Zichtbaarheid op een scherm zou ook voldoende moeten zijn.
- Schippers hebben wettelijk gezien een belangrijke meldplicht in de binnenvaart. Zij beschikken echter niet altijd over de juiste 


gegevens. Het zou ook mogelijk moeten zijn dit vanuit het kantoor van bijvoorbeeld de barge operator te melden.
- Rond intermodaal transport is de volgende regeling van kracht: bij containers die via de binnenvaart worden vervoerd naar een 


Nederlandse binnenvaartterminal en vervolgens over de weg verder worden vervoerd, geldt dat indien de vrachtwagen de 
landsgrens overschrijdt, compensatie van het Eurovignet kan worden gevraagd. Indien de container binnen Nederland blijft geldt 
deze regeling niet. Dit werkt het maken van extra kilometers in de hand. 


- Het wachten aan de terminal op het lossen van een schip of vrachtwagen geldt als werktijd in de arbeidstijdenwet. Dit kan soms 
meerdere uren duren.


- In verschillende regio’s worden verschillende eisen gesteld aan vrachtwagens die toegang willen tot de binnenstad. 


Acties op de korte termijn (binnen drie jaar):
•	 Opstellen van een flexibel juridisch raamwerk dat ruimte geeft aan de huidige eisen en aan nieuwe oplossingen en zo ook bijdraagt aan 


het open ICT-Platform (actie 1). Denk hierbij aan vraagstukken rondom mededinging en aansprakelijkheid.
•	 Vereenvoudigen van de wetgeving rondom inspectielast om van daaruit te werken aan het open ICT-Platform (actie 1), dus niet de 


huidige werkwijze digitaliseren, maar de werkwijze eerst optimaliseren.
•	 Aanpakken van de door de stakeholders genoemde knelpunten in de mededingingswetgeving, in de vervoers- en 


aansprakelijkheidswetgeving, in het omgevingsrecht en het vergunningenstelsel en om meer mogelijkheden te creëren om meerjarige 
concessies over het spoor af te spreken. 


Acties op de lange termijn (binnen tien jaar):
•	 Blijven onderzoeken hoe wet- en regelgeving verder kan worden vereenvoudigd en gestroomlijnd.


Actie 10  Verkleinen van de kloof tussen kennis en bedrijfsleven (vooral MKB) 


Om de kloof tussen theorie en praktijk, wetenschap en werkplaats, innovatie en implementatie te verkleinen, moet er een 
nauwere, meer directe band bestaan tussen kennis en het bedrijfsleven. Vooral de (kleinere) MKBbedrijven hebben niet 
of nauwelijks weet van en toegang tot mogelijk relevante innovaties. 


Een goede manier om zo’n (ver)band te realiseren is zorgen 
dat (MKB) partijen terecht kunnen op een vaste plek 
voor onderzoek, innovatie en onderwijs, zoals de nieuwe 
campus4 in Breda die in ontwikkeling is. Daar kunnen 
MKBers meedoen aan onderzoeks en innovatieprojecten 
van mbo’s, hogescholen en universiteiten en kennis en 
kunde uitwisselen. De instrumenten van Dinalog en TNO 
gericht op innovatie in het MKB kunnen hier gezamenlijk 
voor ingezet worden. Zo ontstaat er ook een generatie 
nieuwe professionals die vervolgens aan de slag kunnen 
in de (MKB) bedrijven waar ze de nieuwste kennis en 
innovaties kunnen toepassen in de praktijk, en zo een 


bijdrage kunnen leveren aan kennisoverdracht en netwerkvorming. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van (regionale) 
kennisdistributiecentra (KDC’s) die zijn gestart vanuit het hbo Kennisakkoord en Dinalog. Deze actie sluit aan op de ideeën 
van de commissie Veerman en de (hbo) Centres of Expertise de werkwijze van de STCGroup en de (mbo) Centra voor 
innovatief vakmanschap. Deze initiatieven dienen beter op elkaar aan te sluiten. 


Het Topteam wil daarnaast dat het (benodigde en het beschikbare) instrumentarium voor innovatie elkaar meer 


4  De campus is een open innovatie campus voor (inter)nationale bedrijven en instellingen actief op het gebied van onderzoek, 
ontwikkeling en uitvoering van ketenregie. Op de campus komen kennisontwikkeling, onderzoek en praktijk samen, wordt 
nieuwe kennis gedeeld en kunnen vanuit netwerkactiviteiten meer innovaties en spin offs ontstaan.
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versterkt en wordt gestroomlijnd, zoals bijvoorbeeld experimenteerruimte en proefprojecten, innovatiekrediet en 
valorisatieprogramma’s. 


Ook dient de toegankelijkheid van het generieke instrumentarium voor logistieke partijen te worden verbeterd.


Acties op de korte termijn (binnen drie jaar):
•	 Starten met realisatie van de innovatiecampus in Breda.
•	 Zorgen dat kennisdistributiecentra worden ondersteund en uitgebouwd.
•	 Zorgen voor onderlinge aansluiting van initiatieven van mbo, hbo en universiteiten.
•	 Verbeteren van het benodigde instrumentarium voor innovatie.


Actie 11  Betere wisselwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt (zowel kwantitatief als kwalitatief)


Voor logistiek is de ‘zachte infrastructuur’ minstens zo belangrijk als de harde infrastructuur. Gekwalificeerde mensen die de 
nieuwe ontwikkelingen in de praktijk kunnen toepassen zijn een sleutelfactor voor de Topsector Logistiek. Daarom moet er 
onderwijs beschikbaar zijn dat anticipeert op de ontwikkelingen in de logistieke sector en moet deze sector interessant zijn 
om in te willen werken. Alleen op die manier kunnen we zorgen voor voldoende gekwalificeerd personeel op alle niveaus. 


Het tekort aan logistieke professionals dreigt op te lopen op alle niveaus. Ter illustratie: tegenover een werkgelegenheid van 
8,5 % in de logistieke sector staat een instroom van 1% logistieke studenten in het hbo. Het imago van de logistiek als werkveld 
dient, in aansluiting op het werk van de Stichting Nederland is Logistiek, nog verder te worden verbeterd en neergezet als de 
Kunst van het Slim Organiseren. Daarnaast sluit het onderwijs op alle niveaus niet goed aan op de eisen van het bedrijfsleven. 
Om dit te verbeteren moet de kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt snel worden gedicht, onder andere door nieuwe 
logistieke inzichten en concepten onmiddellijk op te nemen in het curriculum en de kwaliteit van het onderwijs en de docenten 
in de hele onderwijskolom (mbo, hbo, wo) te verbeteren. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de ’kennisdistributiecentra 
(zie actie 10) waarin de kennisinstellingen met het bedrijfsleven en met elkaar, horizontaal en verticaal, worden verbonden met 
de hbo’s als coördinatiepunt tussen wo en hbo enerzijds en hbo en mbo anderzijds. Er zijn goede bestaande structuren, zoals 
de regionale kringen van de individuele opleidingen en het Landelijk Platform Logistiek, waarin de hbo opleidingsmanagers 
met elkaar afstemmen. Hierbij is samenwerking, kennisdeling en instroom, doorstroom en uitstroom bevordering een focus. 


Acties op de korte termijn (binnen drie jaar):
•	 Stel kwantitatieve (50% meer instroom in de arbeidsmarkt) en kwalitatieve eisen aan de wisselwerking tussen onderwijs  


en arbeidsmarkt.
•	 Kennis die ontwikkeld wordt binnen de nationale kennis- en innovatieagenda logistiek versneld opnemen in zowel pre- als post-


experience onderwijs. 
•	 Over de gehele onderwijskolom blijvende aandacht voor verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en de docenten. 
•	 Opstellen van een plan van aanpak om de kwaliteit van het onderwijs op het niveau van de strategische actieagenda te brengen.
•	 Opnemen in de hele onderwijskolom van Supply Chain Finance. 


Actie 12  Eén nationale kennis- en innovatieagenda logistiek


Het Topteam Logistiek zet in op één nationale kennis en 
innovatieagenda logistiek die zorgt voor samenhang en 
focus in de keten van fundementeel onderzoek, toegepast 
onderzoek en valorisatie. Alle inspanningen van partijen 
en  voor zover mogelijk  alle lopende initiatieven en 
programma’s, worden gericht ingezet waardoor kennis en 
kunde logisch worden gevolgd door kassa. Deze agenda 
omvat zowel de korte termijn elementen die genoemd 
zijn bij de andere acties als ook activiteiten die op de 
middellange en lange termijn resultaat zullen boeken. Op 
deze manier ontstaat een roadmap met een tijdpad van 10 


jaar die stapsgewijs toewerkt naar steeds verdergaande implementatie en realisatie van de ambitie om Nederland een 
blijvende internationale toppositie in logistiek te bezorgen.
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De meeste kennis en innovatievraagstukken hebben betrekking op de twee thema’s Nederland als een logistiek systeem 
en Ketenregie. Zonder uitputtend te zijn, noemen we de volgende onderwerpen die een plaats moeten krijgen op de 
nationale kennis en innovatieagenda logistiek:


Eerste contouren voor de nationale kennis- en innovatieagenda logistiek  


Nederland als een logistiek systeem
•	 Ontwikkelen	van	standaarden	voor	uitwisseling	van	data,	voortbouwend	op	en	aansluitend	bij	reeds	bestaande	


ontwikkelingen op nationaal en internationaal niveau.
•	 Ontwikkelen	van	eenvoudige(r)	processen	voor	douane	en	inspectie,	waardoor	snelheid	en	effectiviteit	wordt	


vergroot, in combinatie met het open ICT platform.
•	 De	integratie	en	aansluiting	van	de	douane-	en	inspectieprocessen	met	de	supply	chain	processen,	waaronder	


seamless flows en efreight en ook de interne logistiek van bedrijven.
•	 Onderzoek	naar	robuustheid	van	de	virtuele	en	fysieke	infrastructuur	zodat	logistiek	door	kan	gaan	bij	uitval	van	


delen van die infrastructuur. 
•	 Ontwikkeling	van	security	en	privacy	policies	en	implementaties	daarvan	voor	een	mondiale	virtuele	infrastruc


tuur voor de logistieke sector.
•	 Ontwikkeling	van	supernetwerken	die	zorgen	voor	realtime	beschikbaarheid	van	data	met	grote	betrouwbaarheid	


om daarmee state of the art logistieke en inspectieprocessen te faciliteren, waaronder het synchromodaal 
transportsysteem.


•	 Technische	en	organisatorische	specificaties	van	multimodale	knooppunten	waar	switchen	van	modaliteit	
mogelijk is.


•	 Ontwikkelen	van	intelligente	modaliteiten	die	met	elkaar	in	verbinding	staan	in	complexe	netwerken	en	met	
intelligent agents, geavanceerde GPS en GSM technieken, RFID hulpmiddelen met elkaar communiceren om op 
het juiste moment hun lading te laten switchen naar een andere modaliteit.


•	 Ontwikkelen,	ontwerpen	en	bijstellen	van	optimaal	netwerk	van	fysieke	infrastructuur	dat	synchromodaliteit	en	
ketenregie optimaal ondersteunt, steeds duurzamer wordt en bereikbaarheid blijft garanderen.


•	 Businessmodellen,	governance,	samenwerkingsvormen.
•	 Bepalen	van	bijdrage	van	het	synchromodale	transportsysteem	aan	reductie	van	leegrijden/varen	in	deze	


stapsgewijze ontwikkeling. Welke brandstofbesparingen zijn mogelijk?
•	 Welke	bestaande	samenwerkingsvormen	zijn	relevant	voor	samenwerking	tussen	de	zeehavens?	Welke	nieuwe	


vormen zijn nodig/gewenst? Met welke (pre)concurrentiele onderdelen kan deze samenwerking starten?
•	 Bepalen	van	de	succes-	en	faalfactoren	van	internationale	strategische	allianties.
•	 Relevante	thema’s	uit	de	Kennis	en	Innovatieagenda	Luchtvaart	en	de	Innovatieagenda	Maritiem.


Ketenregie
•	 Hoe	zullen	op	de	lange	termijn	goederenstromen	over	de	aardbol	gaan	bewegen	ten	gevolge	van	klimaatveran


deringen, schaarse grondstoffen, energietransitie, politieke veranderingen, bevolkingsgroei, ruimtelijke ontwik
keling, verstedelijking, technologieën als 3D printing en robotisering in productie (waardoor kleinschalige local for 
local productie rendabel wordt)? 


•	 Wat	is	het	effect	van	bovenstaande	veranderingen	op	de	positie	van	Nederland	in	de	internationale	logistieke	
netwerken? Hoe beïnvloedt dit de keuzes voor strategische partners in de komende jaren? Met welke landen en 
bedrijven zal de ketenregiefunctie zich het snelst ontwikkelen op korte, middellange en lange termijn?


•	 Op	welke	wijze	kunnen	ketens	worden	verduurzaamd	(emissiereductie,	hergebruik)	en	wat	is	optimaal	gebruik	
van schaarse middelen in de logistiek, zoals water, energie en materialen? 


•	 Voortzetting	van	innovatiethema’s	Cross	Chain	Control	Centres	en	Service	Logistiek.	
•	 Welke	maatregelen	met	betrekking	tot	mededinging	en	fiscale	facilitering	zijn	noodzakelijk	en	faciliterend	aan	 


de beoogde groei van ketenregie?
•	 Ontwikkeling	van	kennis	en	instrumenten	ten	behoeve	van	credit	management,	verzekeringen	en	garantstellin


gen, en het reduceren van werkkapitaal en financieringskosten van de goederenstromen. 


Innovatie- en vestigingsklimaat 
•	 Het	innovatief	vermogen	vanuit	oogpunt	van	sociale	innovatie	in	de	sector	zal	worden	ontwikkeld	en	de	kennis	


hierover zal worden opgebouwd en gedeeld, zodat dit innovatievermogen snel toeneemt.
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Seamless Flow in de luchtvracht betekent: ongestoorde internationale goederenstromen. Daarbij spelen verschil
lende partijen een rol. Iedere schakel betekent een “naad” (seam) in de goederenstroom (flow). Iedere schakel 
behelst een aantal handelingen, zoals de overdracht van goederen en informatie, wijziging van modaliteit of 
controles van autoriteiten. Hoe beter Nederland in staat is deze onderbrekingen weg te nemen of juist waarde toe 
te voegen, hoe meer concurrerend de sector is.


Voor de continuïteit is het topinstituut Dinalog nodig als uitvoerder van de nationale kennis en innovatieagenda logistiek. 
Tevens is continuering, verdieping en versnelling van de innovatieagenda van Dinalog integraal onderdeel van de Nationale 
Kennis en Innovatieagenda van de Topsector Logistiek.


Het is nodig om Dinalog de vorm en mogelijkheden te geven die aansluiten op de beoogde doelstellingen. Een open 
innovatievorm naar het voorbeeld van het Holst Centre is een aantrekkelijke optie. Bij de uitvoering van de nationale 
kennis en innovatieagenda is afstemming en samenwerking nodig met NWO (fundamenteel onderzoek), TNO (toegepast 
onderzoek) en de GTI’s, zoals het NLR en Marin.


De nationale kennis en innovatieagenda zal ook een sterke inhoudelijke bijdrage leveren aan Europese onderzoeks
agenda´s en erop gericht zijn dat kennisinstellingen en bedrijven nauwer samenwerken in Europees verband waarbij ook 
de funding van Europees onderzoeksgeld benut zal worden. 


Om van deze kennis en innovatieagenda een succes te maken is het nodig om te zorgen voor experimenteerruimte 
voor concrete (grote) innovatieve logistieke (durf)projecten, met andere woorden: ruimte creëren om tijdelijk concrete 
experimenten uit te voeren. Door dit soort experimenteren ontwikkelen we nieuwe kennis en geven we ook meer 
risicovolle ideeën een kans. 


Acties op de korte, middellange en lange termijn (binnen drie jaar):
•	 Een uitgewerkte Nationale Kennis- en Innovatieagenda Logistiek in de vorm van een roadmap met korte termijn, middellange termijn 


en lange termijn effecten (begin 2012).
•	 Versterking van de positionering en acquisitie van Europese onderzoeksgelden, in lijn met de Nationale Innovatieagenda Logistiek.
•	 Zorgen dat NWO en TNO en de GTI’s de middelen die beschikbaar zijn voor theoretisch en toegepast onderzoek inzetten op onderwerpen 


uit de Nationale Kennis- en Innovatieagenda Logistiek.
•	 Zorgen voor experimenteerruimte voor concrete (grote) innovatieve logistieke (durf)projecten.
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4  Governance
Actie 13  Het Strategisch Platform Logistiek (SPL) borgt de uitvoering en actualisatie van de complete actieagenda 


Topsector Logistiek


Eén (overkoepelende) ambitie, vijf concrete streefwaarden, twaalf acties en één Nationale Innovatieagenda Logistiek die 
steeds weer nieuwe acties oplevert. En dat willen we allemaal graag op zo kort mogelijke termijn, maar in ieder geval vóór 
2020 uitgevoerd zien. Dat betekent dat er werk aan de winkel is. Werk dat door verschillende actoren moet worden verzet; 
door bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen. Om al dat werk te doen is het noodzakelijk dat we onze krachten 
bundelen.


Binnen de Topsector Logistiek zijn al flinke stappen in die richting gezet: denk maar aan de Logistieke Alliantie, het Platform 
Agrologistiek, het Topinstituut Dinalog, het Kennisakkoord, de Stichting Nederland is Logistiek en het Strategisch Platform 
Logistiek. Maar er is ook nog steeds sprake van versnippering en verbrokkeling van initiatieven en beperkte onderlinge 
afstemming. 


Om de ambitie te realiseren moeten we alle initiatieven nóg beter bundelen. Dus moeten intermediaire organisaties, 
instellingen voor onderwijs en onderzoek, innovatie en kennisplatforms en branche en belangenorganisaties nóg beter 
samenwerken. De actieagenda die in dit plan is gepresenteerd, zal leidend zijn voor de inhoudelijke richting van deze 
initiatieven en daarmee ook voor de financiering daarvan. De rijksoverheid dient hier in ieder geval mee te starten bij het 
toekennen van financiële middelen.


Om de voortgang van onze ambitie te monitoren en te regisseren, krijgt het Strategisch Platform Logistiek de leiding in 
het oppakken en uitvoeren van de actielijnen in dit advies. Dit betekent onder meer dat het SPL de regie gaat voeren over 
de nationale kennis en innovatieagenda logistiek en gaat zorgen voor afstemming met innovatieagenda’s van de andere 
Topsectoren. In het SPL werken bedrijfsleven en kennisinstellingen samen; de rijksoverheid (IenM en EL&I) is waarnemer.
 


Sommige acties vragen om concrete uitvoering door één partij, maar 
de meeste acties vragen juist om (betere) samenwerking tussen de 
verschillende partijen. Hieronder noemen we een paar voorbeelden:


Bedrijfsleven: de actieagenda is een kans voor het bedrijfsleven om 
gezamenlijk te werken aan een versterkte concurrentiepositie, kosten 
vermindering en duurzame economische versterking van de sector an 
sich en Nederland als geheel. Hiervoor is van belang dat de samenwerking 
onderling wordt gerealiseerd en met kennisinstellingen en dat het MKB 
actief betrokken is bij de voorgestelde acties. Zij dragen bij door beter 
samen te werken met elkaar en met kennisinstellingen, door meer te 
innoveren en meer te investeren in hun ICTinfrastructuur. 


Mainports/havens: zij leveren een cruciale bijdrage door hun onderlinge 
samenwerking te verbeteren en aan te sturen op synchromodaal transport. 


Dinalog: deze organisatie zal verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de Innovatieagenda. Daarvan maken lange 
termijn onderzoek, korte termijnontwikkeling en demonstraties, het verspreiden en toepasbaar maken van kennis en de 
coördinatie van onderwijs en arbeidsmarkt deel uit. 


NWO, TNO en universiteiten: het is belangrijk dat Dinalog, universiteiten, TNO en NWO nauwer gaan samenwerken zowel bij 
het opstellen van de Nationale Innovatieagenda Logistiek voor wat betreft onderzoeksthema’s als ook voor de omvang 
en inzet van middelen. De balans met de vraagsturing vanuit de overheid bij TNO zal hier goed gevonden moeten worden.


Onderwijsinstellingen: zij kunnen een belangrijke bijdrage leveren door het Kennisakkoord goed te laten aansluiten op het 
advies van de Topsector Logistiek, door de onderwijskolom te versterken en door nieuwe kennis op te nemen in hun 
lesprogramma’s.
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Ministerie van Infrastructuur en Milieu: voor het ‘vakdepartement’ is het van belang dat het beleid en de  daaruit volgende  
acties gestroomlijnd worden met de ambitie en de thema’s in dit advies. Ook zijn er in het rapport al enkele voorbeelden 
genoemd (zoals synchromodaliteit, kernnetwerk) waar IenM een duidelijke rol heeft. 


Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie: het ministerie speelt een rol bij een aantrekkelijk vestigings, 
ondernemings en innovatieklimaat, zoals het mogelijk maken van experimenteerruimte voor durfprojecten, onderzoek en 
onderwijs fiscaal aantrekkelijk en toegankelijk maken, ook voor de logistieke sector. De randvoorwaarden en de instrumenten 
die dit ministerie creëert en hanteert dienen aan te sluiten bij de specifieke kenmerken van de logistieke sector. 


Douane- en inspectiediensten: het is belangrijk dat deze diensten participeren in de realisatie van het ICTPlatform, dat het 
logistieke netwerk en de (fysieke) plaats van inspecties beter aansluiten en dat zij openstaan voor nieuwe logistieke 
concepten.


Regionale/lokale overheden: door decentrale initiatieven en beleidsvoornemens te koppelen aan de hoofdlijn van dit advies, 
kunnen deze overheden bijdragen aan de ontwikkeling, versterking en uitvoering van het kernnetwerk van fysieke 
infrastructuur. 


Acties op de korte termijn (binnen 3 jaar):
•	 Governance van SPL in relatie tot overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen en overige stakeholders vormgeven en implementeren.
•	 Aanvullen van het huidige SPL zodat een volwaardige vertegenwoordiging van de gouden driehoek geborgd is.







Adviesrapport Topteam Logistiek Partituur naar de top | 27 


5  Financiering
In totaal is tot 2020 voor de uitvoering van de actieagenda van de Topsector Logistiek een bedrag nodig van 700 miljoen euro. 


In de eerste periode tot en met 2014 is een bedrag nodig van 200 miljoen euro. Voor de tweede periode van 20152020 is 
naar eerste schatting 500 miljoen euro nodig. Een exacter bedrag zal nog worden bepaald aan de hand van het precieze 
programma dat in de komende jaren wordt uitgewerkt. Zo zal uit het masterplan voor het open ICTPlatform (actie 1) 
blijken welke middelen nodig zijn voor de realisering van dit platform. Dit geldt ook voor de verdere programmering van 
de nationale kennis en innovatieagenda logistiek. 


Het bedrag van 700 miljoen euro is exclusief de benodigde middelen voor het kernnetwerk met fysieke infrastructuur en 
inclusief de algemene middelen zoals WBSO. Ook de middelen die vanuit de GTI’s, TNO en NWO zijn geoormerkt voor 
onderzoek van logistieke thema’s vallen onder dit bedrag en worden al zo snel mogelijk inhoudelijk bijgestuurd richting 
de onderwerpen in deze agenda.


Het is echter zaak om nu voortvarend aan de slag te gaan met de agenda en het momentum niet te verliezen. Dat vereist 
dus wel dat vanaf de zomer 2011 gericht middelen moeten kunnen worden ingezet. 


Hieronder is een overzicht van de benodigde totale middelen. Als uitgangspunt hierbij is gehanteerd een verdeling 
van 50%50% tussen enerzijds de Rijksoverheid en anderzijds de sector (bedrijfsleven, kennisinstellingen) en mede
overheden. Waar ook een beroep kan worden gedaan op Europese subsidies, dalen beide bedragen in gelijke mate. Een 
deel van de fondsen kan als een revolverend fonds worden ingezet. De toegankelijkheid van de generieke middelen moet 
voor logistieke partijen worden verbeterd, omdat logistiek zich, net als de Creatieve Industrie, door de huidige criteria 
moeilijk kan kwalificeren, onder andere wegens het procesmatige karakter van de innovatie.


€ (mln) 2012-2014 2015-2020 Totaal 
Nederland als logistiek systeem 100 300 400


Ketenregie   50   50 100


Innovatie en vestigingsklimaat   50 150 200


Totaal 200 500 700
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Bijlage 1: Feiten en cijfers van de Nederlandse logistieke sector


In deze bijlage wordt de structuur van de Nederlandse logistieke sector gepresenteerd in vorm van een sectorhuis. Dat is 
een overzicht van alle activiteiten die logistiek of logistiek gerelateerd zijn, met hun beschrijving en economische omvang. 


Figuur 3.1 schematisch overzicht van het sectorhuis


Het sectorhuis


Het sectorhuis is in wezen een weergave van de logistieke waardeketen: het is een keten van activiteiten die elk waarde 
toevoegen aan een product of dienst. De indeling van activiteiten naar de mate waarin ze waarde toevoegen is juist voor 
het Topgebied Logistiek van belang. Aan de rechterkant zijn vier verschillende type logistieke activiteiten weergegeven 
uit de logistieke waardeketen: (1) vervoer en overslag, (2) opslag, (3) toegevoegde waarde activiteiten en (4) ketenregie. 
Vervoer en overslag betreft het vervoeren en overslaan van lading (laden en lossen) in opdracht van derden. Binnen de 
logistiek is dit wereldwijd verreweg de grootste categorie van activiteiten. Wereldwijd wordt 83% van het vervoer en 
overslag overgelaten aan gespecialiseerde bedrijven5. Voor opslag in vemen en distributiecentra geldt dat dit ongeveer 
75% is. Opslag kan inhouden het tijdelijk in bewaring nemen van goederen, maar opslagbedrijven kunnen ook het gehele 
voorraadbeheer van bedrijven overnemen. Een volgende stap in de logistieke dienstverlening is het klantspecifiek maken 
van producten. Voor veel bedrijven is het aantrekkelijk om dit dicht bij de klant te doen. Dit soort activiteiten varieert van het 
labelen van producten tot het uitvoeren van assemblage of finale productiestappen. Vaak hebben dit soort activiteiten ook 
een fiscale achtergrond: het is soms interessanter om halffabrikaten internationaal te vervoeren dan het gereed product. 
Daarnaast worden allerlei klantgerelateerde activiteiten, zoals customerservice, reparatie, retourstromen van afgekeurde 
producten ook overgelaten aan logistieke dienstleners. Deze laatste categorie activiteiten wordt in Europa relatief meer 
uitgevoerd dan in de rest van de wereld. Dit is een direct gevolg van de ontwikkeling van Europese distributiecentra sinds 
de jaren 80 van de vorige eeuw. Nederland bekleedt hier vooralsnog de koppositie in Europa.  
 


5  Langley et al. (2010) 15th Annual third party logistics survey 
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De vierde activiteit is ketenregie. Deze activiteit omvat supply chain consultancy, informatiemanagement, 
ordermanagement, ketenmanagement door middel van regiecentra (control towers), en zogenaamde 4PL6 diensten. Deze 
activiteiten worden in Europa door zo’n 13% van de bedrijven geoutsourced, maar in Azië 16% en in Zuid Amerika door 
19%. Het lijkt er dus op dat deze markt buiten Europa groter is dan binnen Europa. Merk ook op hoe laag deze percentages 
nog zijn in vergelijking met de basale vervoer en opslagactiviteiten. 
Een aparte categorie in het sectorhuis wordt gevormd door de ondersteunende activiteiten. Dit zijn activiteiten als 
onderhoudsplanning voor logistieke systemen, arbeidsbemiddeling, informatiediensten en –advies, juridisch en fiscaal 
advies en financiële diensten voor de logistiek. 


Op dit moment is het CBS op verzoek van IenM bezig met ontwikkeling van een monitor die de logistieke cijfers nader in 
beeld brengt. 


De Nederlandse toppositie


Nederland bekleedt een internationale toppositie in de handling van fysieke goederen. Vanuit Rotterdam zijn 150 miljoen 
consumenten binnen een radius van 500 kilometer te bereiken. Nederland heeft zichzelf hierdoor kunnen profileren als 
“Gateway to Europe” en heeft hierdoor een logistieke toppositie kunnen opbouwen.


Goederenoverslag: Rotterdam is de grootste Europese haven in goederenoverslag, Amsterdam gestegen van plaats  
5 naar 4 (2010); 


Containeroverslag: Rotterdam grootste Europese haven in containeroverslag (2010); herstel na crisis: de Rotterdamse 
haven is sterker uit de crisis gekomen. Cijfers goederenoverslag 2010 (430 miljoen ton) zijn zelfs beter dan van het topjaar 
2008 (420 miljoen ton). Een toename van 2,4%. In diezelfde periode nam de goederenoverslag in de havens van Antwerpen 
en Hamburg met respectievelijk 5,8 en 12,9 procent af;


Air Cargo: totaal Schiphol 2010: 1,5 miljoen ton cargo (nr. 3 van Europa); 


Logistics Performance Index (LPI): Nederland 4e op wereldwijde LPI index en zelfs 1e op gebied van Tijdigheid (2009);


Netwerkpositie: op de Liner Shipping Connectivity Index van UNCTAD scoort Nederland in 2010 een vijfde plaats, na China, 
Hong Kong, Singapore en Duitsland;


Vestigingsklimaat: de helft van alle Amerikaanse en 60% van alle Japanse multinationals hebben een Europees 
distributiecentrum of hoofdkantoor in de omgeving van Amsterdam gevestigd, zoals Nissan, Caterpillar en Microsoft. 
Nederland is nog altijd een aantrekkelijke vestigingsplaats voor buitenlandse bedrijven. In de top 20 van meest 
aantrekkelijke Europese investeringslanden staat Nederland op de 7e positie. 


6  4PL diensten zijn diensten waarbij een derde partij betrokken wordt bij het inrichten van ketens voor een opdrachtgever. Belangrijke 
activiteiten zijn ketenontwerp, acquisitie van belangrijke objecten in die keten (warehouses, cross docking centers), en de selectie van 
de overige dienstverleners.  
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Bijlage 2 Bedreigingen en kansen7


Bedreigingen: Andere landen komen op en Nederland zwakt af


Hoewel Nederland een logistieke toppositie heeft is deze positie niet gegarandeerd. Grote producenten van 
consumentengoederen reorganiseren hun distributie, wat nadelig kan uitpakken voor NL. Opkomende economieën zoals 
China worden ook op handels en logistiek vlak steeds sterker en laten meer, en dwingender, van zich horen. Tegenover 
deze groei stagneert Nederland of gaat zelfs licht achteruit. Anticiperen op veranderende stromen is noodzakelijk om van 
toekomstige opportunities gebruik te maken.


•	 Containeroverslag: Top 10 grootste havens voor containeroverslag zijn Aziatisch. Rotterdam is afgezakt van plaats 2 
in 2003 naar plaats 11 in 2010. Groei: Guanzghou (China) 20042009: van 3.308 TEU naar 11.190 TEU (+238%). Groei 
Rotterdam 20042009: van 8.281 tot 9.743 TEU (+18%);


•	 Logistics Performance Index (LPI): Nederland was in 2007 nog 2e op de LPI index, in 2009 4e. Sinds 2007 is NL 
voorbijgestreefd door Duitsland en Zweden. Laagste score van NL is op aantrekkelijkheid van tarieven;


•	 Veranderende goederenstromen: Door de opkomst van E7 landen veranderen wereldwijde goederenstromen.  
Het effect van een dergelijke verschuiving op de ontwikkeling van havens werd in de jaren ’80 in de VS al gezien  
(de groei van de havens in het oosten stagneert plots en de groei van de havens in het westen neemt toe);


•	 Machtsverschuiving: China is in staat om veel belangen naar zich toe te trekken. 
•	 Staatsbedrijf China Ocean Shipping Group Company (COSCO) bezit meer dan 1.000 bedrijven en ondernemingen 


in meer dan 50 landen en heeft een personeelsbestand van 130.000 waarvan 4.000 niet Chinees zijn;
•	 Wärtsilä, bouwer van onder andere scheepsmotoren, kondigde in 2010 ontslagen aan bij zijn Nederlandse 


vestigingen. China, de grootste afzetmarkt voor Wärtsilä, heeft geëist dat bij het bouwproces uitsluitend Chinese 
bedrijven betrokken worden;


•	 COSCO kocht in 2010 voor 2,8 miljard dollar een 35jarig leasecontract voor Pier II en III in het Griekse Pireaus.  
In die periode wil het bedrijf voor 550 miljoen euro investeren in havenfaciliteiten. In 2015 moeten deze pieren 
een handling capaciteit van 3.7 miljoen TEU hebben ontwikkeld;


•	 China ontwikkelt eveneens een logistieke hub in Attica, vlakbij de haven, en koopt (delen van) Griekse spoorlijnen 
aan; gezamenlijk kunnen deze een onderdeel vormen van de corridor ChinaAfrika.


•	 Veranderende netwerkstrategieën:
•	 Onderdeel van de strategie van Unilever is het terugbrengen van het aantal Europese distributiecentra van 600 


naar 400 stuks;
•	 De ontwikkeling van klantspecifieke en responsieve leveringen (ultimo: 3D printing; de HP Designjet 3D was als 


eerste op de Europese markt beschikbaar – het nieuwste apparaat op deze markt zal € 1200 kosten) zal leiden tot 
verdere decentralisatie van ketens wat de positie van NL als Europees centrum zal uithollen. 


Nederlandse kansen: Fysieke stromen


De fysieke aard van transportnetwerken verandert. Ondernemingen proberen de regierol over een groter gedeelte van de 
keten te verkrijgen. (Transport)bedrijven investeren steeds meer in het eigendom en beheer van infrastructuur of bieden 
een verlengde dienstverlening aan. Nederland blijft aantrekkelijk als doorvoerland door gerichte services aan te bieden 
voor de fysieke stromen.
•	 Ontwikkeling inland terminals: ECT, containerterminalbedrijf in de Rotterdamse haven, biedt door zijn “European 


Gateway Services” de mogelijkheid om containers direct via het spoor of de weg, naar het achterland te transporteren 
waarbij de mogelijkheid bestaat om de douanepapieren pas bij de ‘inland terminal’ af te handelen. In dit netwerk van 
‘inland terminals’ zijn nu Venlo en ook Duisburg (Ruhrgebied, Duitsland) en Willebroek (België) opgenomen;


•	 Van EDC naar multimodaal Noord West Europees DC’s: Decentralisatie van logistieke structuren biedt ook kansen 
aangezien er ook nieuwe DCs aangetrokken kunnen worden: Nederland is voor West Europa al de uitvalsbasis voor 
veel elektronicafabrikanten, waar vroeger de distributie voor geheel Europa vanuit één Europees DC plaatsvond, dat 
niet noodzakelijkerwijs in NL gelokaliseerd was;


•	 Douane activiteiten: Op het gebied van Douane scoort NL in de LPI een 3.98 (uit 5) en staat daarmee op de 4e plaats 
wereldwijd. Systemen als Portbase en Cargonaut dragen bij aan het behalen van deze positie. Verdere ontwikkelingen 
zijn nodig om de positie te handhaven en te verstevigen.


7  (uit: de ‘Future Nature of Logistics’, een vooruitgave van de paper van het gelijknamige onderzoek door HCSS en TNO).
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Nederlandse kansen: Informatievoorziening in de fysieke distributie 


Nederland is koploper in toepassen van ICT in algemene zin. De rol van de informatievoorziening wordt in de gehele 
economie steeds belangrijker. In de fysieke distributie spelen deze ITontwikkelingen en toepassingen daarvan een grote 
rol. Grote ruimtelijke dichtheid in Nederland en de toenemende bezettingsgraad zijn drivers voor verladers en vervoerders 
om continu oplossingen te ontwikkelen. Verbeterde informatie (uitwisseling) biedt kansen voor verdere optimalisatie 
van het logistieke proces bijvoorbeeld door de toepassing van synchromodaliteit. 
•	 Penetratiegraad IT in transport sector: software voor Transportmanagement (TMS) wordt steeds breder toegepast 


in de Nederlandse transportsector (90% van grotere transportbedrijven gebruikt een TMS). Vooroplopend in 
ontwikkeling zijn de oplossingen die aangeboden worden door SAP, Oracle, Descartes en JDA. Trends in deze markt zijn 
de vergaande automatisering van planning, verschuiving van domestic management naar global chain management 
en het aanbieden van ondersteunende functies (douane, asset management etc.);


•	 Mogelijkheidsbesef: projecten als CASSANDRA en JODOCUS (getrokken door Nederland) vergroten het mogelijk
heidsbesef van bedrijven en ondernemingen. De potentiële baten van versnelling van transportprocessen zijn groot. 
De waarde van een dag tijdwinst in de keten door bijvoorbeeld verbeterde douanefaciliteiten wordt geschat op 1% 
van de productkosten;


•	 Technologische ontwikkelingen: om beschikbaarheid en kwaliteit van informatie te verbeteren worden nieuwe 
technologische ontwikkelingen ingezet zoals RFID, WiFi, GPS, mobiel internet en andere sensortechnieken. Door 
toepassing en combinatie van deze technologie kunnen ladingen, ladingdragers, voertuigen etc. real time worden 
gevolgd en aan en bijgestuurd.


Nederlandse kansen: Virtualisatie van de keten 


Nederland kan op basis van ervaringen met feitelijke logistieke processen leiderschap ontwikkelen in virtualisering van 
logistieke ketens. Hierbij gaat het om de achterwaartse integratie van logistieke processen met ondersteunende diensten 
(bijvoorbeeld financiële dienstverlening) en de voorwaartse integratie richting de productieprocessen (bv. door koppeling 
met ERP van de verlader).


•	 Supply chain finance: samenwerkingsverband van onder andere ING, Philips, TU Eindhoven en Jan de Rijk Logistics 
onderzoekt de mogelijkheden van supply chain finance. Door automatiseren en delen van factuurinformatie zou 
een reductie van werkkapitaal over de hele keten mogelijk zijn. Voor zuid Nederland zou dit jaarlijks 1 miljard euro 
aan vrijkomend werkkapitaal zijn. Het onderzoek richt zich expliciet op de voordelen en toepasbaarheid voor MKB 
bedrijven;


•	 Integratie TMS/WMS en ERP: voor veel (kleinere) transportbedrijven is de integratie tussen TMS/WMS en een ERP 
(eigen of van een klant) nog ver weg. Sommige grotere TMS pakketten worden al aangeboden als onderdeel van 
een compleet ERP (zoals SAP en Oracle) en alle systemen voorzien wel in standaard interfaces met de bekendere ERP 
systemen. Met een koppeling met het eigen ERP systeem worden ondersteunende bedrijfsfuncties als Finance en HR 
voorzien van actuele data en is verdere optimalisatie van bedrijfsprocessen mogelijk;


•	 TMS ontwikkelingen: grotere TMS aanbieders, breiden de functionaliteit verder uit met ondersteunende functies 
voor transport management, zoals spend management (ondersteuning van tender proces en carrier scorecarding), 
cargo portals (B2B market place voor ladingscapaciteit), global trade compliance en carbon accounting. Het aanbod 
aan TMS functionaliteiten en ook de mogelijkheden voor verdere integratie worden daardoor steeds groter;


•	 Beschikbaarheid van hier genoemde kansen en mogelijkheden is een uitdaging voor kleinere bedrijven. Hiervoor zal 
expliciete aandacht nodig zijn. Marktontwikkeling zoals Software as a Service (SaaS) zijn cruciaal om de voordelen 
beschikbaar te maken voor hele ketens. 
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Bijlage 3: Overzicht actiepunten


2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Nederland als een samenhangend logistiek systeem
1. Naadloze informatievoorziening in het logis tieke s ys teem (open IC T  P latform).


Een masterplan om naadloze informatievoorziening in het logistieke systeem te 
realiseren, met daarin onder andere de verantwoordelijkheidsverdeling en 
benodigde middelen (medio 2012)
Brede uitrol van tracking & tracing van goederen door de keten.
Ontwikkelen van pilot projecten van het nieuwe platform om te testen op 
effectiviteit voor par-tijen bij bedrijfsleven en overheid  en of het 
governancemodel haalbaar en werkbaar is. 


2. S ynchromodaal trans ports ys teem (flexibele en duurzame inzet van vervoers wijzen).
Start van een concrete pilot (2011) synchromodaliteit bestaande keten. Op basis 
van de resultaten wordt duidelijk hoe we synchromodaliteit breed kunnen 
toepassen en de innovatieagenda kunnen aanscherpen.
Het ontwikkelen van faciliteiten om ‘a-modaal’  transport te boeken. 


3. S amenwerking tus s en de zeehavens  en de mainports   
Een samenwerkingsintensivering van de Nederlandse mainports op 
bovengenoemde thema’s, waarbij een gezamenlijke visie op de 
achterlandverbindingen prioriteit heeft (zie ook actie 4).


4. K ernnetwerk van fys ieke infras tructuur met (inter)nationale verbindingen en multimodale knooppunten.
Een gemeenschappelijke visie van bedrijfsleven, havenbedrijven en (regionale) 
overheden op een kernnetwerk van achterlandverbindingen (weg, spoor en 
binnenvaart) en multimodale overslagpunten (2012).


5. S troomlijnen en vereenvoudigen van activiteiten van douane en ins pecties
Maken van de keuze voor inspectielocaties op het Nederlandse  logistieke 
netwerk en starten van 2 pilots om ervaring op te doen met vereenvoudigde 
werkwijze op deze locaties.
Stimuleren van een centrale rol van de Nederlandse douane in de Europese 
douanediensten. Start met 2 pilots met Europese landen.


Ketenregie
6. C ros s  C hain C ontrol C enters  en S ervice Logis tiek.


Een demonstratie controltower, als opbrengst van de diverse lopende projecten 
onder het Innovatieprogrammma Logistiek & Supply Chains (2013). 
De ontwikkeling van Cross Chain Control Centers en Service Logistics Towers, 
waarmee we voort-bouwen  op projecten die het afgelopen jaar gestart zijn 
binnen het Innovatieprogramma Logistiek en Supply Chains.
Ontwikkelen van best practices en uitrol, vooral samen met andere topsectoren 
(chemie, agro-food, tuinbouw, high tech).


7. S upply C hain F inance.
Een inventarisatie van de gewenste en beschikbare instrumenten: hieronder 
vallen instrumenten voor credit management, verzekeringen en garantstellingen, 
en het verminderen van werkkapitaal en financieringskosten van de 
goederenstromen. 
Koppeling dienstenontwikkelingen op finance-gebied, diensten aanbieders en 
logistieke partijen doormiddel van een pilot voor een time-banking systeem om 
zo een uitwisselingsmarkt te realise-ren.


8. S trategis che internationale allianties .
Een plan opstellen voor het uitbouwen van strategische allianties (2012). 
Een vernieuwde buitenlandstrategie met de nadruk op Nederland als 
internationaal ketenregisseur (2012). 
De ontwikkeling van internationale trade parcs en consolidatiehubs stimuleren 
om regie te kunnen voeren over goederenstromen die Nederland niet raken.
Een internationale reisagenda opstellen met specifieke economische missies 
samen met  andere topsectoren (tuinbouw, agro- en food, chemie, high tech 
systemen en materialen, energie).
De gerichte, strategische acquisitie van buitenlandse bedrijven versterken.
Bijdragen aan de ontwikkeling van logistieke instrumenten in opkomende 
markten en ontwikke-lingslanden.


Innovatie- en vestigingsklimaat
9. Vereenvoudigen wet- en regelgeving


Opstellen van een flexibel juridisch raamwerk dat ruimte geeft aan de huidige 
eisen en aan nieuwe oplossingen en zo ook bijdraagt aan het open ICT-Platform 
(actie 1).
Vereenvoudigen van de wetgeving zodat de inspectielast kleiner wordt en zo 
ook bijdraagt aan het open ICT-Platform (actie 1).
Aanpakken van de door de stakeholders genoemde knelpunten in de 
mededingingswetgeving, in de vervoers- en aansprakelijkheidswetgeving, in het 
omgevingsrecht en het vergunningen-stelsel en om meer mogelijkheden te 
creëren om meerjarige concessies over het spoor af te spreken. 
Instellen van een loket om knelpunten te melden en de mogelijkheid om 
knelpunten op te los-sen. 
Blijven onderzoeken hoe we wet- en regelgeving verder kunnen vereenvoudigen 
en stroomlij-nen.


10. Verkleinen van de kloof tus s en kennis  en bedrijfs leven (met name MK B ).


Starten met realisatie van de innovatiecampus in Breda
Ontwikkeling Kennisdistributiecentra ondersteunen1 en uitgebouwen
Verbeteren toegankelijkheid van het instrumentarium voor innovatie voor 
logistieke projecten.


11. B etere wis s elwerking tus s en onderwijs  en arbeids markt (zowel kwantitatief als  kwalitatief).
Zorgen voor een betere wisselwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt (zowel 
kwantitatief als kwalitatief)
Kennis die ontwikkeld wordt binnen de nationale innovatieagenda Logistiek 
versneld opnemen in zowel pre- als post-experience onderwijs 
Over de gehele onderwijskolom werken aan verbetering van de kwaliteit van het 
onderwijs en de docenten 
Opstellen van een plan van aanpak om de kwaliteit van het onderwijs op het 
niveau van de strategische actieagenda te brengen.
Opnemen in de hele onderwijskolom van Supply Chain Finance. 


12. E én nationale innovatieagenda logis tiek.
Een uitgewerkte Nationale Innovatieagenda Logistiek in de vorm van een 
roadmap met korte ter-mijn, middellange termijn en lange termijn effecten (begin 
2012).
Een plan maken voor de positionering en acquisitie van Europese 
onderzoeksgelden, in lijn met de Nationale Innovatieagenda Logistiek
Zorgen dat NWO en TNO en de GTI’s de middelen die beschikbaar zijn voor 
fundamenteel en toe-gepast onderzoek inzet op onderwerpen uit de Nationale 
Innovatieagenda Logistie
Zorgen voor experimenteerruimte voor concrete (grote) innovatieve logistieke 
(durf)projecten


Realiseren van een JRU (Joint Research Unit) voor het Topinstituut Logistiek. 
Governance
13. Het S trategis ch P latform Logis tiek (S P L) voert de regie op de uitvoering en actualis atie van de complete actieagenda T opteam Logis tiek. 


Governance van SPL in relatie tot overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen 
en overige stakeholders vormgeven en implementeren.
Aanvullen van het huidige Strategische Platform Logistiek
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Bijlage 4:  Nadere toelichting op naadloze informatievoorziening in het logistieke systeem  
(open ICT Platform)


Informatievoorziening in internationale goederenstromen is de voorwaarde voor internationaal verkeer van goederen. 
Zowel bedrijven als overheid hebben zich in de laatste paar jaar gerealiseerd dat deze informatievoorziening voor het 
inrichten van ketens, voor toezicht, en voor duurzaamheid, beter moet en beter kan. Dit kan alleen gerealiseerd worden 
als bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen daarin samen optrekken, en planning en doorstroming waarbij een 
generieke open ICT structuur wordt ontwikkeld die zowel het toezicht, als de inrichting van ketens, en de monitoring van 
prestaties in de keten verbetert. Het kern idee daarbij is dat informatie wordt verzameld en vastgelegd bij de bron in de 
keten, en dat informatie zodanig wordt vastgelegd dat iedere andere partij die die informatie wil gebruiken daar toegang 
toe heeft. Voor de toezichtsfunctie, van bijvoorbeeld de douane, betekent dit bovendien dat commerciële informatie 
veel meer dan operationele informatie de bron wordt voor risicoanalyse en andere toezichtstaken. Nederland kan door 
haar centrale positie in internationale handelsstromen in deze ontwikkeling een voortrekkersrol spelen, en daarmee de 
concurrentiepositie als handelsland duurzaam versterken. 


Figuur 2: Basis plaatje global data pipeline


Source: Heijmann & Hesketh the Pipeline Interface (INTEGRITY 20082011 and Hesketh ‘Seamless Electronic data and Logistics 


Pipelines’ WCO Journal 3(1), 2732)


Dit laatste kan gerealiseerd worden met het creëren van een datapijplijn in de goederenketen (zie figuur 2) waar 
informatie zodra die beschikbaar komt wordt opgeslagen en beschikbaar komt voor alle partijen die die informatie nodig 
hebben. Met deze gegevens zou zonder veel extra werk ook aan alle compliance8 verplichtingen van overheden moeten 
kunnen worden voldaan. Dit is mogelijk omdat in de datapijplijn informatie van transacties en van het operationele 
proces gecombineerd worden. Dit is een toevoeging op zowel de bedrijfssystemen die alleen transacties vast leggen, en 
de commerciële tracking & tracingsystemen die alleen (een deel van) het operationele proces vastleggen. 


Voor complete datapijplijnsystemen zijn al veel elementen in aanleg aanwezig. De ontwikkeling van het nationaal single 
window in Nederland waarin Douane met IenM en EL&I samen optrekt, is daarbij een cruciale ontwikkeling voor de 
communicatie richting de overheid. Daarnaast is een substantiële investering noodzakelijk om de gehele Nederlandse 
logistieke business community aan te sluiten op deze datapijplijnen. Het gaat daarbij vooral om het mogelijk maken van 
een goedkope en algemene connectiviteit (protocollen en standaarden) voor bedrijven met de generieke infrastructuur en 
de open data bronnen. Dit laatste vraagt een belangrijke impuls in onderzoek en innovatie.  


8  Compliance is: het handelen volgens de regels, in dit geval bijvoorbeeld het voldoen aan de regelans van douane.
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In deze visie zijn infrastructuur, data management, en applicatieontwikkeling en beheer drie gescheiden activiteiten.  
Voor de infrastructuur, met daarin de connectiviteit richting de business community, en het data management is een solide 
beheersorganisatie nodig die nauw gerelateerd is aan de beheersorganisatiestructuur van het nationaal single window. 
Voor de ontwikkeling en het beheer van applicaties is een aparte commerciële ontwikkelcommunity nodig, waarin de 
business community (gebruikers en leveranciers van data) participeert samen met software en applicatieleveranciers.
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Bijlage 5: Nadere toelichting op het begrip synchromodaliteit


Synchromodaliteit is door het SPL aangeduid als een prioriteit voor het Nederlandse logistieke bedrijfsleven. Kern van het 
concept synchromodaliteit is dat “zodanig afgestemd wordt binnen en tussen goederenketens, vervoerketens en infrastructuurketens 
dat, gegeven de geaggregeerde vervoersvraag, op ieder moment de juiste modaliteiten worden ingezet.” 
Om te komen tot een synchromodaal transportsysteem in Nederland ontwikkelen TNO, Dinalog en Connekt samen met 
het bedrijfsleven een implementatie roadmap voor synchromodaliteit.


Uitdagingen
Logistiek speelt een belangrijke rol in de Nederlandse en Europese economie. Als gevolg van de globalisatie, 
klimaatverandering, congestie en verslechterende bereikbaarheid staat de sector voor uitdagende vraagstukken om de 
veeleisende eindgebruiker van dienst te zijn. De uitdaging is groot. Om de voorspelde economische groei tot 2030 te 
kunnen verwerken, verwacht de sector dat het wegvervoer met 3 keer zoveel toeneemt, de binnenvaart 5 keer en het 
spoor 7 keer. Deze ontwikkelingen hebben grote gevolgen voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van de Nederlandse 
infrastructuur. 
Wil Nederland wereldwijd een toppositie blijven behouden in transport en logistiek, dan moeten op zowel nationaal als 
internationaal niveau alle betrokken partijen de krachten bundelen. Het SPL wijst Synchromodaliteit aan als de oplossing 
voor economisch efficiënt en duurzaam vervoer met optimale benutting van de aanwezige infrastructuur. 


Visie
Synchromodaliteit behelst de optimale afstemming (synchronisatie) in en tussen netwerken van verladers, vervoerders en 
beschikbare infrastructuur. 
De sectorbrede macroeconomische doelstellingen zijn als volgt geformuleerd:
•	 Er dient een efficiënt vervoersnetwerk onderhouden te worden dat de groeiende vervoersvraag vanuit de verladers 


kan verwerken, zowel nu als in de toekomst; 
•	 Duurzaamheid geldt als kritische beslissingsvariabele waardoor economische groei en afname van CO2uitstoot hand 


in hand gaan door verregaande verduurzaming van transport;
•	 Fysieke en digitale infrastructuur moeten optimaal ingezet worden om kwaliteit en betrouwbaarheid van de 


infrastructuur te waarborgen.
Juist op microeconomisch niveau worden deze doelstellingen omgezet in operationele actie. Binnen en tussen de 
netwerken van het transportsysteem kunnen verladers en vervoerders samenwerken en afstemmen, flexibel switchen 
tussen modaliteiten en lading bundelen om te komen tot dikkere stromen, vollere voertuigen, kortere doorlooptijden, 
betrouwbaardere dienstverlening, verhoogde servicegraad, minder vervoersbewegingen en lagere integrale kosten voor 
transport.
Ook voor de individuele organisatie zal synchromodale afstemming en bundeling dus leiden tot verhoogde kosten
efficiëntie, duurzamer transport en beter gebruik van de middelen. 
Deze synchromodale afstemming en bundeling kan juist in Nederland plaatsvinden, omdat in Nederland, als Gateway 
to Europe, grote stromen samenkomen. Een forse groei in het vervoer, verduurzaming van dat vervoer en een betere 
benutting van de infrastructuur gaan in deze visie samen en versterken elkaar bovendien – simpelweg omdat dit ook 
economisch het meest aantrekkelijk is. Nederland kan hier als ketenregisseur een vooraanstaande rol in opeisen.
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Bijlage 6: Nadere toelichting op Ketenregie


Bedrijven en consumenten stellen steeds hogere eisen aan de kosten, snelheid, tijdigheid, kwaliteit en differentiatie van 
(de levering van) producten. Om aan deze hoge eisen te kunnen voldoen is het voor bedrijven noodzakelijk hun supply 
chain zodanig in te richten dat maximale waarde voor de uiteindelijke klant wordt gerealiseerd, niet alleen op het moment 
van levering maar ook tijdens de gebruiksfase. In dit proces speelt logistieke ketenregie een cruciale rol en dan gaat het 
niet alleen om het fysieke transport van goederen. 
Zoals eerder beschreven gaat het bij ketenregie om het ontwikkelen van activiteiten gericht op het efficiënt en effectief 
organiseren, plannen en (doen) uitvoeren van goederen, informatie en financiële stromen over (mogelijk meerdere) 
ketens van grondstofleverancier tot uiteindelijke klant, inclusief retourstromen en hergebruik. Doel daarbij is de waarde 
van een product en de service waarop gebruik van dat product is gericht te maximaliseren met duurzame inzet van 
benodigde resources. Ketenregie gaat daarbij ook over goederenstromen die Nederland in het geheel niet passeren en 
heeft daarmee bij uitstek een internationaal karakter. Door te excelleren in het ontwikkelen en uitvoeren van ketenregie
activiteiten kan Nederland een toppositie verwerven in de internationale logistiek.


Ketenregie heeft betrekking op producenten en afnemers,  maar ook op logistieke en financiële dienstverleners, ICT 
providers en beheerders, en operators van de benodigde infrastructuur.  De ontwikkeling van ketenregie staat binnen 
een supply chain niet op zichzelf, maar heeft een belangrijke wisselwerking met andere kennisgebieden. Denk hierbij 
aan  productie, sales, voorraadbeheer, maar ook aan ketenoverschrijdende onderwerpen zoals supply chain finance, 
verzekering en risicodeling.  Van niet te onderschatten belang is daarnaast het feit dat schakels in een keten vaak 
bestaan uit autonome organisaties, wat specifieke eisen stelt aan de ontwikkeling van adequate business modellen en 
bestuursvormen, rekening houdend met concurrentie of machtsposities en een zekere weerstand tegen verandering van 
bestaande rollen of functies. 
Ketenregie kan op verschillende manieren vorm krijgen. Partijen in de logistieke sector kunnen zich ontwikkelen tot 
(commerciële) ketenregisseur. Dit is een vorm van centrale regie. Een andere optie is echter dat partijen gezamenlijk de 
regie nemen door activiteiten met elkaar af stemmen via een platform of een onafhankelijke tussenpersoon. Dit is een 
vorm van gedistribueerde regie. Beide vormen van regie zullen in de toekomst nodig zijn. Het belangrijkste doel is het 
realiseren van afstemming tussen verschillende partijen in de keten, zodanig dat alle inspanningen leiden tot maximale 
waarde van het product (of service waarop gebruik van dat product is gericht) met duurzame inzet van resources.


Het excellent organiseren van ketenregie is voor verladers een belangrijke concurrentiefactor. Het versterkt de robuustheid 
van bedrijven tegen verstoringen in de keten, het reduceert de totale kosten, het versnelt de timetomarket van producten, 
verhoogt de servicegraad en verbetert in het algemeen de waarde van een product voor de eindgebruiker. Logistiek is dan 
geen noodzakelijk kwaad, maar een duurzaam goed. 
Voor verladers wordt het steeds moeilijker zelf de benodigde excellentie in logistiek te realiseren. Dit vraagt om 
innovatieve oplossingen welke in het kader van het Innovatieprogramma Logistiek en Supply Chains momenteel mede 
worden ontwikkeld. De actielijnen richten zich dan ook op het voortzetten van de innovaties die op dit gebied zijn gestart. 
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Bijlage 7: Overzicht stakeholders


Het advies van de Topteam Logistiek is mede tot stand gekomen dankzij de input van vele stakeholders, zowel schriftelijk 
als via bijdragen tijdens hoorzittingen en bijeenkomsten. 


1. Ahold 
2. Air Cargo Netherlands (ACN) 
3. Amsterdam Airport Schiphol 
4. Amsterdam Logistics Board 
5. Capgemini 
6. Cargonaut/Portbase 
7. Centraal Bureau Levensmiddelenhandel 
8. Centraal Bureau voor de Rijn en Binnenvaart (CBRB)
9. Connekt 
10. L. de La Rive Box
11. Deltalinqs 
12. Dinalog met Universiteiten (WUR, EUR, TU/e, Twente, 


Tilburg, Groningen, VU, UVA) 
13. Dryport/ Rotterdam Rail Feeding 
14. Dutch Institute World Class Maintenance 
15. EVO 
16. Europe Container Terminals (ECT)
17. FENEX 
18. Flora Holland 
19. Frugi Venta 
20. Gemeente Haarlemmermeer 
21. Gemeente Venray 
22. Greenports stuurgroep duurzame logistiek
23. HBO Kennisakkoord Logistiek
24. HBO raad, 
25. Hogescholen van Amsterdam, Rotterdam, Venlo, 


Breda, onderwijsmanagers 
26. Heineken
27. Herbalife
28. HPWS²PARC²K Systeem, Hammerstein & Partners
29. HUPAC Intermodal NV
30. HUSA 
31. JODOCUS (TNO/TU Delft/CapGemini/EVO) 
32. Kamer van Koophandel Amsterdam 
33. Keyrail 
34. KLG Europe 
35. M. Kole 
36. Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) 


37. Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. (KLM) 
38. Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders 


(KVNR) 
39. Logistiek Intermodaal Netwerk. Com (LINC) 
40. Logistieke Alliantie
41. Material Handling Forum i.o Ministeries van EL&I, 


IenM, Financiën (Douane)
42. MBO Raad en ROC van Twente
43. MKB Nederland 
44. Nationaal Lucht en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) 
45. Nederland Distributieland/HIDC 
46. Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 


Onderzoek (NWO) 
47. NV Regio Venlo 
48. Ortec 
49. Philips 
50. Platform Agrologistiek 
51. Platform Bèta Techniek
52. W. Ploos van Amstel 
53. ProRail 
54. Provincie Gelderland 
55. RSM Erasmus 
56. Service Innovatie & ICT= Supply Chain Finance 
57. Scheepvaart en Transport College (STCGroep) 
58. Seacon Logistics 
59. TNO 
60. Transport en Logistiek Nederland (TLN) 
61. University Schiphol Group 
62. Vereniging Logistiek Management 
63. Vialis 
64. VIAPORT Venlo 
65. VITO Nederland 
66. VNONCW 
67. Waalhaven Group 
68. Wageningen Universiteit 
69. J.N. Willemse 
70. WOTRO 
71. Zeeland Seaports
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Samenvatting 


IN DEZE SAMENVATTING GEVEN WE DE ONDERZOEKSRESULTATEN WEER VAN 


EEN VERKENNING OM DE KWALITEIT VAN DE ACHTERLAND VERBINDING PER 


SPOOR TE VERBETEREN TUSSEN DE HAVEN VAN TERNEUZEN EN HET 


ACHTERLAND 


 


 


Aanleiding 


Directe aanleiding voor deze verkenning is de actie die in het werkprogramma 


Zeehavens 2014-2016 van het Ministerie van infrastructuur en Milieu is opgenomen. 


(vraag 9 uit het werkprogramma) 


“Er wordt een verkenning uitgevoerd naar de benodigde infrastructurele 


voorzieningen in en rondom de Zeeuwse zeehavens, onder meer met het oog op de 


diepgang in de Wielingen en de spoorontsluiting richting Antwerpen (met aandacht 


voor de verbinding Sloegebied – Antwerpen en de lijn Axel-Zelzate). De verkenning is 


erop gericht knelpunten nader in kaart te brengen en de kosten en baten van de 


infrastructurele voorzieningen nader te onderbouwen.” 


 


Hieraan ten grondslag ligt de wens vanuit het bedrijfsleven, het havenbedrijf en de 


overheid om te voorzien in een verbeterde spoorontsluiting van de Kanaalzone Gent-


Terneuzen. 


Het functioneren en  de groei van de haven van Terneuzen hangt namelijk direct samen 


met de kwaliteit van de achterlandverbindingen per weg, spoor en water. In deze 


rapportage wordt de focus gelegd op de verbindingen per spoor. Het functioneren 


daarvan en de ontsluiting met het achterland kan beter, zodat de haven ook een beter 


multimodaal product kan bieden aan de bestaande en nieuwe klanten.   


 


 


Probleemstelling 


Tussen Terneuzen, Gent, Antwerpen  en verder ontbreekt het aan een goede 


verbinding, waardoor  de rijtijd tussen Terneuzen, Gent en Antwerpen door omwegen 


en kopmaken, erg lang en storingsgevoelig is. Dit geldt voor het spoor op de westoever 


van het Kanaal Gent Terneuzen waar tot de Belgische grens de snelheden erg laag 


liggen. Voor de oostelijke oever geldt dat er geen rechtstreekse verbinding is met Gent, 


maar eerst het kanaal overgestoken moet worden, zodat via de westoever naar Gent kan 


worden gereden. Daardoor lopen de kosten voor de verladers en vervoerders op. 


Bovendien is het vervoer  niet betrouwbaar, omdat de (beweegbare) brug over het 


kanaal kwetsbaar is. Schade aan de brug leidt tot een onbereikbaar oostelijke 


kanaalzone via het spoor. 


De capaciteit op de bestaande spoorontsluiting is voldoende; het is een kwalitatief  


probleem 


 


Tegen de achtergrond dat steeds meer bedrijven geen uitgebreide voorraden meer 


willen aanhouden, maar afhankelijk worden van “ just-in-time deliveries” vormt dit een 


steeds groter probleem. 
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Haven van Terneuzen blijft echter stabiel ondanks kredietcrisis 


Ondanks de groeivertraging in landelijke prognoses door de economische crisis heeft 


Terneuzen  haar aandeel goederen per spoor goed weten te handhaven. Inmiddels 


omvat het  spoorgoederenvervoer in de haven van Terneuzen ruim 1 miljoen ton en 


rijden er 1600 treinen per jaar. De modaliteit spoor heeft in de Zeeuwse havens slechts 


een aandeel van 6% in de modal split. Zowel de overheid als Zeeland Seaports streeft 


er naar om in de toekomst meer goederen via het spoor af te wikkelen. Voor de 


Zeeuwse havens lijkt een aandeel van >10% onder voorwaarden haalbaar en is dit de 


ambitie. Dit sluit aan op het modal shift beleid van de Europese commissie en de 


Rijksoverheid. Het bedrijfsleven moet echter optimaal gefaciliteerd worden om dit 


waar te kunnen maken. Daarbij is het wegnemen van knelpunten in de achterland 


spoorinfrastructuur een belangrijk aspect. 


 


De spoorontsluiting van de haven van Terneuzen is niet optimaal als we kijken naar de 


omwegfactor die gemaakt moet worden tussen Terneuzen en Gent, terwijl de (tussen) 


bestemming merendeels Antwerpen-Noord is. 


Het grensoverschrijdende karakter van dit vervoer maakt tevens dat de kosten per 


kilometer hoger liggen dan op vergelijkbare Nederlandse trajecten.  


 


 


2015: nieuw elan voor Terneuzen dankzij uitgekiende commerciële strategie 


Nu de conjunctuur positief lijkt om te slaan en er weer sprake is van voorzichtige groei, 


is het juist de internationale handel die hiervoor als motor werkt. Er is sprake van een 


uitstekende groeiverwachting voor Terneuzen, mede dankzij een uitgekiende 


commerciële strategie en nauwe samenwerking tussen Zeeland Seaports en de 


bedrijven in het havengebied. 


Zeeland Seaports geeft  dan ook graag invulling aan de actie uit het werkprogramma 


Zeehavens  om duidelijk te maken dat verbetering van de kwaliteit van de 


spoorverbinding in zuidelijke richting noodzakelijk is voor het functioneren van de 


haven van Terneuzen en de beoogde verdere ontwikkeling van het havengebied 


middels het aantrekken van nieuwe bedrijven en het benutten van marktkansen.  


Ondersteuning vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, zowel vanuit het 


programma Zeehavens als vanuit het MIRT programma voor de investeringen in 


infrastructuur zal helpen de kwaliteit te verbeteren, zodat de haven van Terneuzen 


optimaal door kan groeien. 


 


 


Groeiverwachtingen: gunstig! 


In dit onderzoek is ruim aandacht besteed aan het bijeenbrengen van de groeikansen 


zowel voor de komende jaren, als op de lange termijn. Met verschillende bedrijven zijn 


gesprekken gevoerd, waardoor een goed beeld werd verkregen op actuele 


vervoerscijfers en de vervoersgroei op korte termijn kon worden gekoppeld aan recent 


binnengehaalde opdrachten, besluiten tot uitbreiding en voorgenomen investeringen. 


Voor de middellange termijn is gebruik gemaakt van een schets hoe de haven er in de 


toekomst uit kan zien. Deze schets is gebaseerd op de sterke kanten van de haven en op 


de ontwikkelingen van de marktsegmenten die Zeeland Seaports voorziet. De groei 


voor de korte termijn ligt concreet aan de oostoever op de Axelse Vlakte, terwijl de 


middellange termijngroei aan de westzijde van het kanaal wordt verwacht. Bij een 
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aantal bedrijven op de Axelse Vlakte zal de groei zich één-op-één vertalen in de groei 


per spoor, mits de kwaliteit daarvan voldoende is, omdat de producten deels niet op 


andere wijze vervoerd kunnen worden. Onvoldoende kwaliteit zorgt dan onherroepelijk 


voor het uitwijken naar andere havens en dus het mislopen van lading door de haven 


van Terneuzen. Dit kwam ook uit de gesprekken naar voren. 


 


 


Groeicijfers samengevat: hoger dan landelijk NL 


Op basis van de gesprekken met de bedrijven en de analyse van de marktsegmenten 


komen we tot de volgende groeiverwachting, vertaald naar treinvervoer voor de korte 


en middel lange termijn (aantal treinen per week in 2 richtingen samen): 


 


 Totale Zeeuws Vlaamse 


Kanaalzone 


Spoorverbinding KGT 


Huidige situatie (=januari 2015) 


 


36 14 


Korte termijn (t/m 2020) 56 34 


Lange termijn (2020 tot 2040) 113 à  180 57 à 91 


Bron: prognose 2020-2040 obv team- en stakeholdersanalyse 


 


Het is niet ondenkbaar dat ook bedrijven op de westoever gebruik zullen maken van de 


nieuwe verbinding. De nieuwe verbinding loopt minder door bebouwd gebied, hetgeen 


met het oog op vervoer van gevaarlijke stoffen positief is, ook al blijft het vervoer van 


gevaarlijke stoffen beneden de risicoplafonds van het Basisnet. Echter zonder 


aanpassing van de bestaande infrastructuur betekent dit 2x kopmaken met het daarbij 


behorende tijdverlies. Vooralsnog is dit vervoer niet aan de nieuwe spoorverbinding 


KGT toebedeeld.  


 


Deze groeiverwachting is gebaseerd op gesprekken met vrijwel alle bedrijven en 


potentiële bedrijven, alsmede op de ervaringsgegevens van Zeeland Seaports en de 


ruimtelijke invulling van het havengebied. Daarbij komt nog de ambitie van Zeeland 


Seaports om  het spooraandeel in de achterlandvervoer te vergroten tot 10%. 


 


 


Infrastructuuroplossingen: goede oplossingen denkbaar 


Bij het zoeken naar de verbetering van de kwaliteit van de infrastructuur is vooral 


gekeken naar het verkorten van de reistijd en het verbeteren van de betrouwbaarheid 


van de verbinding. Zoals bijvoorbeeld het voorkomen van meerdere keren kopmaken 


onderweg. 


Een variant is uitgewerkt, waarbij er een nieuwe verbinding wordt aangelegd tussen de 


Axelse Vlakte tot net over de Belgische grens in aansluiting op lijn 204 bij Zelzate. De 


spoor-as zou zo veel mogelijk parallel moeten lopen met de N62/Tractaatweg/R4.  


 


 


 


Daarnaast kan de bestaande spoorlijn  worden verbeterd waaronder middels een 


verbindingsboog bij de brug te Sluiskil. In onderstaande tabel worden de 


investeringskosten vergeleken: 
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Bron: raming projectteam 


 


De planvorming, besluitvorming, voorbereiding en aanleg, zal 10-15 jaar vergen.  


 


 


De MKBA 


Kosten en baten zijn ineen MKBA door Ecorys doorgerekend voor de basisvariant en 


de vervoersomvang op de korte termijn (2020). De MKBA resultaten liggen dan rond 


de 0,7. Indien de groei op de middellange termijn in ogenschouw wordt genomen dan 


levert dat veel gunstiger resultaten op.  


 


 Verbinding KGT 


(34 treinen per week) 


Ruim een verdubbeling van de vervoersomvang  


(57 à 91 treinen per week) 


Totaal kosten € -70 € -70 


Totaal baten €  47 €  68 


   


Saldo kosten en baten € -23 €   -2 


Baten-kostenverhouding 0,7 1,0 


 


Een toenemende vervoersomvang vraagt om een verbetering van de spoorontsluiting 


en daarmee de aantrekkelijkheid van de haven in de Zeeuws Vlaamse Kanaalzone te 


vergroten. 


 


De besluitvormingsprocedures en aanleg van een spoorlijn vragen al gauw 10 tot 15 


jaar. Het verdient dan ook aanbevelingen nu te starten met de benodigde 


besluitvormingsprocedures voor de aanleg van KGT. 


 


 


De relatie met het Belgische spoor 


De geschetste infrastructuuroplossing biedt een veel betere spoorachterlandverbinding 


en ontlast op de middellange termijn de westelijke spoor-as, die ook langs het drukste 


deel van de Gentse Haven loopt. Het traject sluiten over de grens in België aan op de 


havenspoorlijn, lijn 204 die vanuit het emplacement bij Zelzate naar Gent loopt. Deze 


verbinding die grotendeels enkelspoor is, zal geen capaciteitsproblemen opleveren als 


de Axelse Vlakte via de oostkant en lijn 204 op Gent wordt ontsloten. Toch is het aan 


te bevelen de ontwikkeling van de spoorverbinding KGT in relatie te zien tot de 


ontwikkelingen op lijn 204 richting Gent. Daarbij is een aandachtspunt dat Gent nog 


geen vast omlijnde plannen heeft op deze spoor-as ook personenvervoer te willen 


instellen ten behoeve van het vervoer van personeel naar de havens. 


 


 Investeringskosten (excl. 


BTW) 


Bandbreedte -/+ 30% 


Opmerkingen 


Tracé spoorverbinding KGT € 75 miljoen  


Boog bij brug Sluiskil, verbetering 


bestaande lijn Terneuzen - Gent 


€   4 miljoen Andere verbeteringsmaatregelen zijn 


niet geraamd. 
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Financiering 


Er zijn verschillende scenario’s om tot realisatie van de  spoorverbinding op de 


oostoever tussen Terneuzen en Gent te komen. 


Aansluiting bij Europese cofinancieringsmogelijkheden (CEF / TEN-T) ligt voor de 


hand. Dit begint nationaal met de opname van dit project in het MIRT middels een 


MIRT onderzoek.  


 


 


Nu starten 


Het is noodzakelijk om tijdig het MIRT traject middels een MIRT-verkenning te 


starten om de ontwikkeling van de haven en optimalisering van de spoorontsluiting 


gelijk op te kunnen laten lopen. 
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1 Inleiding 


In deze rapportage gaan we in op de kwaliteit van de achterlandverbindingen per spoor 


van de Haven van Terneuzen  en het nut en de noodzaak van een nieuwe verbinding op 


de oostoever van het Kanaal Gent-Terneuzen.  


Zeeland Seaports beheert de havengebieden van Vlissingen en Terneuzen en signaleert 


al langere tijd dat de kwaliteit van de spooraansluiting richting zuidelijk gelegen 


bestemmingen in kwaliteit niet voldoet. Dit kan een nadelig effect hebben op het 


functioneren van de bestaande bedrijven in beide havens en de groeikansen in de nabije 


en verdere toekomst belemmeren. 


Mogelijkheden om de achterlandverbinding te optimaliseren liggen enerzijds in het 


optimaliseren van de bestaande verbinding via de westoever en Sas van Gent en 


anderzijds in een nieuwe spoorverbinding in de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone op de 


oostelijke kanaaloever tussen de haven en het spoorwegnet in en rond Gent. Deze 


laatste is een nieuwe schakel in de achterlandverbinding per spoor, kortheidshalve 


aangeduid als spoorverbinding KGT (Kanaalzone Gent-Terneuzen). 


 


In het werkprogramma Zeehavens 2014-2016 van het Ministerie van Infrastructuur en 


Milieu  is een actie opgenomen gericht op het optimaliseren van de kwaliteit van de 


achterlandverbindingen per spoor. Deze actie behelst  het uitvoeren van een onderzoek, 


mede op basis van bestaande studies, naar de technische en vervoerskundige 


mogelijkheden / behoeften van de spoorverbinding KGT. Doel van de verkenning is 


om knelpunten in de huidige verbindingen in kaart te brengen en de kosten en baten 


van nieuwe infrastructurele voorzieningen te onderbouwen. Belangrijk onderdeel van 


deze verkenning is het opstellen van een maatschappelijke kosten-batenanalyse 


(MKBA). 


 


 


figuur 1 – Geografische weergave van Zeeuwse havens en belangrijkste verbindingen 


1.1 Werkprogramma 
Zeehavens 
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Op basis van deze studie kan een besluit genomen worden over het al dan niet 


opstarten van een  MIRT-verkenning om de plannen verder uit te werken richting 


goedkeuring en financiering. Dit houdt in dat deze studie moet aansluiten op het MIRT 


spelregelkader. De resultaten zullen ook ingebracht worden in de ambtelijke MIRT 


overlegstructuur, de landsdelige OV- en Spoortafel Zuid-Nederland en de landelijke 


spoorgoederentafel. 


 


 


De laatste jaren zijn er diverse studies uitgevoerd naar het goederenvervoer per spoor. 


Grofweg kunnen deze onderzoeken worden opgesplitst in studies gericht op de 


nationale ontwikkeling van het goederenvervoer en studies specifiek voor de 


achterlandverbindingen in de regio Zeeland. Voor zover cijfers en standpunten uit deze 


rapportages op dit moment nog gelden, zijn deze enkel overgenomen na een kritische 


analyse. 


 
Nationale studies gericht op spoorvervoer: 


 Roadmap strategisch goederenvervoermodel, TNO (2009) 


 Lange termijn perspectief spoorgoederenvervoer, TNO (2012) 


 Lange termijn spooragenda: visie, ambities en doelen, Min. I&M (2013) 


 Toets plausibiliteit prognoses spoorgoederenvervoer, TNO (2014) 


 Verwerking herijkte goederenprognoses PHS, ProRail (versie3.0, 2014) 


 Lange termijn spooragenda, deel 2: Netwerk Nederland Min. I&M (2014) 


 
Specifieke studies gericht op KGT: 


 Verkenningen rapportage; verbinding Axel-Zelzate, 2007 Wijnmaalen, 2006; 


Wever & Kokshoorn 


 Provinciaal verkeers- en vervoersplan Zeeland / mobiliteit op maat, Provinciale 


Staten  Zeeland (2008) 


 Verkenningen rapportage; verbinding Axel-Zelzate Arcadis, (2007) 


 Werkprogramma Zeehavens 2014-2016 Min. I&M,  (2014) 


 
 
Eerdere studies werden uitgevoerd tegen de achtergrond van de conjunctuurstijging in 


Nederland en daarbuiten, zoals die plaatsvond vóór de kredietcrisis, met de daarbij 


behorende groeiverwachting van goed florerende havens als de Zeeuws-Vlaamse 


Kanaalzone. Inmiddels heeft de kredietcrisis er toe geleid dat allerlei langere termijn 


prognoses achterhaald zijn, aangezien de conjunctuur in Nederland en daarbuiten 


grotendeels omsloeg en op vele plaatsen tot krimp leidde. De Zeeuwse havens zijn in 


staat gebleken die krimp nagenoeg te voorkomen. Dat komt ook tot uiting in een vrij 


constant spoorgebruik in de afgelopen jaren.  


 


Nu er sprake is van een positieve conjunctuuromslag willen de bedrijven en Zeeland 


Seaports maximaal kunnen profiteren van de groeikansen die zich voordoen. Daar mag 


de kwaliteit van de ontsluiting van de havens en de bedrijven  per spoor geen 


spelbreker in zijn. Vandaar dat Zeeland Seaports het initiatief genomen heeft om de 


noodzaak van deze verbinding onderzoeken.  


 


1.2 MIRT en spoortafels 


1.3 Eerdere studies 


1.4 Heroverweging 
noodzakelijk 
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In hoofdstuk  2 wordt de visie en de ambitie van Zeeland Seaports beschreven. 


Hoofdstuk 3 gaat over de probleemstelling en de noodzaak tot optimalisering 


(bestaande routes/knelpunten). 


In hoofdstuk  4 wordt ingegaan op de nationale en internationale context. 


In hoofdstuk  5 wordt de huidige vervoersomvang beschreven die voor de beschouwde 


achterlandverbindingen van belang zijn en de wijzigingen daarin op korte termijn. 


Ook de middellange termijn ontwikkelingen komen in hoofdstuk 5 aan de orde, 


waarbij de mogelijke ontwikkelingen in het havengebied vertaald worden naar de 


omvang van het spoorvervoer. 


In hoofdstuk 6 wordt gekeken naar de benodigde aanpassingen aan de infrastructuur, in 


relatie tot de te verwachten groei van het spoorgebruik.  


Hoofdstuk 7 geeft de resultaten  van de opgestelde MKBA. 


In hoofdstuk 8 worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. 


 


 


1.5 leeswijzer 
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2 Visie en ambitie 


Zeeland Seaports staat voor de havens van Vlissingen en Terneuzen. Samen de derde 


haven van Nederland en één van de snelst groeiende havens in Europa. Centraal 


gelegen aan de Westerschelde met een achterland in Nederland, Duitsland, België en 


verder. Als havenbedrijf staat Zeeland Seaports voor welvaart en werkgelegenheid in 


de regio. Het accommoderen van nieuwe bedrijven, ondersteunen van bestaande 


bedrijven en de zorg voor de veilige afwikkeling over land en zee. Een haven waar 


continue ontwikkelingen, uitbreidingen en investeringen plaatsvinden, waar de 


Zeeuwen trots op zijn. 


De ligging en toegankelijkheid van de havens van Zeeland Seaports bieden een unieke 


kans voor verdere economische ontwikkeling van industrie en logistiek in de Zeeuwse 


zeehavens. Daarbij horen optimale achterlandverbindingen per spoor. 


 


 


Zeeland Seaports organiseerde op 16 april 2015 een spoorcafé, samen met Railcargo. 


Een korte impressie: 


 


Nog een hoop te winnen: Zeeland Seaports  


Dick Gilhuis, CCO van Zeeland Seaports  nam tijdens het inhoudelijke programma de 


aftrap met een woord van welkom en toelichting op de ontwikkelingen in de Zeeuwse 


havens. Met slechts 6% aandeel (ruim 2 mln. ton) van het spoorgoederenvervoer in de 


modal split valt er nog een hoop te winnen. Recente ontwikkelingen en uitbreidingen in 


zowel Vlissingen als in Terneuzen zullen hier positief aan bijdragen. Noodzakelijk 


hierin is wel een verbetering van de ontsluiting naar het achterland die met de 


spoorverbindingen VEZA en KGT gerealiseerd zal moeten worden. Voor beide 


verbindingen loopt er momenteel in het kader van het werkprogramma zeehavens een 


verkenning inclusief Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA). 


 


Consolidatiegolf: OVET 


Namens OVET sprak Sander van der Veeke zijn zorgen uit over de consolidatiegolf in 


de spoormarkt, waardoor op bepaalde trajecten te veel macht komt te liggen bij één of 


enkele vervoerders. Dit heeft al geresulteerd in verschuiving van pure spoorlading 


naar een combinatie binnenvaart – spoor waardoor in dit geval extra kosten worden 


gemaakt in de logistieke keten.  


 


Hoge performance: DOW Chemicals  


Ed Bobelijn van DOW Chemicals Benelux nam een aantal voordelen van het 


spoorgoederenvervoer onder de loep vanuit het perspectief van de verlader. “Mede 


vanwege de crisis worden de tussenvoorraden bij de klant op een minimum gehouden 


en is er behoefte aan on-time deliveries. Onze bloktreinen halen een hoge performance, 


deelladingen vragen echter nog aandacht”, aldus Bobelijn. Het belang van 


betrouwbaarheid in het spoorvervoer staat buiten kijf omdat sommige stoffen enkel via 


het spoor vervoerd worden. Een spoorontsluiting op de oostelijke kanaaloever (tussen 


Axel en Zelzate) kan daarin voorzien. 


 


 


  


2.1 Visie 
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Zeeland Seaports kent twee hoofdfuncties, namelijk de haven als logistiek knooppunt 


van (vervoer)ketens en de haven als vestigingsplaats van industrie (clusters). 


De ontwikkeling van ladingstromen via de Zeeuwse havens en de afwikkeling via het 


spoor is sterk afhankelijk van het type bedrijvigheid dat zich in en rondom de havens 


bevindt. Als ontwikkelaar van de Zeeuwse havens verricht Zeeland Seaports 


commerciële inspanningen om ladingstromen en nieuwe bedrijvigheid aan te trekken. 


 


 


Een succesvolle strategie daarbij is om dat in nauwe samenwerking tussen het 


Havenbedrijf en de bedrijven vorm te geven, zodat een tailor made accommodatie en 


aansluiting met de achterlandverbindingen per weg, water en spoor voor bestaande en 


nieuwe bedrijven gecreëerd kunnen worden.  


De kwaliteit van de achterlandverbindingen en de aanwezigheid van de juiste 


infrastructuur is daarbij een belangrijke keuzefactor voor een vestigingsplaats. Uit de 


gesprekken met de bedrijven bleek dat de mate waarin dit aspect van belang is, per 


soort bedrijf verschilt. Ook bleek uit de gesprekken dat lading aan de havens van 


Zeeland Seaports voorbijgaat, omdat een spoorverbinding ontbreekt of geen directe 


ontsluiting naar het achterland biedt. 


 


Beperking in de spoorinfrastructuur strookt niet met de uitgangpunten zoals  deze 


geformuleerd werden in de lange termijn spooragenda en het werkprogramma 


zeehavens van het ministerie van I&M (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2014), 


dat wil inzetten op Nederland als transportland bij uitstek met vitale havens en de 


daarbij behorende randvoorwaarden voor groei. 


 


 


Zeeland Seaports heeft de ambitie om de Zeeuw-Vlaamse Kanaalzone verder te laten 


groeien, zowel door groei van de havenactiviteiten als in groei van de overslag. 


Belangrijk voor het kunnen aantrekken van nieuwe bedrijven, aantrekken van nieuwe 


lading, de concurrentiekracht van gevestigde bedrijven en de concurrentiekracht van de 


haven als geheel is bereikbaarheid via verschillende modaliteiten essentieel. Met name 


kwalitatief goede verbindingen over grotere afstanden. De ambities voor verdere 


havenontwikkeling en versterking van de concurrentiekracht vragen om verhoging van 


de kwaliteit van de spoorverbindingen. Dit in relatie tot de positie van de Zeeuws-


Vlaamse Kanaalzone ten opzichte van andere belangrijke havens zoals Zeebrugge, 


Gent, Antwerpen en Rotterdam. Een nadere analyse is derhalve noodzakelijk om 


passende oplossingen te kunnen ontwikkelen om de landzijdige bereikbaarheid per 


spoor voor de Zeeuw-Vlaamse Kanaalzone te optimaliseren.  


 


 


De zee overslag in de havens van Zeeland Seaports is 35,1 miljoen ton (zie figuur 2) 


daarbij wordt onderscheid gemaakt in acht segmenten: 


 


- Droge Bulk 


- Offshore 


- Containers 


- Stukgoed 


2.2 Functies  


2.3 Strategie  


2.4 Ambitie 


2.5 Commercie 
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- Natte bulk 


- RoRo 


- Industrie 


- Food 


 


Hoe deze segmenten in de Zeeuwse havens ontwikkeld zijn wordt hieronder toegelicht. 


 


 
 


figuur 2 – Omvang zee overslag in de periode 2001 - 2014 


 


 


 


Het huidig spoorvervoer in Zeeuws Vlaanderen omvat met name treinen vanuit de 


segmenten containers (Bertschi), droge bulk (Ovet), stukgoed (Outokumpu en 


Verbrugge), industrie (Dow Benelux, Yara, ICL-IP), natte bulk (Oil tanking) en agri-


food (Cargill). Met name staal en chemie nemen al ruim de helft van het spoorvervoer 


in de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone voor haar rekening. 


 


 
Droge bulk heeft met circa één derde aandeel in de overslag van de Zeeuwse havens 


een prominente rol. Ondanks de geplande sluiting van diverse kolencentrales zal droge 


bulk met o.a. ook ruwe mineralen en fertilizers een belangrijke pijler blijven. Voor het 


op- en overslaan van droge bulk herbergt de haven van Terneuzen uitstekende 


mogelijkheden. Dedicated terminals voor droge bulk in Terneuzen zijn o.a. Ovet BV 


en Verbrugge Terminals. Beide bedrijven beschikken over een spooraansluiting en 


maken hier reeds gebruik van. 


 


2.6 Ambitie 
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Binnen de offshore markt is Zeeland Seaports al vele jaren een betrouwbare speler van 


formaat. Het sterke offshore cluster dat de Zeeuwse haven in de loop der jaren heeft 


opgebouwd biedt daarbij tal van synergetische voordelen. Dit jaar is het twintigste 


windmolenpark vanuit de Zeeuwse haven opgeleverd. 


 


De beschikbare ruimte biedt potentieel om deze sector verder te laten groeien. Het 


spoorvervoer speelt in dit segment vooralsnog geen rol. De beschikbare ruimte biedt 


potentieel voor verdere ontwikkeling. 


 


Dedicated terminal voor offshore in de haven van Terneuzen: Mammoet. 


 


 
Het ontwikkelen van meer containeractiviteiten in de Zeeuwse havens is een speerpunt. 


In de haven van Terneuzen zijn er veel bulk en industriële goederen die in containers 


worden aan- en afgevoerd. De intermodale trein die vanuit de Bertschi rail terminal op 


het Valuepark Terneuzen bediend wordt is daar een mooi voorbeeld van. 


Ladingstromen in containers nemen in de regio toe waardoor Zeeland Seaports en de 


bedrijvigheid hier op inspeelt. De Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone is een natuurlijk 


knooppunt voor de uitwisseling van containerstromen op de noord-zuid corridor, ook 


met het oog op de Seine Nord ontwikkeling in Frankrijk. Voor rederijen, verladers, 


ontvangers en veel andere partijen in de logistieke keten biedt dat volop kansen om 


mee te groeien. Het spoorvervoer en efficiënte verbinding met het achterland is hierin 


essentieel. 


 


Er zijn diverse multipurpose terminals die containers behandelen. Dedicated ingerichte 


terminals voor containers zijn de Katoennatie Westerschelde terminal en de Bertschi 


Railterminal. 


 


 
Stukgoedlading speelt een sleutelrol in de bedrijvigheid binnen de Zeeuwse havens. 


Terneuzen heeft al jarenlang een sterke positie in dit segment voor de op- overslag en 


distributie van o.a. staal en papierrollen. Lading die veelal via het spoor naar de klant 


in het achterland worden vervoerd en erg gevoelig is voor prijsschommelingen 


waardoor betrouwbaarheid, tariefstelling en snelheid erg belangrijk is. Ambitie is om 


deze positie verder uit te bouwen. Ook (groot-) stukgoed zoals projectlading heeft het 


potentieel om zich verder door te ontwikkelen in de haven van Terneuzen. 


In 2013 


 


Dedicated terminals voor stukgoed o.a.:Verbrugge Terminals , Outokumpu Stainless en 


Mammoet Multi Purpose Terminal. 
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Natte bulk speelt in de havens van Zeeland een blijvend sterke rol. Dat blijkt onder 


andere uit de investeringen die diverse bedrijven in het natte bulk segment de 


afgelopen tijd deden zoals Oiltanking in Terneuzen. Ook verwelkomde de haven van 


Terneuzen een nieuwe opslag voor liquide kunstmest. Een sterke aanvulling op het 


cluster fertilizers, dat in de haven van Terneuzen steeds sterker vertegenwoordigd is. 


Ondanks de economische tegenwind grepen zij juist deze periode aan om te bouwen 


aan de toekomst. 


 


Dedicated terminals voor natte bulk zijn o.a: Oiltanking Terneuzen B.V. en Verbrugge 


Terminals B.V.. 


 


 
In de haven van Terneuzen wordt RoRo met name ingezet om stukgoedlading aan en af 


te voeren. Voorbeeld zijn rollen papier die op mafi’s getransporteerd worden. Deze 


productgroep kent ook een sterke binding met het spoor. Automotive RoRo vervoer 


vind momenteel in de haven van Terneuzen niet plaats. 


 


Terminal met RoRo faciliteiten; Verbrugge Terminals BV. 


 


 
Als vestigingsplaats voor industrie vormt de haven van Terneuzen een aantrekkelijke 


keuze. Speerpunt van Zeeland Seaports is dat bedrijven zoveel mogelijk van elkaars 


krachten kunnen profiteren. Dat gebeurt onder andere door actief te werken aan 


vorming van clusters. Valuepark Terneuzen, een succesvol cluster van bedrijven in de 


chemische industrie, is daarvan al tien jaar een goed voorbeeld. Het spoorvervoer heeft 


in deze industrie al jaren een sterke positie met diverse spoorgebruikers zoals Dow 


Benelux, Yara, Oil tanking Terneuzen en ICL-IP. 


 


Met o.a. het Valuepark Terneuzen is er voldoende ruimte om deze industrie verder uit 


te breiden en daarmee bestaande en nieuwe clusters te ontwikkelen. 


 


 
Food activiteiten in het havengebied van Terneuzen richten zich met name op de agri-


food. Met o.a. een bedrijf als Cargill dat betrokken is bij de productie van 


voedselingrediënten en het verwerken, verspreiden en verhandelen van 


landbouwproducten. Ook de geplande vestiging van Doens Food Ingredients in de 


haven van Terneuzen is een stimulans voor dit segment. Doens is importeur, exporteur 
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en groothandel in biologische grondstoffen voor food en feed. 


 


 


 
figuur 3 –De haven van Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone 
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De huidige verdeling van de maritieme goederen over de modaliteiten van en naar de 


haven van Terneuzen staat weergegeven in figuur 4. Het aandeel van het vervoer per 


spoor is in de huidige situatie 6%. Daarbij blijft de modaliteit spoor achter op andere 


duurzame modaliteiten zoals binnenvaart en kustvaart. 


 


 
figuur 4 – Modal split haven van Terneuzen  


 


figuur 5– Spoorgoederenvervoer in tonnen  


 
Spoorgoederenvervoer in tonnen 2012 2013 2014 


Haven van Terneuzen 889.679 1.175.692 1.003.649 


Bron: Inventarisatie Zeeland Seaports 


 


De afgelopen jaren is de maritieme overslag gestegen en daarbij is ook het 


spoorvervoer meegegroeid naar ruim 1 mln ton. Ondanks dat er ook spoortrafieken 


vermindert zijn door de slechte concurrentiepositie van het spoor in Zeeuws-


Vlaanderen (o.a.Verbrugge en Yara) en door modal shift naar het water (Cargill) is het 


overall volume toch licht gegroeid. Met name de forse groei van de staaltrafiek van 


Outokumpu (2013-2014) heeft hier aan bijgedragen als ook het aanbrengen van 


tunneldelen voor de nieuwe Sluiskiltunnel.  


 


De wens en ambitie van bedrijfsleven, overheid en Zeeland Seaports is om het 


spoorvervoer meer concurrerend te maken en daardoor meer goederen via het spoor af 


te gaan wikkelen. Het havenbedrijf streeft naar een aandeel van min. 10% via het 


spoor. Dit lijkt haalbaar onder de voorwaarden dat knelpunten aangepakt worden.  


Door het faciliteren en stimuleren van het spoorgoederenvervoer kan het aanbod 


toenemen en kan het spoorgoederenvervoer kwalitatief verbeteren. 


 


 


2.7 Modal split 
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3 Probleemstelling spoorverbindingen 


 


Het bedrijfsleven heeft behoefte aan verbetering van de achterlandverbinding via het 


spoor. Daardoor kan de absolute en relatieve concurrentiepositie van het 


goederenvervoer van en naar de Zeeuwse havens verbeterd worden. Dit werkt positief 


uit op marktkansen en de havenontwikkelingen, mede gezien het feit dat er in de 


onmiddellijke nabijheid enkele andere havens zijn gesitueerd zoals Zeebrugge, Gent en 


Antwerpen. Ook daar worden aanzienlijke investeringen gedaan om de landzijdige 


bereikbaarheid te verbeteren, zoals de onlangs geopende Liefkenshoek spoortunnel. 


Een nadere analyse is derhalve noodzakelijk om passende oplossingen te kunnen 


ontwikkelen om de landzijdige bereikbaarheid per spoor te optimaliseren. 


Dit werd bevestigd door de in het kader van de verkenning gevoerde gesprekken met 


de verschillende bedrijven en vervoerders. De huidige kwaliteit van de 


achterlandverbinding is op zich niet slecht, maar door de combinatie van 


tarievenstructuur, logistiek, bereikbaarheid per spoor en vervoerstijd per spoor blijkt de 


haven vervoer mis te lopen en bedrijven zich niet of minder snel te vestigen. 


  


 


De knelpunten op het spoor  hebben onder andere te maken met de omwegfactor en de 


daarmee gepaard gaande lange reistijd naar de bestemmingen, dan wel de 


emplacementen waar de treinen opnieuw worden samengesteld, of waar de trein 


gekeerd moet worden.  


 


 
 


figuur 5 – Schematische weergave van de achterlandverbindingen 


 


In de huidige situatie vertrekken de treinen vanuit Gent Zeehavens via emplacement 


Sas van Gent naar de bestemmingen op de westoever en via de brug bij Sluiskil naar 


bestemmingen op de oostoever. De bloktreinen naar bijvoorbeeld Dow rijden 


3.1 Probleemstelling 


3.2 Het spoor 
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rechtstreeks . De unitcargo treinen worden te Sas van Gent gesplitst. De treinen naar 


Yara en Outokumpu moeten kop maken in Terneuzen. 


Gegeven het aantal treinen dat in 2014 via de brug van Sluiskil en via Sas van gent 


rijdt is er geen sprake van een capaciteitsprobleem. Wel is er sprake van een ontsluiting 


die geoptimaliseerd kan worden gelet op de route tussen de bedrijven enerzijds en het 


rangeerterrein Gent-Zeehavens anderzijds. Het gaat daarbij om de  aspecten rijtijd, 


logistiek, rangeerhandelingen en risico’s ten aanzien van stremming van de 


beweegbare brug bij  Sluiskil. 


 


Meer concreet gaat het om de volgende aandachtspunten op het spoor in de 


Kanaalzone Gent-Terneuzen: 


 


Voor bedrijven ten oosten van het kanaal: 


 De bedrijven ten oosten van het kanaal hebben, voor zover ze ten noorden van de 


brug Sluiskil liggen, een rechtstreekse route naar Sas van Gent en verder. Die ten 


zuiden van de brug  hebben een route waarbij ze eerst te Terneuzen moeten 


kopmaken, dan  de brug over het kanaal (brug van Sluiskil), vervolgens via het 


emplacement Sas van Gent, en dan verder naar Gent-Zeehaven ten noorden van 


Gent. Een directe verbinding tussen de bedrijven op de Axelse vlakte en Gent-


Zeehaven ontbreekt. Dit betekent extra rijtijd en daarmee samenhangende extra 


kosten. 


 De huidige route naar Gent kent een beweegbare brug te Sluiskil,  die in geval van 


stremming leidt tot een per spoor volledig onbereikbaar havengebied ten oosten 


van het kanaal. Deze brug is een zwakke schakel in de keten omdat zij het meest 


gevoelig is voor omgevingsfactoren zoals aanvaringen of falen van het 


vergrendel/beveiligingsmechanisme. Ook al is de kans op stremming van de brug 


klein, het effect is dat het haventerrein aan de oostzijde van het kanaal per spoor 


volledig onbereikbaar is. Zeker als er de kans is dat dit langer dan  een paar uur 


duurt, kan dit voor potentiële vestigers een “no-go” betekenen. 


Bij toenemend scheepvaart- en treinverkeer wordt de kans op conflicten tussen 


beide vervoersstromen echter groter. 


 


Voor bedrijven ten westen van het kanaal en ten noorden van de brug Sluiskil: 


 De route kent verschillende gelijkvloerse oversteken met het wegverkeer; 


 


Voor bedrijven ten oosten en ten westen van het kanaal: 


 De route loopt veel door bebouwd gebied zowel in Nederland als in België en kent 


verschillende gelijkvloerse oversteken met het wegverkeer; 


 De relatief lage snelheid (30 km/uur op het Nederlandse deel van de verbinding) en 


de aanwezige beveiliging betekent een relatief lange reistijd. Dit in tegenstelling 


tot het gedeelte in België net over de grens, waar de snelheid beduidend hoger ligt 


(90 km/h); 


 Door de bestaande grotendeels enkelsporige lijn met twee sporigheid op het 


emplacement Sas van Gent en Terneuzen  is er sprake van een maximum aan de 


capaciteit van de lijn  van 21 a 28 treinen per etmaal in twee richtingen samen 


(Verkenningen rapportage, verbinding Axel-Zelzate, Arcadis, 2007); 


 Het vervoer van gevaarlijke stoffen door/langs woongebieden vormt een risico, 


ook al blijft de vervoersomvang binnen de grenzen van het Basisnet;  


 De tarieven voor spoorvervoer van en naar de Kanaalzone zijn hoog door de 


afhankelijkheid van het spoornetwerk in twee landen. Als gevolg daarvan is het 







 


C30-ARI-KA-1500092 v / Proj.nr. RA001846 / Vrijgegeven / Versie 2.0 / 14 juli 2015 


 


 


16/47 


spoorvervoer minder concurrerend ten opzichte van andere modaliteiten en ten 


opzicht van omliggende havens. 


 


In Nederland is het vervoer van gevaarlijke stoffen gereguleerd door het zogenaamde 


Basisnet per april 2015. In onderstaande tabel is de feitelijke situatie in 2013 afgezet 


tegen de plafonds in Basisnet op het bestaande baanvak van Terneuzen tot de grens 


richting Gent (Werkgroep Basisnet Spoor, 2011). 


 


tabel 1: Vergelijk basisnet plafond en realisatie van vervoer gevaarlijke stoffen 


 


Grensovergang jaar cat  


A 


cat  


B2 


cat  


B3 


cat  


C3 


cat  


D3 


cat  


D4 


totaal 


Sas van Gent/ 


Zelzate 


realisatie 


2013 


3312 675 0 290 580 13 4870 


marktverw. 


~2025 


4600 1660 0 3250 910 80 10500 


max. 


Basisnet 


4600 1160 0 3250 910 80 10000 


vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor in aantallen ketelwagen equivalenten/jaar (beide 


richtingen samen) 
 realisatie 2013; bron: ProRail 
 marktverwachting ~2025; bron: “Marktverwachting VGS per spoor; ProRail 2007” 
 max. Basisnet = max. aantal ketelwagens waarop het risicoplafond in Basisnet gebaseerd 


is.    


Bron: Werkgroep Basisnet Spoor,  


 


Er is dus in de huidige situatie geen sprake van overschrijdingen van de risicoplafonds 


van Basisnet. De wagens met gevaarlijke stoffen kunnen de genoemde route gewoon 


rijden. Doch indien de economie gaat aantrekken en de wagenaantallen gaan stijgen, 


kan het spoorvervoer tegen de grenzen van Basisnet aanlopen; dan kan gebeuren na 


50% groei ten opzichte van 2013. DOW geeft aan bij realisatie van de oostelijke 


aansluiting, kansen te zien door verlegging van hun transport via deze route, dit 


plafond te voorkomen. 


Vergeleken met het aantal wagens met gevaarlijke stoffen stofcategorie A in 2005, 


namelijk 2800 wagens (Arcadis, 2007) is er tussen 2005 en 2013 sprake van een 


toename in de orde van grootte van 500 wagens. 


Het grootste deel van de lading van gevaarlijke stoffen heeft herkomst of bestemming 


aan de westkant van het kanaal. Aandachtspunt voor toekomstig onderzoek is of een 


nieuwe verbinding aan de oostkant van het kanaal bijdraagt aan een lager risicoprofiel. 


 


Op het Belgische deel van het traject  loopt de spoorlijn door of vlak langs 


verschillende woonkernen. 


 


Er zijn drie verschillende oplossingsrichtingen mogelijk: 


- Niets doen 


- Aanpassen van de bestaande spoorlijn 


- Aanleg van een nieuwe spoorlijn op de oostoever ( spoorlijn KGT). Eerder 


werd dit de spoorverbinding Axel-Zelzate genoemd (zie figuur 6) 


In deze verkenning is met name verkend wat nut en noodzaak van een nieuwe spoorlijn 


is. De variant niets doen is niet systematisch op zijn effecten bekeken. Dit geldt ook 


3.3  Vervoer gevaarlijke 
stoffen 


3.4 Mogelijke oplossingen 
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voor de variant “verbetering van de bestaande lijn”. Die variant is meer kwalitatief 


beschouwd. 


 


  
 


figuur 6 – Schematische weergave van de spoorverbinding KGT  
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4 Nationale en internationale context  


Spoorontsluiting Kanaalzone Gent Terneuzen 


De minister van Verkeer en Waterstaat heeft de zogenoemde goederenspoorlijn Axel–


Zelzate in 1995 in het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) 


opgenomen. In 1999 heeft de minister het project uit het MIT gehaald, nadat bleek dat 


de infrastructurele capaciteit van de spoorverbindingen tot minimaal, 2010 voldoende 


capaciteit had. Destijds is afgesproken dat de provincie in het provinciaal ruimtelijke 


beleid een reservering voor deze spoorverbinding behoudt. In de afgelopen 15 jaar zijn 


in opdracht door Zeeland Seaports nog twee studies uitgevoerd naar Axel-Zelzate en is 


deze verbinding verschillende keren bij het rijk onder de aandacht gebracht. In deze 


periode is geconstateerd dat nut en noodzaak nog onvoldoende te onderbouwen viel. 


Nieuwe kansen om de spoorverbinding te realiseren werden verwacht: 


 bij vestiging van nieuwe bedrijven op de Axelse Vlakte die leiden tot stijging 


van het transport over het spoor. 
 Bij het concreet worden van Belgische plannen voor een havenspoorlijn 


Antwerpen-Zeebrugge (lijn 77). 


 Indien om andere redenen overwogen zou moeten worden de spoorverbinding 


via de Sluiskilbrug te verwijderen. 


De laatste maal dat deze spoorverbinding is besproken is op vraag van provincie 


Zeeland, Zeeland Seaports en regionale partijen geweest in het kader van de 


onderhandelingen over de Nieuwe Sluis Terneuzen in 2009. Aangezien zowel de 


Nederlandse als Vlaamse overheid nut en noodzaak onvoldoende vond aangetoond om 


investeringen hierin te overwegen, is dit in de uiteindelijke afspraken tussen 


Vlaanderen en Nederland niet meer teruggekomen. 


 


Adaptieve MIRT agenda: kansen voor de regionale projecten 


In het kader van de ontwikkeling van de adaptieve MIRT agenda hebben de regionale 


overheden de mogelijkheid om projecten die van regionaal belang zijn,  in te brengen. 


Hiervoor is een MIRT kader geschapen, dat voorziet in gestructureerde overleggen 


over zowel het personen als het goederenvervoer via het Bestuurlijk Overleg MIRT. 


Via deze overleggen wordt in gezamenlijk overleg de prioriteit van een project 


vastgesteld en op basis daarvan kan het project de MIRT fasen van schets tot wording 


doorlopen. Daarnaast worden spooronderwerpen via de landsdelige en landelijke OV- 


en Spoortafels besproken. Voor zaken die infrastructurele investeringen behelzen 


vormen deze een voorportaal voor het BO MIRT. 


 


Heroriëntatie op opname in het MIRT!  


De nu voorliggende verkenning gaat in op nut en noodzaak van de spoorverbinding 


KGT, waarna besloten kan worden gezamenlijk onderzoek van rijk en regio naar deze 


verbinding op te starten. 


In deze nota worden de indicatoren belicht en besproken en wordt een verwachting 


gemaakt voor de vervoersgroei in de komende jaren en in de verdere toekomst. Dit 


document wordt afgesloten met een MKBA. 


 


(Co)Financiering 


Met het doorlopen van het MIRT spelregelkader wordt ook de vraag om de 


financieringsnoodzaak te bepalen beantwoord. In principe is het ministerie van I&M 


eerst aangewezene om de financiering van KGT - indien geschikt gevonden als uit te 


4.1 Binnenlands 
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voeren project - te regelen, aangezien het hier rijksinfrastructuur betreft. Gezien de 


beperkte financiële ruimte tot 2028 in het infrastructuurfonds en de knelpunten die 


landelijk worden afgewogen, is extra inzet nodig om een financieel aantrekkelijk 


dossier te bieden. De kansen op realisatie van MIRT projecten nemen, met 


uitdrukkelijke steun vanuit de Tweede Kamer, aanzienlijk toe als er sprake is van 


cofinanciering. Vanuit die overweging is het aan te bevelen naar allianties te zoeken 


die op basis van een gedeeld gemeenschappelijk belang kunnen komen tot afspraken 


over een gezamenlijke financiering.  


 


Raakvlakken 


Het belangrijkste raakvlak van Kanaalzone Gent Terneuzen is de aansluiting op de 


Belgische spoorinfrastructuur.  


 


Algemeen 


De spoorverbinding KGT sluit aan de grens met België aan op de industrielijn 204 die 


vanaf de grens naar de Gentse Haven loopt. Vandaar dat ook de internationale context 


met België wordt beschreven. 


 


Beheerscontract FOD 2008-2012 met NMBS holding tbv groei personen en 


goederentreinen in België 


De beheerscontracten 2008-2012 die de federale overheid sloot met de NMBS holding 


lopen tot heden nog door. Deze zijn geënt op oude structuur spoor (Holding, NMBS, 


Infrabel). 


De Federale overheid België heeft inmiddels bij het aantreden van de nieuwe Regering 


besloten tot bezuinigingen van 3 mld. (op budget van 26 mld. spoor en rollend 


materieel) voor Infrabel en NMBS; de verdeling is ongeveer 50% exploitatie, 50% 


investeringen en beheer en instandhouding van de infrastructuur. 


Concreet zijn (lopende en in voorbereiding zijnde) projecten 


vertraagd/uitgesteld/afgesteld. 


Dit betreft ook projecten rond Antwerpen (waaronder verbeterde ontsluiting van 


Antwerpen Noord en verder naar het zuiden via de Montzenroute). 


 


Investeringsplan 2013-2025 met NMBS en Infrabel en glijdend plan najaar 2015 en 


volgende jaren 


Inmiddels heeft de federale overheid besloten het investeringsplan 2013-2025 te 


voorzien van een glijdend plan, dat jaarlijks de voorgang moet bewaken en de 


gelegenheid geeft tot een hernieuwde prioritering. De eerste actualisatie wordt dit 


najaar 2015 opgesteld. Nieuw is daarbij dat dit plan nu (omdat de holding is 


opgeheven)  toegesneden is naar een opgave voor Infrabel (business to business) en de 


NMBS (business to cliënt). 


 


Spoorverbinding KGT in België: aansluiting op lijn 204 bij Zelzate 


Uitgangspunt is dat de nieuwe spoorverbinding KGT net over de grens met België 


aansluit op de Belgische lijn 204. Lijn 204 is een niet geëlektrificeerde industriespoor 


die vanaf het emplacement Gent Zeehavens op de oostoever van het kanaal de Gentse 


havens ontsluit. In onderstaand kaartje met blauwe lijn weergegeven. 


 


4.2 Internationaal 
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figuur 7 – sporen in Gent 


Uit gesprekken met Infrabel en het Havenbedrijf Gent blijkt dat er niet op voorhand 


maatregelen nodig zijn op lijn 204 in verband met een eventueel mogelijk gebrek aan 


capaciteit aan te passen. 


Op dit moment komt aanpassing van lijn 204 dan ook niet voor op investeringsplan 


2013-2025. 


 


EU financiering als grensoverschrijdend project 


Indien de spoorverbinding KGT als grensoverschrijdend spoorproject wordt 


beschouwd dan zijn er financieringskansen voor vervolgstudies in het EU TEN-T / 


CEF kader. Indien het project levensvatbaar blijkt te zijn dan zijn er ook kansen op 


aanvullende financiering door de EU op de feitelijke realisatiekosten. In het najaar van 


2016 komt een nieuwe uitvraag door de EU naar voorstellen voor projecten (Call for 


projects). 


Alhoewel Terneuzen samen met Vlissingen als haven in het kernnetwerk is 


opgenomen, maken de spoorverbindingen tussen Gent en Terneuzen geen deel uit van 


het kernnetwerk, maar maken deze deel uit van het comprehensive network. Op 


Europees niveau hebben deze verbindingen een lagere prioriteit voor subsidiëring dan 


de verbindingen uit het kernnetwerk. Het CEF maakt onderscheid tussen subsidie voor 


onderzoek en voor aanleg. Voor onderzoek is maximaal 50% subsidie mogelijk. 


 


Nationaal en  internationaal 


Belangrijke stakeholders voor Kanaalzone Gent Terneuzen zijn: 


 Zeeland Seaports 


 Bedrijven (industrie en logistiek) 


 Provincie Zeeland 


 Rijksoverheid I&M, directie OV&Spoor en directie maritieme zaken 


 Gemeente Terneuzen;  


 ProRail 


 Spoorgoederenvervoerders, DB Schenker, Captrain, B-logistics, ea 


4.3 Stakeholders 
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 Bedrijven (industrie en logistiek) 


 Federale overheidsdienst mobiliteit 


 Vlaamse regionale overheid/gemeenten Gent en Antwerpen 


 Europese Commissie 


 Havenbedrijf Gent en Antwerpen  


 Infrabel 


 Spoorgoederenvervoerders incl NMBS (B-logistics) 


 
Vanuit de Gentse Kanaalzone zijn er verschillende partijen (werkgeversvereniging, 


stad Gent, provincie Oost-Vlaanderen) die met enige regelmaat onderzoek laten 


uitvoeren naar en lobbyen voor personenvervoer over lijn 204 tussen station Gent 


Dampoort en Arcelor Mittal. Daarmee zou met name voor het woon-werkverkeer voor 


de grote bedrijven (o.a. Volvo, Arcelor Mittal) een extra mogelijkheid worden 


geboden. In de investeringsplannen tot 2025 is hier nog geen invulling aan gegeven. 


Het wensbeeld van een personentrein tot Terneuzen wordt soms ook gekoppeld aan de 


wens tot verbetering van de spoorverbinding KGT. Vanwege de hoge exploitatiekosten 


van dergelijke personentreinen en de extra infrastructurele eisen die dit zou beteken 


voor een nieuwe spoorverbinding maakt dit de onderbouwing eerder moeilijker dan dat 


het bijdraagt. In dit onderzoek zijn de mogelijkheden van een personentrein derhalve 


niet meegenomen. 


 


4.4 Koppeling met 
personenvervoer 
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5 Vervoersontwikkeling 


In dit hoofdstuk wordt de ontwikkeling van het vervoer van/naar de haven van 


Terneuzen behandeld, zoals dat de afgelopen jaren was en de vervoersomvang vandaag 


de dag  (par 5.2 en 5.3).  Daarna wordt in paragraaf 5.4 de informatie uit gesprekken 


met bedrijven vertaald in de  vervoersomvang per spoor (periode korte termijn, tot 


2020.  


Tot slot wordt in paragraaf 5.5 naar de mogelijke ontwikkeling van de haven op de 


middellange termijn (tot circa 2040) gekeken  en wat dit kan betekenen voor het 


goederenvervoer per spoor. 


 


Onderstaande tabel geeft de vervoerwaardeontwikkeling voor Zeeuws-Vlaanderen over 


de afgelopen 11 jaar. In de tabel zijn het aantal treinpassages per jaar in twee richtingen 


samen gegeven. De afgelopen +/- 5 jaar heeft er een forse daling van het aantal treinen 


in Zeeuws-Vlaanderen plaatsgevonden door efficiëntere inzet van treindiensten in het 


netwerk. Het vervoerd tonnage is namelijk wel stabiel op ongeveer 1 miljoen ton 


gebleven. In 2013 lag het aantal treinen hoger dan in 2014 door de aanvoer van 


tunneldelen per spoor voor de nieuwe Sluiskiltunnel. 


 


tabel 1 – Vervoerscijfers en tonnageontwikkeling voor de haven in Terneuzen over de afgelopen 11 jaar 
Zeeuws-
Vlaanderen 


2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 


Aantal 
treinpassages  


2500 2500 2750 2700 2750 2900 3150 2800 1850 1600 1700 1600 


Bron: opgave Zeeland Seaports –huidig vervoer in aantal treinen per jaar in beide richtingen samen.  


 
Spoorgoederenvervoer in tonnen 2012 2013 2014 


Haven van Terneuzen 889.679 1.175.692 1.003.649 


Bron: Inventarisatie Zeeland Seaports 


 


Wat zegt dit beeld: 


 De afname van het aantal treinen vanaf 2010 is waarschijnlijk veroorzaakt door 


een efficiëntere inzet van treinen. De omvang van het vervoer is namelijk niet 


afgenomen. Wel hebben de bedrijven Verbrugge, Yara en Cargill de 


spooractiviteiten verminderd door het gebruik van andere modaliteiten of 


verschuiving naar andere havens.  


 Het vervoer per spoor is de afgelopen jaren toegenomen qua vervoerd volume. Met 


name door de substantiële groei van de staalafvoer per trein door Outokumpu en de 


aanvoer van tunneldelen per spoor voor het project Sluiskiltunnel (2013). 


  De crisis heeft blijkbaar voor de haven van Terneuzen niet geleid tot een afname 


van het vervoer per spoor. Waarschijnlijk is dit mede te danken aan de  gerichte 


commerciële acties van havenbedrijf en het bedrijfsleven, waardoor diverse 


ladingpakketten zijn binnengehaald. De continuïteit in het spoorvervoer bleef 


gehandhaafd. De havens van Zeeland Seaports, waaronder de haven  van 


Terneuzen, steken gunstig af t.o.v. andere, (in omvang vergelijkbare) havens in 


Nederland en België.  


 


Het spoorvervoer van en naar de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone heeft te maken met een 


ongunstigere tariefstelling vanwege het feit dat het vervoer altijd meerdere 


malengrensoverschrijdend is, de last-mile kosten hoger zijn door langere afstand 


5.1 Inleiding 


5.2 Het vervoer in de 
afgelopen jaren 


5.3 Tarievenstructuur 
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naar internationale ontkoppelpunten en het tracé enkel bereikbaar is voor 


diesellocomotieven. Enkele jaren terug is een slag gemaakt in het meer concurrerend 


maken van de spoortarieven door DB Schenker door het direct verbinden van 


Terneuzen met Kijfhoek voor de unit cargo treinen zonder tussenkomst van andere 


vervoerders.. Toch blijkt uit de gesprekken met diverse bedrijven waaronder 


Outokumpu en Verbrugge Terminals dat de prijs per ton ca. 2 – 4 euro hoger ligt in 


Terneuzen, dan in de haven van Vlissingen en omliggende havens in België.    


In het kader van de gesprekken over de Nieuwe Sluis Terneuzen heeft in 2009 het 


stakeholdersadviesforum (SAF), bestaande uit regionale Nederlandse en Vlaamse 


partijen, aan de ministers geadviseerd in de besluitvorming naast de nieuwe sluis 


aandacht te besteden aan het spoor- en wegverkeer. Daarbij is in het bijzonder 


genoemd "het wegwerken van bestaande belemmeringen in tarifering van 


grensoverschrijdend goederenspoorvervoer in de Kanaalzone teneinde dit 


(goederen)vervoer weer competitief te maken". In het verdere traject voor de Nieuwe 


Sluis Terneuzen heeft dit geen specifiek aandacht gekregen, omdat de gesprekken 


daarover lopen tussen Vlaamse en Nederlandse overheid en spoortarifering in België 


op federaal niveau speelt.  


 


Om zicht te krijgen op de samenstelling van het vervoer in 2014/2015 zijn twee wegen 


bewandeld: 


1. Desk-study van het beschikbare relevante schriftelijke en digitale materiaal. Voor 


de lijst met geïnventariseerde relevante documenten wordt verwezen naar bijlage 


V. 


2. Interviews met vertegenwoordigers van relevante partijen. 


Dit betreft bedrijven die lading aanbieden (‘verladers’) voor spoorvervoer en de 


belangrijkste spoorvervoerders en infrastructuurbeheerders van Nederland en 


België en de kennis die binnen Zeeland Seaports aanwezig is. 


De interviews zijn gehouden in de periode van december 2014 tot en met april 2015. 


Voor een overzicht van de geïnterviewde personen en partijen wordt verwezen naar 


bijlage I. 


 


Voor 2014/2015 bestaat het vervoer op hoofdlijnen uit: 


Het aantal treinen voor de haven van Terneuzen in de huidige situatie is als volgt 


opgebouwd (aantallen treinen per week in 2 richtingen samen): 


tabel 2 – Overzicht huidig vervoer in de Kanaalzone Gent Terneuzen 


Bedrijf Type Hoeveelheid 


  Oost- en 


westoever 


Diverse bedrijven (Verbrugge, Dow, Yara, 


ICL-IP, Outokumpu, Oil Tanking) 


unit-cargo trein, gereden door: DB 


Schenker 


10 *) 


DOW Bloktrein 10 


Bertschi Bloktrein 10 


Cargill Sas van Gent Bloktrein 2 


OVET Terneuzen Bloktrein 1 


Yara Bloktrein 1 


Outokumpu Bloktrein 0.5 


Verbrugge Terminal Terneuzen Bloktrein 1 


Totaal  36 


5.4 Huidig vervoer 
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*) Deze treinen hebben per inkomende trein wagons die naar de oostoever rijden en wagons die op de 


westoever blijven. In feite wordt elke trein te Sas van Gent gesplitst in 2 treinen, zodat er ten noorden van 


Sas van Gent in feite sprake is van 20 in plaats van 10 treinbewegingen. 


 


Niet al deze treinen zijn van belang voor een nieuwe spoorverbinding KGT op de 


oostoever. 


De treinen die van deze verbinding gebruik zouden maken, als deze verbinding er nu 


zou zijn, zijn de treinen naar en van de bedrijven en havens op de oostoever van het 


kanaal. Dit betreft de volgende treinen (per week in 2 richtingen samen): 


tabel 3 – Overzicht huidig vervoer relevant voor spoorverbinding KGT (treinen per week in 2 richtingen samen) 


Bedrijf Type Hoeveelheid 


Diverse bedrijven (Verbrugge, , Yara, ICL-IP, 


Outokumpu) 


unit-cargo trein door 


DB Schenker 


10* 


OVET Terneuzen Bloktrein 1 


Yara Bloktrein 1 


Outokumpu Bloktrein 0.5 


Verbrugge Terminal Terneuzen Bloktrein 1 


DOW Benelux Bloktrein (10**) 


Totaal  14 (24) 


*) De wagons in deze treinen maken onderdeel uit van de 10 treinen die bij Sas van Gent aankomen. 


Indien er op de oostoever een nieuwe spoorverbinding KGT is, dan zullen deze wagons als apart 


dagelijkse trein daar gebruik van maken 


**) Dow Benelux geeft aan dat voor de dagelijkse bloktrein met chemische producten het tracé op de 


oostelijke kanaaloever de voorkeur heeft in verband met het belang van het veiligheidsaspect voor DOW. 


Naast de baten zullen er ook extra kosten gemaakt worden in verschuiving westoever naar oostoever. In 


de MKBA wordt deze ontwikkeling reeds voorzien onder “groei van het goederenvervoer als gevolg van 


verbetering spoorverbinding”. 


  


Gevaarlijke stoffen 


Het vervoer van gevaarlijke stoffen verdient apart aandacht. Op basis van gegevens uit 


2013 blijkt dat een groot deel westoever gebonden is en dat circa 18% oostoever 


gebonden is. Voor dit laatste vervoer kan de nieuwe spoorverbinding KGT een 


alternatief zijn. 


 


Ook treinen met herkomst en bestemming op de westoever zouden van de  nieuwe 


spoorverbinding KGT op de oostoever gebruik kunnen maken. Echter zonder verdere 


aanpassingen aan de bestaande infrastructuur,  kunnen de treinen van bijvoorbeeld 


DOW alleen via 2 x kopmaken en het passeren van de brug bij Sluiskil van de nieuwe 


verbinding gebruik maken.  


Voordeel zou zijn dat het vervoer van gevaarlijke stoffen daarmee niet de kernen en 


plaatsen op de westoever belast maar gebruik maakt van de nieuwe spoorverbinding 


KGT  dat minder door de bebouwing loopt afhankelijk van definitieve tracé keuze..  


Het aantal treinen op de nieuwe verbinding zou dan stijgen van 14 naar 24 trein per 


week. Deze treinen zijn benoemd in de prognoses als reële ontwikkeling met effect op 


de verbinding KGT. Deze ontwikkeling van verschuiving van westoever naar 


Oostoever wordt in de MKBA meegenomen als onderdeel van groei van het 


goederenvervoer als gevolg van de beschikbaarheid van betere spoorverbindingen 


(5.6.2).   


5.5 Vervoersaanbod 
westoever 
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Op aangeven van DOW  is dit echter wel een aspect dat bij de verdere studie naar de 


spoorverbinding KGT moet worden betrokken, ook als daar meer kosten (vanwege 


verdere aanpassing van de bestaande spoorlijn) tegenover staan. 


 


Naast informatie over het vervoer in 2013, 2014 en 2015 is in de interviews gevraagd 


naar verwachte groei of afname van het ladingaanbod op de korte termijn (tot 2020), 


aan de hand van concrete voorziene ontwikkelingen (bijvoorbeeld vanwege verworven 


lading, bouwvergunning start bouw en dergelijke).  


 


Concreet kunnen de volgende ontwikkelingen of uitbreidingen zoals deze uit de 


gesprekken naar voren zijn gekomen worden benoemd: 


 Er zal een forse groei plaatsvinden van het uitgaande spoorvervoer bij Outokumpu 


door sluiting diverse fabrieken in Duitsland; Het bedrijf wil vanwege logistieke 


reden dit vervoer via de vestiging in de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone laten lopen. 


Voor de spoorverbinding KGT zou dit tien treinen extra per week in twee 


richtingen samen betekenen. Echter bij de afweging welke transportketen gevolgd 


wordt speelt ook  de kwaliteit van de spoorverbinding in de Kanaalzone Gent-


Terneuzen en de tarieven mee.  Op dit moment is gekozen om dit vervoer via de 


haven van Vlissingen te laten verlopen; 


 


 Groei van de bestaande inkomende spoortrafiek uit Zweden bij Verbrugge 


Terminals; groei vertaald zich in langere cq meer beladen trein die er nu al rijdt;  


        


 Op de Axelse Vlakte wordt momenteel een vestiging van Vlaeynatie gebouwd. In 


de periode tot 2020 wordt een uitbreiding van de terminal verwacht, waarbij 


spoorvervoer noodzakelijk is. Deze uitbreiding komt overeen met 2 treinen per 


week. Op middellange termijn zal verdere groei plaats vinden; 


     


 De noord Franse markt is momenteel in ontwikkeling. Op termijn kan OVET 


i.s.m.OXBOW hier een extra marktaandeel krijgen via de haven van Terneuzen dat 


overeenkomt met 0,4 trein per week; 


 


 Oiltanking Terneuzen is van plan de opslagcapaciteit van zijn terminal in 


Terneuzen te gaan vergroten van 317.000 naar 472.000 kubieke meter. Hiertoe 


zullen zestien nieuwe tanks worden gebouwd met alle bijbehorende installaties en 


infrastructuur. Oil tanking heeft een spooraansluiting (Statoil, 2015). Het vervoer 


per spoor dat hiermee samenhangt wordt  op de korte termijn verwerkt met de 


bestaande unit cargotreinen; 


 


 Alpha Calcit heeft al langere tijd plannen om zich op de Axelse Vlakte te vestigen. 


Zij beschikte reeds over een bouwvergunning, deze is recent (2015) verlengd op 


basis van een nieuw business plan. Vestiging valt te verwachten op korte termijn 


waarbij gerekend moet worden met circa  8 treinen per week.. Op de middellange 


termijn wordt een verdere groei verwacht.  


 


5.6 Vervoerwaarde 
ontwikkeling korte 
termijn 


5.6.1. Voorziene 
ontwikkelingen 
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Enkele berichten in de pers in de afgelopen tijd. 
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tabel 4 - Ontwikkeling spoorvervoer korte termijn  


Bedrijf Type Toename in treinen per week in beide 


richtingen samen 


  Oost- en westoever 


OVET  bloktrein 0.4 


Outokumpu bloktrein 10 


Alpha Calcit bloktrein 8 


Vlaeynatie bloktrein  2 


Totaal  20 


Bron: teamanalyse 


 


Al deze ontwikkelingen vinden plaats op de oostoever en zijn dus van belang voor een 


nieuwe spoorverbinding KGT tussen de Axelse Vlakte en Zelzate. Zie tabel 6.  


 


 


De volgende tabel geeft de cijfers weer behorende bij de huidige situatie en groei op 


korte termijn voor de haven van Terneuzen voor alle treinen en alleen die treinen 


waarvan verwacht worden dat zij gebruik gaan maken van Spoorverbinding KGT.  


tabel 5 – vervoersomvang 2020 


 


Treinen per week in twee richtingen samen 


 Haven van 


Terneuzen 


Nieuwe verbinding 


KGT 


huidige situatie (=2015) 36 14 (24*) 


voorziene groei op korte termijn (t/m 2020) (zie tabel 6)) 20 20 


vervoersomvang op korte termijn (2020) 56 34 (44*) 


Bron: stakeholdersanalyse met bedrijven/vervoerders en opgave ZSP 


*Inclusief de DOW bloktreinen met voorkeur voor verbinding KGT tracé. 


 


 


De ontwikkelingen op de middellange termijn worden hieronder behandeld vanuit het 


perspectief van de ontwikkeling van de haven van Terneuzen. 


 


In deze paragraaf wordt een beeld geschetst van de verwachte ontwikkelingen in de 


haven van de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone en wat die ontwikkelingen betekenen voor 


het vervoer per spoor. 


In hoofdstuk 2 is beschreven hoe de marktsegmenten zich ontwikkelen in de Zeeuwse 


havens, wat de spoorverladers zijn en welke ruimtelijke mogelijkheden er nog in de 


Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone zijn. De verwachtingen vanuit bedrijven en de 


commerciële afdeling van Zeeland Seaports zijn vervolgens geprojecteerd op de nog te 


ontwikkelen en in te vullen haventerreinen. Op basis van de marktontwikkelingen zijn 


deze gebieden ingevuld en gekoppeld aan een te verwachten spoorgebruik. 


Op onderstaand figuur is te zien hoe deze verdeling is gemaakt. Het is natuurlijk 


allerminst zeker dat de echte ontwikkelingen precies volgens de geschetste invulling 


plaats vinden. Overall is dit echter de beste inschatting die hiervoor kan worden 


gemaakt.  


5.6.2. Vervoersomvang 
korte termijn 


5.7 Middellange termijn 


5.7.1. Ontwikkeling van 
de haven van de 
Zeeuws-Vlaamse 
Kanaalzone 
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figuur 6 – (gewenste) ruimtelijke ontwikkelingen in de haven van Terneuzen 


 


Deze ontwikkelingen zullen leiden tot een toename van het vervoer voor alle 


modaliteiten. Per deelgebied is specifiek gekeken welke markt dit betreft en de 


gevolgen voor het aantal treinen.  


Voor de middellange termijn kunnen deze ontwikkelingen vertaald worden in de 


volgende cijfers (aantallen treinen per week in 2 richtingen samen): 


 Axelse Vlakte I & II: Nog ruimte voor een nieuwe bedrijfsvestiging. Invulling 


verondersteld gelijk te zijn aan wat er al zit. Kan leiden tot vooralsnog 1 trein per 


week; 


 Axelse Vlakte III: Invulling gelijk aan hoe de Axelse Vlakte I&II zijn ingevuld. 


Stukgoed, projectlading, containers en agri bulk. Komt overeen met 8 treinen per 


week; 


 Valuepark:  ontwikkelingen op het logistiek park zal via de Bertschi Terminal en 


de westoever worden afgewikkeld. Valuepark (mosselbanken) (10 treinen per 


week) via westoever; 
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 Westelijke kanaaloever: uitgaande van een invulling gelijk aan Axelse Vlakte III, 


maar gebied is driemaal zo groot. Er kan hier een spoorvervoer verwacht worden 


van 24 treinen per week. Dit verkeer zal via de westoever worden afgewikkeld. 


 


Daarnaast: 


 Verdere groei en ontwikkeling van verschillende bedrijven. Dit leidt er toe dat er 


meer unitcargo treinen moeten worden ingezet, omdat de bestaande treinen 


regelmatig aan het maximum zitten.  Hier ligt een markt van 10 treinen per week 


voor de spoorverbinding KGT. 


 Vlaeynatie verwacht op de middellange termijn een vergroting van de productie en 


daarmee toename vervoer van spoor. Dit komt neer op 2 treinen extra per week 


tabel 6 - Overzicht ontwikkeling middellange termijn vervoer relevant voor  de  haven van Terneuzen 


Bedrijf / Ontwikkelgebied Toename in treinen per week in 


beide richtingen samen 


Axelse Vlakte I&II 1 


Axelse Vlakte III 8 


Valuepark 10 


“westelijke kanaaloever” 24 


Vlaeynatie 4 


DB Schenker unit-cargo 10 


Totaal 57 


 


 


Alleen de ontwikkelingen op de Oostoever zullen leiden tot meer treinen waarvoor de 


nieuwe spoorverbinding KGT op de Oostoever interessant kan zijn.  


Dan gaat het om de volgende ontwikkelingen: 


tabel 7 - Overzicht ontwikkeling middellange termijn vervoer relevant voor de Spoorverbinding KGT 


Bedrijf / Ontwikkelgebied Toename in treinen per week in 


beide richtingen samen 


Axelse Vlakte I&II 1 


Axelse Vlakte III 8 


Vlaeynatie 4 


DB Schenker unit-cargo 10 


Totaal 23 


 


Totaal betekent dit voor de lange termijn(2030 en verder) dat op basis van de 


ontwikkeling van de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone het aantal treinen per week met 23 


treinen kan toenemen bovenop de korte termijn ontwikkeling.(2020). 


De verdere ontwikkeling van de Zeeuws-Vlaamse haven kan dus leiden tot een 


vervoersomvang van circa 57 (=34+23) treinen per week in beide richtingen samen die 


over een nieuwe spoorverbinding KGT  zouden kunnen rijden. 


 


 


De inschatting is, dat de realisatie van de spoorverbinding KGT leidt tot extra groei 


van het spoorgoederenvervoer: 


 De snelle verbinding met Gent Zeehavens leidt mogelijk tot andere/nieuwe 


exploitatiemethoden van het spoorgoederenvervoer. Hierbij valt te denken aan het 


5.7.2. Groei van het 
goederenvervoer 
als gevolg van  de 
beschikbaarheid 
van betere 
spoorverbindingen. 
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frequenter rijden van kortere treinen vanuit Terneuzen die worden uitgebreid 


/samengesteld met andere treindelen in Gent of Antwerpen om vervolgens door te 


rijden naar bestemmingen in Europa. 


 In Zuid-Europa is momenteel nog geen sprake van liberalisatie van het 


goederenvervoer. In landen als Nederland en Duitsland is gebleken dat met de 


liberalisatie de aantrekkelijkheid van het goederenvervoer per spoor toenam gezien 


de toegankelijkheid voor verladers, een grotere diversiteit aan producten en de 


concurrent tussen de open-access operators onderling. Wij verwachten dat dit 


effect in Zuid-Europa alsnog zal optreden. 


Hoe groot de omvang van de groei als gevolg van een betere spoorverbinding zal zijn 


is moeilijk exact aan te geven. Als bovenstaande factoren positief uitpakken wordt een 


groei van het spoorgoederenvervoer op de verbinding in de orde van 20% in 5 tot 10  


jaar na ingebruikname van de nieuwe verbindingen niet onmogelijk geacht.  


 


Het streven van Europa en de Rijksoverheid (I&M) door middel van gericht modal 


shift beleid is om het vervoer van spoorvervoer als duurzaam vervoersmiddel te 


bevorderen. In lijn hiermee is de doelstelling van ZSP om het aandeel van het 


goederenvervoer per spoor te vergroten van 6% in de huidige situatie naar min. 10% in 


de toekomst, o.a. door het  faciliteren en het aantrekkelijk maken van het spoorvervoer 


in de haven. Als het spoor concurrerend genoeg is dan zal dat ook de groei faciliteren. 


De ambitie van Zeeland Seaports is om het tonnage zeevaart overslag te laten groeien.  


Samen met het streven van ZSP om meer goederen per spoor te gaan vervoeren zal het 


effect van deze modal shift op het totale tonnage dat via het spoor getransporteerd 


wordt vervolgens versterken. Dit effect wordt deels ingevuld door de aanwezigheid van 


de nieuwe spoorverbinding KGT. Daarnaast zal echter een groot aantal, deels wel en 


deels niet te beïnvloeden factoren, hiervoor van belang zijn. Factoren die mogelijk door 


bedrijven, vervoerders en overheden zijn te beïnvloeden, liggen op gebieden van een 


verkorting van de rijtijd per spoor, organisatie van het spoorvervoer, kwaliteit van de 


spoorverbinding tussen de bedrijven, relevante knooppunten in het spoorwegnet, 


prijsstelling kosten gebruik infrastructuur, vermijden/verwijderen van overwegen, 


voldoende opstelruimte bij of nabij bedrijven, rangeermogelijkheden e.d.. 


 


Bovenstaande factoren kunnen resulteren in een vergroting van het aandeel 


spoorvervoer (uitgedrukt in treinen/wagons) van 6% naar 10%. Dit betekent dat als de 


modalshift gerealiseerd wordt het spooraandeel met 60% moet groeien.   


 


Als dit beleid slaagt zal de vervoersomvang op middellange termijn hoger liggen dan 


berekend op basis van de ruimtelijke ontwikkeling van de haven. De bovengrens zou 


dan komen te liggen op 91 treinen per week in beide richtingen samen. 


 


De totale middellange termijn groei kan voor de Zeeuws Vlaamse Kanaalzone en voor 


de nieuwe spoorverbinding KGT opgebouwd worden uit  de componenten: 


- huidig vervoer; 


- korte termijnontwikkelingen in het havengebied; 


- de middellange termijn ontwikkeling van de haven van Terneuzen. 


- het effect van verschuiving in de modal shift (incl. aanwezigheid van de 


nieuwe spoorverbinding). 


Dit geeft een totale vervoersomvang op de middellange termijn in de orde grootte van 


57 tot 91 treinen per week. Indien de ruimtelijke ontwikkeling of de ontwikkeling van 


bestaande bedrijven minder voortvarend verloopt en/of het aandeel van het 


5.7.3. Van 6 naar ≥10% 
aandeel voor 
spoorvervoer 


5.7.4. Middellange termijn 
prognose 
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spoorvervoer rond de 6% blijft, dan zal de vervoersomvang op middellange termijn 


beduidend lager ligger.   


 


tabel 8 – Verwachte aantal treinen per week in twee richtingen samen 


 Totale Zeeuws Vlaamse 


Kanaalzone 


Spoorverbinding KGT 


Huidige situatie (=januari 2015) 36 14 


Korte termijn (t/m 2020) 56 34 


Middellange termijn (2030 en 


verder) 


113 à  180 57 à 91 


Uitgaande van de ontwikkeling van de haven en vergroting aandeel spoor, als in voorgaande paragrafen 


geschetst. 


 


De in voorgaande tabel opgenomen treinaantallen betekenen dat er bij Sas van Gent op 


de middellange termijn bij de geschetste ontwikkeling er per dag zo’n 22 a 36 treinen 


in beide richtingen samen zouden passeren indien op de oostoever geen nieuwe 


spoorverbinding KGT is aangelegd. Vergeleken met de eerder bepaalde capaciteit 


(Arcadis 2007), is er ook dan nog geen sprake van een capaciteitsprobleem. 


 


 


In de rapportage “verwerking goederenprognoses PHS”,  versie 3.0 d.d. 28 maart 2014, 


zijn door ProRail in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de 


herkomst-/bestemmingsmatrices (in tonnen) van TNO vertaald naar wagens en treinen. 


Uit deze rapportage blijkt dat de prognoses voor het goederenvervoer naar beneden zijn 


bijgesteld.  Een van de verklaringen is de afname van het grens overschrijdend 


spoorgoederenvervoer naar België, over alle grensovergangen met 36 tot 44 %. Dit 


gemiddelde klopt niet voor de Kanaalzone KGT, gezien de volgende figuur, waarin de 


geprognosticeerde ontwikkeling van Sas van Gent naar Zelzate te zien is.  


 


 
figuur 7 – Aantallen goederentreinen Sas van Gent – Zelzate in de scenario’s voor 2020 en 2030 


5.8 samenvatting 


5.9 Vergelijking landelijk 
met lokaal 







 


C30-ARI-KA-1500092 v / Proj.nr. RA001846 / Vrijgegeven / Versie 2.0 / 14 juli 2015 


 


 


32/47 


 


Uit vergelijking van de “goederenprognoses PHS” met de in deze studie gemaakte 


groeiverwachting blijkt dat de verwachting voor 2020 overeenkomt met de prognoses 


PHS voor LG/GG. Voor de langere termijn liggen de groeiverwachtingen in dit rapport 


boven die de goederenprognoses in het HV scenario.  


Dit verschil is te verklaren doordat in deze rapportage uit is gegaan van verdere groei 


van overslag bij de verschillende bestaande bedrijven en door de vestiging van nieuwe 


bedrijven op de Axelse vlakte en op de westoever, met een spoororiëntatie. Dit 


gevoegd bij de ambitie om het spooraandeel in het achterlandvervoer te laten toenemen 


van 6 naar 10%. 
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6 Infrastructuur 


In hoofdstuk 3 is aangegeven dat het bestaande spoorwegnet in de Zeeuws-Vlaamse 


Kanaalzone verschillende knelpunten heeft. De capaciteit is voldoende  (zie paragraaf 


5.8).   


 


Om de achterlandverbinding per spoor te verbeteren, zijn er drie opties: 


- Niets doen, referentiesituatie 


- Verbetering van de bestaande sporen  


- De aanleg van een nieuwe spoorverbinding KGT tussen de Axelse Vlakte en 


spoorlijn 204 bij Zelzate 


 


 


        
figuur 8 – Ligging van de spoorverbinding KGT (tussen Axelse vlakte  en Zelzate) 


 


In deze situatie blijven de geschetste aandachtspunten onveranderd. Wel wordt de 


omrijroute groter voor de bedrijven die zich op de Axelse Vlakte III en II vestigen. In 


wezen neemt ook de veiligheid op overwegen af door het grotere aantal treinen. En als 


de brug bij Sluiskil gestremd raakt hebben daar meer bedrijven en treinen last van. 


In die zin is er sprake van een lichte verslechtering ten opzichte van de situatie 2014. 


In deze situatie is er dan ook zeker  geen sprake van een verdere optimalisering van de 


achterlandverbinding per spoor. 


 


Een deel van de gesignaleerde knelpunten/aandachtspunten in het bestaande 


spoorwegnet kan worden opgelost door verbetering van de bestaande spoorlijnen en 


emplacementen: 


- Verhoging van de rijsnelheid  en aanpassing van de beveiliging waarmee de 


capaciteit van de spoorlijn tussen Sas van Gent en Terneuzen kan worden 


vergroot.  Hoe groot die vergroting kan zijn, zal uit onderzoek moeten blijken; 


- Wellicht maatregelen ten aanzien van het vervoer van gevaarlijke stoffen als 


de verwachte vervoersgroei zich ook in deze sector manifesteert; 


- Aanpassing van de brug en de bediening ervan; 


6.1 De plannen 


6.2 Niets doen, 
referentiesituatie 


6.3 Verbetering bestaande 
spoorlijn 
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- Maatregelen bij de overwegen (als de snelheid om hoog gaat en/of het aantal 


treinen toeneemt). 


- Het aanbrengen van een verbindingsboog tussen de spoorlijn op de brug en het 


tracé richting Yara/Outokumpu. Hiermee wordt het kopmaken in Terneuzen 


voorkomen en kan de reistijd tussen de oost- en de westoever worden bekort; 


-  


Deze maatregelen zijn in het kader van deze verkenning niet uitgewerkt. Alleen voor 


de genoemde verbindingsboog is een schets gemaakt. 


 


 
figuur 10 – Verbindingsboog tussen Axelse vlakte en brug over het kanaal Gent Terneuzen 


 


Voor de spoorverbinding KGT tussen de Axelse Vlakte en Zelzate is een principe 


verbinding beschreven, namelijk gebundeld met de N62/Tractaatweg/R4. In het kader 


van de verbreding en reconstructie van de Tractaatweg is een schetsontwerp voor een 


deel van het  tracé gemaakt. Dit tracé is als uitgangspunt genomen. Movares heeft 


hierop een verkenning uitgevoerd en de bestaande plannen aangevuld met een tracé ten 


zuiden van de E11 en de laatste plannen voor de Tractaatweg verwerkt. Bij de nieuwe 


aansluiting Axelse Sassing sluit het nieuwe tracé aan op zowel de bestaande lijn 


richting Terneuzen als op het spoor naar het terrein van Outokumpu. Het tracé loopt 


vanaf dat punt naar het zuiden, kruist met een viaduct over de Tractaatweg en gaat 


onder de hooggelegen E11 en de op/afrit door en kruist tenslotte met een viaduct de 


R4. Bij Gent-Noord sluit de nieuwe lijn aan op de bestaande lijn 204. Vandaar via 


bestaande lijnen naar Gent Zeehaven. 


6.4 Spoorverbinding KGT 
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 figuur 11 – Ligging van de spoorverbinding KGT (tussen Axelse vlakte  en Zelzate) 


 


De belangrijkste kenmerken van het tracé zijn: 


 Aansluiting (2 bogen) op bestaande spoor Outokumpu en emplacement 


Koegorspolder, rekening houdend met nieuw wegontwerp van knooppunt Axelse 


Sassing; 


 Enkelsporig 


 Dieseltractie 


 80 km/uur 


 De beveiliging is niet uitgewerkt. 


 Gelijkvloerse kruising knooppunt Zwartenhoek; 


 Ongelijkvloerse kruising autoweg N62 ter hoogte van Westdorpe; 


 Kruisen buisleidingenstrook tpv knooppunt Molenverkorting; 


 Kruisen leidingenstrook tpv Stekkerweg; 


 Gelijkvloerse kruising met Stekkerweg en Sint-Stevenstraat (2 kruisingen 


terugbrengen naar 1); 


 Gelijkvloerse kruising Langstraat (slopen bebouwing); 


 Ongelijkvloerse kruising A11 en bijbehorende op/afrit; 


 Ongelijkvloerse kruising R4 ter hoogte van oude spoorwegovergang; 


 Aansluiting op spoor 204. 


Effecten 


 Doorsnijden bebouwing Zelzate; slopen woningen aan de Leegstraat te Zelzate; 


 Nieuwe gelijkvloerse kruisingen met diverse wegen (aandachtspunt in de verdere 


procedure, risico-analyse vereist); 


 Kruising met A11 en bijbehorende op/afrit, waarbij in de bestaande wegen 


onderdoorgangen moeten worden gebouwd; 
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 De situering van de huidige spoorlijn door de nieuwe aansluiting Axelse Sassing 


blijft bestaan met het 2 keer doorsnijden van de op/afrit.  


 Door dit tracé wordt het kopmaken op de oostelijke oever en de passage over de 


brug bij Sluiskil naar de westoever voorkomen.  


 De bestaande spoorlijn vanaf Terneuzen naar Gent, die door diverse dorpen en 


woongebieden loopt, wordt ontlast.  


 De ontsluiting van de bedrijven op de oostoever wordt minder kwetsbaar voor 


eventuele brugstoringen.  


 


Wat betreft het effect van de nieuwe verbinding op het gebied van vervoer gevaarlijke 


stoffen is de volgende: 


De bijdrage van de spoorverbinding KGT aan het verminderen van de risico’s van het 


vervoer gevaarlijke stoffen op de westoever betreft met name de lading van Yara en 


ICL aan de oostzijde van het kanaal Gent-Terneuzen. De wagons van Yara zijn met 


name geladen met ammoniak (stofcategorie B). De wagons van ICL met diverse 


soorten chemische stoffen.  


Daarvoor in de plaats komt dan wel een nieuwe verbinding waarover treinen met 


gevaarlijke stoffen gaan rijden. 


  


Deze wagens worden momenteel in het wagenlading- (Unit-Cargo-) systeem van DB 


Schenker aan- en afgevoerd. In de huidige situatie worden de wagens dagelijks bij de 


bedrijven opgehaald en gaan dan als een treindeel over de brug bij Sluiskil naar het 


emplacement bij Sas van Gent. Daar wordt dit treindeel gecombineerd tot een trein met 


andere treindelen afkomstig van de westzijde van het kanaal. 


Het effect van de spoorverbinding KGT is dat het treindeel van de oostzijde van het 


kanaal dan direct naar het emplacement Gent-Zeehaven kan rijden. Dit is afhankelijk 


van de totale omvang van het unitcargo vervoer en de wijze waarop de vervoerders in 


de nieuwe situatie van de verschillende mogelijkheden gebruik gaan maken. Op basis 


van gesprekken met DB-Schenker kan worden aangenomen dat deze unitcargo treinen 


op de oostoever gaan rijden.  


Dit effect is als volgt te kwantificeren (op basis van de gegevens van 2013): 


tabel 9: Effect realisering spoorverbinding KGTop vervoer gevaarlijke stoffen (aantallen wagens per jaar in beide 


richtingen samen) in 2013 


Stofcategorie A B2 C3 D3 D4 totaal 


Totaal aantal wagons van/naar 


Terneuzen 


3352 1061 448 580 13 5454 


Aantal wagons van/naar de 


oostoever 


20 868 81 0 13 982 


Effect spoorverbinding KGT 1% 82% 18% 0% 100% 18% 


Bron:  berekeningen op basis van cijfers ProRail  


 


De verschuiving van 18% van de westoever naar de Oostoever is dus beperkt van 


omvang. Bij het maximale vervoer van gevaarlijke stoffen binnen de Basisnetplafonds, 


dat 50 % meer kan zijn dan het vervoer in 2015 (zie eerder in dit rapport) blijven de 


omgevingsrisico’s overal langs het bestaande spoor onder de wettelijke norm. 


Op basis van normen is deze verschuiving voor de westoever neutraal te beoordelen.  


Daar tegen over staat een nieuwe route per spoor voor het vervoer van gevaarlijke 


stoffen. 


 


6.5 Effect op vervoer 
gevaarlijke stoffen 
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Voor de nieuwe spoorverbinding KGT is met de SSK-methodiek de investeringskosten 


geraamd. Zie tabel 13. Dit geldt ook voor één onderdeel van het pakket verbetering 


bestaande spoorlijn, namelijk de verbindingsboog tussen de brug bij Sluiskil en de 


spoorlijn richting Yara. De bedragen zijn exclusief de onderhoudskosten en exclusief 


BTW. 


tabel 10: Investeringskosten 


 


 


 


 


 


6.6 Kostenraming 


 Investeringskosten (excl. 


BTW) 


Bandbreedte -/+ 30% 


Opmerkingen 


Tracé Spoorverbinding KGT € 75 miljoen  


Boog bij brug Sluiskil, verbetering 


bestaande lijn Terneuzen - Gent 


€   4 miljoen Andere verbeteringsmaatregelen zijn 


niet geraamd. 







 


C30-ARI-KA-1500092 v / Proj.nr. RA001846 / Vrijgegeven / Versie 2.0 / 14 juli 2015 


 


 


38/47 


7 Maatschappelijke Kosten Baten Analyse 


De uitgevoerde MKBA betreft een quick-scan MKBA. De studie is in een relatief kort 


tijdsbestek tot stand gekomen en zoveel mogelijk uitgevoerd conform de geldende 


richtlijnen voor een MKBA zoals verwoord in Algemene leidraad voor 


maatschappelijke kosten-batenanalyses (CPP en PBL, 2013) en het hieraan 


gerelateerde kader KBA bij MIRT-Verkenningen – Kader voor het invullen van de 


OEI-formats (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2012). 


 


De effecten zijn op hoofdlijnen ingeschat op basis van eerdere studies en uit de 


informatie uit de werkzaamheden van Ecorys en Movares. In aanvulling hierop zijn 


verschillende aannames gedaan, en zijn verschillende effecten op basis van kengetallen 


geraamd. Om deze redenen heeft deze analyse een quick-scan karakter. De geraamde 


effecten kennen een grotere mate van onzekerheid dan in geval van een reguliere 


MKBA. 


 


Een MKBA is geen nieuw effectenonderzoek. In een MKBA worden de effecten van 


een project op systematische wijze conform voorgeschreven richtlijnen geordend en 


vervolgens in monetaire termen gewaardeerd. De MKBA is daarmee een ‘kop’ op het 


effectenoverzicht van een project. In de MKBA komen de effecten van een 


infrastructuurproject op onder meer bereikbaarheid, leefomgeving en economie samen. 


Door het waarderen van alle effecten kunnen deze op dezelfde grondslag onderling 


vergeleken worden zodat discussies over het belang van specifieke effecten 


geobjectiveerd gevoerd kunnen worden. Daarnaast ontstaat met de resulterende 


totaaluitkomsten van de MKBA een beeld van de maatschappelijk-economische 


wenselijkheid van een project. 


 


Een maatschappelijke kosten-batenanalyse berekent het sociaal-economische 


rendement van investeringen op een vergelijkbare manier zoals dat in een financiële 


analyse gebeurt. In een MKBA worden echter niet alleen de financiële kosten en baten 


voor de direct betrokkenen, maar alle mogelijke effecten van een maatregel voor alle 


partijen meegenomen. Hierbij wordt over het algemeen een onderscheid gemaakt naar 


directe, indirecte en externe effecten van een maatregel. 


 


In een MKBA worden deze effecten afgezet tegenover de meest waarschijnlijke 


situatie die optreedt zonder het project: het referentiealternatief.  


 


Directe effecten: 


Directe kosten: 


 Investeringen om de lijn te realiseren (kwantitatief) 


 Kosten voor beheer en onderhoud om de lijn operationeel te houden. Deze kosten 


bedragen veelal 1 a 2 % op jaarbasis van de totale investeringssom (kwantitatief) 


 


Directe baten: 


 Transportkostenvoordelen/efficiëntievoordelen voor bestaand vervoer en 


verandering van vervoerswijze keuze (kwantitatief) 


 Reistijdeffecten voor bestaand vervoer en verandering van vervoerswijze keuze 


(kwantitatief) 


 Betrouwbaarheidseffecten voor bestaand vervoer en verandering van vervoerswijze 


7.1 Algemeen 
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keuze (kwalitatief) 


 Effecten op congestie wegennet en kruisend verkeer (kwalitatief, gelet op geringe 


omvang) 


 Effecten tijdens realisatiefase (kwalitatief, gelet op geringe omvang) 


 Effecten op betrouwbaarheid / dienstregeling personenvervoer over spoor 


(kwalitatief) 


 


Indirecte effecten: 


 Effecten op werkgelegenheid, productiviteit, imago, vestigingsklimaat e.d. 


(kwantificeren op basis van een kengetal) 


 Effecten op binnenstedelijke ontwikkeling (kwalitatief) 


 


Een doorwerking van de effecten van bereikbaarheidsverbetering in de economie (= 


indirecte effecten) wordt in Figuur  schematisch weergegeven. 


 


 
Figuur 12 – doorwerking van indirecte effecten in de economie 


 


Externe effecten: 


Dit betreft effecten die allereerst het gevolg zijn van de aanleg van de verbinding: 


 Broeikasemissies en luchtkwaliteitemissies (kwantitatief)  


 Effecten op natuur, landschap en barrièrewerking (kwalitatief) 


 


Tevens zijn er externe effecten die het gevolg zijn van een kortere route en verandering 


van vervoerswijze keuze: 


 (Positieve) effecten op externe veiligheid (kwalitatief = conform richtlijnen, en 


zeer moeilijk te kwantificeren. Het vervoer blijft binnen de normen van het 


Basisnet) 


 (Naar verwachting positieve) effecten op geluid, trillingen, verkeersveiligheid en 


emissies. 


 


Daarnaast zijn er de volgende effecten: 


 Effecten op congestie wegennet en op kruisend verkeer. Als gevolg van de 


verandering van vervoerswijze keuze neemt het vrachtverkeer over de weg op de 
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relaties Terneuzen-Gent af ten opzichte van de situatie met huidige modalsplit.. 


Daarmee vermindert ook de congestie op deze wegen, hoewel deze beperkt is. 


Daarnaast zullen er ook effecten zijn op kruisend verkeer bij overwegen. 


Uitgangspunt in het tracé is dat ‘drukke’ auto- en provinciale wegen ongelijkvloers 


worden gekruist. Bij kleinere overwegen ontstaat mogelijk wachttijd voor verkeer. 


Beide effecten zijn naar verwachting in omvang zeer beperkt. 


 Effecten tijdens de realisatiefase. De aanleg van de verbinding kan tot hinder 


leiden voor bestaand spoor- en autoverkeer. Ook deze effecten zijn naar 


verwachting zeer beperkt.    


 


Voor de Spoorverbinding KGT wordt een (quick-scan) MKBA opgesteld. Dit betreft  


een tracé ten oosten van het kanaal Gent Terneuzen, gebundeld met de Tractaatweg en 


de R4. De Spoorverbinding KGT is hierbij afgezet tegenover de referentiesituatie 


zonder deze verbinding. Dit is de huidige situatie. Het vastgestelde beleid voorziet 


immers niet in aanpassing van de infrastructuur, maar de situatie die optreedt bij 


vastgesteld beleid. Bijvoorbeeld vastgestelde aanpassingen aan het infrastructuur-


netwerk of de dienstregeling zijn hier onderdeel van.  


 


Aan het begin van dit document is de probleemanalyse voor de Spoorverbinding KGT 


geformuleerd. Als gevolg van de omweg en het kopmaken is de bestaande  


spoorverbinding ‘Oostoever Kanaal Gent-Terneuzen’ – Sas van Gent – Gent 


Zeehavens momenteel niet optimaal. Dit resulteert in extra transportkosten ten opzichte 


van een directere verbinding en daarmee in een niet-optimaal concurrerend 


spoorproduct. De transportkostenbesparingen die bij de verbinding resulteert, zijn 


daarmee ook de belangrijkste directe baat van het project. Daarmee verbeteren de 


bereikbaarheid en de concurrentiepositie van de haven van Terneuzen wat tot een 


positieve ‘spin-off’ kan leiden (indirecte effecten). Daarnaast verschuiven 


verkeersstromen (verandering van vervoerswijze keuze) wat tot externe effecten leidt. 


 


De nieuwe spoorverbinding KGT wordt naar verwachting gebruikt door 34 treinen per 


week in 2 richtingen samen in 2020. 


De directe baten zijn het bereikbaarheidseffect van het project. Dit betreffen primair de 


veranderingen in de ‘gegeneraliseerde’ transportkosten (effecten op transportkosten, op 


reistijden en op betrouwbaarheid enz.) van de gebruikers van de spoorlijn. Daarnaast 


zijn er effecten als gevolg van de verschuiving van verkeer (verandering van 


vervoerswijze keuze) en kunnen er tijdens de realisatiefase effecten optreden. 


 De belangrijkste baten luiden als volgt: 


 Transportkostenvoordelen / efficiëntiewinsten: De spoorverbinding KGT betekent 


dat treinen uit de richting van de Axelse Vlakte, zoals Outokumpu en Yara op de 


oostoever niet meer ‘kop behoeven te maken’ in Terneuzen. Dit scheelt de 


vervoerder circa 30 minuten. Door vervoerders is aangegeven dat het 


kostenvoordeel hiervan van één uur reistijdwinst geschat wordt op 1.000 à 2.500 


Euro per trein. Het kostenvoordeel van 30 minuten reistijd besparing wordt hier 


dan ook geschat op circa € 500 per trein (minimaal).  


 Reistijdbaten: Verder zal er voor rangeerdelen uit de richting van de Axelse Vlakte 


vanaf Outokumpu en in mindere mate vanaf Yara een rijtijdwinst zijn te behalen 


door de kortere afstand naar het emplacement Gent-Zeehaven. Dit betreft 10 tot 12 


km, hetgeen met een gemiddelde rijsnelheid van 20 km/u neerkomt op een 


tijdbesparing van 30 minuten. Dit betreft wederom een (minimaal) kostenvoordeel 


van € 500 per trein. 


 Betrouwbaarheidsbaten. De Spoorverbinding KGT betekent ook, dat er een 2e 


7.2 Spoorverbinding KGT  
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ontsluitingsroute komt voor de verladers op de oostoever als alternatief voor de 


route over de brug bij Sluiskil. Hierdoor neemt de betrouwbaarheid van de 


spoorontsluiting voor de verladers op de oostoever toe.  


 


 


Het resultaat is een MKBA volgens de richtlijnen, waarbij de doorslaggevende effecten 


gekwantificeerd worden voor Spoorverbinding KGT. De overige effecten worden 


benoemd en kwalitatief beschreven. In onderstaande tabel worden de resultaten van de 


QS MKBA voor de basisvariant Spoorverbinding KGT weergegeven. Voor de 


volledige berekening opgesplitst naar effectsoort wordt verwezen naar de tabel in 


bijlage II. 


tabel 11: uitkomsten MKBA 


Resultaat spoorverbinding KGT  Bedragen incl BTW 


Totaal kosten  € -70  


Totaal baten  €   47  


 


 Saldo kosten en baten  €  -24  


Baten-kostenverhouding 0,7 


 


Bovenstaande tabel laat zien dat de maatschappelijke baten van de basisvariant niet 


opwegen tegen de maatschappelijke kosten. De baten hebben een omvang van € 47 


miljoen en de kosten van €70 miljoen. Hiermee resulteert een negatief saldo van € -24 


miljoen en een baten/kostenverhouding van 0,7. 


 


De belangrijkste baten van de spoorverbinding zijn een verbeterd spoorproduct in de 


vorm van lagere transportkosten (als gevolg van minder rangeren en een kortere route) 


en kortere reistijden bij een directe verbinding. Zie de bedragen in onderstaande tabel. 


Deze bedragen gezamenlijk circa 80% van de totale baten. Dit is overeenkomstig 


vergelijkbare projecten.  


 


tabel 12:  belangrijkste baten 


Totale baten € 47 


Transportkostenvoordeel € 19 


Reistijdvoordeel € 21 


Betrouwbaarheid 0/+ 


Congestie wegennet 0/+ 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


De externe baten (minder milieu- en geluidshinder) zijn relatief beperkt van omvang, 


7.3 Resultaten MKBA 
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zoals in onderstaande tabel te zien is. 


tabel 13: Externe baten 


 € per 1000 tonkilometer Jaarlijkse baten (€ miljoen) 


Veiligheid  € 0,38   € 0,1 


Broeikas (CO2)  € 1,24   € 0,4 


Luchtvervuiling (NOx en PM10)  € 2,10   € 0,7 


Geluid  € 0,40   € 0,1 


 


Niet alle baten konden worden gemonetariseerd. De effecten op onder meer 


betrouwbaarheid van het spoorvervoer, de effecten op congestie op de weg als op 


externe veiligheid zijn uitsluitend kwalitatief opgenomen. Het betreft naar verwachting 


in omvang beperkte effecten die bij monetarisering niet tot noemenswaardige andere 


effecten leiden. De kwalitatieve bijdrage van deze effecten is in onderstaande tabel 


weergegeven. 


tabel 14:  Niet te kwantificeren effecten 


Effecten Waardering 


Externe veiligheid 0/+ 


Trillingen 0/+ 


Natuur en landschap - 


 


Doel van voorliggend rapport is ook om inzicht te geven in de verdeling van de 


maatschappelijke kosten en baten. In onderstaande tabel zijn hiertoe de resultaten per 


variant uitgesplitst naar overheid , bedrijfsleven en maatschappij.  Dit geeft een 


indicatie van bij wie de positieve effecten (‘de voordelen’) en de negatieve effecten 


(‘de nadelen’) van de spoorverbinding KGT terechtkomen. De tabel laat zien dat de 


maatschappelijke kosten volledig worden gedragen door de overheid, en dat de baten 


van het project nagenoeg volledig bij het bedrijfsleven neerslaan. Voor de 


maatschappij resulteren minder externe effecten en positieve indirecte effecten.  


 


Voor de volledige opsplitsing naar effectsoorten per partij wordt verwezen naar de 


tabel in bijlage III. 


tabel 15:  Verdeling baten 


Uitkomst MKBA Overheid Bedrijven Maatschappij 


 Netto contante waarde  €  -70 € 40 € 7 


 


Bij aanleg van de spoorlijn KGT slaan de positieve baten in eerste instantie neer bij de 


bedrijven die gebruikmaken van de spoorlijn. Dit zijn bedrijven in Terneuzen maar 


naar verwachting ook een aantal bedrijven aan de ontvangende kant in ondermeer 


België en Frankrijk. Dit betekent dat zowel de werkgelegenheid in Terneuzen als bij 


ontvangers in het buitenland kan toenemen. Naar verwachting is dit effect in 


Terneuzen echter het grootst. Deze banen kunnen ingevuld worden door inwoners van 


Terneuzen en de omliggende regio. Nader onderzoek zou moeten uitwijzen welke 


gemeenten dit specifiek zijn. De positieve effecten van de spoorverbinding in de zin 


van ‘minder hinder’ slaan neer in de gemeenten Terneuzen en Sas van Gent aangezien 


7.4 Uitsplitsing van 
effecten over direct 
betrokken partijen 
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daar minder treinen zullen passeren na realisatie van een oostelijke spoorverbinding 


KGT. 


 


 


Verdeling baten Nederland en buitenland 


Belangrijke baten in de MKBA zijn de reistijdwinsten voor het spoorvervoer en de 


transportkosten-voordelen. Deze baten komen in eerste instantie bij de spoorbedrijven 


(hoofdzakelijk DB Schenker en Locon ) en verladers (verzenders en/of ontvangers van 


de lading) terecht. In een goed werkende economie zullen deze voordelen uiteindelijk 


doorgegeven worden aan de finale consument. Of deze baten dan in Nederland of in 


het buitenland vallen, is niet op voorhand aan te geven. Het feit dat het hier 


voornamelijk om exportstromen gaat, doet vermoeden dat een belangrijk deel van de 


baten in het buitenland terecht kunnen komen. Het is op basis van de thans beschikbare 


informatie moeilijk om te bepalen waar de effecten uiteindelijk zullen neerslaan. 


  


 


Naast de basisvariant is een gevoeligheidsanalyse doorgerekend waarin er sprake is 


van ruim een verdubbeling van de vervoervraag: een groei naar 57 à 91 treinen per 


week in 2030 en verder. Onderstaande tabel laat van deze variant de uitkomst zien. 


Voor de berekening opgesplitst naar effectsoort wordt verwezen naar de bijlage III. 


 


tabel 16: Gevoeligheidsanalyse 


 Spoorverbinding KGT 


(34 treinen per week) 


Ruim een verdubbeling van de 


vervoersomvang 


(57 à 91 treinen per week) 


Resultaat   


Totaal kosten € -70 €  -70 


Totaal baten €  47 €   68 


   


Saldo kosten en baten €  -23 €    -2 


Baten-kostenverhouding 0,7 1,0 


 


Uit de tabel volgt dat een verdubbeling (op termijn) van het aantal treinen op de 


verbinding resulteert in een baten-kostenverhouding van 1,0 tegenover 0,7 in de 


hoofdberekeningen. 


 


 


In dit rapport zijn de maatschappelijke kosten en baten van een directe spoorverbinding 


tussen Axel en Zelzate bepaald. Dit is gebeurd in de vorm van een quick-scan MKBA 


op basis van de verwachte vervoersomvang in 2020. Voor de verschillende effecten 


zijn aannames gedaan.  


 


Een negatief netto contante waarde van minus € 24 miljoen en een baten-


kostenverhouding van 0,7 resulteren. De maatschappelijke kosten zijn daarmee ruim 


het dubbele van de maatschappelijke baten. Let wel, in deze uitkomsten komen de 


kwalitatief gescoorde effecten niet tot uiting. Het betreft deels positieve en deels 


negatieve effecten. Het zijn naar verwachting ook per saldo in omvang beperkte 


effecten, die deels tegen elkaar opwegen. 


7.5 Gevoeligheids-analyse 


7.6 Conclusie 
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Indien de ontwikkeling van de haven verloopt zoals geschetst dan is een beduidend 


beduidend hogere vervoersomvang mogelijk, die  resulteert in een baten-


kostenverhouding van 1,0. 
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8 Conclusies en aanbevelingen 


Uit gesprekken met een groot aantal bedrijven en vervoerders is gebleken dat de 


huidige achterlandverbinding per spoor niet optimaal is. De rijtijd is lang, door 


omwegen en kopmaken en bovendien stortingsgevoelig. Ook mede door de 


tarievenstructuur, werkt dit de groei van het spoorvervoer in de Kanaalzone tegen. 


Daarom is een tweede spoorontsluiting op de oostoever gewenst. Omdat de 


besluitvormingsprocedures en aanleg om te komen tot een tweede spoorontsluiting 


lang duren (tussen de 10 en 15 jaar), is het noodzakelijk om daar nu mee te starten. 


 


Het aantal treinen dat in 2020 van de nieuwe spoorverbinding KGT gebruik kan maken 


komt uit op 34 treinen per week in beide richtingen samen, terwijl de aanlegkosten van 


de verbinding langs de Tractaatweg uitkomen op 75 miljoen euro (exclusief BTW). 


 


De opgestelde quick scan MKBA laat zien dat er sprake is van een negatief netto 


contante waarde van minus € 23 miljoen en een baten-kosten verhouding van 0,7.  


Bij verdere ontwikkeling van de haven in de Zeeuws-Vlaamse kanaalzone, met name 


op de oostoever, waaronder de  Axelse Vlakte (zowel bestaande als nieuwe bedrijven) 


en bij een, door de overheid en ZSP nadrukkelijk gewenste modal shift naar het spoor 


toe, ontstaat een situatie waarbij de vervoersomvang kan groeien naar 57 – 91 treinen, 


waarmee de kosten van aanleg van de spoorverbinding KGT en de baten die daarbij 


ontstaan in evenwicht zijn. 


 


Voor wat betreft de bestaande spoorverbinding is een aantal potentiële knelpunten 


geconstateerd: de rijsnelheid; de rijtijd tussen de bedrijven bij Terneuzen enerzijds en 


Gent-Zeehavens anderzijds;  de beweegbare brug bij Sluiskil, het kop moeten maken te 


Terneuzen, de aanwezigheid van veel overwegen. 


Bij de toenemende treinaantallen en geen aanpassingen aan de bestaande spoorlijn, 


nemen de grote van de knelpunten toe, terwijl de beoogde optimalisering van de 


achterlandverbindingen niet wordt bereikt 


 Een deel van deze punten is door minder ingrijpende en tegen lagere kosten te 


realiseren, waardoor de ontsluiting van de haven kan verbeteren. Denk aan: 


De aanleg van een verbindingsboog op de oostoever richting Axelse vlakte, 


snelheidsverhoging, aanpassing beveiliging, maatregelen bij overwegen. 


Maar bij deze oplossing blijft wel het risicopunt van de brug te Sluiskil en de langere 


rijtijd vanwege de omweg naar Gent Zeehavens bestaan. 


 


Een toenemende vervoersomvang vraagt om een verbetering van de spoorontsluiting 


en daarmee de aantrekkelijkheid van de haven in de Zeeuws Vlaamse Kanaalzone te 


vergroten. 


 


De besluitvormingsprocedures en aanleg van een spoorlijn vragen al gauw 10 tot 15 


jaar. Het verdient dan ook aanbevelingen tijdig te starten met de benodigde 


besluitvormingsprocedures voor de aanleg van de nieuwe spoorverbinding KGT. 


 


Uit gesprekken met een groot aantal bedrijven en vervoerders is gebleken dat een 


kwalitatief goede achterlandverbinding een factor is bij de vestiging van bedrijven en 


het verwerven van vervoersmarkten. Dit betreft niet alleen de harde infrastructuur, 


8.1 Conclusies 


8.2 Aanbeveling 
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maar ook de grensoverschrijdende logistiek en de tariefstelling. Vaak is dat nu nog een 


beletsel om voor het spoor te kiezen.  


 


Het gaat bij de spoorverbinding KGT tussen de Axelse Vlakte en Zelzate om een 


grensoverschrijdende verbinding. Om tot een tracé te komen en voor het rijden van 


treinen daarover (gewijzigd logistiek proces) zal een samenwerking met niet alleen 


overheid en partijen in Nederland maar ook met die in België noodzakelijk zijn. 
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Bijlage I Gehouden interviews  


 


In het kader van de Verkenning Veza en verbetering spoorontsluiting Kanaalzone Gent Terneuzen zijn door 


Movares/Ecorys en Zeeland Seaports interviews gehouden met vertegenwoordigers van belanghebbende c.q. 


relevante partijen. Omdat er bij meerdere bedrijven gesproken is over beide spoorverbinding wordt hieronder 


de complete lijst weergegeven. 


 


In onderstaande tabel zijn de gegevens van deze interviews weergegeven. 


 


Datum Partij Vertegenwoordiger 


Verladers   


6 januari 2015 OVET Sander van der Veeke 


6 januari 2015 VOPAK Peter van der Vliet 


12 januari 2015 DOW Ed Bobelijn 


12 januari 2015 & 12 mei 


2015 


Outokumpu Frank de Meijer 


14 januari 2015 Verbrugge Terminals Mario van Rijt 


1 april 2015 Combinant terminal Ben Beirnaert 


15 april 2015 Yara Sluiskil Eric Wieland 


22 april 2015 Kloosterboer Fred Compeer 


22 april 2015 BOW Terminal Roel de Guchteneire 


Telefonisch Cobelfret Willem van Wallenburg 


Vervoerders   


18 december 2014 DB Schenker Jan Jansen 


12 januari 2015 Locon Remco van Staaijeren 


Telefonisch Captrain Marijn Vocke 


Telefonisch OXBO Ewoud Colenbrander 


Infrastructuurbeheerders   


17 februari 2015 ProRail Marc Kleinjan 


17 maart 2015 InfraBel Karl Faes 


Overheid / havenbedrijven   


7 april 2015 Ministerie I & M Frank van Heijst 


29 april 2015 Federale 


Overheidsdienst 


Frederik de Ridder 


22 april 2015 Havenbedrijf 


Antwerpen 


K. Cuypers 


21 april 2015 Havenbedrijf Gent Kate Verslype 


Frédéric de Vreese 


  







 


 


Bijlage II Uitkomsten MKBA basisvariant Spoorverbinding KGT  


   Bedragen in miljoen euro, prijspeil 2015, (Bedragen incl BTW) 


Directe effecten Basisvariant 


Investeringskosten: € -56 


Kosten B&O: € -14 


 


 Transportkostenvoordeel: € 19 


Reistijd € 21 


Betrouwbaarheid 0/+ 


Congestie wegennet 0/+ 


 


 Effecten tijdens realisatie -/0 


 


 Indirecte effecten 


 Imago, vestigingsklimaat, werkgelegenheid (15% directe baten) € 6 


 


 Externe effecten 


 Verkeersveiligheid € 0,1 


Externe veiligheid 0/+ 


Broeikasemissies (CO2) € 0,4 


Luchtkwaliteit (NOx en PM10) € 0,7 


Geluidsbelasting € 0,1 


Trillingen 0/+ 


Natuur & Landschap - 


 


 Resultaat 


 Totaal kosten € -70 


Totaal baten € 47 


 


 Saldo kosten en baten € -24 


Baten/kostenverhouding 0,7 


 


  







 


 


Bijlage III Uitkomsten MKBA uitgesplitst naar betrokken partij  


  Bedragen in miljoen euro, prijspeil 2015 (Bedragen incl BTW) 


Effecten  Basisvariant 


 OV BE MA 


Directe kosten    


Investeringskosten € -56   


Kosten beheer en onderhoud € -14   


    


Directe baten    


Transportkostenvoordelen  € 19  


Reistijd  € 21  


Betrouwbaarheid  0/+  


Congestie wegennet   0/+ 


    


Indirecte effecten    


Imago, vestigingsklimaat, werkgelegenheid 


(15% directe baten)   € 6 


    


Externe effecten    


Verkeersveiligheid   € 0,1 


Externe veiligheid   0/+ 


Broeikasemissies (CO2)   € 0,4 


Luchtkwaliteit (NOx en PM10)   € 0,7 


Geluidsbelasting   € 0,1 


Trillingen   0/+ 


Natuur & Landschap   0 


    


Uitkomst MKBA OV BE MA 


Netto Contante Waarde - € 70 € 40 € 7,3 


 


 


 


  







 


 


Bijlage IV Uitkomsten MKBA Spoorverbinding KGT diverse varianten  


    Bedragen in miljoen euro, prijspeil 2015 (Bedragen incl BTW) 


Directe effecten Basisvariant Hogere 


vervoervraag 


Investeringskosten: € -56 € -56 


Kosten B&O: € -14 € -14 


 


 


 


Transportkostenvoordeel: € 19 € 27 


Reistijd € 21 € 31 


Betrouwbaarheid 0/+ 0/+ 


Congestie wegennet 0/+ 0/+ 


 


 


 


Effecten tijdens realisatie -/0 -/0 


 


 


 


Indirecte effecten 


 


 


Imago, vestigingsklimaat, werkgelegenheid € 6 € 9 


 


 


 


Externe effecten 


 


 


Verkeersveiligheid € 0,1 € 0,2 


Externe veiligheid 0/+ 0/+ 


Broeikasemissies € 0,4 € 0,6 


Luchtkwaliteit € 0,7 € 1,0 


Geluidsbelasting € 0,1 € 0,2 


Natuur & Landschap - - 


   


Resultaat 


 


 


Totaal kosten € -70 € -70 


Totaal baten € 47 € 68 


 


 


 


Saldo kosten en baten € -24 € -2 


Baten-kostenverhouding 0,7 1,0 
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de eindbestemming ligt in Duitsland of nog verder weg. Alleen al vanuit
dit perspectief is het Rijk via het MIRT verplicht deze spoorlijn te
financieren. Tevens heeft Noord-Nederland collectief de afgelopen twee
periodes van de Staten gefaald om bij het Rijk de 'witte vlek' uit het
Topsectoren beleid Logistiek weg te poetsen zie het kaartje en de
bijlage 'Partituur naar de top'. Waar het kaartje op bladzijde 16 staat en
ook de verantwoording is duidelijk. Met alle actoren in Noord-Nederland
is toen vanuit het Rijk geen contact gelegd of het nu gaat om Dryport
Emmen - Coevorden, Railport Veendam, Groningen Seaports, Port of
Harlingen of de binnenhaven van Meppel? 

De Staten van Groningen hebben ook in het verleden de Economische
visie Eemsdelta 2030 aangenomen. Hierin staat ook iets wat verband
houdt met de lijn Veendam - Stadskanaal - Emmen. Als er
vrachtverkeer van de weg moet dan hoort de haven van Delfzijl wel op
deze spoorlijn aangesloten te worden. Hierin staat het
volgende: Aansluiting Delfzijl met spoorverbinding Groningen – Nieuweschans 
Voor de veiligheid en de leefbaarheid van elf kernen (onder andere Winschoten,
Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Appingedam en Delfzijl) is het goed om het spoor
vanaf Oosterhorn een andere route te laten volgen. De verkeersdruk op dit spoor is nu nog
beperkt maar zal gaan toenemen. De verwachting is echter dat in 2030 ca. 21% van het
goederenvervoer het transport van gevaarlijke stoffen voor het chemiepark Oosterhorn
betreft. Knelpunt daarbij is dat de treinen die de gevaarlijke stoffen vervoeren tussen de
reizigerstreinen door rijden en dat kan problemen opleveren voor de dienstregeling. Tevens
leidt dit tot een extra geluidsbelasting van 3-7 dB(A). Ook vanwege de landelijke ambities
om het vervoer via de weg steeds meer via spoor en water te laten verlopen kan het tracé
steeds drukker worden. 
Doel: verbetering van de externe veiligheid en leefbaarheid Termijn: 
vervolgaanpak voor 2025 bepalen 
 Eerste vervolgstap: de gemeente Delfzijl neemt het initiatief voor het uitvoeren van een
onderzoek naar de noodzaak en de haalbaarheid 
 Product: een haalbaarheidsonderzoek

Dit onderzoek moet in context gezien worden met Veendam -
Stadskanaal - Emmen - Rheine/Duitsland. In het onderzoek van
Witteveen + Bos is feitelijke alleen maar onderzoek gedaan naar 1
dienstregeling; Groningen - Almelo. Naar het spoorgoederenvervoer is
niet gekeken in dit vraagstuk. Terwijl dit ook meegenomen moet
worden in de onderzoeken om als politiek een compleet beeld te
krijgen. Deze spoorlijn had er ook al moeten liggen, maar volgens het
Rijk zijn er geen logistieke knooppunten in Noord-Nederland? Hierbij
verwijs ik graag naar een vergelijkbaar project in de kanaalzone Gent -
Terneuzen: http://gentsekanaalzone.be/spoorlijn-gent-zelzate-
terneuzen/ . Tevens vindt u als bijlage het Movaresonderzoek naar deze
verbinding van april 2016. Waarbij een opvallend iets stond bij het
kopje financiering: Financiering 
Er zijn verschillende scenario’s om tot realisatie van de  spoorverbinding op de
oostoever tussen Terneuzen en Gent te komen. Aansluiting bij Europese
cofinancieringsmogelijkheden (CEF / TEN-T) ligt voor de hand. Dit begint
nationaal met de opname van dit project in het MIRT middels een MIRT
onderzoek. 

http://gentsekanaalzone.be/spoorlijn-gent-zelzate-terneuzen/
http://gentsekanaalzone.be/spoorlijn-gent-zelzate-terneuzen/


Voor onze regio betekent vertaald dat in de industriële zone Noordoost-
Gronngen en Zuidoost-Drenthe via een gemeenschappelijke verbinding
aansluiting vinden via Coevorden op het Duitse spoornetwerk. In dit
onderzoek speelde ook het regionale grensoverschrijdende
personenverkeer per trein een rol mee tussen België en Zeeuws-
Vlaanderen. 

Welke acties gaat u nu ondernemen als volksvertegenwoordiger om dit
project op de kaart en zeker gerealiseerd te krijgen zonder dat u zich
iets aantrekt van de Randstedelijke arrogantie wat onze bestuurders
blijkbaar weldoen. Dus niet vechten voor ons rechtmatig deel van de
taart genaamd MIRT. 

Met vriendelijke groet,

Frank Menger
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1. DE EUROPESE VERVOERSRUIMTE VOORBEREIDEN OP DE TOEKOMST 

1. Vervoer is essentieel voor onze economie en maatschappij. Mobiliteit is vitaal voor 
de interne markt en voor de levenskwaliteit van de burger, die de vrijheid geniet om 
te reizen. Vervoer is een randvoorwaarde voor groei en jobcreatie: het moet 
duurzaam zijn in het licht van de uitdagingen waar we voor staan. Vervoer heeft 
een mondiale dimensie en vergt derhalve een sterke internationale samenwerking. 

2. De toekomstige welvaart van ons continent hangt af van de mate waarin alle 
Europese regio's hun concurrentiepositie binnen de wereldeconomie in stand 
kunnen houden. Dat vergt een efficiënt vervoerssysteem. 

3. Het Europees vervoer bevindt zich op een kruispunt. Naast de traditionele 
knelpunten kampt de EU met een aantal nieuwe uitdagingen. 

4. Er moet nog een lange weg worden afgelegd voor de voltooiing van de interne 
vervoersmarkt, die nog steeds met een aantal belangrijke knelpunten en 
belemmeringen kampt. Een aantal problemen moeten worden herbekeken – hoe kan 
in het licht van de te verwachten schaarste en milieuvereisten aan hulpbronnen 
worden ingespeeld op het verlangen van de burger om te reizen en op de 
economische behoefte aan goederenvervoer? De vervoerssystemen van Oost- en 
West-Europa moeten worden verenigd om tegemoet te komen aan de 
vervoersbehoeften van nagenoeg het hele continent en zijn 500 miljoen inwoners. 

5. Olie zal de volgende decennia schaarser worden en de onzekerheid over de 
bevoorrading zal toenemen. Zoals het IEA onlangs heeft gesteld, zullen de 
olieprijzen sterker stijgen indien we er niet in slagen koolstofuitstoot te reduceren. 
In 2010 heeft de EU voor ongeveer 210 miljard euro olie ingevoerd. Onze sterke 
olieafhankelijkheid kan onze mogelijkheden om te reizen – en de veiligheid van 
onze economie – ernstig in het gedrang brengen en zware gevolgen hebben voor de 
inflatie, de handelsbalans en het algemene concurrentievermogen van de EU-
economie. 

6. Tegelijk heeft de EU een oproep gelanceerd, daarin bijgetreden door de 
internationale gemeenschap, om de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen 
drastisch te beperken om de opwarming van het klimaat te beperken tot minder dan 
2 °C. Om deze doelstelling te bereiken en als onderdeel van de vereiste 
uitstootverlaging door de volledige groep van ontwikkelde landen, dient de EU 
tegen 2050 de totale uitstoot met 80 tot 95% te verminderen ten opzichte van het 
niveau in 1990. Uit de analyse van de Commissie1 blijkt dat in een aantal sectoren 
nog sterkere reducties kunnen worden bereikt. In de vervoerssector, waar de 
uitstoot van broeikasgassen nog steeds sterk blijft toenemen, moet de uitstoot van 
broeikasgassen tegen 2050 met minsten 60% worden verminderd ten opzichte van 
19902. Tegen 2030 wordt voor vervoer gestreefd naar een daling van de 
broeikasgasemissies met 20% ten opzichte van 2008. Gelet op de sterke groei van 

                                                 
1 Zie de mededeling van de Commissie: "Routekaart naar een concurrerende koolstofarme economie in 

2050", COM(2011) 112. 
2 Dit betekent dat de uitstoot met ongeveer 70% moet worden verminderd ten opzichte van 2008. 
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de vervoersemissies tijdens de jongste twee decennia, zou de uitstoot daarmee nog 
steeds 8% hoger liggen dan in 1990. 

7. Sinds de eerste grote oliecrisis 40 jaar geleden is het vervoerssysteem – ondanks de 
technische vooruitgang, het potentieel voor kosteneffectieve energie-
efficiëntieverbeteringen en de geleverde beleidsinspanningen – fundamenteel niet 
veranderd. Ons vervoer is energie-efficiënter geworden, maar de EU blijft voor 
90% van haar energiebehoeften afhankelijk van olie en olieproducten. Het vervoer 
is schoner, maar door zijn groei blijft het nog steeds een grote bron van 
geluidshinder en luchtverontreiniging. 

8. Nieuwe voertuig- en verkeersbeheertechnologieën zijn essentieel om de uitstoot in 
de EU en de rest van de wereld terug te dringen. De race naar duurzame mobiliteit 
wordt op wereldschaal gelopen. Uitstel en een te voorzichtige invoering van nieuwe 
technologieën kan een onomkeerbare terugval van de Europese vervoersindustrie 
teweegbrengen. De vervoerssector van de Unie wordt geconfronteerd met 
toenemende concurrentie op de snel ontwikkelende mondiale vervoersmarkten. 

9. Talrijke Europese bedrijven zijn wereldleider op het gebied van infrastructuur, 
logistiek, verkeersbeheersystemen en de bouw van vervoersuitrusting, maar nu 
andere regio's in de wereld enorme programma's opzetten om hun vervoer te 
moderniseren en te investeren in infrastructuur, is het essentieel dat het Europees 
vervoer zich blijft ontwikkelen en investeert om zijn concurrentiepositie te 
handhaven. 

10. Infrastructuur creëert mobiliteit. Een grondige bijsturing van het vervoerssysteem 
is niet haalbaar zonder een aangepast netwerk en een intelligenter gebruik daarvan. 
Investeringen in vervoersinfrastructuur hebben in het algemeen een positief effect 
op de economische groei, zorgen voor welvaart en banen en bevorderen de handel, 
de geografische bereikbaarheid en de mobiliteit van mensen. Bij de planning moet 
getracht worden de economische groei maximaal te stimuleren en de negatieve 
effecten op het milieu zoveel mogelijk te beperken. 

11. Congestie vormt een groot probleem, met name op de wegen en in de lucht, en 
brengt de bereikbaarheid in het gedrang. Bovendien is de vervoersinfrastructuur in 
het oosten van de Unie minder sterk ontwikkeld dan in het westen, terwijl beide 
dichter bij elkaar moeten worden gebracht. De overheidsmiddelen voor de 
financiering van infrastructuur staan onder toenemende druk en er is behoefte aan 
een nieuw financierings- en tariferingsbeleid. 

12. Sinds de publicatie van het Witboek vervoer in 2001 is heel wat bereikt. De 
luchtvaart- en wegvervoermarkten zijn verder vrijgemaakt, die voor het 
spoorvervoer gedeeltelijk. Het gemeenschappelijk Europees luchtruim werd met 
succes ingevoerd. Alle vervoerswijzen zijn veiliger geworden. Er werden nieuwe 
regels vastgesteld op het gebied van arbeidsvoorwaarden en passagiersrechten. De 
trans-Europese netwerken (gefinancierd via de TEN-V, de Structuurfondsen en het 
Cohesiefonds) hebben bijgedragen tot de geografische cohesie en de aanleg van 
hogesnelheidslijnen. De internationale banden en samenwerking werden versterkt. 
Er werden grote inspanningen geleverd om de milieuprestaties van het vervoer te 
verbeteren. 
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13. Ons vervoerssysteem is echter nog steeds niet duurzaam. Wanneer we 40 jaar 
vooruit kijken, is het duidelijk dat we van koers moeten veranderen. Indien we het 
huidige beleid voortzetten, zal de olieafhankelijkheid van het vervoer nauwelijks 
onder de 90%3 dalen en zal het aandeel hernieuwbare energie nauwelijks hoger 
liggen dan de 10%-doelstelling voor 2020. De CO2-uitstoot door vervoer zou tegen 
2050 nog steeds een derde hoger liggen dan in 1990. De congestiekosten zullen 
tegen 2050 met ongeveer 50% stijgen. De bereikbaarheidskloof tussen centraal en 
perifeer gelegen gebieden zal nog groeien. De maatschappelijke kosten van 
ongevallen en geluidsoverlast zouden blijven stijgen4. 

14. Voortbouwend op de lessen uit het verleden, biedt dit stappenplan een algemene 
kijk op de ontwikkelingen op het gebied van vervoer, op de toekomstige 
uitdagingen en op de beleidsinitiatieven die moeten worden onderzocht. De visie 
van de Commissie op de toekomst van het vervoer wordt toegelicht in deel 2. De 
belangrijkste maatregelen om die visie te realiseren worden geschetst in deel 3, 
samengevat in bijlage I en uitvoeriger beschreven in het begeleidende 
werkdocument van de diensten van de Commissie. 

2. EEN VISIE VOOR EEN CONCURREREND EN DUURZAAM VERVOERSSYSTEEM 

2.1. De toename van het vervoer en de mobiliteit verzoenen met een 
emissiereductie van 60% 

15. Ingrijpende maatregelen leveren talrijke voordelen op. De vervoersindustrie is een 
belangrijke economische sector: de sector zelf telt in de EU 10 miljoen werknemers 
en vertegenwoordigt ongeveer 5% van het BBP. 

16. De EU en de regeringen moeten producenten en bedrijven (in de mate van het 
mogelijk uitgaande van marktmechanismen) duidelijkheid verschaffen over de 
toekomstige beleidskaders zodat zij een investeringsbeleid kunnen uitstippelen. Een 
samenhangend beleid in de hele Unie is essentieel - een situatie waarin bijvoorbeeld 
één lidstaat uitsluitend voor elektrische auto's zou opteren en een andere zich 
volledig op biobrandstoffen richt, zou het vrij verkeer in Europa tenietdoen. 

17. De uitdaging bestaat erin de olieafhankelijkheid van het vervoerssysteem te 
doorbreken zonder in te boeten aan efficiëntie en mobiliteit. Overeenkomstig het 
vlaggenschipinitiatief voor een "efficiënt gebruik van hulpbronnen" in het kader 
van de Europa 2020-strategie5 en het nieuwe "energie-efficiëntieplan 2011"6 bestaat 
de belangrijkste doelstelling van het Europees vervoersbeleid erin bij te dragen tot 
de ontwikkeling van een systeem dat de Europese groei ondersteunt, het 
concurrentievermogen versterkt en hoogwaardige mobiliteitsdiensten biedt met een 
efficiënter gebruik van hulpbronnen. In de praktijk moeten we werk maken van 
vervoer dat minder en schonere energie gebruikt, optimaler gebruik maakt van een 

                                                 
3 Zelfs in een scenario waarin het gebruik van biobrandstoffen en elektriciteit nog licht toeneemt ten 

opzichte van het huidige niveau. 
4 Een beschrijving van de manier waarop vervoer zich tot 2050 zou ontwikkelen indien niet wordt 

ingegrepen om deze trends om te buigen (referentiescenario) wordt gegeven in bijlage 3: 
"Referentiescenario (2010-2050)" van de effectbeoordeling bij het Witboek vervoer. 

5 COM(2010) 2020. 
6 COM(2011) 109. 
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moderne infrastructuur en minder schade toebrengt aan het milieu en belangrijke 
natuurlijke hulpbronnen, zoals water, land en ecosystemen. 

18. De mobiliteit beperken is geen optie. 

19. Er moeten nieuwe vervoerspatronen worden ontwikkeld waarbij grotere 
hoeveelheden goederen en grotere aantallen passagiers samen naar hun bestemming 
worden gebracht via de efficiëntste (combinatie van) vervoerswijzen. Individueel 
vervoer wordt bij voorkeur gebruikt voor de laatste kilometers van een traject en 
wordt met schone voertuigen verricht. Informatietechnologie zorgt voor 
eenvoudigere en betrouwbaardere overstappen. Gebruikers betalen de volledige 
kosten van het vervoer in ruil voor minder congestie, meer informatie, een betere 
dienstverlening en meer veiligheid. Toekomstige ontwikkelingen moeten aan een 
aantal principes beantwoorden: 

– bij alle vervoerswijzen moet de energie-efficiëntie van voertuigen worden 
verbeterd; ontwikkelen en invoeren van duurzame brandstoffen en 
aandrijfsystemen; 

– de prestaties van multimodale logistieke ketens optimaliseren, onder meer door 
gebruik te maken van vervoerswijzen die efficiënter met hulpbronnen 
omspringen wanneer andere technologische innovaties niet zouden volstaan (bv. 
goederenvervoer over lange afstand); 

– een efficiënter gebruik van de vervoersinfrastructuur dankzij een beter 
verkeersbeheer en informatiesystemen (bv. ITS, SESAR, ERTMS, SafeSeaNet, 
RIS), geavanceerde logistiek en marktmaatregelen zoals de volledige invoering 
van een geïntegreerde Europese spoorvervoermarkt, het opheffen van de 
beperkingen op cabotage en van de belemmeringen voor de kustvaart, 
transparante prijsvorming enz. 

20. Er is geen tijd voor uitstel. Het duurt vele jaren om infrastructuur te plannen, te 
bouwen en uit te rusten. Treinen, vliegtuigen en schepen gaan bovendien decennia 
mee. De keuzes die we nu maken, zijn bepalend voor het vervoer in 2050. We 
moeten op Europees niveau actie ondernemen om ervoor te zorgen dat we samen 
met onze partners het vervoer van de toekomst ontwikkelen in plaats van dat elders 
in de wereld te laten gebeuren. 

21. Om de hierboven geschetste problemen op te lossen moeten we tegen 2050 zeer 
verregaande doelstellingen halen – en ambitieuze doelstellingen tegen 2020/30 om 
zeker te zijn dat we op de goede weg zijn. De mate waarin het vervoerssysteem kan 
worden bijgestuurd, is voor elk vervoerssegment verschillend omdat voor elk 
segment andere technologische opties in aanmerking komen. Hierna gaat de 
Commissie dan ook uit van drie belangrijke vervoerssegmenten: middellange 
afstand, lange afstand en stedelijk vervoer. De uitkomst wordt bepaald door talrijke 
actoren: de EU, de lidstaten, regio's, steden, maar ook de bedrijven, de sociale 
partners en burgers zullen hun steentje moeten bijdragen. 

2.2. Een efficiënt kernnetwerk voor multimodaal interstedelijk reizen en vervoer 

22. Voor middellange afstanden zijn de nieuwe technologieën minder ver gevorderd en 
zijn er minder modale keuzes voorhanden dan in de stad. Dit is echter het segment 



NL 7   NL 

waarop het EU-beleid het grootste effect kan hebben (minder conflicten met het 
subsidiariteitsbeginsel of internationale overeenkomsten). Voertuigen die zuiniger 
omspringen met hulpbronnen en schonere brandstoffen zullen wellicht niet volstaan 
om de vereiste emissiedaling te bereiken en bieden geen antwoord op het 
congestieprobleem. Ze moeten gepaard gaan met een overschakeling naar grote 
volumes voor vervoer over lange afstanden. Dit betekent voor passagiers meer 
gebruik maken van autobus en touringcar, de trein en het vliegtuig en, voor 
goederen, multimodale oplossingen waarbij vervoer over lange afstand via het 
spoor en over het water verloopt. 

23. Een betere vervoerswijzekeuze vergt een sterkere integratie van de modale 
netwerken: luchthavens, havens, trein-, metro- en busstations, moeten beter met 
elkaar worden verbonden en worden omgevormd tot multimodale 
passagiersknooppunten. Online informatie-, boekings- en betalingssystemen waarin 
alle vervoerswijzen zijn geïntegreerd, moeten multimodale verplaatsingen 
vergemakkelijken. Een groter gebruik van collectieve vervoerswijzen moet gepaard 
gaan met een aangepast passagiersrechtenkader. 

24. Goederenvervoer over korte en middellange afstand (minder dan 300 km)7 zal in 
grote mate met vrachtwagens blijven gebeuren. Het is derhalve belangrijk, naast het 
aanmoedigen van alternatieve vervoersoplossingen (spoor, vervoer via het water), 
om vrachtwagens efficiënter te maken door de ontwikkeling en invoering van 
nieuwe motoren en schonere brandstoffen, het gebruik van intelligente 
vervoerssystemen en andere maatregelen om de marktmechanismen te versterken. 

25. Op langere afstand zijn de mogelijkheden om het wegvervoer koolstofvrij te maken 
beperkter en moet multimodaal goederenvervoer voor verladers economisch 
aantrekkelijk worden gemaakt. Dit vergt een efficiënte comodaliteit. De EU dient te 
werk te maken van specifieke goederencorridors met een optimaal energieverbruik, 
een sterk gereduceerde uitstoot en een minimale impact op het milieu en die 
aantrekkelijk zijn door hun betrouwbaarheid, beperkte congestie en lage exploitatie- 
en administratiekosten. 

26. Het spoor heeft, in het bijzonder voor het vervoer van goederen, soms een 
onaantrekkelijk imago. Voorbeelden in een aantal lidstaten bewijzen nochtans dat 
het een aantrekkelijk alternatief kan zijn. Er moet een structurele omwenteling op 
gang worden gebracht waardoor het spoor effectief kan concurreren en op 
middellange en lange afstand een groter aandeel van het goederenvervoer voor zijn 
rekening kan nemen (voor passagiers, zie hierna). Er zijn aanzienlijke investeringen 
nodig om de capaciteit van het spoornet uit te breiden en te moderniseren. 
Geleidelijk moet nieuw rollend materieel worden ingevoerd met stille remmen en 
automatische koppelingen. 

27. Aan de kusten moeten meer en efficiëntere toegangspunten tot de Europese 
markten worden voorzien zodat overbodig verkeer dwars door Europa wordt 
vermeden. Zeehavens vervullen een cruciale rol als logistieke centra en hebben 
behoefte aan efficiënte hinterlandverbindingen. Hun ontwikkeling is essentieel om 

                                                 
7 Uit berekeningen op basis van Eurostatgegevens blijkt dat meer dan de helft van alle via de weg 

vervoerde goederen (uitgedrukt in tonnage) vervoerd worden over afstanden van minder dan 50 km en 
dat die afstand in driekwart van de gevallen minder dan de 150 km bedraagt. 
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de grotere goederenvolumes te verwerken, zowel via kustvaart binnen de EU als via 
scheepvaart naar de rest van de wereld. De binnenvaart, met name waar nog 
onaangeroerd potentieel bestaat, moet een grotere rol spelen voor het vervoer van 
goederen naar het hinterland en als verbinding tussen de Europese zeeën. 

2.3. Wereldwijde gelijke concurrentievoorwaarden voor reizen over lange afstand 
en intercontinentaal goederenvervoer 

28. De scheep- en luchtvaart bezitten een inherente globale dimensie. In de luchtvaart 
moet werk worden gemaakt van efficiëntere toestellen en een beter 
luchtverkeersbeheer. Dit zorgt niet alleen voor een daling van de uitstoot, maar 
garandeert ook een concurrentievoordeel; er moet evenwel op gelet worden in de 
EU geen buitensporige exploitatiebelemmeringen op te leggen die de rol van de EU 
als wereldwijde luchtvaarthub in het gedrang kunnen brengen. De 
vervoerscapaciteit moet worden geoptimaliseerd en, waar nodig, uitgebreid om 
tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar reizen van en naar derde landen 
en gebieden in Europa die anders moeilijk bereikbaar zijn, waardoor de Europese 
luchtvaart tegen 2050 zou kunnen verdubbelen. In andere gevallen (hoge snelheid) 
moet het spoor een groot deel van het verkeer over middellange afstand voor zijn 
rekening nemen. Om de 2050-doelstelling te halen moet de Europese 
luchtvaartsector een pioniersrol vervullen in het gebruik van koolstofarme 
brandstoffen. 

29. Ook in de scheepvaart moeten de concurrentievoorwaarden op wereldschaal8 gelijk 
worden geschakeld. De EU moet – in samenwerking met de IMO en andere 
internationale organisaties – streven naar de universele toepassing en handhaving 
van strenge normen inzake veiligheid, beveiliging, milieubescherming, 
arbeidsvoorwaarden en de bestrijding van piraterij. De milieuprestaties van de 
scheepvaart kunnen en moeten worden verbeterd door zowel betere technologie en 
brandstoffen als een bijsturing van de exploitatie: de totale CO2-uitstoot door de 
scheepvaart moet tegen 2050 met 40% (indien haalbaar) worden verminderd ten 
opzichte van 2005. 

2.4. Schoon stedelijk vervoer en woon- werkverkeer 

30. Door de hogere bevolkingsdichtheid en omdat de autonomie van een voertuig in de 
stad minder belangrijk is, is het in steden gemakkelijk om over te schakelen op 
schonere voertuigen. Er is meer openbaar vervoer beschikbaar en men kan zich ook 
te voet en met de fiets verplaatsen. Steden leiden het meest onder congestie, slechte 
luchtkwaliteit en lawaaihinder. Stedelijk vervoer is verantwoordelijk voor ongeveer 
een kwart van de CO2-uitstoot door vervoer en 69% van de verkeersongevallen 
gebeuren in de stad. De geleidelijke verdwijning van voertuigen op klassieke 
brandstoffen9 uit onze steden zal sterk bijdragen tot de vermindering van onze 
olieafhankelijkheid, van de uitstoot van broeikasgassen en van de plaatselijke 
luchtverontreiniging en lawaaihinder. Om hierop in te spelen moet voor deze 
nieuwe voertuigen een aangepaste oplaad-/tankinfrastructuur worden ontwikkeld. 

                                                 
8 De EU heeft een geïntegreerd maritiem beleid ontwikkeld waarin de scheepvaart in een bredere 

beleids-, concurrentie- en regionale ontwikkelingscontext wordt bekeken, zie COM(2009) 540. 
9 Met "voertuigen op klassieke brandstoffen" wordt bedoeld voertuigen met een niet-hybride interne 

verbrandingsmotor. 
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31. Een toename van het openbaarvervoergebruik in combinatie met 
minimumdienstverplichtingen zal het mogelijk maken de densiteit en frequentie te 
verhogen en een nieuwe dynamiek op gang brengen in het openbaar vervoer. 
Dankzij het beheer van de vervoersvraag en ruimtelijke ordening kunnen de 
verkeersvolumes worden gereduceerd. Verplaatsingen te voet en met de fiets 
faciliteren, moet een integrerend onderdeel worden van stedelijke mobiliteit en 
infrastructuurontwerp. 

32. Het gebruik van compactere, lichtere en gespecialiseerde wegvoertuigen voor 
passagiers moet worden aangemoedigd. Grote wagenparken van stadsbussen, taxi's 
en bestelwagens zijn bijzonder geschikt voor de invoering van alternatieve 
aandrijfsystemen en brandstoffen. Zij kunnen een aanzienlijke bijdrage leveren tot 
de vermindering van de koolstofuitstoot door het stedelijk vervoer en vormen 
tegelijk een testomgeving voor nieuwe technologieën en een gelegenheid voor de 
eerste introductie daarvan op de markt. Ook rekeningrijden en het wegwerken van 
fiscale anomalieën kunnen het gebruik van het openbaar vervoer en de geleidelijke 
invoering van alternatieve aandrijfsystemen stimuleren. 

33. De interface tussen goederenvervoer over lange afstand en de laatste kilometers tot 
de eindbestemming moet efficiënter worden georganiseerd. Doel is individuele 
leveringen, het minst efficiënte deel van het traject, te beperken tot een zo kort 
mogelijk traject. Het gebruik van intelligente vervoerssystemen draagt bij tot 
verkeersbeheer in realtime en vermindert de levertijd en congestie tijdens de laatste 
kilometers. Dit vervoer kan worden uitgevoerd door stedelijke vrachtwagens met 
een lage uitstoot. Het gebruik van elektrische, hybride en waterstofvoertuigen zal 
niet alleen de uitstoot, maar ook het geluid verminderen, waardoor een groter deel 
van het goederenvervoer in de stad tijdens de nacht kan gebeuren. Dit zou de 
congestie tijdens de ochtend- en avondspits verlichten. 

2.5. Tien doelstellingen voor een concurrerend vervoersystemen met een efficiënt 
gebruik van hulpbronnen: stappen op weg naar een reductie van de 
broeikasgasemissies met 60% 

Ontwikkelen en invoeren van nieuwe en duurzame brandstoffen en aandrijfsystemen 

(1) het gebruik van voertuigen op klassieke brandstoffen in de stad halveren tegen 2030; 
en volledig verbieden tegen 2050; de stadsdistributie tegen 2030 grotendeels CO2-
vrij maken10; 

(2) het aandeel van duurzame koolstofarme brandstoffen in de luchtvaart tegen 2050 
verhogen tot 40%; eveneens tegen 2050 de CO2-uitstoot door het gebruik van 
bunkerbrandstoffen in de scheepvaart met 40% verminderen (indien mogelijk met 
50%11). 

De prestaties van multimodale logistieke ketens verbeteren, onder meer door een 
groter gebruik van energie-efficiëntere vervoerswijzen 

                                                 
10 Hierdoor zal ook de uitstoot van schadelijke stoffen sterk dalen. 
11 Zie de mededeling van de Commissie: "Routekaart naar een concurrerende koolstofarme economie in 

2050", COM(2011) 112. 
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(3) tegen 2030 moet 30% van het goederenvervoer via de weg over afstanden van meer 
dan 300 km per spoor of over het water gebeuren en tegen 2050 meer dan 50% 
dankzij efficiënte en groene goederencorridors; om die doelstelling te bereiken, moet 
een aangepaste infrastructuur worden uitgebouwd; 

(4) het Europese hogesnelheidsnet tegen 2050 voltooien; de lengte van het bestaande 
hogesnelheidsnet tegen 2030 verdrievoudigen en in alle lidstaten een dicht spoornet 
in stand houden; tegen 2050 moet meer dan de helft van het passagiersvervoer over 
middellange afstand per spoor gebeuren; 

(5) in de hele EU een volledig functioneel en gebiedsdekkend multimodaal TEN-V-
kernnetwerk tegen 2030, met tegen 2050 een hoogwaardig netwerk met bijhorende 
informatiediensten; 

(6) alle grote luchthavens tegen 2050 aansluiten op het spoornet, bij voorkeur op het 
HST-net; ervoor zorgen dat alle zeehavens goed zijn ontsloten door het 
goederenvervoer per spoor en, indien mogelijk, ook de binnenvaart. 

Informatiesystemen en marktstimulansen om de efficiency van het vervoerssysteem en 
het infrastructuurgebruik te verhogen 

(7) invoering van gemoderniseerde infrastructuur voor luchtverkeersbeheer (SESAR12) 
in Europa tegen 2020 en voltooiing van het gemeenschappelijk Europees luchtruim; 
invoering van vergelijkbare verkeersbeheerssystemen voor het vervoer over land en 
water (ERTMS13, ITS14, SSN, LRIT15, RIS16). Invoering van het Europees 
wereldwijd satellietnavigatiesysteem (Galileo); 

(8) tegen 2020 het kader ontwikkelen voor een Europees multimodaal informatie-, 
beheers- en tariefsysteem; 

(9) tegen 2050 het aantal verkeersdoden tot nagenoeg nul herleiden; om die doelstelling 
te bereiken, streeft de EU naar een halvering van het aantal slachtoffers tegen 2020; 
ervoor zorgen dat de EU wereldleider is inzake de veiligheid en beveiliging van alle 
vervoerswijzen; 

(10) werk maken van de algemene toepassing van het principe "de gebruiker/de vervuiler 
betaalt" en verbintenissen van de private sector om anomalieën op te heffen, 
waaronder contraproductieve subsidies, inkomsten te genereren en de financiering 
van toekomstige vervoersinvesteringen te waarborgen. 

                                                 
12 Overeenkomstig het Europees ATM-masterplan: 
http://ec.europa.eu/transport/air/sesar/deployment_en.htm 
13 Overeenkomstig het Europees ERTMS-implementatieplan: zie Besluit C/2009/561 van de Commissie. 
14 Overeenkomstig het Easy Way 2 plan: zie Besluit C/2010/9675 van de Commissie. 
15 Richtlijn 2002/59/EG betreffende de invoering van een communautair monitoring en 

informatiesysteem voor de zeescheepvaart (PB L 208 van 5.8.2002, als gewijzigd bij Richtlijn 
2009/17/EG (PB L 131 van 28.5.2009). 

16 Zie Richtlijn 2005/44/EG. 
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3. DE STRATEGIE – DE NODIGE MAATREGELEN 

34. De realisatie van de hierboven geschetste visie vergt een efficiënt kader voor de 
gebruikers en exploitanten, een snelle invoering van nieuwe technologieën en een 
aangepaste infrastructuur: 

– De goede werking en een reële concurrentie op de interne markt wordt nog 
steeds gehinderd door een aantal belemmeringen. De doelstelling voor het 
volgende decennium is een echte interne Europese vervoersruimte te creëren 
door alle resterende barrières tussen vervoerswijzen en nationale systemen op te 
heffen, het integratieproces te stimuleren en het ontstaan van multinationale en 
multimodale vervoerders te faciliteren. Het beleid van de Commissie zal gepaard 
gaan met een waakzame handhaving van de concurrentieregels voor alle 
vervoerswijzen. Om spanningen en nadelige effecten te vermijden, moet een 
sterkere convergentie en handhaving van sociale regels, veiligheids- en 
milieuvoorschriften, normen inzake minimumdienstverlening en 
passagiersrechten een integrerend onderdeel vormen van die strategie. 

– Innovatie is essentieel voor deze strategie17. Onderzoek binnen de EU moet de 
volledige cyclus bestrijken van onderzoek en innovatie tot de geïntegreerde 
invoering door zich toe te spitsen op de meest kansrijke technologieën en alle 
betrokken actoren18 samen te brengen. Innovatie kan ook een rol spelen bij de 
aanmoediging van duurzamer gedrag. 

– Bij de inspanningen om een concurrerender en duurzamer vervoerssysteem tot 
stand te brengen moet worden nagedacht over de vereisten waaraan het netwerk 
moet voldoen en moeten de juiste investeringen worden voorzien: het EU-beleid 
inzake vervoersinfrastructuur moet ondersteund worden door een 
gemeenschappelijke visie en voldoende middelen. De vervoerskosten moeten 
volledig worden doorberekend in de prijs. 

35. Bijlage I bij deze mededeling bevat een lijst van de geplande maatregelen. In het 
begeleidende werkdocument van de Commissie wordt een gedetailleerde 
toelichting verschaft. 

3.1. Een interne Europese vervoersruimte 

36. Een interne Europese vervoersruimte moet het vervoer van personen en goederen 
vergemakkelijken, de kosten drukken en het Europees vervoer duurzamer maken. 
Het gemeenschappelijk Europese luchtruim dient volgens planning te worden 
ingevoerd en reeds in 2011 zal de Commissie maatregelen nemen om de capaciteit 
en kwaliteit van de Europese luchthavens te verbeteren. De grootste belemmeringen 
situeren zich op dit moment nog op de interne spoorvervoersmarkt, waarvan de 
voltooiing prioriteit geniet om tot een gemeenschappelijke Europese 
spoorwegruimte te komen. Dit betekent dat de technische, administratieve en 

                                                 
17 Zie de mededeling van de Commissie betreffende de "Innovatie-Unie", COM(2010) 546 en de 

mededeling van de Commissie "Een digitale Agenda voor Europa", COM(2010) 245/2. 
18 De mededeling van de Commissie COM(2010) 186, waarin een technologieneutrale aanpak wordt 

voorgesteld ten aanzien van de alternatieve brandstoffen voor interne verbrandingsmotoren, 
elektrische voertuigen en waterstof/brandstofcelvoertuigen, vormt de basis voor het beleid inzake 
schone en energiezuinige voertuigen. 
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juridische belemmeringen voor de toegang tot de nationale spoorwegmarkten 
moeten worden weggewerkt. Een verdere integratie van de markt voor het 
goederenvervoer via de weg zal het wegvervoer nog efficiënter en competitiever 
maken. Voor de scheepvaart zal de invoering van een "blauwe gordel" in de zeeën 
rond Europa de formaliteiten voor schepen die tussen EU-havens varen 
vereenvoudigen en er moet een passend netwerk worden opgezet voor de uitvoering 
van de Europese taken inzake de binnenvaart. De markttoegang tot havens moet 
verder worden verbeterd. 

37. De openstelling van de markt moet gepaard gaan met degelijke banen en 
arbeidsvoorwaarden aangezien personeel een essentieel element is van een 
hoogwaardig vervoerssysteem. Het is algemeen bekend dat de vervoerssector in de 
toekomst met een groot gebrek aan arbeidskrachten en vaardigheden zal kampen. 
Het is belangrijk om het concurrentievermogen en de sociale aspecten met elkaar te 
verzoenen. Sociaal overleg moet ervoor zorgen dat sociale conflicten, die in een 
aantal sectoren, met name de luchtvaart, reeds aanzienlijke economische verliezen 
hebben veroorzaakt, te vermijden. 

38. Beveiliging van het vervoer staat hoog op de Europese agenda. De brede 
benadering van de EU van beleid, regelgeving en monitoring van de beveiliging in 
de lucht- en scheepvaart moet verder worden versterkt en verankerd door 
samenwerking met belangrijke internationale partners. Voor de beveiliging van 
passagiers moeten de screeningmethodes worden verbeterd om een hoog 
beveiligingsniveau te combineren met minimale hinder. Voor goederen die van 
buiten de EU afkomstig zijn kan worden gedacht aan een op risico gebaseerde 
aanpak. Voorts moet een passende Europese aanpak worden gezocht voor die 
aspecten van de beveiliging van het vervoer over land waar EU-maatregelen een 
toegevoegde waarde bieden. 

39. Een kader creëren voor een veilig vervoer is essentieel voor de Europese burger. Er 
wordt een Europese strategie ontwikkeld voor de veiligheid van de 
burgerluchtvaart, die voorziet in aanpassing aan nieuwe technologieën en, uiteraard, 
internationale samenwerking met onze belangrijkste partners. In de scheepvaart 
vergt de veiligheid van passagiersschepen een proactieve aanpak. Het monitoring- 
en informatiesysteem voor de zeescheepvaart, SafeSeaNet, wordt de hoeksteen van 
alle maritieme informatietools voor de veiligheid en beveiliging van de scheepvaart 
en voor de bescherming van het milieu tegen verontreiniging door schepen. 
SafeSeaNet zal daardoor een cruciale bijdrage leveren tot de invoering van een 
gemeenschappelijke omgeving voor de uitwisseling van informatie voor het 
toezicht op het maritieme gebied19 van de EU en de invoering van een 
gemeenschappelijke scheepvaartruimte ondersteunen. Voor het spoor zijn de 
harmonisering en het toezicht op de veiligheidscertificering essentiële elementen 
van een gemeenschappelijke Europese spoorwegruimte. In deze drie 
vervoerssectoren vervullen het Europees Agentschap voor de veiligheid van de 
luchtvaart, het Agentschap voor de maritieme veiligheid en het Europees 
Spoorwegbureau een essentiële functie. 

                                                 
19 COM(2009) 538 definitief en COM(2010) 584 definitief. 
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40. Hoewel het aantal verkeersdoden in de EU het afgelopen decennium ongeveer 
gehalveerd is, kwamen op de Europese wegen in 2009 nog 34 500 mensen om het 
leven. Maatregelen op het gebied van technologie, handhaving, opleiding en 
bijzondere aandacht voor kwetsbare weggebruikers zijn belangrijk om het aantal 
doden nog drastisch te verminderen. 

41. De kwaliteit, toegankelijkheid en betrouwbaarheid van vervoersdiensten zal de 
volgende jaren nog belangrijker worden, met name door de veroudering van de 
bevolking en om het openbaar vervoer te promoten. Aantrekkelijke frequenties, 
comfort, vlotte toegankelijkheid, een betrouwbare dienstverlening en intermodale 
integratie zijn de belangrijkste kenmerken van een hoogwaardige dienstverlening. 
De beschikbaarheid van informatie over reistijden en alternatieve routes is even 
belangrijk om naadloze mobiliteit van deur tot deur te waarborgen, zowel voor 
passagiers als goederen. 

42. De EU heeft reeds een uitgebreid pakket passagiersrechten vastgesteld en zal dat 
nog verder uitbreiden. De crisis door de aswolk en de extreme 
weersomstandigheden in 2010 hebben aangetoond dat mobiliteitsnoodplannen 
nodig zijn om de mobiliteit van personen en goederen in crisissituaties te 
waarborgen. Deze gebeurtenissen hebben aangetoond dat het vervoerssysteem 
weerbaarder moet worden gemaakt door de ontwikkeling van scenario's en 
noodplanning. 

3.2. Innovatie voor de toekomst – technologie en gedrag 

Een Europese strategie voor onderzoek, innovatie en implementatie inzake vervoer 

43. Een technologische oplossing zal niet volstaan om olie als brandstof te doen 
uitdoven. Dat vergt een nieuw mobiliteitsconcept, ondersteund door diverse nieuwe 
technologieën en duurzamer gedrag. 

44. Technologische innovatie kan helpen om sneller en goedkoper een efficiënter en 
duurzamer Europees vervoerssysteem tot stand te brengen door te werken aan drie 
belangrijke factoren: de efficiency van voertuigen dankzij nieuwe motoren, 
materialen en ontwerpen; een schoner energiegebruik dankzij nieuwe brandstoffen 
en aandrijfsystemen; een betere benutting van het netwerk en een veiligere 
exploitatie dankzij informatie- en communicatiesystemen. De synergieën met 
andere duurzaamheidsdoelstellingen zoals het terugdringen van de 
olieafhankelijkheid, de concurrentiekracht van de Europese auto-industrie en de 
positieve effecten op de gezondheid, met name door een betere luchtkwaliteit in de 
stad, zijn voor de EU doorslaggevende argumenten om haar inspanningen op te 
voeren en de ontwikkeling en introductie van schone voertuigen te versnellen. 

45. Het beleid inzake onderzoek en innovatie in het vervoer moet nog sterker en op 
coherente wijze ondersteuning bieden voor de ontwikkeling en invoering van de 
vereiste technologieën om het Europees vervoerssysteem modern, efficiënt en 
gebruiksvriendelijk te maken. Om doelmatiger te zijn moet technologisch 
onderzoek gepaard gaan met een systeembenadering, rekening houdend met 
vereisten inzake infrastructuur en regelgeving, coördinatie tussen de talrijke actoren 
en demonstratieprojecten om de marktintroductie aan te moedigen. De Commissie 
zal een innovatie- en implementatiestrategie voor de vervoerssector ontwikkelen in 
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nauwe samenwerking met het Europees Strategisch plan voor energietechnologie 
(SET-plan) en op zoek gaan naar geschikte beleids- en financieringsinstrumenten 
om een snelle toepassing van de onderzoeksresultaten te waarborgen. 

46. Dit betreft ook de ontwikkeling van intelligente mobiliteitssystemen in het kader 
van door de EU gefinancierd onderzoek, zoals het luchtverkeersbeheersysteem van 
de toekomst (SESAR), het Europees beheersysteem voor het spoorverkeer 
(ERTMS) en spoorinformatiesystemen, systemen voor maritiem toezicht 
(SafeSeaNet), rivierinformatiediensten (RIS), intelligente vervoerssystemen (ITS) 
en interoperabele onderlig gekoppelde oplossingen voor de volgende generatie 
multimodaal verkeersbeheer en informatiesystemen (onder meer op het gebied van 
tarieven). Er moet ook een investeringsplan worden opgesteld voor nieuwe 
navigatie-, verkeerstoezicht- en communicatiediensten. Even belangrijk zijn 
onderzoek en innovatie inzake aandrijftechnologieën en alternatieve brandstoffen 
(Green car en Clean Sky). 

47. Innovatie en marktintroductie moeten door een regelgevingskader worden 
ondersteund. Samen met het grotere gebruik van ICT-instrumenten zal de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens verder moeten 
worden ontwikkeld. Standaardisering en interoperabiliteitseisen, ook op 
internationaal niveau, zullen de technologische versnippering tegengaan en 
Europese bedrijven in staat stellen de voordelen van de volledige Europese 
vervoersmarkt volledig te benutten en wereldwijde marktperspectieven te creëren. 

Innoverende mobiliteitspatronen 

48. Nieuwe mobiliteitsconcepten kunnen niet dwangmatig worden opgelegd. Om 
duurzamer gedrag te promoten moet een betere mobiliteitsplanning actief worden 
aangemoedigd. Informatie over alle vervoerswijzen, zowel voor personen als 
goederen, over de mogelijkheden om ze te combineren en over hun milieueffecten, 
moet algemeen beschikbaar zijn. Intelligente intermodale ticketsystemen op basis 
van gemeenschappelijk EU-normen die in overeenstemming zijn met de 
concurrentieregelgeving van de Unie, zijn essentieel. Dit geldt niet alleen voor het 
passagiersvervoer maar ook voor goederen, waar behoefte is aan een betere 
elektronische routeplanning voor alle vervoerswijzen, een aangepaste regelgeving 
(intermodale vrachtdocumenten, verzekeringen, aansprakelijkheid) en 
informatieverstrekking in realtime, ook voor kleinere vrachten. ICT kan aan een 
aantal bereikbaarheidswensen tegemoet komen zonder extra mobiliteit te genereren. 

49. In een stedelijke context moet om de congestie en de uitstoot terug te dringen een 
multidisciplinair beleid worden gevoerd met oog voor ruimtelijke planning, 
tariefsystemen, efficiënt openbaar vervoer en infrastructuur voor niet-gemotoriseerd 
verkeer en voor het laden/tanken van schone voertuigen. Steden vanaf een bepaalde 
omvang moeten worden aangemoedigd stedelijke mobiliteitsplannen op te stellen 
waarin al deze elementen worden meegenomen. Stedelijke mobiliteitsplannen 
moeten volledig worden afgestemd op de geïntegreerde stadsontwikkelingsplannen. 
Er moet een EU-kader worden ontwikkeld om de interstedelijke en stedelijke 
tolsystemen interoperabel te maken. 
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3.3. Moderne infrastructuur en slimme tarieven en financiering 

Een Europees mobiliteitsnetwerk 

50. Europa heeft behoefte aan een kernnetwerk van corridors waarop grote en vaste 
hoeveelheden goederen en passagiersstromen op efficiënte wijze en met een lage 
uitstoot kunnen worden vervoerd door op grote schaal gebruik te maken van 
multimodale combinaties van efficiëntere vervoerswijzen dankzij de algemene 
toepassing van geavanceerde technologieën en de bevoorradingsinfrastructuur voor 
schone brandstoffen. 

51. Ondanks de uitbreiding van de Unie bestaan nog steeds aanzienlijke verschillende 
tussen de vervoersinfrastructuur in Oost- en West-Europa; er moeten inspanningen 
worden geleverd om deze weg te werken. Het Europees continent moet op het 
gebied van infrastructuur worden verenigd. 

52. Op dat kernnetwerk moet sterk worden ingezet op informatietechnologie om de 
administratieve procedures te vereenvoudigen, goederen te kunnen traceren en om 
de planning en verkeersstromen te optimaliseren (e-Freight). De invoering van die 
systemen moet worden aangemoedigd door de verplichte installatie ervan op TEN-
V-infrastructuur en de geleidelijke integratie van modale systemen. 

53. Het kernnetwerk moet efficiënte multimodale verbindingen waarborgen tussen de 
EU-hoofdsteden en andere belangrijke steden, luchthavens en grensovergangen en 
met andere belangrijke economische centra. De nadruk moet worden gelegd op het 
wegwerken van missing links, voornamelijk grensoverschrijdende trajecten en 
bottlenecks/omleidingen, op de opwaardering van bestaande infrastructuur en op de 
ontwikkeling van multimodale terminals in zee- en binnenhavens en op centra voor 
gebundelde stadsdistributie. Voor reizen over lange afstand moeten betere 
verbindingen tussen spoor en luchtvaart worden ontwikkeld. De snelwegen op zee 
vormen het maritieme element van het netwerk. 

54. Bij de selectie van projecten waaraan EU-bijstand wordt toegekend moet deze visie 
worden gevolgd en moet sterker de nadruk worden gelegd op de Europese 
toegevoegde waarde. Gefinancierde projecten moeten tegemoet komen aan de 
behoefte aan infrastructuur die de effecten op het milieu zoveel mogelijk beperkt, 
die bestand is tegen de potentiële effecten van de klimaatverandering en die 
gebruikers meer veiligheid biedt. 

55. Een goed functionerend vervoersnet vergt aanzienlijke middelen. De kosten om de 
EU-infrastructuur af te stemmen op de vervoersvraag worden geraamd op meer dan 
1,5 triljoen euro in de periode 2010-2030. Voor de voltooiing van het TEN-V-
netwerk is tot 2020 ongeveer 550 miljard euro nodig, waarvan ongeveer 215 
miljard euro om de belangrijkste bottlenecks weg te werken. De genoemde 
bedragen zijn exclusief investeringen in voertuigen, uitrusting en laadinfrastructuur, 
die op hun beurt kunnen oplopen tot één triljoen, om de beoogde emissiereductie 
van het vervoerssysteem te bereiken. 

56. Diverse publieke en private financieringsbronnen zullen moeten worden 
aangeboord. Het cohesie- en de structuurfondsen moeten beter worden 
gecoördineerd met de doelstellingen van het vervoersbeleid en de lidstaten moeten 
in hun nationale begrotingen voldoende middelen uittrekken voor infrastructuur en 
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voorzien in de nodige plannings- en uitvoeringscapaciteit. Andere mogelijke 
financieringsbronnen zijn de internalisering van de externe kosten en heffingen 
voor het gebruik van infrastructuur20, die extra inkomsten kunnen genereren 
waardoor het aantrekkelijker wordt om privékapitaal te investeren in infrastructuur. 

57. Om private financiering aan te trekken is er ook behoefte aan een beter 
regelgevingskader en innoverende financiële instrumenten. De beoordeling en 
vergunning van projecten moet op efficiënte en transparante wijze verlopen zodat 
de termijnen, kosten en onzekerheid worden beperkt. Nieuwe 
financieringsinstrumenten, bijvoorbeeld EU-projectobligaties21, kunnen de 
invoering van publiek-private-partnerschappen (PPP) op grotere schaal 
ondersteunen. 

Correcte prijszetting en het vermijden van concurrentieverstoringen 

58. Prijssignalen spelen een cruciale rol in talrijke beslissingen met langdurige effecten 
op het vervoerssysteem. De vervoersheffingen en belastingen moeten worden 
hervormd met het oog op een consequentere toepassing van de principes: "de 
vervuiler betaalt" en de "gebruiker betaalt". Ze moeten ervoor zorgen dat vervoer 
sterker bijdraagt tot het concurrentievermogen en de cohesiedoelstellingen, terwijl 
de algemene lasten voor de sector een weergave moeten zijn van de totale kosten, 
met inbegrip van de externe en infrastructuurkosten. Bredere sociaaleconomische 
voordelen en positieve externe effecten rechtvaardigen een zekere mate van 
overheidsfinanciering, maar de gebruikers zullen in de toekomst wellicht een groter 
aandeel van de kosten moeten dragen. Het is belangrijk dat gebruikers, exploitanten 
en investeerders correcte en consequente financiële prikkels krijgen. 

59. De internalisering van de externe kosten, het wegwerken van fiscale anomalieën en 
ongerechtvaardigde subsidies en een vrije en onvervalste mededinging maken 
derhalve deel uit van het beleid om de marktkeuzes in overeenstemming te brengen 
met de duurzaamheidsbehoeften (en om de economische kosten van een niet-
duurzaam verplaatsingsgedrag door te berekenen). Deze maatregelen zijn ook nodig 
om billijke concurrentievoorwaarden te creëren tussen vervoerswijzen die direct 
met elkaar concurreren. 

60. Voor de uitstoot van broeikasgassen worden twee belangrijke marktinstrumenten 
gebruikt: energieheffingen en de regelingen voor de handel in emissierechten. Op 
brandstoffen voor vervoer over land worden op dit moment heffingen toegepast, 
terwijl de regeling voor handel in emissierechten van toepassing is op 
elektriciteitsverbruik en, vanaf 2012, de luchtvaart. De herziening van de 
energiebelastingrichtlijn biedt de gelegenheid om de samenhang tussen de twee 
instrumenten te verbeteren. Tegelijk ijvert de EU binnen de IMO voor de sluiting 
van een internationale overeenkomst inzake de emissies door de scheepvaart, waar 
de klimaatkosten op dit moment niet worden geïnternaliseerd22. 

                                                 
20 In haar mededeling over de strategie voor de internalisering van de externe kosten (SEC(2008) 2207, 

begeleidend document bij COM(2008) 435) heeft de Commissie voor de hele vervoerssector een 
gemeenschappelijke methodologie vastgesteld voor de doorberekening van alle externe kosten. 

21 COM(2010) 700. 
22 Zie overweging 3 van Richtlijn 2009/29/EG. 
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61. De kosten van plaatselijke externe effecten, zoals lawaai, luchtverontreiniging en 
congestie kunnen worden geïnternaliseerd via de invoering van 
infrastructuurheffingen. Het recente voorstel van de Commissie voor een wijziging 
van de zogenaamde eurovignetrichtlijn is een eerste stap op weg naar een grotere 
internalisering van de door vrachtwagens veroorzaakte externe kosten, maar er 
blijven verschillen bestaan tussen de nationale verkeersheffingsregelingen. Er zal 
worden onderzocht of op het volledige interstedelijke netwerk geleidelijk een 
bindende geharmoniseerde internaliseringsregeling voor bedrijfsvoertuigen kan 
worden ingevoerd om een einde te maken aan de huidige situatie waarbij 
internationale wegvervoerders, naast het eurovignet, 5 nationale vignetten en 8 
verschillende transponders en tolcontracten nodig hebben om ongehinderd op het 
hele Europese wegennet te kunnen rijden. 

62. Voor personenauto's worden tolsystemen steeds meer beschouwd als een 
alternatieve manier om inkomsten te genereren en het verkeers- en 
verplaatsingsgedrag te beïnvloeden. De Commissie zal richtsnoeren ontwikkelen 
voor de invoering van internaliseringheffingen voor alle voertuigen en voor alle 
belangrijke externe kosten. Op lange termijn is het de bedoeling gebruiksheffingen 
te innen voor alle voertuigen en op het volledige wegennet zodat minstens de 
kosten van onderhoud van de infrastructuur, congestie, luchtverontreiniging en 
geluidshinder worden doorberekend. 

63. Tegelijk en vóór 2020 zal de Commissie ook een gemeenschappelijke aanpak 
ontwikkelen voor de internalisering van de kosten van geluidshinder en plaatselijke 
verontreiniging op het volledige spoornet. 

64. Talrijke vervoerstakken worden vanuit fiscaal oogpunt gunstiger behandeld dan de 
rest van de economie: fiscale behandeling van bedrijfswagens, vrijstelling van btw 
en energiebelastingen voor de internationale lucht- en scheepvaart, enz. In het 
algemeen geven deze regelingen signalen die strijdig zijn met inspanningen om het 
vervoerssysteem efficiënter te maken en de externe kosten ervan te drukken. De 
Commissie zal voorstellen onderzoeken om een grotere samenhang tot stand te 
brengen tussen de verschillende elementen van de vervoersfiscaliteit en om een 
snelle invoering van schone voertuigen aan te moedigen. 

3.4. De externe dimensie 

65. Vervoer heeft een fundamenteel internationale dimensie. Dat is de reden waarom de 
meeste maatregelen in het stappenplan betrekking hebben op 
vervoersontwikkelingen die de grenzen van de EU overschrijden. In derde landen 
markten aanboren voor vervoersdiensten, -producten en –investeringen blijft een 
grote prioriteit. Vervoer wordt derhalve meegenomen bij alle handelsbesprekingen 
(WHO, regionaal en bilateraal). Er zullen flexibele strategieën worden vastgesteld 
om ervoor te zorgen dat EU een toonaangevende rol blijft vervullen in de 
vervoerssector. 

66. Om dat te bereiken zal de Commissie de nadruk leggen op de volgende 
actieterreinen: 

– de regels inzake de interne markt uitbreiden via de werkzaamheden in 
internationale organisaties (ICAO, IMO, OTIF, OSSHD, UNECE, de 
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internationale riviercommissies, enz.) en, desgevallend, streven naar een 
volwaardig lidmaatschap van de EU; de Europese veiligheids-, beveiligings-, 
privacy- en milieunormen wereldwijd promoten via bilaterale en multilaterale 
samenwerking; het overleg met de belangrijkste partners over vervoersthema's 
versterken; 

– ons vervoers- en infrastructuurbeleid uitbreiden naar onze onmiddellijke buren, 
met inbegrip van de opstelling van noodmobiliteitsplannen, met het oog op een 
sterkere marktintegratie23; een samenwerkingskader dat vergelijkbaar is met het 
Vervoersverdrag voor de Westelijke Balkan kan worden gebruikt om de EU-
regels ook in andere landen toe te passen; het gemeenschappelijk Europees 
luchtruim met 58 landen en 1 miljard inwoners voltooien24; samenwerken met de 
mediterrane partners voor de tenuitvoerlegging van de strategie voor het 
Middellandse Zeegebied ter versterking van veiligheid, beveiliging en toezicht25; 
de invoering van SESAR, ERTMS en ITS wereldwijd promoten en ook op 
internationaal niveau partnerschappen voor onderzoek en innovatie opzetten; 

– het Europees beleid om onze vervoersmarkten open te stellen voor vrije en 
onverstoorde concurrentie en ecologisch duurzame oplossingen in de hele 
wereld verdedigen; in alle relevante internationale organisaties blijven ijveren 
voor een grotere toegang tot de vervoersmarkt. 

4. CONCLUSIE 

67. Een hervorming van het Europese vervoerssysteem is alleen mogelijk door een 
combinatie van talrijke maatregelen op alle niveaus. De in dit stappenplan 
voorgestelde acties en maatregelen worden verder uitgewerkt. De Commissie zal de 
volgende tien jaar wetgevingsvoorstellen indienen en tijdens haar huidige mandaat 
nog een aantal belangrijke maatregelen nemen. Elk voorstel wordt voorafgegaan 
door een grondige effectbeoordeling waarin de toegevoegde waarde voor de EU en 
de subsidiariteitsaspecten worden bekeken. De Commissie zal erop toezien dat haar 
beleid de concurrentiekracht van het vervoer bevordert en tegelijk beantwoordt aan 
de doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 met 60% te 
verminderen, aan de hand van de tien doelstellingen die als benchmarks worden 
gehanteerd. 

68. De Commissie roept het Europees Parlement en de Raad op dit Stappenplan voor 
een interne Europese vervoersruimte – naar een concurrerend en zuinig 
vervoerssysteem en de bijhorende lijst van maatregelen, aan te nemen. 

                                                 
23 Zie ook de mededeling van de Commissie "Partnerschap Europese Unie-Afrika - Afrika en Europa 

met elkaar verbinden : naar een nauwere samenwerking op het gebied van vervoer" COM(2009) 301. 
24 Deze ruimte omvat de Euro-mediterrane luchtvaartruimte (zie de mededeling "Een partnerschap voor 

democratie en gedeelde welvaart met het zuidelijke Middellandse Zeegebied" COM(2011) 200, maar 
ook andere buurlanden van de Unie. 

25 Zie COM(2011) 200. 
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Bijlage I: Lijst van maatregelen 

1. EEN EFFICIËNT EN GEÏNTEGREERD MOBILITEITSSYSTEEM 

1.1. Een interne Europese vervoersruimte 

1. Een reële interne markt voor spoorvervoersdiensten 

• de markt voor het binnenlands spoorvervoer openstellen voor concurrentie, met inbegrip 
van de verplichte openbare aanbesteding van openbaredienstcontracten; 

• invoeren van een EU-typekeuring van spoorvoertuigen en een EU-veiligheidscertificering 
voor spoorwegondernemingen door de rol van het Europees Spoorwegbureau (ERA) te 
versterken; 

• een geïntegreerde aanpak ontwikkelen voor het beheer van goederencorridors, met 
inbegrip van de toegang tot het net; 

• een reële en niet-discriminerende toegang tot het spoornet waarborgen, ook tot 
spoorgebonden diensten, met name door een structurele scheiding door te voeren tussen 
infrastructuurbeheer en de levering van diensten26. 

2. Voltooiing van het gemeenschappelijk Europees luchtruim 

• een naadloos gemeenschappelijk Europees luchtruim creëren en de nieuwe generatie 
luchtverkeersbeheersystemen (SESAR) binnen de afgesproken termijn invoeren; 

• een passend juridisch en financieel kader creëren ter ondersteuning van het 
gemeenschappelijk Europees luchtruim, de band tussen de EU en Eurocontrol versterken. 

3. Capaciteit en kwaliteit van luchthavens 

• de slotsverordening herzien met het oog op een efficiënter gebruik van de 
luchthavencapaciteit; 

• de voorwaarden voor de toegang en levering van hoogwaardige diensten, waaronder 
grondafhandeling, verduidelijken en verbeteren; waarborgen dat alle actoren in het 
luchthavensysteem aan de minimumkwaliteitsnormen voldoen; 

• luchthavencapaciteit – een beleid ontwikkelen om toekomstige capaciteitsproblemen aan 
te pakken, onder meer door een betere integratie met het spoornet. 

                                                 
26 Het gekozen scheidingsscenario moet de ontwikkeling van concurrentie, blijvende investeringen en 

een kostenefficiënte dienstverlening waarborgen. 
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4. Een maritieme "blauwe gordel" en markttoegang tot havens 

De Europese maritieme ruimte zonder grenzenmoet uitgroeien tot een "blauwe gordel" voor 
vrij scheepvaartverkeer in en rond Europa en het potentieel van de scheepvaart moet 
maximaal worden benut: 

• het gebruik van monitoringinstrumenten door alle betrokken autoriteiten integreren, 
ervoor zorgen dat de ICT-systemen in de scheepvaart volledig interoperabel zijn, de 
monitoring van schepen en goederen waarborgen (blauwe gordel) en voorzien in 
aangepaste havenfaciliteiten (blauwe routes); 

• een kader creëren voor de toekenning van ontheffingsbewijzen inzake loodsdiensten in 
EU-havens; 

• de beperkingen op het aanbieden van havendiensten herzien; 

• de transparantie inzake de financiering van havens versterken, de besteding van 
overheidsmiddelen voor verschillende havenactiviteiten verduidelijken om 
concurrentieverstoring tegen te gaan. 

5. Een aangepast kader voor de binnenvaart 

• een aangepast kader creëren om de binnenvaartmarkt te optimaliseren en de 
belemmeringen voor de groei van de binnenvaart opheffen. De daartoe benodigde taken 
en mechanismen onderzoeken en definiëren, ook binnen een bredere Europese context. 

6. Goederenvervoer via de weg 

• de markt voor het goederenvervoer via de weg analyseren en de convergentie 
onderzoeken op het gebied van, onder meer, tolheffingen, sociale en 
veiligheidsregelgeving en de omzetting en handhaving van de regelgeving in de lidstaten 
met het oog op een verdere opening van de vervoersmarkten. Met name de beperkingen 
op cabotagevervoer moeten worden opgeheven; 

• de regels inzake de tachograaf herzien met het oog op een betere kostenefficiëntie, 
politiediensten en handhavingsambtenaren tijdens wegcontroles toegang verlenen tot het 
EU-register van wegvervoersondernemingen; de sancties voor inbreuken op de EU-
regelgeving door beroepsvervoerders harmoniseren; de opleiding van 
handhavingsambtenaren harmoniseren; 

• de regelgeving inzake tonnages en afmetingen aanpassen aan de gewijzigde 
omstandigheden, technologie en behoeften (bv. gewicht van batterijen, betere 
aerodynamica), en ervoor zorgen dat ze intermodaal vervoer en de algemene reductie van 
het energieverbruik en de uitstoot faciliteert. 

7. Multimodaal goederenvervoer: e-freight 

Het kader creëren dat het mogelijk maakt goederen in realtime te traceren, dat de 
intermodale aansprakelijkheid regelt en een schoon goederenvervoer bevordert: 
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• het concept van "één (administratief) loket" in de praktijk omzetten door de invoering van 
een uniek elektronisch vervoersdocument (elektronische vrachtbrief) en een passend 
kader creëren voor de invoering van tracking- en tracingtechnieken, RFID enz.); 

• ervoor zorgen dat de aansprakelijkheidsregels het spoorvervoer, vervoer via het water en 
intermodaal vervoer bevorderen. 

1.2. Hoogwaardige banen en degelijke arbeidsomstandigheden bevorderen 

8. Sociale code voor mobiele werknemers in het wegvervoer 

• het overleg tussen de sociale partners aanmoedigen en ondersteunen teneinde 
overeenstemming te bereiken over een sociale code voor mobiele werknemers in het 
wegvervoer en het probleem van de schijnzelfstandigen aan te pakken. 

9. Een sociale agenda voor de scheepvaart 

• uitvoering van de maritieme sociale agenda overeenkomstig de Strategische 
doelstellingen en aanbevelingen voor het zeevervoersbeleid van de EU tot 2018; 

• betere handhaving van het Verdrag van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende 
maritieme arbeid op het gebied van de vlaggenstaten, de havenstaten en de staten die 
werknemers leveren; 

• alle of een deel van de op dit moment uitgesloten zeevarenden opnemen in de 
werkingssfeer van verschillende EU-richtlijnen inzake arbeidsrecht of hen op een andere 
manier een vergelijkbare bescherming bieden; 

• actualiseren van de richtlijn betreffende de opleiding van zeevarenden (2008/106/EG) na 
een herziening van het IMO-Verdrag betreffende de normen voor zeevarenden inzake 
opleiding, diplomering en wachtdienst (STWC-verdrag); vaststellen van een wederzijds 
erkend kader voor de opleiding van havenarbeiders voor de verschillende soorten 
havenactiviteiten. 

10. Een maatschappelijk verantwoorde luchtvaartsector 

• een mechanisme ontwikkelen om de effecten van regelgevende ontwikkelingen op de 
arbeidsomstandigheden in de luchtvaart te analyseren; 

• Europese minimumdienst- en kwaliteitsnormen vaststellen voor werknemers in de hele 
luchtvaartketen (met inbegrip van ATM en grondafhandeling); de Europese sociale 
partners aanmoedigen om conflicten en de verstoring van de minimale dienstverlening in 
de hele luchtvaartketen te voorkomen. 

11. Een vervoerswijzeoverschrijdende evaluatie van het EU-beleid inzake banen en 
arbeidsomstandigheden 

• een beoordeling uitvoeren van de sectorale sociale overlegprocedures in de diverse 
segmenten van de vervoerssector om het sociaal overleg te verbeteren en doelmatiger te 
maken; 
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• in transnationale vervoersondernemingen de betrokkenheid van werknemers versterken 
via de Europese ondernemingsraden; 

• de arbeidskwaliteit in alle vervoerswijzen verbeteren op het gebied van opleiding, 
certificering, arbeidsomstandigheden en loopbaanperspectieven, teneinde hoogwaardige 
banen te creëren, de nodige vaardigheden te ontwikkelen en de concurrentiepositie van de 
vervoerssector in de EU te versterken. 

1.3. Veilig vervoer 

12. Beveiliging van goederen 

• uitvoering van het actieplan van de EU inzake de verbetering van de 
luchtvrachtbeveiliging, nieuwe regels vaststellen inzake de screening van luchtvracht en 
betere beveiliging van goederen in havens; 

• voltooien van één EU-beveiligingssysteem voor luchtvracht. 

13. Hoog veiligheidsniveau voor passagiers met minimale hinder 

Betere screeningmethodes promoten met volledige inachtneming van de fundamentele 
rechten; Die methodes moeten de basis vormen voor de ontwikkeling van de controlepost 
van de toekomst – zoals veiligheidscorridors waar met een minimum aan hinder en storing 
grote aantallen passagiers kunnen worden gecontroleerd. Die methodes moeten ook 
bijdragen tot de beveiliging van andere kwetsbare gebieden, zoals grote 
vervoersknooppunten. 

• de ontwikkeling stimuleren van doelmatiger en beter met de bescherming van de privacy 
verenigbare technologieën (scanners, detectoren van nieuwe explosieven, intelligente 
chips enz.) en van bestaande technologische oplossingen die de privacy beter respecteren, 
ook door medefinanciering; 

• gemeenschappelijke normen voor opsporingsprestaties en certificeringsprocedures voor 
opsporingsapparatuur vaststellen. 

14. Beveiliging van het vervoer over land 

• samenwerken met de lidstaten voor de beveiliging van het vervoer over land en als eerste 
stap een permanente groep voor de beveiliging van het vervoer over land oprichten en 
verdere maatregelen nemen met een toegevoegde waarde voor de EU; bijzondere 
aandacht wordt besteed aan de veiligheid in steden. 

15. "End-to-end"-beveiliging 

• de bevoorradingsketen beter beveiligen zonder het vrije handelsverkeer te belemmeren; 
rekening houdend met de bestaande regelingen, moet de invoering van "end-to-end"-
veiligheidscertificaten worden onderzocht; 

• gezamenlijke veiligheidsbeoordeling voor alle vervoerswijzen; 
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• de potentiële effecten van criminele en terreurdaden meenemen bij de opstelling van 
noodmobiliteitsplannen (zie maatregel 23); 

• de internationale samenwerking in de strijd tegen terreur en criminele activiteiten zoals 
piraterij voortzetten; de externe dimensie (zie maatregel 40) is cruciaal. 

1.4. Duizenden mensenlevens redden dankzij veiliger vervoer 

16. Het aantal verkeersdoden tot nul herleiden 

• verkeersveiligheidstechnologie harmoniseren en invoeren – zoals rijhulpsystemen, 
(intelligente) snelheidsbegrenzers, veiligheidsgordelverklikkers, e-call, coöperatieve 
systemen en interfaces tussen voertuig en infrastructuur – en een betere keuring, ook voor 
alternatieve aandrijfsystemen; 

• een brede strategie ontwikkelen voor verkeersslachtoffers en hulpdiensten met 
gemeenschappelijke definities en een standaardclassificering van letsels en overlijdens 
met het oog op de vaststelling van een doelstelling om het aantal letsels terug te dringen; 

• aandacht voor opleiding en vorming van alle gebruikers; het gebruik van 
veiligheidsuitrusting promoten (veiligheidsgordels, beschermende kleding, voorzieningen 
tegen opvoeren); 

• bijzondere aandacht besteden aan kwetsbare gebruikers zoals voetgangers, fietsers en 
bromfietsers, onder meer dankzij veiligere infrastructuur en voertuigtechnologieën. 

17. Een Europese strategie voor een veilige burgerluchtvaart 

De Europese burgerluchtvaart is veilig, maar niet de veiligste ter wereld. We moeten ernaar 
streven de veiligste luchtvaartregio te worden. Om dat doel te bereiken zullen we een 
algemene Europese strategie voor de luchtvaartveiligheid ontwikkelen, voortbouwend op de 
werkzaamheden van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA), 
met de volgende aspecten: 

• de gegevensverzameling, -kwaliteit, -uitwisseling en -analyse verbeteren door een 
herziening van de regelgeving inzake de rapportering van voorvallen in de 
burgerluchtvaart; 

• het regelgevingskader inzake veiligheid aanpassen aan de ontwikkeling van nieuwe 
technologieën (SESAR); 

• waarborgen dat de EU-strategie inzake luchtvaartveiligheid op alle gebieden van de 
luchtvaart consequent wordt toegepast; 

• transparantie en uitwisseling van veiligheidsinformatie met de ICAO en andere 
internationale partners aanmoedigen, met name in het kader van het "Global Safety 
Information Exchange initiative"; samenwerken met niet-EU-landen, met name de VS, 
inzake veiligheidsaspecten en convergentie van de regelgeving, wederzijdse erkenning en 
technische bijstand; 
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• op EU-niveau een veiligheidsbeheersysteem ontwikkelen met 
veiligheidsprestatiedoelstellingen en -metingen om de risico's te bepalen en het 
veiligheidsniveau voortdurend te verbeteren. 

18. Veiliger scheepvaart 

• in samenwerking met het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA) de 
regelgeving inzake de veiligheid van passagiersschepen moderniseren; 

• SafeSeaNet uitbouwen tot een kernsysteem voor alle relevante maritieme informatietools 
die nodig zijn om de veiligheid en beveiliging van de scheepvaart te ondersteunen en om 
het mariene milieu te beschermen tegen verontreiniging door schepen; 

• de haalbaarheid onderzoeken van een EU-register en een EU-vlag voor de zee- en 
binnenvaart; in essentie zou de EU-vlag een kwaliteitslabel vormen voor veilige en 
milieuvriendelijke schepen met een hooggekwalificeerde bemanning; 

• de haalbaarheid onderzoeken van gedeelde functies voor de kustwachten in de EU, met 
name voor het verzekeren van de maritieme veiligheid, beveiliging en de bescherming 
van het milieu. 

19. Spoorwegveiligheid 

• geleidelijk een beleid ontwikkelen voor de veiligheidscertificering in de hele 
spoorwegsector, voortbouwend op het bestaande beleid voor infrastructuurbeheerders en 
spoorwegondernemingen en de haalbaarheid van een Europese norm onderzoeken; 

• de rol van het Spoorwegbureau inzake spoorwegveiligheid versterken, met name toezicht 
op de door de nationale veiligheidsinstantie genomen maatregelen inzake 
spoorwegveiligheid en de geleidelijke harmonisering daarvan; 

• het certificerings- en onderhoudsproces versterken voor veiligheidskritieke onderdelen 
van rollend materieel en spoorinfrastructuur. 

20. Vervoer van gevaarlijke goederen 

• de regels inzake het intermodaal vervoer van gevaarlijke goederen stroomlijnen om de 
interoperabiliteit tussen de verschillende vervoerswijzen te waarborgen. 

1.5. Kwaliteit en betrouwbaarheid van de dienstverlening 

21. Passagiersrechten 

• werk maken van een uniforme interpretatie van het EU-recht inzake passagiersrechten en 
van een geharmoniseerde en effectieve handhaving om gelijke concurrentievoorwaarden 
te creëren voor bedrijven en om Europese burgers dezelfde bescherming te waarborgen; 

• de gemeenschappelijke principes bundelen die van toepassing zijn op de 
passagiersrechten voor alle vervoerswijzen (charter met basisrechten), met name het recht 
op informatie, en de bestaande rechten verder verduidelijken; in een later stadium nagaan 
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of een EU-kaderverordening kan worden vastgesteld voor de rechten van passagiers van 
alle vervoerswijzen (EU-codex); 

• de kwaliteit verbeteren van het vervoer voor bejaarden, personen met beperkte mobiliteit 
en gehandicapten, onder meer door de infrastructuur beter toegankelijk te maken; 

• de bestaande regelgeving inzake passagiersrechten aanvullen met maatregelen voor 
passagiers op multimodale trajecten met geïntegreerde tickets op basis van één 
verkoopsovereenkomst en wanneer een vervoerder failliet gaat; 

• de concurrentievoorwaarden op internationaal niveau dichter bij elkaar brengen door 
kwaliteitsnormen inzake bijstand op te nemen in bi- en multilaterale overeenkomsten 
voor alle vervoerswijzen om de passagiersrechten ook op internationaal niveau door te 
trekken. 

22. Naadloze mobiliteit van deur tot deur 

• de nodige maatregelen definiëren voor de verdere integratie van de verschillende 
vervoerswijzen met het oog op naadloos reizen van deur tot deur; 

• de randvoorwaarden creëren om de ontwikkeling en het gebruik van intelligente systemen 
voor interoperabele en multimodale reisplanners, informatie en boekingssystemen en 
intelligente tariefsystemen te bevorderen. In dit kader kan een regelgevingsvoorstel 
worden ingediend om private dienstverleners toegang te verschaffen tot reis- en 
verkeersinformatie in realtime. 

23. Noodmobiliteitsplannen 

• ervoor zorgen dat noodplannen worden opgesteld om de continuïteit van de 
dienstverlening te verzekeren bij verkeersstoringen. In de plannen moeten prioriteiten 
worden bepaald voor het gebruik van werkende installaties, moet de samenwerking 
worden geregeld tussen infrastructuurbeheerders, vervoerders, nationale autoriteiten en 
buurlanden alsmede de tijdelijke vaststelling of versoepeling van specifieke regels. 

2. INNOVATIE VOOR DE TOEKOMST: TECHNOLOGIE EN GEDRAG 

2.1. Een Europees beleid inzake onderzoek en innovatie op het gebied van vervoer 

24. Een stappenplan voor technologie 

De versnippering van het Europese ontwikkelings- en onderzoeksbeleid is erg nadelig en 
gezamenlijke Europese inspanningen bieden een grote Europese toegevoegde waarde 
inzake: 

• schone, veilige en stille voertuigen voor alle vervoerswijzen, van wegvoertuigen over 
schepen, binnenschepen, treinen en vliegtuigen (onder meer nieuwe materialen, nieuwe 
aandrijfsystemen en IT- en managementtools voor het beheer en de integratie van 
complexe vervoerssystemen); 

• technologieën om het vervoer veiliger te maken en beter te beveiligen; 
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• mogelijke nieuwe of vernieuwende vervoerssystemen en voertuigen, zoals onbemande 
vliegtuigsystemen en baanbrekende goederendistributiesystemen; 

• een duurzame strategie inzake alternatieve brandstoffen en de daarvoor noodzakelijk 
aangepaste infrastructuur; 

• geïntegreerde vervoersbeheer- en informatiesystemen ter facilitering van slimme 
mobiliteitsdiensten, verkeersbeheer voor een optimaler gebruik van de infrastructuur en 
voertuigen en realtime-informatiesystemen voor de tracking en tracing van goederen en 
het beheer van goederenstromen; passagiers-/reisinformatie, boekings- en 
betalingssystemen; 

• intelligente infrastructuur (op het land en in de ruimte) met het oog op een maximale 
monitoring en interoperabiliteit van de verschillende vervoersvormen en communicatie 
tussen infrastructuur en voertuigen; 

• innovaties voor duurzame stedelijke mobiliteit in navolging van het CIVITAS-
programma en de initiatieven inzake tolheffings- en toegangsregelingen. 

25. Een innovatie- en implementatiestrategie 

De nodige innovatiestrategieën ontwikkelen met inbegrip van de passende beleids- en 
financieringsinstrumenten om een snelle toepassing van de in het onderzoeksproces 
ontwikkelde resultaten te waarborgen. Voorbeelden: 

• de invoering van intelligente mobiliteitssystemen zoals het luchtverkeersbeheerssysteem 
van de toekomst (SESAR), het Europees beheerssysteem voor het spoorverkeer 
(ERTMS) en informatiesystemen voor het spoorvervoer, systemen voor maritiem toezicht 
(SafeSeaNet), rivierinformatiediensten (RIS), ITS, en de volgende generatie multimodale 
beheers- en informatiesystemen; 

• definiëren en invoeren van een open elektronisch standaardplatform voor voertuig- en 
boordapparatuur voor verschillende functies, zoals rekeningrijden; 

• een plan opstellen voor investeringen in nieuwe navigatie-, verkeerstoezicht- en 
communicatiediensten met het oog op de integratie van de informatiestromen, 
beheerssystemen en mobiliteitsdiensten op basis van een geïntegreerd Europees 
multimodaal informatie- en beheersplan; demonstratieprojecten voor elektrische 
mobiliteit (en andere alternatieve brandstoffen), waaronder oplaad- en tankinfrastructuur 
en intelligente vervoerssystemen, met de nadruk op de stedelijke gebieden waar de 
luchtkwaliteitsnormen regelmatig worden overschreden; 

• doordachte mobiliteitspartnerschappen en demonstratieprojecten voor duurzame 
stedelijke vervoersoplossingen (onder meer demonstratieprojecten inzake stadstol enz.); 

• maatregelen om de snellere vervanging van inefficiënte en vervuilende voertuigen aan te 
moedigen. 

26. Een regelgevingskader voor innoverend vervoer 

De nodige regelgevende randvoorwaarden bepalen via standaardisering of regelgeving: 
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• aangepaste normen voor de CO2-uitstoot van voertuigen voor alle vervoerswijzen, waar 
nodig aangevuld met energie-efficiëntievoorschriften voor alle soorten aandrijfsystemen; 

• voertuignormen inzake geluidsemissies; 

• zorgen voor een daling van de uitstoot van CO2 en verontreinigende stoffen in reële 
verkeersomstandigheden door uiterlijk tegen 2013 een aangepaste testcyclus voor te 
stellen om de emissies te meten; 

• overheidsaankoopstrategieën om de snelle invoering van nieuwe technologieën te 
waarborgen; 

• voorschriften voor de interoperabiliteit van laadinfrastructuur voor schone voertuigen; 

• richtsnoeren en normen voor tankinfrastructuur; 

• interfacenormen voor de communicatie tussen diverse infrastructuren, tussen voertuigen 
en infrastructuur en tussen voertuigen onderling; 

• voorwaarden voor de toegang tot vervoersgegevens voor veiligheids- en 
beveiligingsdoeleinden; 

• specificaties en voorwaarden voor slimme heffings- en betaalsystemen inzake vervoer; 

• een betere tenuitvoerlegging van bestaande regels en normen. 

2.2. Duurzamer gedrag promoten 

27. Reisinformatie 

• het bewustzijn aanzwengelen over de beschikbare alternatieven voor het klassieke 
individuele vervoer (autogebruik verminderen, stappen en fietsen, autodelen, park & ride, 
intelligente tarieven, enz.). 

28. Voertuiglabels voor CO2-uitstoot en brandstofrendement 

• de etiketteringsrichtlijn opnieuw bekijken om ze efficiënter te maken; dit behelst onder 
meer de mogelijke uitbreiding van de werkingssfeer met lichte bedrijfsvoertuigen en 
voertuigen van categorie L en de harmonisering van de labels en 
brandstofrendementklassen van voertuigen in de verschillende lidstaten; 

• de marktintroductie van brandstofefficiënte, veilige en stille banden, onverminderd de 
prestatievoorschriften in de typekeuring27. 

                                                 
27 Dit betekent dat alle uitvoeringsmaatregelen van Verordening (EG) nr. 1222/2009 inzake de 

etikettering van banden moeten worden vastgesteld. Tegen 2020 kan dit voor het hele wagenpark van 
de EU een brandstofbesparing van 5% opleveren. 
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29. Berekenen van de koolstofvoetafdruk 

• bedrijfseconomische certificeringsregelingen inzake de uitstoot van broeikasgassen 
aanmoedigen en gemeenschappelijke EU-normen ontwikkelen om de koolstofvoetafdruk 
van elke passagier en elk goederentraject te bepalen met versies die aangepast zijn aan 
individuen en ondernemingen als gebruiker; dit maakt het mogelijk betere keuzes te 
maken en vergemakkelijkt de marketing voor schone vervoersoplossingen; 

30. Ecorijden en snelheidsbeperkingen 

• ecorijden opnemen bij de toekomstige herziening van de rijbewijsrichtlijn en maatregelen 
nemen om de invoering van ITS-toepassingen die ecorijden ondersteunen, te versnellen; 
ook voor andere vervoerswijzen moeten brandstofbesparende technieken worden 
ontwikkeld – bijvoorbeeld glijvluchtnadering voor vliegtuigen; 

• maatregelen onderzoeken om de maximumsnelheid van lichte bedrijfsvoertuigen te 
beperken, om het energieverbruik te beperken, de verkeersveiligheid te verbeteren en 
gelijke concurrentievoorwaarden te waarborgen. 

2.3. Geïntegreerde stedelijke mobiliteit 

31. Stedelijke mobiliteitsplannen 

• op Europees niveau procedures en financiële steunregelingen vaststellen voor de 
realisatie van stedelijke mobiliteitsaudits en stedelijke mobiliteitsplannen en de invoering 
van een scorebord stedelijke mobiliteit op basis van gemeenschappelijke doelstellingen; 
de mogelijkheden onderzoeken om verplichtingen op te leggen aan steden van een 
bepaalde omvang, overeenkomstig op basis van EU-richtsnoeren vastgestelde nationale 
normen; 

• de regionale ontwikkelings- en cohesiefondsen voorbehouden aan steden die een actueel 
en door een onafhankelijke instantie gecertificeerd auditcertificaat voor stedelijke 
mobiliteitsprestaties en duurzaamheid hebben ingediend; 

• onderzoeken of een Europees ondersteuningsnetwerk kan worden opgezet voor de 
geleidelijke invoering van stedelijke mobiliteitsplannen in Europese steden; 

• geïntegreerde stedelijke mobiliteit in een mogelijk innovatiepartnerschap voor slimme 
steden; 

• grote bedrijven aanmoedigen om bedrijfsvervoerplannen op te stellen. 

32. Een EU-kader voor tolsystemen in steden 

• een gevalideerd kader ontwikkelen voor wegentolsystemen en toegangsbeperkingen in 
steden en de toepassing daarvan, met inbegrip van een juridisch en gevalideerd 
operationeel en technisch kader voor voertuig- en infrastructuurtoepassingen. 
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33. Een strategie voor een nagenoeg uitstootvrije logistiek in 2030 

• richtsnoeren inzake beste praktijken opstellen om de stedelijke goederenstromen beter te 
monitoren en te beheren (bv. consolidatiecentra, voertuigafmetingen in historische 
stadscentra, wettelijke beperkingen, levertijden, onaangeroerd potentieel voor vervoer 
over het water); 

• een strategie uitstippelen om tot een nagenoeg uitstootvrije logistiek te komen door een 
combinatie van ruimtelijke ordening, toegang via het spoor en het water, 
bedrijfsorganisatie en informatie, tariferingsystemen en normen inzake 
voertuigtechnologie; 

• gezamenlijke overheidsaankopen van bedrijfsvoertuigen met een lage uitstoot 
aanmoedigen (bestelwagens, taxi's, bussen…). 

3. MODERNE INFRASTRUCTUUR EN SLIMME FINANCIERING. 

3.1. Vervoersinfrastructuur: territoriale cohesie en economische groei 

34. Een kernnetwerk van strategische Europese infrastructuur – een Europees 
mobiliteitsnetwerk 

• in nieuwe TEN-V-richtsnoeren een kernnetwerk van strategische Europese infrastructuur 
afbakenen om Oost- en West-Europa te integreren en de interne Europese vervoersruimte 
tot stand te brengen; voorzien in degelijke verbindingen met de buurlanden; 

• de Europese inspanningen toespitsen op de delen van het TEN-V-netwerk met de grootste 
Europese toegevoegde waarde (grensoverschrijdende missing links, intermodale 
knooppunten en belangrijke bottlenecks); 

• op grote schaal intelligente en interoperabele technologieën invoeren (SESAR, ERTMS, 
RIS, ITS, etc.) om de infrastructuurcapaciteit en -benutting te optimaliseren; 

• ervoor zorgen dat bij door de EU gefinancierde infrastructuur rekening wordt gehouden 
met de behoefte inzake energie-efficiëntie en de klimaatverandering 
(klimaatbestendigheid van de algemene infrastructuur, herlaad-/tankstations voor schone 
voertuigen, keuze van bouwmaterialen…). 

35. Multimodale goederencorridors voor duurzame vervoersnetwerken 

• in het kader van het kernnetwerk structuren opzetten om de infrastructuurwerkzaamheden 
en investeringen op de multimodale goederencorridors te synchroniseren en efficiënte, 
innoverende en multimodale vervoersdiensten, waaronder spoorvervoersdiensten over 
lange en middellange afstand, te ondersteunen; 

• het multimodaal en wagenladingvervoer ondersteunen, de integratie van de binnenvaart 
in het vervoerssysteem stimuleren en eco-innovatie in het goederenvervoer promoten; de 
invoering van nieuwe of de aanpassing van bestaande voertuigen en schepen 
ondersteunen. 

36. Criteria voor de voorafgaande evaluatie van projecten 
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• invoeren van criteria voor de voorafgaande evaluatie van projecten om aan te tonen dat 
de betrokken projecten een toegevoegde waarde bieden voor de EU of gebaseerd zijn op 
geleverde diensten en voldoende inkomsten genereren; 

• de procedures voor projecten van het grootste Europees belang stroomlijnen om ervoor te 
zorgen dat (i) de volledige procedurecyclus binnen een redelijke termijn wordt doorlopen; 
(ii) een communicatiekader wordt gecreëerd dat spoort met de uitvoering van het project; 
en (iii) de milieuaspecten vanaf een vroeg planningsstadium worden meegenomen in de 
geïntegreerde projectplanning; 

• invoering van een PPP-screening als onderdeel van de voorafgaande evaluatie om te 
waarborgen dat de PPP-optie grondig is geanalyseerd vóór de aanvraag om EU-bijstand. 

3.2. Een coherent financieringskader 

37. Een nieuw financieringskader voor vervoersinfrastructuur 

• een financieringskader voor infrastructuur met toereikende randvoorwaarden ontwikkelen 
met het oog op de ondersteuning van de voltooiing van het TEN-V-kernnet en andere 
infrastructuurprogramma's, waarin de investeringsstrategieën van zowel de TEN-V-
programma's als de Cohesie- en Structuurfondsen worden ondergebracht, en rekening 
houdend met inkomsten uit vervoersactiviteiten; 

• EU-steun verlenen voor de ontwikkeling en invoering van technologieën die de efficiency 
van het infrastructuurgebruik verbeteren en de koolstofuitstoot reduceren (nieuwe 
systemen voor tolheffing en rekeningrijden, ITS, programma's om de capaciteit te 
verbeteren); 

• de TEN-V-financiering koppelen aan de vooruitgang bij de afwerking van het TEN-V-
kernnet en de investering van nationale middelen op de corridors. 

38. Engagementen van de private sector 

• de randvoorwaarden creëren voor de ontwikkeling van PPP: (i) invoeren van een formele 
screening van TEN-V-projecten om na te gaan of ze in aanmerking komen voor een PPP, 
(ii) een gestandaardiseerde en voorspelbare PPP-aanbestedingsprocedure voor TEN-V-
projecten; en (iii) de PPP-aanbestedingsprocedure en de betalingsmechanismen 
integreren in de TEN-V-verordeningen; 

• binnen het samenwerkingskader tussen de diensten van de Commissie en EPEC de 
lidstaten aanmoedigen meer gebruik te maken van PPP, met dien verstande dat niet alle 
projecten in aanmerking komen voor dit mechanisme, en relevante expertise aanbieden 
aan de lidstaten; 

• meewerken aan de ontwikkeling van nieuwe financieringsinstrumenten voor de 
vervoerssector, met name de invoering van EU-projectobligaties. 

3.3. Correcte prijszetting en vermijden van concurrentieverstoringen 

39. Slimme tarieven en belastingen 
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Fase 1 (tot 2016) 

De vervoersheffingen en –belastingen moeten worden hervormd. Ze moeten ervoor zorgen 
dat vervoer sterker bijdraagt tot het concurrentievermogen, terwijl de algemene lasten voor 
de sector een weergave moeten zijn van de totale externe en infrastructuurkosten van het 
vervoer. 

• de belastingen op motorbrandstoffen hervormen met een duidelijke weergave van de 
energie- en CO2-component; 

• de geleidelijke invoering van verplichte infrastructuurheffingen voor vrachtwagens. De 
regeling zal de bestaande gebruiksheffingen vervangen en voorzien in een 
gemeenschappelijke tariefstructuur en kostenaspecten, zoals de kosten voor slijtage, 
geluid en plaatselijke verontreiniging; 

• onderzoek van de bestaande tolheffingsystemen voor auto's en hun verenigbaarheid met 
de EU-verdragen; richtsnoeren opstellen voor heffingen in het wegvervoer voor de 
internalisering van maatschappelijke kosten van congestie, CO2-uitstoot – indien niet 
reeds inbegrepen in de brandstofbelasting – plaatselijke verontreiniging, geluidshinder en 
ongevallen; stimulansen voorzien voor lidstaten die proefprojecten opzetten voor de 
invoering van regelingen op basis van die richtsnoeren; 

• op basis van een aantal gemeenschappelijk principes de internalisering van de externe 
kosten voortzetten voor alle vervoerswijzen, rekening houdend met de specifieke 
kenmerken van elke vervoerswijze; 

• een kader creëren dat het mogelijk maakt inkomsten uit vervoer aan te wenden voor de 
ontwikkeling van een geïntegreerd en efficiënt vervoerssysteem; 

• richtsnoeren publiceren om waar nodig verduidelijking te verschaffen inzake de 
overheidsfinanciering van de verschillende vervoerswijzen en vervoersinfrastructuur; 

• de vervoersfiscaliteit waar nodig herbekijken, namelijk door de voertuigbelasting te 
koppelen aan de milieuprestaties, manieren te onderzoeken om de huidige btw-regeling 
voor het personenvervoer te herzien en de fiscaliteit inzake bedrijfswagens aan te passen 
om een aantal anomalieën weg te werken en de invoering van schone voertuigen te 
bevoordelen. 

Fase II (2016 tot 2020) 

• voortbouwend op fase 1, de volledige en verplichte internalisering van de externe kosten 
(waaronder geluidshinder, plaatselijke verontreiniging en congestie, bovenop de 
verplichte doorberekening van de slijtagekosten) voor het spoor- en wegvervoer; de 
kosten internaliseren van plaatselijke verontreiniging en geluidshinder in havens en 
luchthavens alsmede voor luchtverontreiniging op zee, en de verplichte toepassing 
onderzoeken van internaliseringsheffingen op alle binnenwaterwegen in de EU; 
marktmaatregelen ontwikkelen om de uitstoot van broeikasgassen verder terug te dringen. 
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4. DE EXTERNE DIMENSIE 

40. De externe dimensie van vervoer in een mondiale context 

Vervoer heeft een fundamenteel internationale dimensie. Dat is de reden waarom de meeste 
maatregelen in dit witboek betrekking hebben op EU-grensoverschrijdende 
vervoersontwikkelingen. In derde landen markten aanboren voor vervoersdiensten, 
-producten en -investeringen blijft een grote prioriteit. Vervoer wordt derhalve meegenomen 
bij alle handelsbesprekingen (WHO, regionaal en bilateraal). Er zullen flexibele strategieën 
worden vastgesteld om ervoor te zorgen dat de EU een toonaangevende rol speelt in de 
vervoerssector. Om dat te bereiken zal de Commissie de nadruk leggen op de volgende 
actieterreinen: 

• de regels inzake de interne markt uitbreiden via de werkzaamheden in internationale 
organisaties (WHO, ICAO, IMO, OTIF, OSSHD, UNECE, de internationale 
riviercommissies, enz.) en, desgevallend, streven naar een volwaardig lidmaatschap van 
de EU; de Europese veiligheids- en milieuvoorschriften in de rest van de wereld 
bepleiten; het overleg met de belangrijkste partners over vervoersthema's versterken; 

• het gemeenschappelijk Europees luchtruim met 58 landen en 1 miljard inwoners 
voltooien; algemene luchtdienstovereenkomsten sluiten met belangrijke economische 
partners (Brazilië, China, India, Rusland, Zuid-Korea, enz.) en de belemmeringen in 3de 
landen voor investeringen in de luchtvaart wegwerken; de invoering van de SESAR-
technologie wereldwijd promoten; 

• op multilaterale fora en in bilaterale relaties pleiten voor een beleid op basis van de 
doelstellingen van het Witboek inzake energie-efficiëntie en klimaatverandering; 

• permanent gebruik van de multilaterale (in de ICAO, IMO en WDO) en bilaterale fora 
voor de strijd tegen terrorisme, het bereiken van internationale overeenkomsten en een 
intensiever veiligheidsoverleg met strategische partners, in eerste instantie de VS; 
samenwerken aan gemeenschappelijke dreigingsanalyses, de opleiding van ambtenaren in 
derde landen, gemeenschappelijke inspecties, preventie van piraterij, enz. zorgen voor de 
internationale erkenning van het EU-concept van "one stop security"; 

• een samenwerkingskader ontwikkelen om ons vervoers- en infrastructuurbeleid door te 
trekken naar onze directe buurlanden om betere infrastructuurverbindingen tot stand te 
brengen, werk te maken van sterkere marktintegratie, met inbegrip van de opstelling van 
noodmobiliteitsplannen; 

• samenwerken met de mediterrane partners bij de tenuitvoerlegging van de strategie voor 
het Middellandse Zeegebied ter versterking van veiligheid, beveiliging en toezicht; 
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• passende maatregelen nemen om de vrijstellingen voor lijnvaartconferenties buiten de EU 
in te trekken; 

• voortbouwen op gevestigde onderzoeks- en innovatiepartnerschappen om 
gemeenschappelijke oplossingen te zoeken voor de interoperabiliteit van 
vervoersbeheerssystemen, duurzame koolstofarme brandstoffen en veiligheid en 
beveiliging. 

•  
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1.  Inleiding en achtergrond.

achtergrond:

Vanuit de bestuurlijke samenwerking van de vier 
DEAL-gemeenten en de Provincie Groningen 
wordt de noodzaak gevoeld voor een breed 
gedragen ontwikkelingsvisie. De Ontwikkelingsvisie 
Eemsdelta schetst een toekomstbeeld tot het jaar 
2030 en het wordt opgebouwd uit verschillende 
onderdelen. Dit voorliggende document geeft de 
visie op de ontwikkeling van de economie. 

Procedure: 

Qua procedure is deze economische visie op 
15 oktober 2012 in de Stuurgroep Economie, 
Arbeidsmarkt en Infrastructuur vastgesteld. De 
visie wordt daarna aangeboden aan de colleges van 
B&W en GS. De economische visie wordt voorge-
legd aan de vier gemeenteraden. Als afronding van 

dit proces wordt de Ontwikkelingsvisie Eemsdelta 
vastgesteld door de vier gemeenteraden en provin-
ciale staten. 
Aansluiting bij bestaand- en nieuw beleid: 
In deze visie willen we aansluiten bij het actuele 
economische beleid zoals:

•	 Het Economisch Actieprogramma Eemsdelta 2009-
2014 

•	 Het topsectorenbeleid van de Rijksoverheid 
•	 Het Economisch Actieprogramma 2012-2015 van 

de Provincie Groningen
•	 Het Businessplan 2012- 2015 en de Havenvisie 

2030 van Groningen Seaports

Het Rijk heeft tien topsectoren geselecteerd waar 
zij innovatie en ondernemerschap wil bevorderen, 
voor de Eemsdelta zijn daarin relevant: Energie, 
Agribusiness, Tuinbouw, Chemie en Logistiek. 
Noord Nederland heeft in 2011 de erkenning als 
Energyport gekregen en de Eemshaven neemt 

kaart plangebied
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daarin een belangrijke positie in. Het Eemsdelta-
gebied en de regio Groningen-Assen zijn beide 
aangewezen als stedelijke regio met een goed 
vestigingsklimaat, met economische topsectoren en 
behorend tot de nationaal ruimtelijke hoofdstruc-
tuur. De beide stedelijke regio’s presenteren zich 
sinds 2011 als complementaire eenheid naar de 
rijksoverheid.

De beleidsprioriteiten vanuit de provincie Gronin-
gen zijn gericht op: Energie, Healthy Ageing/ Life 
Sciences, Biobased Economy/Agribusiness en 
het stuwende MKB. Chemie behoort tot deze 
vier beleidsprioriteiten; deze valt ten dele onder 
Energie en deels onder Biobased Economy/ Agri-
business. De beleidssectoren van de provincie, 
m.u.v. Healthy Ageing/Life Sciences,  zijn in hoge 
mate relevant voor de Eemsdelta. Naast de vier 
beleidssectoren krijgt het arbeidsmarktbeleid 
extra aandacht van de provincie door de krapte in 
diverse beroepsgroepen, zoals in de techniek en de 
zorg.

Groningen Seaports ambieert in haar business-
plan een rol in de stimulering van de economie 
van Noord-Nederland en Noord-Duitsland. Zij 
wil die ambitie realiseren door in te zetten op vijf 
sectoren: energie, chemie, logistiek, agribusiness 
en recycling. De Havenvisie 2030 is inmiddels als 
bespreekdocument voor stakeholders gereed. 
Deze vormt ook input voor de Ontwikkelingsvisie 
Eemsdelta. Duurzame bedrijvigheid als econo-
mische factor en ecologie en economie in balans 
vormen hiervan de belangrijkste groene onderde-
len. 

 Focus Bureau EZ Eemsdelta: 

De vier DEAL-gemeenten en de provincie Gronin-
gen hebben per 1 april 2012 een Bureau EZ 
Eemsdelta ingericht. Het hoofddoel is de economi-
sche ontwikkeling te stimuleren met een continue 
focus op de ontwikkeling van de arbeidsmarkt 
en de infrastructuur. Het Bureau EZ Eemsdelta 
wil zichtbaar zijn voor de ondernemers in de 
Eemsdelta. Het bureau gaat werken vanuit twee 
locaties: Nijlicht in de Eemshaven en het Eems-
mondgebouw in Delfzijl. In de dienstverlening staat 
de vraag van de ondernemer voorop. Onderne-
mers krijgen één aanspreekpunt waar ze met hun 
vragen terecht kunnen. De geformuleerde econo-
mische visie is richtinggevend voor het beleid en de 
projecten van Bureau EZ Eemsdelta. In deze visie 
komen de sectoren landbouw, toerisme & recre-
atie en detailhandel niet of slechts zijdelings aan 
bod. Dit komt voort uit de heel eigen specifieke 
kenmerken van deze sectoren. Er wordt op lokaal 
en regionaal niveau al in ander verband aandacht 
gegeven aan ontwikkeling van deze sectoren. 
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2. De Eemsdelta in cijfers

Dit hoofdstuk geeft een korte en feitelijke 
weergave van de bedrijvigheid en hieraan gekop-
pelde werkgelegenheid in de Eemsdelta per 
bedrijfssector.

Aantal bedrijfsvestigingen ( ingedeeld naar aantal werknemers in Eemsdelta verband 2011) 

Sectoren

0 1 2 t/m 
4

5 
t/m 
9

10 
t/m 
19

20 
t/m 
49 

50 
t/m 
99

100 
t/m 
199

200 
t/m 
499

Totaal werkzame 
personen (incl. 
uitzendkrachten)

Totaal aantal 
vestigingen 
Eemsdelta

Landbouw, en visserij 17 260 362 24 7 1 0 0 0 1.769 671
Winning van delfstoffen 2 0 0 0 0 1 1 0 1 393 5
Industrie 20 103 47 21 10 14 10 4 4 4.493 233
Productie, distributie, handel 
in elektriciteit en aardgas 5 1 4 1 0 0 0 1 0 171 12
Winning/distributie van 
water; afval(water) 3 0 5 0 2 1 0 0 0 101 11
Bouwnijverheid 45 252 76 16 11 6 2 0 0 1.242 408
Groot- en detailhandel; 
 reparatie van auto’s 100 299 236 68 28 12 2 0 0 3.501 745
Vervoer en opslag 49 104 92 30 7 6 3 3 1 2.079 295
Logies-, maaltijd- en 
 drankverstrekking 25 53 74 12 5 2 0 0 0 765 171
Informatie en communicatie 25 73 13 4 1 2 0 0 0 248 118
Financiële instellingen 9 20 16 6 1 3 1 2 0 582 58
Verhuur van en handel in 
onroerend goed 11 19 8 2 0 1 0 0 0 93 41
Advisering, onderzoek, 
 zakelijke dienstverlening 72 213 63 13 5 4 1 1 1 1.287 373
Verhuur van roerende 
goederen, 16 62 26 10 4 6 2 0 0 689 126
Openbaar bestuur, 
overheids diensten,  
sociale verzekeringen 0 0 1 1 0 1 4 2 0 674 9
Onderwijs 17 46 33 33 18 8 1 2 0 1.304 158
Gezondheids- welzijnszorg 41 109 56 26 11 17 6 2 1 4.304 269
Cultuur, sport en recreatie 26 53 29 6 1 1 0 0 0 291 116
Overige dienstverlening 74 123 43 7 0 0 0 0 0 427 247
Extraterritoriale organisaties 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Totaal 561 1790 1184 280 111  86 33 17 8 24.413 4.070

(Toelichting: deze tabel geeft het aantal bedrijfsvestigingen in de Eemsdelta verband. De indeling is naar aantal werknemers. Bron cijfers: Provincie Groningen, afdeling EZP, 2012).

Bedrijvigheid, naar verdeling werkzame personen in de Eemsdelta:
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3.  Visie economische 
ontwikkeling Eemsdelta

a .   E c o n o m i s c h E  s t r u c t u u r 
k E n m E r k E n

Primaire en secundaire sector: 

De Eemsdelta kenmerkt zich door de aanwezigheid 
van een aantal sterke sectoren. In volgorde van 
ontwikkeling zijn dat landbouw, chemie, energie 
en zeehavenlogistiek. Wat opvalt is de sterke 
aanwezigheid van landbouw, industrie, energie en 
bouwnijverheid  als primaire en secundaire econo-
mische sectoren. Deze hebben samen een aandeel 
van 33,4 % in de werkgelegenheid in de Eemsdelta 
(8.169 arbeidsplaatsen).  Voor heel Nederland is 
dat gemiddeld 18,2 % (Cijfer Statline CBS 2010).

In combinatie met de beide zeehavens is hierdoor 
een stevige economische basis ontstaan. Door de 
toevoeging van de energiesector in Eemshaven en 
Delfzijl en de erkenning als Energyport is de regi-
onale economie in de laatste jaren sterk verbreed. 
Naar verwachting wordt er in de Eemsdelta over 
een paar jaar circa 7.500 MW aan elektriciteit 
geproduceerd, ruim 1/3 van het totaal opgesteld 
Nederlands vermogen.  

dienstverlenende sectoren: 

De zakelijke (commerciële) dienstverlening (terti-
aire sector) is in de Eemsdelta relatief minder 
ontwikkeld met uitzondering van de scheepvaart. 
De verklaring hiervoor is dat zakelijke dienstver-
leners van oudsher vooral voor de stad Gronin-

Centrum Uithuizen De Blink
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gen kiezen als centrale vestigingsplaats. Door de 
geringe geografische afstand en de verbeterde 
mobiliteit wordt de markt voor deze dienstverle-
ning grotendeels vanuit de stad Groningen bediend. 
De niet-commerciële dienstverlening (quartaire 
sector) is in onze regio gemiddeld ontwikkeld. 
Met name de zorgsector is qua omvang in werk-
nemers van betekenis. De zorgsector is daarmee 
naast de industrie een grote werkgever in de 
Eemsdelta regio ( zorgsector 17,6 % aandeel in 
de werkgelegenheid, landelijk is dat 15,2 % ). De 
economische spin- off vanuit de zorg richting MKB 
bedrijven beperkt zich vooral tot schoonmaak-  en 
onderhoudsbedrijven. Groei van de zorgsector 
is in dit geval dan ook in hoofdzaak afhankelijk 
van de vraagzijde (zorgvraag vanuit de Eemsdelta) 
en minder van de aanbodzijde door vestiging van 
nieuwe zorgaanbieders. 

ontwikkeling economische structuur: 

De Eemsdelta is vanwege haar agrarische achter-
land en de aanwezigheid van beide zeehavens uiter-
mate geschikt voor de transitie naar hernieuwbare 
grondstoffen (als geleidelijke vervanging van  aard-
olieproducten). Deze “biobased economy” richt 
zich op het voortbrengen van producten op basis 
van de inzet van hernieuwbare grondstoffen (zoals 
landbouwproducten, zijstromen uit de procesin-
dustrie, maar ook biomassastromen die via import 
worden aangevoerd). Hierdoor ontstaan duurzame 
toepassingen, zoals biomaterialen, brandstoffen, 

chemicaliën en voedingsmiddelen. De belangrijkste 
randvoorwaarden voor de biobased economy zijn 
daarvoor in de Eemsdelta aanwezig (landbouw, 
energie- en chemiecluster, logistieke mogelijkheden 
vanuit de beide zeehavens en de aanwezigheid van 
kennis- en netwerkorganisaties op korte afstand in 
de stad Groningen of elders in Nederland).
Hoewel de biobased economy op zich geen econo-
mische sector is, moet deze gezien worden als een 
zeer kansrijke ontwikkeling, omdat de biobased 
economy een verbinding maakt tussen de al aanwe-
zige sectoren. Daarmee ontstaan er nieuwe kansen 
in de horizontale versterking tussen de sectoren. 
De landbouw geeft daarmee haar opbrengsten en 
reststoffen af aan de chemie (voor de koolstof-
fen) en de energie (voor de calorische waarde). 
Deze horizontale benadering biedt economische 
mogelijkheden binnen de sector, maar ook voor 
bedrijfsactiviteiten van het stuwende MKB en 
logistieke bedrijven.  Door de ontwikkeling in 
de sectoren zelf, en in de verbindingen tussen 
sectoren neemt de toegevoegde waarde van de 
productie in de Eemsdelta verder toe. (Begrip 
toegevoegde waarde: waarde per volume product. 
Een voorbeeld daarvan is de productie van grond-
stoffen voor farmaceutische producten uit aardap-
pelzetmeel).  De biobased economy geeft daarmee 
aanleiding om de bestaande bulkstromen uit de 
landbouw en de chemie verder te vergroenen. Let 
wel, vanwege de aard van de Eemsdelta zal dit een 
bulkgebied blijven (haven = bulk) maar de kansen 
liggen in de aanvulling van deze activiteiten naar 
verfijning (meer waarde per volume). 

 
Landbouw

Bio-grondstoffen & Logistiek

Energie Chemie

Industr. MKB
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De ligging van de Eemsdelta aan de rand van de 
Waddenzee en de Eems-Dollard stelt hoge eisen 
aan milieuvriendelijk en duurzaam produceren. 
Deze noodzaak is echter ook een kans op een 
unieke profilering als regio waar groen denken en 
doen in de kern van de economie zit. De nadruk 
in het huidige beleid op een noodzakelijke balans 
tussen ecologie en economie duidt hier al op. Het 
inzetten op duurzame groene productieprocessen 
en het stimuleren van biobased economy is voor 
de Eemsdelta daarom van het grootste belang. 

 B .  a r B E i d s m a r k t 

Een belangrijke economische vestigingsvoorwaarde 
is de aanwezigheid van kwantitatief voldoende en 
kwalitatief goed opgeleid personeel. De Eemsdelta 
ziet hier als sterk ontwikkelende regio een belang-
rijke uitdaging op zich afkomen. De Eemsdelta 
krijgt de komende 5 jaren te maken met een forse 
uitstroom van technici van de babyboomgenera-
tie bij onze bedrijven. Daarbij opgeteld is er ook 
nog eens de arbeidsvraag van de nieuw gevestigde 
bedrijven en uitbreidingen, waar hoofdzakelijk 
technisch geschoolde mensen gevraagd worden. 
Aan de vraagzijde moeten afhankelijk van de macro 
economische ontwikkeling volgens de onderzoe-
kers van de Hanzehogeschool daarom 3.000 tot 
5.000 vacatures  worden ingevuld. Voor MBO- en 
HBO-ers liggen hier in de Eemsdelta volop kansen. 
(Bron: Arbeidsmarktonderzoek Eemsdelta, SXC/
SBE/Hanzehogeschool, 2011). 

Aan de aanbodzijde speelt het feit dat het tech-
nisch onderwijs nog steeds een te lage instroom 
kent en daardoor te weinig leerlingen en studenten 
aflevert. Dit probleem speelt in heel Nederland. 
De rijksoverheid pakt het technici tekort aan met 
het Masterplan bèta en techniek. De provincie 
Groningen trekt de komende jaren fors middelen 
uit  voor arbeidsmarktbeleid. Deze middelen 
zullen met name ingezet worden op de afstemming 
van vraag en aanbod en op het vergroten van de 
arbeidsparticipatie van mensen, die nu niet deelne-
men aan het arbeidsmarktproces, zoals niet- uitke-

ringsgerechtigden, 45+-ers, voortijdig schoolverla-
ters en Wajongers. 

Er loopt inmiddels een aantal programma’s om 
de technische onderwijsstructuur hier in de regio 
en in de stad Groningen verder te stimuleren en 
te versterken.  De kans op een goede betaalde 
baan is de beste motivatie voor het ombuigen 
van beroepskeuzes richting de techniek.  Voor 
het bedrijfsleven is de beschikbaarheid van goed 
gekwalificeerd personeel cruciaal. 
In de regio Eemsdelta is inmiddels sprake van een 
unieke samenwerking tussen publieke en private 
partijen, waarbij de werkgever in de dienstver-
lening centraal komt te staan. Het gaat om een 
gecombineerde aanpak vanuit Groningen Seaports, 
Kamer van Koophandel, Bureau EZ Eemsdelta,  
Werkpleinen Eemsdelta en –Winsum , Seaports 
Xperience Centrum en de sociale werk/leer bedrij-
ven Ability en Fivelingo. Het is de bedoeling om 
met elkaar alle relevante informatie te delen, zodat 
de ondernemer via de juiste weg snel geholpen kan 
worden en overvragen kan worden voorkomen. 
Naast de techniek speelt het tekort van gekwalifi-
ceerde medewerkers zowel landelijk als regionaal 
ook in de zorgsector. Gezien het hoge aandeel 
van de zorgsector in de werkgelegenheid past ook 
hier  een actieve rol van de overheid om samen 
met instellingen en opleidingen te komen tot een 
betere afstemming van vraag en aanbod op de 
arbeidsmarkt.

c .  i n F r a s t r u c t u u r 

Infrastructuur is één van de belangrijkste rand-
voorwaarden voor economische ontwikkeling. 
Een goede infrastructuur (lees bereikbaarheid) ten 
opzichte van de afzetmarkt en de aanlevering van 
grondstoffen versterkt de concurrentiepositie van 
de bestaande bedrijven. Voor de Eemsdelta moet 
onderscheid gemaakt worden in de verschijnings-
vormen van infrastructuur: wegen, vaarwegen, 
spoorwegen, pijpleidingen, kabels, hoogspannings-
leidingen, glasvezelkabel. Door upfront te inves-
teringen in infrastructuur wordt een belangrijke 
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bijdrage  geleverd aan het verbeteren van een 
economische randvoorwaarde van de Eemsdelta. 
Hierdoor kunnen “reistijd” en “reiskosten” van 
mensen en goederen aanmerkelijk teruggedrongen 
worden. 

Het ontwikkelen, aanleggen en financieren van 
infrastructuur is in de meeste gevallen de rol van 
de nationale of regionale overheid. Dit zijn langdu-
rige trajecten waarin naast het openbaar nut ook 
de economische terugverdientijd wordt meege-
wogen.  Door de aanwijzing van de Eemsdelta als 
stedelijk gebied met economische topsectoren is 
ook de Rijksoverheid er inmiddels van overtuigd 
dat investeren in de Eemsdelta een meer dan 
verantwoorde investering is.
Doordat investeringen per project vaak vele 
tientallen miljoenen euro’s bedragen is het nood-
zakelijk dat Rijksbijdragen en Europese gelden 
hiervoor blijvend beschikbaar gesteld worden. 
Het Ministerie van EL en I heeft aangegeven dat 
bij investeringen in nieuwe infrastructuur het 

economisch belang voorop staat. De rijksoverheid 
wil de besluitvorming over de aanleg van nieuwe 
infrastructuur versnellen en vereenvoudigen. Het 
Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en 
Transport is daartoe inmiddels verlengd tot het 
jaar 2028.  Brainports, Mainports en Greenports 
krijgen daarin voorrang bij de uitvoering van 
projecten. De aanwijzing in 2011 van Noord-
Nederland en speciaal de Eemshaven als Energy-
port is daarom ook voor de Eemsdelta van het 
grootste belang. Provincies en regio’s kunnen 
MIRT-investeringen voorfinancieren en krijgen 
vaker eindverantwoordelijkheid. 

Zeehavenkanaal bij Delfzijl
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4.   De kernsectoren 
met de belangrijkste thema’s.

In deze visie worden de kansrijke kernsectoren 
voor de Eemsdelta uitgelicht. In paragraaf 3 is 
aangegeven dat de economische basis onder de 
Eemsdelta verbreed is door de komst van de 
sector energie. De meest relevante en kansrijke 
sectoren voor de Eemsdelta zijn in onze visie: 

a. Energie
b. Chemie 
c. Havens en logistiek 
d. Agrocluster/Agribusiness (dienstverlenende en 

verwerkende bedrijven) 
e. Industriële dienstverlening 
f. Recycling
g. Zorg en welzijn

De biobased economy is in deze visie geen op zich 
zelf staande economische sector. De activiteiten 
vanuit de biobased economy vinden plaats in alle 
bovenstaande sectoren. Grote internationale 
concerns vinden we vooral in de energie, chemie 
en logistiek. Het MKB is hier niet als aparte groep 

beschreven omdat het eveneens in alle boven-
staande sectoren vertegenwoordigd is. In het 
volgende hoofdstuk wordt het MKB verder toege-
licht. 

a .   E n E r g i E

 

huidige situatie

De sector energie maakt sinds 2008 een enorme 
groei door in de Eemsdelta. De regio biedt door 
haar specifieke kenmerken een goede vesti-
gingsplaats voor energiebedrijven, zoals ruimte, 
beschikbaarheid van koelwater en de aanwezigheid 
van een (op termijn) goed hoogspanningsnet. De 
bouw van de twee grote energiecentrales in de 
Eemshaven (Nuon en RWE /Essent), de kleinere 
opwekkingsunits in Delfzijl (E.ON en Eneco) en de 
ontwikkeling van de offshore windenergieparken 

Bouw nieuwe windmolens Eemshaven
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op de Noordzee staan voor een investeringspro-
gramma van vele miljarden euro’s. Het gevolg is 
een sterke groei in structurele directe werkgele-
genheid van vele honderden arbeidsplaatsen en een 
indirecte werkgelegenheidsgroei bij toeleveranciers 
met een multiplier van 2,5 tot 3. De energiebedrij-
ven in de Eemsdelta staan niet op zichzelf, maar 
maken deel uit van het totale energiecluster in 
Noord-Nederland verenigd in Energy Valley. Voor 
de realisatie van energiegerelateerde projecten is 
samenwerking binnen het energiecluster van groot 
belang.
Hoewel de energiecentrale van Nuon geschikt is 
voor de inzet van kolen en biomassa (middels een 
vergassingstechniek) heeft Nuon er voor gekozen 
om tot 2020 geen kolen of biomassa in te zetten. 
Tot 2020 blijft Nuon daarmee een gasgestookte 
centrale. RWE/Essent streeft ernaar op termijn 
in de kolencentrale tot 40 % biomassa bij te gaan 
stoken. Het bedrijf Eemsmond Energie heeft 
plannen ontvouwd voor de bouw van een gasge-
stookte elektriciteitscentrale ten oosten van RWE/
Essent. Deze centrale zal zich gaan richten op de 
onbalans momenten bij piekgebruik of het achter-
blijven van elektriciteit uit windparken. Eemsmond 
Energie neemt in 2014 een investeringsbeslissing.  
Deze is mede afhankelijk van de transportcapaciteit 
vanuit de Eemshaven naar het landelijke net. 
De discussie over het ontwikkelen van nieuwe 
windparken is op dit moment zeer actueel. Door 
het aantal aanvragen voor nieuwe windparken 
in de Eemsdelta is de Rijks Coördinatie Regeling 
(RCR) van toepassing, waardoor de provincie en 
gemeenten zelf weinig sturingsmogelijkheden meer 
hebben. Hierdoor kan er ernstige afbreuk aan de 
kernwaarden van het gebied ontstaan, wat zeker 
ook negatieve economische gevolgen kan hebben 
voor de sector toerisme en recreatie. Inmiddels is 
dit dilemma ook in Den Haag bekend geworden, 
waarna de toepassing van de RCR regeling voor-
lopig is opgeschort voor locaties buiten de zoek-
gebieden. Daarmee ligt de regie voor inpassing 
buiten de zoekgebieden Delfzijl, Eemshaven en 
N33 Veendam ook weer bij de lagere overheden. 
Dat vraagt om eigen initiatief en intensief optrek-
ken samen met de provincie Groningen en de 
gemeente Oldambt .

De Eemshaven is formeel nog altijd één van de 
locaties die het Rijk in beeld heeft voor de bouw 
van een kerncentrale. Het Rijk is hierin bevoegd 
gezag. Zowel de Gemeente Eemsmond als de 
Provincie Groningen zijn niet voornemens om een 
kerncentrale toe te staan in de Eemsdelta. 

toekomstverwachting

De grote nieuwe kansen voor de Eemshaven liggen 
bij de offshore-windenergieparken. Nederland wil 
in 2020 6.000 MW windenergie op zee gereali-
seerd hebben. De marktkans voor de Eemshaven 
ligt met name bij de Duitse overheid, die in 2020 
20.000 MW aan windmolenparken geïnstalleerd 
wil hebben.  Een groot deel van de aangewezen 
gebieden ligt nabijheid van de Eemshaven. Er is 
vraag in of nabij de Eemshaven naar een testlocatie 
onshore voor de offshore windenergiemolens. De 
uitkomsten van het onderzoek van provincie en 
Rijk naar nieuwe tracés voor kabels en leidingen in 
de Waddenzee zijn van groot belang.  De mogelijk-
heid van een Energie-hub op zee en de haalbaar-
heid van een haveneiland wordt onderzocht. Dit 
levert een belangrijke bijdrage aan de internatio-
nale infrastructuur voor energie op zee, waarbij 
de Eemshaven als een belangrijk knooppunt op het 
vaste land kan gaan functioneren. Een belangrijke 
randvoorwaarde voor het vervoer van opgewekte 
elektriciteit op zee vormt de beschikbaarheid van 
bovengrondse hoogspanningsleidingen op het vaste 
land.  

Andere kansen betreffen de omschakeling naar 
biobased energieproduktie en de aanleg van 
nieuwe zeekabels richting de Scandinavische 
landen. De Eemsdelta heeft hierin een uitstekend 
vertrekpunt vanwege de logistieke aanvoermoge-
lijkheden van biomassa. 
Ook liggen er kansen in de ontvangst en de bewer-
king van biomassastromen via een “biomassawerf” 
waar biomassa op specificatie wordt gebracht 
voor de afnemers. Daarbij kan ondermeer gedacht 
worden aan processen als torrefactie, vergassing 
en pyrolyse van biomassa. De energiesector heeft 
het biobased aspect inmiddels in haar doelstellin-
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gen geïncorporeerd. Hierdoor zijn er vele moge-
lijkheden ontstaan voor groene energieprojecten 
in de Eemsdelta met steun van de energiesector. 
Een afgeleide kans voor de Eemsdelta (als gevolg 
van komst van de energiecentrales) is aanwezig in 
de vorm van het aantrekken van energie-intensieve 
bedrijvigheid, die groot verbruik koppelt aan een 
hoge mate van leveringszekerheid, zoals datacen-
ters. 

Waar zetten we op in?

•	 Een in toenemende mate op hernieuwbare grond-
stoffen gebaseerde energieproductie. 

•	 De bestaande afspraken met de energiebedrijven 
RWE/Essent, NUON en Eemsmond Energie over 
de ontwikkeling van hun centrales in de Eemshaven 
worden gerespecteerd.   

•	 Een energieproductie die minimaal voldoet aan de 
emissie van een gasgestookte centrale. Op basis 
hiervan inzetten op een schone en betrouwbare 
brandstofmix, waarmee het mogelijk is om vanuit 
de Eemsdelta te balanceren in vraag en aanbod van 
elektriciteit. 

•	 In samenwerking met de provincie en andere 
gemeenten het initiatief terugkrijgen naar de regio 
bij de ontwikkeling  en ruimtelijke inpassing van 
onshore windenergie. Hierbij vooral streven naar 
aansluiting op bestaande parken.

•	 Off-shore windenergie en aanlanding daarvan in 
de Eemsdelta plus de realisatie van een testlokatie 
offshore windenergie nabij het Eemshavenwind-
park.

•	 Aanleg nieuwe elektriciteitsverbindingen met Scan-
dinavië. 

•	 Een uitstekend en qua capaciteit toereikend hoog-
spanningsnetwerk om de energie naar binnen- en 
buitenland te kunnen distribueren.

•	 Vestiging van energie-intensieve bedrijvigheid 
nabij de Eemshaven en Oosterhorn-Delfzijl en de 
ontsluiting daarvan door utilitaire koppelingen. 

B .   c h E m i E 

huidige situatie 

De chemische industrie kenmerkt zich door het 
omzetten van volume grondstoffen naar product. 
Vanuit efficiëntie en beperking van logistieke 
kosten vereist de chemische industrie goede infra-
voorzieningen om zowel grondstof als product te 
vervoeren via leidingen, schepen, spoorwagons 
en vrachtauto’s. De Eemsdelta voldoet aan deze 
randvoorwaarden. Er is op industriepark Ooster-
horn dan ook een sterk chemisch cluster ontstaan, 
welke in volume behoort tot de top drie van 
chemische clusters in Nederland (naast Chemelot 
Geleen en het chemiecomplex Pernis). 
 
Deze bundeling van chemische activiteiten is voor 
nieuwe maar ook voor uitbreiding van bestaande 
industrie een stimulans. Schaalvoordelen, directe 
koppeling aan grondstofleveranciers of klanten 
maar ook de aanwezigheid van gezamenlijke 
infrastructuur kan dit sterk bevorderen. Juist dit 
laatste aspect zal in de komende jaren cruciaal 
zijn voor de concurrentiepositie van de bestaande 
industrie en het verder ontwikkelen van nieuwe 
industrie. De Eemsdelta heeft in een relatief 
vroeg stadium de vergroening opgepakt. Er is een 
denkproces op gang gekomen hoe bouwstoffen 
voor chemie en energie gemaakt kunnen worden 
uit duurzame grondstoffen. Met de komst van 
bedrijven als BioMCN  is deze denkrichting in 
één sprong grootschalig in praktijk gebracht, een 
stap die normaal een decennium duurt. Hierdoor 
heeft de Eemsdelta een voorsprong opgebouwd in 
het proces naar de biobased chemie t.o.v. andere 
regio’s. De praktijk is er, er is aan- en afvoer van 
groene grondstoffen en producten. Dit trekt weer 
nieuwe biobased (chemie)bedrijven aan en stimu-
leert bestaande bedrijven om de omschakeling te 
onderzoeken. Veel biobased economy projecten 
vinden dan ook hun uitvoering in de Eemsdelta. 
Deze biobased energieprojecten die vaak wat 
sneller uit te voeren zijn, stimuleren op dit 
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moment de biobased projecten in de chemie, die 
zich op hoogwaardiger toepassingen richten. 
Om de vele activiteiten op het gebied van vergroe-
ning van de Eemsdelta te verbinden, af te stemmen 
en uit te dragen is EemsdeltaGreen opgericht. 
Binnen EemsdeltaGreen werken alle belanghebben-
den (bedrijfsleven, NMO’s,  overheden en kennis-
instellingen) intensief met elkaar samen met als 
doel groene projecten uit te voeren en daarmee 
de Eemsdelta als totaal te vergroenen. 

toekomstverwachting

In het Eemsdelta-gebied wordt de duurzaamheids-
vraag breder getrokken. Gevestigde bedrijven 
zoeken voortdurend naar mogelijkheden om effi-
ciënter en duurzamer te opereren door bijvoor-
beeld gebruik te maken van elkaars reststromen 
(warmte, afvalwater, bijproducten). Er ontstaan 
hiervoor nieuwe studiegroepen en samenwer-
kingsverbanden tussen bestaande bedrijven, 

mede door de actieve rol van de SBE, Groningen 
Seaports en het project EemsdeltaGreen.  Als 
gevolg hiervan ontstaan nieuwe utilitaire netwer-
ken waarmee uitwisseling tussen bedrijven gaat 
plaatsvinden. Naast deze fysieke samenwerking zal 
ook door middel van parkmanagement gestreefd 
worden naar het laten samenwerken van bedrij-
ven om zodoende kostenefficiënt en duurzaam te 
ondernemen. Door deze fysieke en organisatori-
sche samenwerking kunnen bestaande bedrijven 
verder uitgroeien en wordt het aantrekkelijker 
voor nieuwe bedrijven om zich in de Eemsdelta 
te vestigen, omdat daarmee een randvoorwaarde 
wordt ingevuld om bijvoorbeeld uit hernieuwbare 
stromen groene grondstoffen of energie te kunnen 
maken. Een ander onderdeel van de duurzame 
economische ontwikkeling is de balans met de 
natuurlijke omgeving. Dit aspect zal de komende 
jaren bij de aanwezige partijen in de Eemsdelta 
volop onder de aandacht gebracht worden. 
Natuur- en Milieu-Organisaties (NMO’s), bedrijfs-
leven en overheden zijn hierover in dialoog binnen 

Chemiepark Oosterhorn bij Delfzijl
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het Project Economie en Ecologie in Balans van de 
Provincie Groningen. Middels dit project wordt 
gestreefd naar een groei van de economie in de 
Eemsdelta met behoud van de aanwezige kwets-
bare natuurwaarden in de Eemsdelta. 
Op het gebied van de biobased economy zijn er 
nog vele andere ontwikkelingen. Het geheel wordt 
goed weergegeven in de z.g. Road Map  van de 
NOM (dec. 2011). Met name het koppelen van 
branches is een aspect dat vele mogelijkheden 
biedt. Kan het agrarische achterland voldoende 
grondstoffen leveren voor de groene chemische 
industrie? Kan de restwarmte en CO2 van de 
industrie en de energie gebruikt worden voor de 
glastuinbouwbedrijven? Een mogelijke samenwer-
king vanuit het chemiecluster in Delfzijl met het 
chemiecluster in Emmen kan een goede basis zijn 
voor het binnenhalen van innovatieprojecten vanuit 
het topsectorenbeleid.

De Eemsdelta biedt kansen in de keten van 
biomassa gerelateerde activiteiten. Door verwer-
king  en inzet van biomassa (hernieuwbare grond-
stoffen) worden groene- energie en producten 
gemaakt, waarbij de goede logistiek eb verwer-
kingsmogelijkheden in de regio een randvoor-
waarde is . Daarvoor wordt de inzet gevraagd 
van chemische bouwstenen in de vorm van kool-
stofverbindingen, zoals bijvoorbeeld etheen en 
de aanvoer van gassen zoals syngas en aardgas of 
biogas. Door de aanwezigheid of aanvoer van deze 
chemische bouwstenen kunnen de activiteiten van 
het bestaande chemiecluster worden uitgebreid. 
Beschikbaarheid van ethyleen of bio-ethyleen 
(vanuit organische oorsprong) is een belangrijke 
voorwaarde om samen met het reeds beschikbare 
chloor over te kunnen gaan naar kunststoffenfabri-
cage.  
Syngas kan (als voorbeeld) eveneens gezien 
worden als een chemische bouwsteen voor het 
produceren van chemische producten als energie 
(of brandstoffen). Met de komst van de energiebe-
drijven in de Eemshaven en de aanwezigheid van 
het chemiepark in Delfzijl doet zich de kans voor 
om een syngas netwerk aan te leggen, waarmee 
bedrijven deze chemische commodities kunnen 

uitwisselen. Een dergelijke uitwisseling is een 
sterke stimulans voor de aanleg van een utilitair 
netwerk op de bedrijventerreinen en de verbin-
dende buizenzone Delfzijl – Eemshaven. 
Aan de Rijksuniversiteit Groningen wordt een 
speciale leerstoel voor biobased economy inge-
steld. Samenwerking met de universiteit en hoge-
scholen moet leiden tot een eigen “green field lab” 
in de Eemsdelta om samen met het bedrijfsleven 
een voorsprong te krijgen in deze belangrijke 
nieuwe landelijke topsector.  

Waar zetten we op in?

•	 Onderzoek faciliteren naar de mogelijkheden van 
omschakeling naar een biobased economy, waarbij 
met name het chemiepark in Delfzijl hierbij een 
centrale rol kan gaan spelen.

•	 Stimuleren van bedrijven om elkaars reststromen 
(waaronder warmte, afvalwater, bijproducten) te 
gebruiken door in te zetten op het ontwikkelen 
van utilitaire netwerken.

•	 Gezamenlijk ontwikkelen van infrastructuur, zoals 
de buizenzone Eemshaven – Delfzijl.

•	 Vestiging van een “green field lab” in Appingedam-
Delfzijl om nieuwe toepassingen te onderzoeken.

•	 Samenwerking tussen alle belanghebbenden blijven 
stimuleren door parkmanagement in te voeren. 

c .  h a v E n s  E n  l o g i s t i E k 

huidige situatie: 

De Eemsdelta beschikt over twee zeehavens, 
Delfzijl en Eemshaven, met een geheel eigen 
profiel. Daarnaast zijn er een aantal goed bereik-
bare binnenhavens zoals Oosterhornhaven en 
Farmsumerhaven. Gezamenlijk zijn deze havens 
goed voor een jaarlijkse overslag van 8 miljoen 
ton (2011). De havens van Delfzijl hebben een 
aanwijsbare functie voor de omliggende industrie. 
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De chemische en industriële bedrijven in Delfzijl 
gebruiken de zee- en binnenhavens voor de aan- 
en afvoer van hun grondstoffen en eindproducten. 
De voornaamste stromen via Delfzijl zijn zout- 
en bouwmaterialen. In 2011 werd in Delfzijl 5,5 
miljoen ton overgeslagen. 
De Eemshaven heeft al jarenlang een logistieke 
functie als haven voor papier, suiker, bouwstof-
fen, defensiemateriaal en exportauto’s. Met de 
komst van Holland Malt (brouwgerst), Theo Pouw 
(primaire en secundaire bouwstoffen) en project-
ladingen voor de verschillende bouwprojecten is 
de jaarlijkse overslag in de Eemshaven toegeno-
men tot 2,5 miljoen ton in 2011. De Eemshaven 
heeft daarmee vooral een logistieke functie voor 
de aanwezige bedrijven en is geen doorvoerhaven 
waarin bijvoorbeeld containers worden overgesla-
gen voor doorvoer naar het achterland. 

In de Eemsdelta zijn de logistieke activiteiten 
logischerwijs geconcentreerd rondom de havens. 
In de beide zeehavens en op de industrieterrei-
nen verlenen deze bedrijven hun diensten bij de 
op- en overslag en het transport van- en naar het 
achterland. Voor het vervoer naar het achterland 
wordt daarvoor gebruikt gemaakt van binnenvaart-
schepen en vrachtwagens. Voor de binnenvaart 
geldt dat de zeesluizen in Delfzijl te kort zijn voor 
de tweebaksduwvaart in gestrekte formatie.  Het 
voordeel van de schaalgrootte bij het varen met 
deze schepen vervalt daarmee voor de bedrijven 
achter de zeesluis. Dat geldt dus ook voor de 
Eemshaven omdat deze schepen via de zeesluis in 
Delfzijl varen. 
Het spoorvervoer vanuit de Eemsdelta is een 
relatief erg kleine speler. De spoorverbindingen 
vanuit de Eemsdelta lopen via het rangeercom-
plex te Onnen (Groningen). Met name vanwege 

Offshore activiteiten Eemshaven
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veiligheid is een goederenspoorlijn Oosterhorn-
Delfzijl naar Veendam voor de ontwikkeling van de 
chemiesector wenselijk. De Eemsdelta kenmerkt 
zich door een paar grote bedrijven die meerdere 
activiteiten in de havenlogistieke keten beheersen. 
Voorbeelden daarvan zijn Wagenborg en Wijnne 
Barends. Beide bedrijven hebben vestigingen in 
Delfzijl en Eemshaven. 

toekomstverwachting: 

In de komende jaren zal de overslag (en daarmee 
de logistiek) in de beide zeehavens gaan toenemen. 
Dit zijn in hoofdzaak aanwijsbare stromen die 
verwerkt worden in de Eemsdelta. De doorvoer-
functie van de beide havens zal ook in de toekomst 
beperkt blijven. Er wordt een behoorlijke toename 
verwacht van de aanvoer van kolen, biomassa en 
olieproducten. Deze ontwikkeling is het gevolg 
van de vestiging van de energiecentrales in beide 
havens. Deze centrales zetten kolen en biomassa in 
als bijstook. Deze kolenvervangers zullen vanwege 
een lagere calorische waarde in grotere volumes 
worden ingezet. Hierdoor neemt de op- en 
overslag verder toe. 

Ook de vestiging van olieopslagbedrijf Vopak 
zal het jaarlijkse overslagcijfer structureel gaan 
verhogen. De Eemshaven zal daarbij waarschijn-
lijk in 2013 de overslag van Delfzijl voor de 
eerste keer gaan evenaren. De beide zeehavens 
behouden het profiel van industriehaven met 
duidelijk aanwijsbare logistieke stromen zoals 
kolen, biomassa, vliegassen, etc. Daarnaast ligt er 
een verwachting bij de uitbreiding van de recycling 
activiteiten in de beide zeehavens. Deze sector 
met relatief veel logistieke activiteiten zal in de 
komende jaren verder groeien door het vrijkomen 
van volumineuze rest- en afvalstromen (zie ook 
paragraaf 4 f). De diepgang en beschikbare kade-
ruimte in de beide zeehavens geeft ruimte voor het 
ontvangen van binnenvaart en zeeschepen voor het 
afhandelen van deze volumes. 
Bij binnenhavens zijn er groeikansen voor de op- 
en overslagmogelijkheden op Fivelpoort en de 
Farmsumerhaven te Farmsum. Met de ontwikkeling 
van Groningen Railport in Veendam wordt er naar 
gestreefd om ladingstromen vanuit de Eemsdelta 
en overig Noord Nederland te groeperen om 
daarmee voldoende bezetting te hebben voor een 
dagelijks connectie met de mainports Rotterdam 
en Antwerpen. Dit concept van een openbare 
spoorterminal geeft bedrijven de alternatieve 
vervoersmogelijkheid naast de inzet van vrachtwa-
gens en binnenvaart. In samenwerking met Gronin-
gen Seaports, de industrie en logistieke bedrijven 
wordt in kaart gebracht waar de afzetgebieden 
en logistieke verbindingen vanuit de Eemsdelta 
zich bevinden. Op basis van deze analyse wordt 
geprobeerd om aanvullende ladingstromen voor de 
Eemsdelta aan te trekken. 
De ontwikkeling van de haven van Lauwersoog is 
hierbij ook interessant. Vanuit Groningen Seaports 
zal een onderzoek worden gedaan naar verdere 
samenwerkingsmogelijkheden met de haven van 
Lauwersoog.    

Haven Delfzijl
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Waar zetten we op in?

•	 Verbeteren van doorstroming op de autowegen 
naar Delfzijl en Eemshaven.

•	 Verbeteren infrastructuur goederenspoor t.b.v. 
bedrijven Industriepark Oosterhorn waaronder 
het Chemiepark Delfzijl: onderzoek naar de moge-
lijkheid voor een goederenspoorverbinding  Indu-
striepark Oosterhorn in Delfzijl naar Veendam. 

•	 Verbeteren infrastructuur binnenvaart door 
verlengen zeesluizen Delfzijl.

•	 In beeld brengen van de op- en overslagmogelijk-
heden van de binnenhaven  door uitbreiding van de 
kade en verruiming van de huidige regelgeving.

•	 In kaart brengen van goederenstromen met een 
potentie voor de Eemsdelta en op basis hiervan 
acquisitie inzetten op de meest kansrijke mogelijk-
heden. 
In paragraaf 5h staan alle relevante infrastructuur-
projecten met een prioritering voor de korte en 
langere termijn specifiek benoemd.

d .  a g r o c l u s t E r / a g r i B u s i n E s s 

huidige situatie

De aanwezige primaire landbouw in de Eemsdelta 
vormt hier de basis, gezamenlijk met de land-
bouwstromen die via de havens binnenkomen. De 
Eemsdelta en de Provincie Groningen in totaliteit 
heeft een groot areaal aan vruchtbare landbouw-
grond, waarvan de financiële productopbrengsten 
(m.u.v. pootaardappelen) relatief laag zijn. Om 
bodemziekten te voorkomen kunnen pootaardap-
pelen slechts 1 x per 4 jaar op een landbouwper-
ceel geteeld worden, zodat de boeren voor 75 % 
van hun grond altijd zoeken naar die producten die 
de hoogste opbrengst kan leveren. Veel boeren 
zijn de laatste jaren overgegaan op nieuwe activitei-
ten om hun inkomen aan te vullen. 

Carel Coenraadpolder grenzend aan de Dollard
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De sector landbouw heeft zelf vraagtekens bij 
de kansen, die de biobased economy hun op het 
moment biedt. In het landbouwactieplan Hoog-
eland ziet men tot aan 2020 weinig mogelijkheden, 
omdat de boeren de restproducten voor een deel 
zelf verwerken voor behoud en vergroten van de 
bodemvruchtbaarheid (b.v. het verhakselen van de 
stro). De biobased economy zal daarmee tot die 
tijd grotendeels afhankelijk zijn van de aanvoer van 
importbiomassa door de zeehavens. 
Glastuinbouw is slechts beperkt in de Eemsdelta 
aanwezig. Ten zuiden van de Eemshaven is hier een 
groot industrieel glastuinbouwcomplex in voorbe-
reiding.  Gedoeld wordt op grootschalige contract-
teelt bedrijven (groentes: paprika, komkommer, 
tomaat) die door hun schaalgrootte kunnen 
concurreren op de internationale markten. Ook 
is dit glastuinbouwgebied in beeld voor algenteelt 
onder glas. Kansen zijn gelegen in het uitwisselen 
van energie, CO2 en water. Ook de afzetmogelijk-

heden naar Duitsland en Scandinavië zijn vanuit de 
Eemshaven  ideaal. 
De vestiging van Holland Malt in de Eemshaven 
is een voorbeeld van een Agribusiness bedrijf die 
brouwgerst tot een hogere toegevoegde waarde 
weet te brengen.

toekomstverwachting 

De biobased economy gaat op termijn de land-
bouwsector in economische zin versterken, 
doordat de primaire- en secundaire stromen 
(naast de voedingsmiddelen- en veevoerindustrie) 
hun weg gaan vinden in de omzetting in overige 
nuttige toepassingen als biochemicaliën, bioma-
terialen en biobrandstoffen. Deze verschuiving 
gaat optreden wanneer in beeld wordt gebracht 
hoe de landbouwproducten en reststoffen (naast 
hun toepassing voor de voedselketen) tot waarde 

Koolzaadveld Noord Groningen
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gebracht kunnen worden en hier voor de boeren 
een op termijn een verdienmodel in aanwezig is. 
De Eemsdelta kent de unieke omstandigheid dat 
naast een sterke landbouw sector een energie- en 
chemiecluster aanwezig is. Onze diepzeehavens 
zijn uitermate geschikt voor grootschalige op- en 
overslag van biomassa (hernieuwbare grondstof-
fen). 
Voor een haalbare exploitatie zijn op termijn 
grootschalige toepassingen economisch haalbaar. 
De kennis- en netwerkorganisaties zijn aanwezig in 
Groningen, bijvoorbeeld het in Noord-Nederland 
opgezette Agricluster.  De RUG en de verschil-
lende kenniscentra van de Hanzehogeschool 
kunnen hierin een belangrijke rol van betekenis 
spelen. 
De provincie Groningen kent in Oost-Groningen 
een voorbeeld van een traditie van verschillende 
toepassingen bij de verwerking van aardappelzet-
meel. Daaruit kan geleerd worden dat het mogelijk 
is om uit landbouwstromen als bijvoorbeeld de 
aardappel hoogwaardige industriële toepassingen 
te halen. 
Een ander leerpunt vanuit de Veenkoloniën is 
het feit dat de boeren langdurig moeten kunnen 
meeprofiteren van de biobased economy doordat 
de afnemers bereid zijn een goede productprijs 
te betalen waardoor boeren kunnen investeren in 
geschikte gewassen en de verwerking daarvan naar 
de afnemers. 
Het gebied ten zuiden van de Eemshaven biedt 
voordelen voor de glastuinbouwsector. In dit geval 
voor grootschalige industriële teelten voor directe 
afzet naar retailbedrijven. Naast beschikbare 
ruimte voor grootschalige bedrijven (van meerdere 
tientallen hectares) liggen er kansen voor de 
uitwisseling van utiliteiten met energiecentrales en 
datahotels. Door het bereiken van schaalgrootte 
en de afzetmogelijkheden naar Duitsland en Scandi-
navië is de Eemshaven in beeld bij contracttelers. 
Bedrijven in de groententeelt maar ook champign-
onteelt en algenteelt onder glas hebben belangstel-
ling voor de locatie nabij de Eemshaven getoond. 
De hogere lichtopbrengst aan de Waddenkust is 
hierbij ook een positieve vestigingsfactor. Voor het 
glastuinbouwgebied liggen er kansen voor verduur-

zaming door de koppelingen met de Eemshaven en 
het gebied Zuidoost. 
Gemeente Eemsmond en Provincie Groningen 
hebben gezamenlijk het initiatief uitgewerkt voor 
het ontwikkelen van deze glastuinbouwpolder. Het 
bestemmingsplan is daarvoor in voorbereiding.
De Kamer van Koophandel heeft onlangs een 
Green Deal erkenning van het rijk verkregen voor 
het project “Experimenteerzone vermindering 
regeldruk biobased economy”.  De Eemsdelta 
is één van de drie regio’s waarin het project zal 
worden uitgevoerd, waarbij het de bedoeling is 
onnodige regeldruk op te sporen, die investeringen 
in biobased economy kan belemmeren. In overleg 
met het Rijk kan deze regeldruk in de experimen-
teerzone afgeschaft of aangepast worden.  

  Waar zetten we op in?

•	 Onderzoek naar de mogelijkheden en toepassingen 
voor biobased economy vanuit de agribusiness en 
zeker hierin samenwerking met de landbouwsector 
nastreven.

•	 Actief participeren in het GreenDeal project 
“Experimenteerzone  vermindering regeldruk 
biobased economy”.

•	 Stimuleren van afstudeeronderzoeken en promo-
vendi voor toegepast onderzoek. 

•	 Samenwerking zoeken met bedrijven met 
knowhow voor het verbinden van biobased 
economy projecten. 

•	 Positioneren van het glastuingebied door de 
verbinding met de Eemshaven te benadrukken als 
leverancier van energie en restwarmte. 
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E .   i n d u s t r i ë l E  
d i E n s t v E r l E n i n g 

huidige situatie 

Aanvullend aan het chemiepark in Delfzijl hebben 
de twee grote energie- en chemieclusters een 
grote aantrekkingskracht op industriële dienstver-
leners. De industriële bedrijven focussen zich op 
hun kernactiviteiten en besteden een groot aantal 
diensten uit aan derden. Industriële dienstverleners 
zijn een specifiek segment in deze markt, omdat 
zij voornamelijk werken voor deze industriële 
bedrijven (kielzogbedrijven). Dat kan variëren van 
onderhoudsbedrijven op alle technische deelgebie-
den tot aan de dienstverleners op het gebied van 
(Q)HSE (Quality, Health, Security, Environment). 
Het betreft in dit geval veelal specifieke techni-
sche kennis van complexe industriële systemen. 
Naast onderhoud zijn deze bedrijven ook actief bij 
uitbreidingen en het upgraden van de technische 
systemen. 

toekomstverwachting 

Door de toename in het aantal van deze grote 
bedrijven is het inmiddels voor industriële dienst-
verleners interessant om een vestiging in de 
Eemsdelta te gaan openen. Er tekent zich een 
tendens af dat er signalen komen van bedrijven 
uit de rest van Nederland, die zich beginnen af te 
vragen of ze niet te ver van dit voor hen interes-
sante marktgebied zitten en daarom overwegen 
een vestiging in onze regio willen beginnen. Tevens 
biedt dit kansen voor jonge startende onderne-
mers die na een aantal jaren relevante werkerva-
ring met een nieuw bedrijf in de industriële dienst-
verlening willen gaan beginnen. 

 Waar zetten we op in?

•	 Actieve acquisitie gaan voeren richting industriële 
dienstverleners 

•	 Jonge startende ondernemers binnen de industriële 
dienstverlening begeleiding bieden  

F .   r E c y c l i n g 

huidige situatie  

De komst van het bedrijf Theo Pouw BV (overslag 
en bewerking van primaire en secundaire bouw-
stoffen) heeft een stimulans gegeven aan de recy-
cling activiteiten in de Eemsdelta. In Delfzijl zijn de 
bedrijven Qlyte en North Refinery actief. Door de 
aanwezigheid van voldoende ruimte (hectares) en 
logistieke mogelijkheden bieden de beide zeeha-
vens goede randvoorwaarden voor het vestigen 
van recycling activiteiten die meer dan gemiddeld 
logistieke handelingen vragen. Door deze activitei-
ten in zeehavens te doen kunnen schaalvoordelen 
behaald worden in opslag en transportkosten. 
Groningen Seaports heeft hierop geanticipeerd 
door het inrichten van het MERA Park Delfzijl 
(MERA staat voor Milieu, Energie, Recycling en 
Afval). In 2011 heeft zich hier het bedrijf Qlyte 
gevestigd, wat niet herbruikbaar afval uit de 
karton- en papierindustrie omvormt tot brandstof 
voor energie.   

toekomstverwachting  

De recycling sector is zeer divers en in opkomst. 
Wereldwijd wordt er meer afval geschikt gemaakt 
voor hergebruik of recycling. Hierdoor nemen ook 
de volumes en logistieke stromen toe. Zeehavens 
zijn vanwege deze volumes de uitgelezen plekken 
om deze gecombineerde activiteiten van logistiek 
en bewerking uit te voeren. 
Verschillende havens (o.a. Rotterdam) zetten 
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in op recycling, maar door de groei in recycling 
zal ook de Eemsdelta hierin een functie in gaan 
vervullen. Deze bedrijven zullen de mogelijk decen-
trale ligging vanaf de afzetgebieden compenseren 
door te investeren in schaalgrootte. Door zich 
te richten op lokaal vrijkomende stromen vanuit 
Eemshaven en Delfzijl en de bovenregionaal vrijko-
mende stromen kunnen deze bedrijven voldoende 
volume bijeen brengen. De diepgang en beschik-
bare kaderuimte in de beide zeehavens geeft 
ruimte voor het ontvangen van binnenvaart- en 
zeeschepen voor het afhandelen van deze volumes. 
Een tweede bijkomend voordeel van de Eemsdelta 
is het combineren van deze recycling activiteiten 
met ondermeer energieopwekking en activiteiten 
vanuit milieu zoals grondsanering en waterzuive-
ring. De greenfieldlocatie in Delfzijl heeft hiervoor 
prima uitgangspunten. 

Waar zetten we op in?

•	 Actieve acquisitie richting recycling bedrijven, in 
mogelijke combinatie met energie en milieubedrij-
ven. 

•	 MERA Park samen met Groningen Seaports verder 
promoten.

g .  Z o r g  E n  W E l Z i j n 

huidige situatie 

De werkgelegenheid in de zorgsector in de 
Eemsdelta betreft 4300 arbeidsplaatsen, dat is 17,6 
% van onze regionale werkgelegenheid. Dat ligt 
iets onder het landelijke gemiddelde van 19 %. De 
zorg- en welzijnsorganisaties in Noord Nederland 
werken samen in het Zorgplein Noord. Vrijwel alle 
vacatures in de zorgsector worden hier gemeld. 
Op dit moment is er geen groot tekort aan 
medewerkers in de zorgsector in de Eemsdelta. 
Van de 138 vacatures op Zorgplein Noord (cijfer 

oktober 2012) hebben er 4 betrekking op de regio 
Eemsdelta. 

toekomstverwachting 

In heel Nederland, zeker in regio’s met een 
krimpende en vergrijzende bevolking, worden 
personeelstekorten verwacht in de zorg. Om de 
benodigde zorg te kunnen blijven leveren is het 
belangrijk de komende periode met de zorginstel-
lingen en het onderwijs te onderzoeken hoe dit 
voorziene tekort kan worden voorkomen.  In de 
zorgsector werken relatief veel vrouwen met een 
deeltijdbaan. Het opplussen van deze deeltijdbanen 
kan een deel van de oplossing dichterbij brengen. 
De meeste vacatures in de zorgsector vereisen een 
vakopleiding op minimaal MBO niveau. Toch zijn er 
ook in de zorgsector kansen voor lager opgeleiden, 
bijvoorbeeld in de schoonmaakfuncties.

Waar zetten we op in?

•	 Inventarisatieonderzoek naar de omvang van de 
arbeidsmarktproblematiek in de regionale zorg-
sector in samenwerking met de zorginstellingen en 
Zorgplein Noord 

•	 Afhankelijk van de uitkomsten ontwikkeling van 
projecten i.s.m. Werkplein Eemsdelta en Winsum, 
zorginstellingen en onderwijs.   
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5.  Sector overstijgend beleid

 a .  h E t  m k B

Het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) is in de 
Eemsdelta verreweg de grootste werkgever. Van 
de ruim 4.000 bedrijfsvestigingen hebben slechts 
8 bedrijven meer dan 200 werkzame personen. 
(grens MKB en grootbedrijf = 250 werknemers). 
78 % van de ruim 24.000 werkzame personen in de 
Eemsdelta is werkzaam binnen een bedrijfsvestiging 
met minder dan 100 werkzame personen ( ter 
nuancering: daar kunnen een aantal bedrijfsvestigin-
gen deel van uitmaken, die onderdeel zijn van een 
internationaal concern). 
Het stuwende MKB vormt die bedrijven die zelf-
standig gericht zijn op vernieuwing en innovatie 
op hun product of bedrijfsproces. Deze bedrijven 
halen hun omzet voor meer dan 50 % van buiten 
de drie noordelijke provincies. Het MKB heeft 
vaak door de geringe schaalgrootte moeite met 
het zelfstandig opzetten van onderzoek naar en 
ontwikkeling van nieuwe producten en markten. 
Het is daarom wenselijk dat vanuit de overheid 
het innovatieve vermogen wordt versterkt en de 
export wordt gestimuleerd. De Kamer van Koop-
handel en Syntens zitten in een fusieproces en 
vormen samen de Kamer van Koophandel nieuwe 
stijl. Deze wordt straks uitsluitend gefinancierd uit 
publieke middelen. Zij beschikt daarbij over een 
eigen innovatiebudget. 
De Kamer van Koophandel Noord Nederland ziet 
het stuwende MKB als haar belangrijkste doelgroep 
en de regio Eemsdelta is - na de stad Groningen- 
in onze provincie de regio waar de kansen voor 
nieuwe innovaties en ontwikkelingen het hoogste 
zijn. Voor de provincie Groningen gaat het om een 
groep van 1.470 bedrijven  (Bron: KvK 2012). Voor 
de Eemsdelta gaat het om een groep van meer 
dan 100 bedrijven. Ook de NOM en de Provincie 
Groningen zien het MKB als één van de belangrijk-
ste motoren van de regionale economie. 
Het EZ-bureau heeft nadrukkelijk een belang-
rijke rol in de advisering en voorlichting aan de 
MKB-ondernemers. Het Bureau EZ wil voor deze 
bedrijven een front office functie invullen voor het 
beantwoorden van vragen of het verwijzen naar 
de juiste back-office binnen de gemeente of de 

provincie.  Voor de kleinere bedrijven in het MKB 
(micro segment = kleiner dan 10 werknemers) 
geldt dat zij een heel eigen behoefte aan advies en 
begeleiding hebben. Vaak zijn dit bedrijven waar 
de ondernemer zelf verantwoordelijk is voor een 
breed aantal belangrijke taken, zoals de financiën 
en de marketing-verkoop. Hiervoor is het Onder-
nemingshuis Eemsdelta actief waar gebruik gemaakt 
kan worden van de laagdrempelige dienstverlening 
van aangesloten adviseurs. Deze dienstverlening 
heeft betrekking op de diverse onderwerpen 
waar een kleinere MKB-ondernemer tegenaan 
kan lopen, zoals ondersteuning bij innovatie en 
subsidie-aanvragen, financiële doorlichting en 
advies, bedrijfsoverdracht en bedrijfsafbouw en/of 
sanering.

Waar zetten we op in? 

In samenwerking met de Kamer van Koophan-
del, NOM en de provincie Groningen in kaart 
brengen van het stuwende MKB in de Eemsdelta 
en hiervoor een gericht stimuleringsprogramma 
aanbieden op basis van de beschikbare subsidiere-
gelingen.
Het toegankelijk maken voor ondernemers van het 
digitale platform van de Kamer van Koophandel 
nieuwe stijl in de vestigingen van het Bureau EZ 
in Nijlicht- Eemshaven en het Eemsmondgebouw- 
Delfzijl en daarmee een loketfunctie aanbieden.
Het stimuleren van deelname aan regionale of 
internationale netwerken van bedrijven uit het 
MKB, waarin innovatie, exportbevordering en 
vernieuwing van het bedrijfsproces centraal staat.
Continuering huidige dienstverlening voor kleine 
ondernemers via de samenwerking met het 
Ondernemershuis Eemsdelta. 
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B .   E c o n o m i s c h E  o n t W i k k E l i n g 

i n  r E l a t i E  t o t  d E  “ g r o E n E ” 
E E m s d E l t a  k E r n W a a r d E n 

De natuur, de ruimtelijke kwaliteit en de land-
schapskenmerken in onze regio behoren tot onze 
kernwaarden. Industrieterreinen en windmolenpar-
ken vragen om een ruimtelijke inpassing waarmee 
een evenwichtige ontwikkeling ontstaat tussen 
bedrijvigheid en onze kernwaarden.  Onherstel-
bare ingrepen in natuur en milieu moet worden 
voorkomen. Per saldo dient er een gezonde balans 
ontstaan tussen de ecologie en de economie in 
de Eemsdelta. Deze kan bereikt worden door 
duurzame economische activiteiten te stimule-
ren en te faciliteren. Dit kan ondermeer door in 
gezamenlijkheid met alle partijen op te trekken 
bij de acquisitie van bedrijven en de vergunning-
verlening aan bedrijven. De omschakeling op de 
langere termijn naar een duurzame economie 
biedt onze regio unieke kansen. Ook duurzame 
bedrijven doen een beroep op ruimte en veroor-
zaken een zekere “environmental footprint” op 

hun omgeving. Bij de beoordeling van het totaal 
van voor- en nadelen bij een nieuwe bedrijfsves-
tiging wordt gedacht aan het opstellen van een 
“economische effect rapportage”, waarin zowel de 
economische (werkgelegenheid, logistiek, overslag 
etc.) als milieutechnische footprint wordt meege-
wogen. Uitgangspunt is het voldoen aan geldende 
milieunormen en toepassing van de best beschik-
bare technieken. Ook zal er gestreefd worden 
naar een dusdanige inpassing van het bedrijf dat 
zo optimaal gebruik kan maken van utilities in de 
omgeving. Daarmee wordt een economisch maar 
ook milieutechnische randvoorwaarde ingevuld. 

Waar zetten we op in? 

•	 De uitgangspunten zoals die worden geformuleerd 
in het project “ecologie en economie in balans”.

•	 Het gezamenlijk met andere partijen als NOM en 
Groningen Seaports opstellen van een “econo-
mische effect rapportage” voor de selectie van 
nieuwe bedrijven.  

Natuurcompensatie bij het Uithuizerwad
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c .   v E r d u u r Z a m E n  v a n  P r o d u c 
t i E  E n  P r o d u c t E n  d o o r 
h o r i Z o n t a l E  v E r B r E d i n g

Gepleit wordt om de horizontale versterking door 
de aanwezige sectoren met elkaar te verbinden. 
De beweging van de landbouw als grondstoffenle-
verancier voor zowel chemie als de energiesector 
kan een zeer interessante propositie worden. 
Daarnaast kan een afvalstof van het ene bedrijf 
een productiefactor voor het volgende bedrijf zijn.  
Het meest bekende voorbeeld is de restwarmte 
van de energiecentrales of de datahotels voor 
de glastuinbouw.  Deze mogelijke koppelingen of 
dwarsverbindingen moeten uitgebreid worden 
onderzocht en daar zitten de kansen voor horizon-
tale verbindingen tussen de sectoren en bedrijven, 
vergelijkbaar zoals we die nu ook kennen binnen 
het chemiecluster. Naast de koolstof (doorgeven) 
worden via een infranet ook de utilities uitgewis-

seld. Dit vraagt om de ontwikkeling van infrastruc-
tuur (hardware) maar ook van  software (managen 
van vraag en aanbod en kwaliteit). De CO2 
reductie is een belangrijke mondiale doelstelling. In 
onze regio zal tot 2015 sprake zijn van groei van 
de CO2 uitstoot door de ingebruikname van de 
nieuwe centrales. Een reductiedoelstelling na 2015 
is in onze visie echter voor een regio met een 
groene ambitie een must. In de RWE Essent kolen-
centrale is een kostbare voorziening ingebouwd 
om CO2  in de toekomst te kunnen afvangen. 

Waar zetten we op in?

Doelstelling voor de CO2 reductie :  CO2 2015 = 
100 naar CO2  2020 = 80 naar CO2 2030 = 60. 

Bedrijvigheid in ontwikkeling in de Eemshaven
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d .   v E r h o g E n  t o E g E v o E g d E 
W a a r d E  d o o r  v E r t i c a l E 
u i t B r E i d i n g

Wanneer we kijken naar onze verschillende 
clusters dan zijn er mogelijkheden om het cluster 
verticaal verder te versterken. De verwerking van 
halffabricaten tot eindfabricaat is bijvoorbeeld een 
terrein waar nog veel mogelijkheden liggen. Met 
verticale versterking van de aanwezige sectoren 
willen we bedrijven toevoegen in de keten. 
Een voorbeeld uit de biomethanolproduktie bij 
BioMCN: 
stap 1.  huidige productie methanol voor biodie-
sel-> stap 2. biodieselproductie -> stap 3. produc-
tie biobased materials (hogere toegevoegde 
waarde). Een ambitieuze doelstelling voor de 
gemiddelde verhoging van de toegevoegde waarde 
van de bedrijven in de Eemsdelta zou kunnen zijn 
een verdubbeling in de komende periode tot aan 
2030. Deze verdubbeling moet tot stand gebracht 
worden door voortdurende innovatie van produc-
ten en het productieproces met een toenemend 
gebruik van hernieuwbare grondstoffen.

Waar zetten we op in?

Doelstelling toegevoegde waarde: TW 2012 = 100 
naar TW 2020 = 150 naar TW 2030 = 200 . 

E .   g r o E i  i n  k W a n t i t a t i E v E  E n 
k W a l i t a t i E v E  W E r k g E l E g E n 
h E i d 

Door de komst van nieuwe bedrijven in onder-
meer de sector energie is er een structurele 
stijging van het aantal arbeidsplaatsen voorzien. 
Verder ontstaat er door vergrijzing in o.a. de 
sector chemie een uitstroom van personeel 
waarvan de arbeidsplaatsen beschikbaar komen. 
Het niveau van de werkzaamheden is relatief 
hoog doordat de chemie- en energiesector steeds 
kennisintensiever worden. Daarnaast vraagt de 
omschakeling naar een biobased economy hoog-
waardige kennis en specifieke opleidingen.  
Op het gebied van arbeidsmarkt en scholing 
moet veel werk worden verzet om de genoemde 
voorsprong niet in een achterstand om te zetten. 

Overslag grondstoffen Oosterhorn
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Het opzetten van de nieuwe energy-academy in 
Groningen en het energy-college in Groningen en 
Delfzijl kan voor de energiesector van een grote 
gangmaker worden. Het vestigen en uitbouwen 
van opleidingen en opleidingsinstituten voor de 
chemie- en energiesectoren en met name de 
biobased economy is van grote betekenis. Het gaat 
om centra die research en development program-
ma’s opzetten. Hiermee kunnen nieuwe groene 
processen worden ingevoerd en bestaande proces-
sen worden vergroend. Het landelijk stimuleren 
en profileren van de Eemsdelta richting studenten 
als de “groene kraamkamer van Nederland”. Het 
stimuleren van wonen en werken in de Eemsdelta 
door het laten zien van de mogelijkheden in de 
vorm van wonen, recreëren en de goede voorzie-
ningen behoort extra aandacht te krijgen.
Door de horizontale en verticale ontwikkeling zal 
de vraag naar gekwalificeerde medewerkers gaan 
groeien.  Naast deze kwantitatieve groei verwach-
ten we ook een toename van de gekwalificeerde 
werkgelegenheid; de verschuiving hierin van gemid-
deld VMBO-MBO naar MBO-MBO+ in 2030.  

Waar zetten we op in?

•	 Profilering van de Eemsdelta als aantrekkelijke 
“groene” woon- en werkplek 

•	 Groei in werkgelegenheid W 2012 = 100 naar W 
2020 = 110 naar W 2030 = 120

•	 Qua opleidingscapaciteit een koppeling realiseren 
met de gemiddelde kwalitatieve groei in werkgele-
genheid 2012 VMBO-MBO naar 2030 MBO-MBO+ 

•	 De focus houden op behoud van en het creëren 
van nieuwe werkgelegenheid voor lager opgeleiden

F .   o P l o s s E n  t E k o r t E n  o P  d E 
a r B E i d s m a r k t

Onze ambitie ligt bij het oplossen van de tekorten 
aan technici en technologen in de Eemsdelta. 
De technologische ontwikkelingen gaan in een 
hoog tempo door. Dit vraagt om een afstem-
ming tussen bedrijfsleven en de onderwijskolom 

om in kwantiteit en kwaliteit aan te sluiten bij de 
toekomstige vraag van de bedrijven. Een overzicht 
van de beschikbare en te verwachten vacatures 
op de langere termijn  zijn van groot belang. De 
door het bedrijfsleven gestelde eisen t.a.v. voor-
opleiding en andere kwalificaties moeten precies 
en overzichtelijk in kaart worden gebracht. Het 
Seaports Xperience Center vervult hierin een 
belangrijke bijdrage door te enthousiasmeren voor 
techniek en haar onderwijs naar arbeid projecten. 
Het Kenniscentrum Arbeid van Hanzehogeschool 
wordt ingeschakeld om een periodieke uitgebreide 
arbeidsmarktmonitor te starten in de Eemsdelta. 
In Noord Nederland wordt door het MBO en 
HBO gewerkt aan een macro doelmatigheidsplan. 
In dit plan worden de opleidingen op elkaar afge-
stemd en deels naar elkaar overgeheveld, worden 
de opleidingen beter aangesloten bij de vraag 
van het bedrijfsleven en wordt gekeken naar de 
aansluiting tussen het MBO en HBO. 
Om de kwantitatieve en kwalitatieve mismatch op 
de technische arbeidsmarkt op te lossen kunnen 
een aantal oplossingsrichtingen ingezet worden.  
Verhogen van de instroom van MBO, HBO en 
Universiteit naar technische beroepen is daarbij 
van het grootste belang. Het betreft ook alle acties 
die bijdragen aan een bewuste keuze voor techniek 
vanaf het primair onderwijs doorlopend in het 
voortgezet onderwijs.  Het bevorderen van de 
zij-instroom van mensen die de overstap maken 
vanuit een andere andere sector (intersectorale 
mobiliteit). Het toeleiden van werkzoekenden 
met bijvoorbeeld een technische achtergrond.  
Daarnaast specifieke doelgroepen zoals meisjes/
vrouwen en allochtonen hiervoor benaderen. 
Het duurzaam inzetbaar houden van personeel 
om mensen te behouden voor de techniek. Dit 
vertaald zich in generatiemanagement waarbij 
het personeelsbeleid van bedrijven afgestemd is 
op de individuele capaciteiten van medewerkers 
gerelateerd aan de functies binnen de bedrijven.  
Mensen werven van buiten de regio daar waar niet 
voldoende personeel gevonden kan worden.
De concrete aanpak bestaat uit het ontwikkelen 
en ondersteunen van ontwikkelingen, projecten en 
acties die binnen de oplossingsrichtingen passen. 
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Voorwaarde voor ontwikkeling en ondersteuning 
is dat zowel bedrijven als het onderwijs en de 
overheid sterk betrokken zijn bij de projecten 
en hierin blijvend commitment tonen. De regio 
Eemsdelta kent – zoals reeds eerder genoemd 
– een uniek samenwerkingsverband tussen de 
verschillende partijen en daar moet gebruik van 
gemaakt worden.
Specifiek voor de zorgsector wordt een sectoraan-
pak gekozen in samenwerking met de zorginstellin-
gen en Zorgplein Noord (zie paragraaf 4g.)

Waar zetten we op in?

•	 Werkgeversbenadering door één loket gedachte 
en opzetten van gecoördineerd digitaal accountma-
nagement met betrokken regionale arbeidsmarkt-
organisaties.   

•	 Periodieke uitgebreide arbeidsmarktmonitor 
Eemsdelta uit te voeren door SXC - Hanzehoge-
school i.s.m. SBE en Bureau EZ .

•	 Bevorderen samenwerkingsverbanden onderwijs 
en bedrijfsleven 

•	 Verhogen van de instroom in technische opleidin-
gen.

•	 Bevorderen van de zij-instroom.
•	 Verder uitbouwen en versterken rol Seaports 

Xperience Center. 
•	 Duurzaam inzetbaar houden van personeel.
•	 Werven van personeel van buiten de regio.

g .   B E d r i j v E n t E r r E i n E n  ( v r a a g 
E n  a a n B o d  &  k W a l i t E i t ) :

Het areaal bedrijventerrein in de Eemsdelta is 
grotendeels aanwezig rondom de beide zeehavens 
en de grotere kernen waaronder Appingedam 
(Fivelpoort) en Uithuizen (Bedrijventerreinen 
Noord en Edama). Hierin is een duidelijk onder-
scheid te maken in vestigingsruimte voor de 
zwaardere milieucategorieën (chemie en energie) 
als lichtere sectoren als MKB en dienstverlening. 
Hoewel de uitgifte van bedrijventerreinen in de 

Eemsdelta in de afgelopen jaren goed is verlopen 
door de vestiging van de energiecentrales in Eems-
haven en Delfzijl, is er nog een aanzienlijk aanbod 
aan bedrijventerrein aanwezig. In de Eemsdelta is 
nog 784 ha netto uitgeefbaar terrein beschikbaar 
(exclusief 535 ha beschikbaar voor het agrificatie-
gebied, de glastuinbouw en eemshaven zuid-oost, 
die alleen bij een daadwerkelijke businesscase 
worden uitgegeven.
Het aanbod bedrijventerreinen is voor de 
komende jaren voldoende. Dit geldt zowel voor 
de industrie maar ook voor het MKB. Daarin 
lijkt het aanbod bedrijventerrein (uitgezonderd 
specifieke gevallen, als een geheel nieuw chemie-
park van enkele honderden hectares ineens) nog 
voldoende om de vraag in de komende twintig jaar 
te kunnen accommoderen. De huidige kadebezet-
ting van gemiddeld 15 tot 20 % kan daarin ook nog 
voldoende ruimte bieden. 
In de directe nabijheid van de zeehavens zal met 
name voorzien moeten worden in de invulling 
van de al aanwezige hectares nog niet uitgegeven 
bedrijventerrein. Op Oosterhorn in Delfzijl is nog 
een beperkt aantal ha beschikbaar voor industrie 
tot en met cat. 5. Het is belangrijk deze terrei-
nen daadwerkelijk hiervoor te blijven reserveren. 
Zowel voor de zware industrie als voor de voor 
de lichtere categorie wordt een zo duurzaam 
mogelijke invulling vooropgesteld, waarbij bedrij-
ven zo veel mogelijk gebruik maken van elkaars 
nabijheid (bijv. uitwisselen utilities of gezamenlijk 
kadegebruik). Wanneer vooruitgekeken wordt 
naar 2030 zal echter in strategische zin rekening 
gehouden moeten worden met de invulling van de 
gebieden rondom de Eemshaven. Het zuidooste-
lijke gebied nabij de Eemshaven is op dit moment 
in planologische voorbereiding. Dit gebied zal fase-
gewijs worden ingevuld met bedrijvigheid welke 
een functionele relatie heeft met de activiteiten/
bedrijven in de Eemshaven. Voorbeelden daarvan 
zijn datahotels die vanwege de elektriciteit (ener-
gievoorziening) en datakabels (datatransport) 
in de directe nabijheid van de Eemshaven willen 
zitten. Vanwege de kleine kans op overstroming 
zoeken zij een vestiging ten zuiden van de primaire 
zeewering. Daarnaast biedt het gebied Eemsha-
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ven zuidoost kansen voor logistieke bedrijven 
die niet direct achter een kade dienen te zitten. 
Kaderuimte en bedrijfsterrein achter de kade blijft 
hiermee in de toekomst beschikbaar voor bedrij-
ven die wel direct afhankelijk zijn van scheepstrans-
port. 
Deze fasegewijze ontwikkeling geldt ook voor het 
te ontwikkelen glastuinbouwgebied ten zuiden van 
de Eemshaven. In directe relatie met de energie-
centrales in de Eemshaven (elektriciteit, CO2 en 
warmte, water) en de aangenomen vestiging van 
datahotels (warmte) in het gebied Zuidoost zal 
worden ingezet op de ontwikkeling van industriële 
glastuinbouw. Door de investering in utilities voor 
het glastuinbouwgebied kunnen de kosten per 
volume laag blijven, waardoor er op een concurre-
rend niveau gewerkt kan worden ten opzichte van 
binnen- en buitenlandse gebieden. 
Naast de afstemming van vraag en aanbod bedrij-
venterrein zal er ook aandacht moeten zijn voor 
het opwaarderen en het behoud van de kwaliteit 

van het bedrijventerreinenareaal. Door gericht in 
te zetten op de uitstraling maar ook op de kwali-
teit van de voorzieningen kan er ook de komende 
jaren voorzien worden in de uitbreidings- of 
vestigingsbehoefte van bedrijven. Hierin ligt een 
belangrijke rol voor de zittende bedrijven of bedrij-
venvereniging en de terreinbeheerders Gronin-
gen Seaports en gemeenten. In gezamenlijkheid 
zal gestreefd worden naar een goed aanbod van 
bedrijventerrein, zowel kwalitatief als kwantitatief. 
Dit vraagt om afstemming maar ook gericht uitvoe-
ren van “parkmanagement” activiteiten als het 
gezamenlijk organiseren van diensten en infrastruc-
tuur. Specifiek voor het bedrijventerrein Fivelpoort 
te Appingedam worden door Groningen Seaports 
toekomstscenario’s opgesteld.  Middels deze 
scenario’s wordt in beeld gebracht welke maatre-
gelen er genomen moeten worden om de uitgifte 
van kavels te stimuleren. Een van deze scenario’s is 
het verruimen van het bestemmingsplan waardoor 
er breder door Groningen Seaports geacquireerd 

Nieuwe duurzame bedrijventerrein  Fivelpoort bij Appingedam
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kan worden. Fivelpoort is een bedrijventerrein bij 
Appingedam ingericht volgens duurzame principes. 
Het bedrijventerrein is ontsloten via autoweg N33 
en het Eemskanaal. 

Waar zetten we op in?

•	 Het in beeld brengen van vraag en aanbod (in 
kwalitatieve en kwantitatieve zin) naar bedrijven-
terreinen en zeehaventerreinen door de quick scan 
revisie uit te voeren van de Bedrijventerreinenvisie 
Eemsdelta 2003. Ook zal er op termijn als uitwer-
king na de quick scan aandacht besteed worden 
aan het aanbrengen van meer profilering van de 
bedrijventerreinen om hierdoor een betere positi-
onering in de markt te realiseren. 

•	 Gezamenlijk met andere organisaties inzetten op 
de gerichte acquisitie van bedrijven waarmee een 
duurzame invulling gegeven kan worden op de 
al zittende bedrijven (in aansluiting op de reeds 
genoemde economische effect rapportage bij een 
nieuwe acquisitie)

•	 In samenwerking met beheerder Groningen 
Seaports speciaal aandacht geven aan de acquisitie 
van nieuwe bedrijven voor het duurzame bedrij-
venpark Fivelpoort.

•	 Behoud van de beschikbaarheid en uitbreidings-
mogelijkheden van de kleinere bedrijventerreinen 
voor plaatselijk gebonden ondernemers (bijvoor-
beeld Edama in Uithuizen). 

•	 In samenwerking vorm geven aan het ontwikkelen 
van gezamenlijke infrastructuur en invulling geven 
aan parkmanagement voor bedrijven (in aansluiting 
op acquisitie).

h .  i n F r a s t r u c t u u r :

Door de investeringen in infrastructuur wordt een 
belangrijke bijdrage  geleverd aan de 
economische ontsluiting van onze regio.  Door 
upfront te investeren in de aanleg en verbetering 
van (bovenlokale) infrastructuur in de Eemsdelta 
zoals wegen, vaarwegen, sluizen en spoorwegen, 

leidingnetten voor grondstoffen (buizenzone) 
en breedband ICT (waaronder glasvezel) wordt 
voorzien in de economische groei. 
Voor de infrastructuurprojecten in de Eemsdelta is 
een bestuurlijk overleg met de portefeuillehouders 
infrastructuur ingericht. Vanuit dit overleg wordt 
aan de stuurgroep Economie, Arbeidsmarkt en 
Infrastructuur de prioriteitsstelling voor de infra-
structuurprojecten geadviseerd. Vanuit dit platform 
zijn de volgende prioriteiten aangereikt en door de 
stuurgroep bekrachtigd: 

De projecten die opgenomen zijn in (college) 
programma’s of die in ontwikkeling zijn: 

•	 Verdubbeling N-33 Midden (Zuidbroek-Appinge-
dam); 

•	 Personenspoorverbinding Roodeschool naar Eems-
haven; 

•	 Verbetering vaarweg Lemmer – Delfzijl;
•	 Verlenging/vernieuwing zeesluizen Delfzijl; 
•	 Verbetering van de N360 Groningen - Delfzijl; 

De projecten die niet opgenomen zijn in (college)
programma’s of in ontwikkeling zijn: 

•	 Veerverbinding Oterdum/Delfzijl - Knock/Emden
•	 Gedeeltelijke verdubbeling Eemshavenweg (N46)
•	 Agrologistiek plattelandswegen
•	 Ontsluiting noordelijk kustgebied Uithuizen - 

Oosteinde N363; 
•	 Goederenspoorverbinding Delfzijl – Veendam 
•	 Damsterdiepcircuit stedelijk gebied Appingedam – 

Delfzijl

Een aantal infraprojecten niet vallende onder de 
afdeling Verkeer en Vervoer van de provincie 
ontbreken in dit overzicht, te weten:

•	 De buizenzone incl. elektriciteitskabel Eemshaven - 
Oosterhorn Delfzijl; 

•	 Een heliport nabij de Eemshaven;
•	 ICT- breedband glasvezelnetwerk  in het landelijk 

gebied;
•	 Utilitaire netwerken voor de terreinen met zware 

zeehavenindustrie in Delfzijl.
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Met de projecten zoals die vanuit het platform 
infrastructuur zijn aangereikt volstaan wij conform  
afspraak met de stuurgroep Economie hier alleen 
met een opsomming. Dat neemt niet weg dat de 
voorliggende investeringsvraagstukken echter 
voortvarend dienen te worden opgepakt en waar 
mogelijk voorgesorteerd in de MIRT behandeling. 
Belangrijk bij de voordracht en prioritering van 
projecten is onderzoek uitvoeren naar het directe 
effect van de investering op de economische 
return-on-investment (ROI), zowel voor de korte 
termijn als voor de langere termijn.  
De infraprojecten die niet in de het V&V-overzicht 
van de provincie voorkomen worden hieronder 
nader toegelicht. 
Een belangrijke investeringsmogelijkheid betreft 
het stimuleren van een gezamenlijke utilitaire infra-
structuur voor het bedrijfsleven, zoals de buizen-
zone van de Eemshaven naar Oosterhorn-Delfzijl 
en de netwerken voor stoom, stroom, gas, pers-
lucht, stikstof, ICT breedband en andere utilities 
met als doel: optimale en transparante synergie 
voor bestaande bedrijven en nieuwe vestigingen. 
Het EZ Bureau gaat in gezamenlijkheid met partijen 
als Groningen Seaports, NOM en SBE  inzetten op 
onderzoek en ontwikkeling naar deze utiliteiten. 
Groningen Seaports, de gemeente Eemsmond en 
de provincie Groningen onderzoeken de moge-
lijkheden om te komen tot een helikopterhaven 
nabij de Eemshaven. Deze “heliport” geeft offshore 
bedrijven de mogelijkheid om vanuit de Eemsha-
ven naar de windparken te vliegen voor bouw en 
onderhoud. De planning is om de heliport uiterlijk 
in 2015 gereed te hebben. 
Voor ICT in het landelijk gebied heeft per 
gemeente onderzoek plaatsgevonden naar de 
dekkingsgraad van de glasvezelvoorziening. KPN 
ligt op koers met de realisatie van glasvezelver-
bindingen tot aan de centrales in de verschillende 
dorpen. In een straal van 1500 meter rond de 
centrales is hoogkwalitatief breedbandinternet  op 
korte termijn beschikbaar. Voor de tussenliggende 
gebieden wordt onderzocht hoe de verbindingen 
op een acceptabel niveau zijn te krijgen in relatie 
tot de activiteiten van de gebruiker. 

Belangrijk is om ruimte te houden voor nieuwe 
ideeën en planvorming voor infrastructurele 
ontsluiting van het Eemsdeltagebied. Bijvoorbeeld 
onlangs is binnen het bestuurlijk overleg het idee 
geopperd om een haalbaarheidsonderzoek te 
starten naar een ambitieus combiproject. Het 
gaat daarbij om een autowegontsluiting voor de 
gehele Eemsdelta, zowel als het vrachtvervoer 
richting Bedum. Het idee behelst kortheidshalve 
een verdubbeling van de Eemshavenweg N46 tot 
aan de spoorlijn Groningen- Delfzijl met daarna 
twee aftakkingen langs de noordzijde van het spoor 
richting Bedum (vrachtvervoer DOMO) en langs 
het spoor richting Delfzijl voor de ontsluiting van 
achtereenvolgens Loppersum, Appingedam en 
Delfzijl.  

Waar zetten we op in? 

•	 De infrastructuurprojecten waar we voor de 
kortere termijn op inzetten zijn:  verdubbeling 
N-33 Midden (Zuidbroek-Appingedam);  perso-
nenspoorverbinding Roodeschool naar Eemshaven;  
verbetering vaarweg Lemmer – Delfzijl; verlenging/
vernieuwing zeesluizen Delfzijl en de verbetering 
van de N360 Groningen - Delfzijl. Voor de overige 
projecten geldt een langere termijn horizon. 

•	 Projecten kunnen qua prioriteit per periode hoger 
of lager op de lijst komen.

•	 Upfront investeren in aanleg en verbetering van 
onze (bovenlokale) infrastructuur op basis van 
gedegen vooronderzoek naar de economische 
korte en lange termijn effecten (ROI), dit in combi-
natie met onderzoek naar financieringsmogelijkhe-
den. 

•	 Stimuleren van een gezamenlijke utilitaire infra-
structuur d.m.v. de oprichting van een onafhan-
kelijke organisatorische entiteit en het koppelen 
daaraan met de voorgenomen parkmanagement 
activiteiten. Projecten waar op korte termijn mee 
gestart kan worden zijn ondermeer restwarmte-
uitwisseling  en de bereikbaarheid van breedband-
ICT voorzieningen.
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i .   s a m E n W E r k i n g  m E t 
a a n g r E n Z E n d E  r E g i o ’ s 

In 2012 worden de eerste stappen gezet om te 
komen tot een goed gestructureerde samenwer-
king tussen de regio Eemsdelta en de regio Assen – 
Groningen, die beiden door het Rijk zijn aangewe-
zen als “Stedelijke Regio met topsectoren”. Beide 
regio’s willen met elkaar gaan samenwerken op 
de thema’s wonen,  regionale economie, arbeids-
markt, onderwijs en zorg. De samenwerking is 
bedoeld om te komen tot één economische zone 
met een goed klimaat voor ondernemerschap en 
een gezamenlijke arbeidsmarkt. Er is een concept-
samenwerkingsovereenkomst opgesteld die in de 
zomer van 2012 aan de colleges van de betrokken 
gemeenten wordt voorgelegd.
Met de verschillende Waddenzee gemeen-
ten wordt er door de gemeenten Delfzijl en 

Eemsmond periodiek overlegd over de besteding 
van het Waddenfondsbudget voor ontwikkeling 
en uitvoering van projecten. Het gaat om een 
bedrag van € 33 miljoen tot aan het jaar 2028, 
waarbij overigens ook aangrenzende gemeenten 
kunnen meeliften met projecten als er een duide-
lijke relatie ligt naar de Waddenzeegemeenten. 
40 % van het te besteden bedrag is bestemd voor 
projecten met een duidelijke economische invals-
hoek, waarbij er wel een duidelijke relatie moet 
liggen met duurzaamheid en ecologische uitgangs-
punten. 
De samenwerking binnen de Eems Dollard Regio 
(EDR) wordt vanuit Europa al vele jaren gesti-
muleerd. De economische kansen voor samen-
werking met onze Duitse buren liggen bij de 
haven- en industrie activiteiten in Emden (o.a. 
VAG Group fabrieken) en Aurich (o.a. Enercon 
windenergie). Een snelle veerverbinding vanuit 

Termunterzijl
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Oterdum-Delfzijl met Knock-Emden kan hierin een 
belangrijke stimulerende rol gaan vervullen. Indien 
de beschikbaarheid van (groene) ethyleen in de 
toekomst realiteit wordt en er duurzame kunst-
stoffen worden gemaakt, kan dit gekoppeld aan de 
beschikbaarheid van aluminium en groene energie 
op de langere termijn een interessante vestigings-
plaats worden voor duurzame toeleveranciers aan 
de auto-industrie. 
Er zijn hiervan meer voorbeelden te noemen. In 
de deelstaat Niedersachsen zijn er volop kansen 
in de landbouw rondom de plaatsen Oldenburg 
en Vechta. Hier bevinden zich grote landbouw-
coöperaties met omvangrijke stromen organisch 
materiaal (plantenresten, oogstafval, meststromen 
etc.) die ook geschikt zijn om deze in combinatie 
met de biobased activiteiten in de Eemsdelta te 

verwerken. Essentieel hierin is een goede logis-
tieke afhandeling tussen de beide gebieden. Gezien 
de eigenschappen van de stromen is vervoer per 
vrachtschip daarvoor de aangewezen modaliteit. 
De bereikbaarheid van de Eemsdelta voor deze 
stromen is vanuit het oogpunt van de zeehaven 
goed te noemen. 
In het najaar van 2012 komt er vanuit de Duits-
Nederlandse EDR-samenwerking een databank 
beschikbaar, waarin alle vacatures aan beide kanten 
van de grens worden opgenomen. De uitwisseling 
van arbeidskrachten over de grens moet hierdoor 
worden bevorderd.

Historisch Centrum Appingedam
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Waar zetten we op in?

•	 Uitvoering geven aan de samenwerkingsafspraken 
te maken in het convenant met de Regio Assen – 
Groningen op het terrein van arbeidsmarkt, regio-
nale economie, onderwijs en zorg.

•	 Ontwikkeling van economische projecten die 
in aanmerking komen voor financiering uit het 
Waddenfonds.

•	 Actieve deelname aan de grensregio activiteiten 
gericht op ontwikkeling van de economie, arbeids-
markt en infrastructuur binnen de Eems Dollard 
Regio.

•	 Onderzoek naar de mogelijkheden voor het regi-
onale bedrijfsleven en voor het aantrekken van 
nieuwe bedrijven, die in de toekomst  kunnen 
optreden als duurzame toeleveranciers aan de 
industrie in Duitsland, zoals de auto-industrie in 
Emden en de scheepsbouw in Papenburg.

•	 Onderzoek naar de mogelijkheden van samenwer-
king met de landbouwregio’s Oldenburg en Vechta, 
waarbij het gaat om het realiseren van voldoende 
volume biogrondstoffen voor verduurzaming/
vergroening van de chemie in Delfzijl.

j .  n E t W E r k  E n  P u B l i c i t E i t :  

De Eemsdelta moet in nationaal en internationaal 
verband worden gezien. Om de goede positie 
te handhaven moet gelobbyd worden, reclame 
worden gemaakt en een actieve bijdrage worden 
geleverd aan netwerken. Potentiële vestigingen 
moeten goed worden ondersteund bij hun actieve 
keuze voor de Eemsdelta boven andere gebieden. 
Voor de promotie van de regio Eemsdelta zal 
samenwerking gezocht worden met verschillende 
partijen. De beschikbaarheid van werk is - naast 
een goed woon- en leefklimaat  - de drijvende 
kracht waaraan de regiopromotie aan wordt 
gekoppeld. Communicatief is de naam Eemsdelta 
heel krachtig, omdat de link naar de regio er 
geografisch gezien onmiddellijk is. In de visie van de 
stuurgroep Economie is werkgelegenheid de beste 
motor om de krimpproblematiek terug te dringen. 

Eemsdelta verbindt natuur en ecologie met havens 
en industrie. De combinatie van duurzame econo-
mische activiteit aan aandacht voor de Waddenna-
tuur en de landschappen ligt voor de hand. Daarbij 
zal aansluiting gezocht gaan worden bij de campag-
nes van Marketing Groningen. 

Waar zetten we op in?

•	 Het uitbouwen van een goed wereldwijd netwerk 
om de Eemsdelta te promoten als uitstekende 
vestigingsplaats voor (groene) chemische industrie 
en bedrijvigheid in het algemeen. 

•	 Actief begeleiden en faciliteren van prospects.
•	 Zorgen voor continuïteit van EemsdeltaGreen als 

platform en netwerkorganisatie.
•	 Faciliteren biobased economy ambities van bedrijfs-

leven, NMO’s en andere stakeholders. 
•	 Samenwerken met de provincie als leadpartner in 

het project 4Power, een Europees netwerk op het 
gebied van off-shore wind.

•	 Samenwerken met andere regio’s in binnen- en 
buitenland waar op termijn een economische 
relatie mee aangegaan kan worden. 

•	 Inrichten van een digitaal communicatieplatform. 
•	 Voor de regiopromotie vormen werkgelegenheid, 

duurzaam ondernemen  en wonen in een fraai 
gebied de rode draad in de communicatie. Aanslui-
ting zal daarbij worden gezocht bij de campagnes 
van Marketing Groningen.
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     VErANTwOOrDING:

VERSIE:

 17 oktober 2012. 

EINDREDACTIE:

 Harrie Hoek en Gerlof Hotsma (Buro Kompaan)

TEKSTUELE BIJDRAGEN VAN:

 Henny Harkema, Roeland Kiewiet, Gerlof Hotsma en Harrie Hoek

CIJFERMATERIAAL:

  Provincie Groningen afdeling EPZ  (Mirjam Punter); CBS Statline (Mieke Berends-Ballast).

MET DANK AAN: 
  José Kimkes (SBE), Jannes Stokroos (GSP), Annet Dijkema (SXC). Geert Meijerink, Jan Vos,  

Carolien Bouwense, Eric de Vries, Hans van Hilten en Grietje Hofman (Provincie Groningen) 
FOTO 
 Beeldbank Provincie Groningen, Gemeente Loppersum (pag. 4) 
 5.g Fivelpoort door Koos Boertjens
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Colofon
Topteam Logistiek
Leo van Wijk Koninklijke Luchtvaart Maatschappij 

(KLM) - bedrijfsleven
Lorike Hagdorn Algemeen Directeur Mobiliteit TNO, 

hoogleraar transport, distributie en 
logistiek VU – wetenschap

Wil Versteijnen Directeur GVT Versteijnen – MKB
Mark Dierikx Directeur-Generaal Luchtvaart en 

Maritieme Zaken (DGLM) van het 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
(IenM) - overheid

Het Strategisch Platform Logistiek
Het Strategisch Platform Logistiek (SPL) heeft als klankbord-
groep gefunctioneerd en op verzoek van het Topteam op 
verschillende momenten gereflecteerd op zowel het proces  
als de inhoud. 

Leo van Wijk Voorzitter
Wando Boevé Director marketing & sales ECT
Jan Fransoo Hoogleraar TU/e
Timo Huges CEO Flora Holland
Peter van Laarhoven Director Strategy and Airport 

Development van Schiphol Group
Esther Liskamp Global supply manager Philips
Jos Nijhuis President & CEO Schiphol Group
Alexander Sakkers  Voorzitter TLN,  

Voorzitter Logistieke Alliantie
Hans Smits CEO en CCO Havenbedrijf Rotterdam
Rutger van Slobbe oud Bestuur P&O Nedlloyd
Aad Veenman oud CEO NS
Mark Dierikx Directeur-Generaal Luchtvaart en 
(waarnemend lid)  Maritieme Zaken van het Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu (I&M) 

Partituur naar de top
Adviesrapport Topteam Logistiek

Secretariaat Topteam Logistiek 
Nico Anten Connekt
Machteld Leijnse Connekt
Janine van Oost Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Sjors Rozemeijer Ministerie van Economische Zaken, 

Landbouw en Innovatie

Schrijfteam
Corine Cornelissen AgentschapNL
Albert Douma Dinalog
Marcus van Leeuwen NWO
Albert Veenstra TNO
Mutlu Yildirim Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Projectbegeleiding:  DB Huisstijlmedia
Opmaak:  Bruikman Reclame
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Samenvatting en Inhoudsopgave
Voorwoord 6

1 De Topsector Logistiek 7

De economische kracht van logistiek

De logistieke sector heeft een groot economisch belang en draagt substantieel bij aan de Nederlandse  
economie. De toegevoegde waarde van logistiek aan het BBP is €40 miljard (8,5%); de bijdrage aan de werk
gelegenheid is ongeveer 750.000 arbeidsplaatsen. Deze cijfers gaan alleen over de primaire logistieke sector. 
De indirecte effecten zijn hiervan een veelvoud.

7

De kansen

Nederland heeft een internationale toppositie kunnen opbouwen onder andere door haar gunstige geo
grafische ligging.

8

De uitdagingen

De internationale toppositie is echter niet gegarandeerd. Waar andere landen groeien stagneert Nederland.  
Er zijn acties nodig om de verwachte toekomstige groei van de goederenstromen duurzaam te kunnen blijven 
accommoderen en om maximaal bij te dragen aan het versterken van de internationale concurrentiepositie 
van Nederland.

8

Duurzaamheid

Goederenstromen moeten op een maatschappelijk verantwoorde, milieuvriendelijke en toekomstvaste wijze 
worden georganiseerd. Dit gaat verder dan alleen een vermindering van de CO2 uitstoot. Het gaat ook om: 
vermindering van negatieve effecten als congestie en geluidsoverlast, efficiënt gebruik van de publieke ruimte 
en hergebruik van middelen. Dit sluit aan op de strategie van ondernemingen die steeds meer aandacht heb
ben voor de duurzaamheid van producten en processen.

9

2 Ambitie

De Topsector Logistiek draagt maximaal bij aan het versterken van de internationale concurrentiepositie van 
Nederland. Het Topteam Logistiek heeft hiervoor de volgende ambitie: 
In 2020 heeft Nederland een internationale toppositie (1) in de afwikkeling van goederenstromen, (2) als ketenregisseur van 
(inter)nationale logistieke activiteiten en (3) als land met een aantrekkelijk innovatie- en vestigingsklimaat voor verladend en 
logistiek bedrijfsleven.

11

Streefwaarden
1. Nederland is in 2020 nummer één van alle Europese landen in de World Logistic Performance Index 

(momenteel is Nederland nummer drie in Europa en nummer vier wereldwijd na Duitsland, Zweden en 
Singapore);

2. De bijdrage van ketenregiediensten aan het BBP is gestegen tot € 10 miljard in 2020 (momenteel ruim  
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Voorwoord
Nederland is logistiek. Onze welvaart wordt al eeuwen bepaald door 
onze prominente positie in de internationale handel. Die positie is 
gebaseerd op onze unieke ligging in het hart van West Europa, in de 
delta van Rijn, Maas en Schelde. Door het open karakter van onze 
economie en de bijbehorende cultuur, is onze samenleving ook een 
haven voor mensen. We hebben dus niet toevallig twee mainports en 
een sterke logistieke sector die tot de wereldtop behoren. 

Stilzitten kunnen we niet. De wereld verandert, economische zwaartepunten verschuiven en daarmee de handelsstromen. 
Willen we onze welvaart garanderen dan moet ook de logistiek een nieuwe route inslaan. 

Wij hebben als Topteam Logistiek bovenstaande figuur gekozen als symbool voor ons advies aan de Minister van 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Het is het slagschema dat dirigenten gebruiken om de driekwartsmaat aan 
te geven. 

De drieslag symboliseert in de eerste plaats de inhoudelijk driedeling van onze ambitie: (1) Nederland als één logistiek systeem, 
(2) waar ketenregie een plaats heeft en (3) waar grote internationale verladers en logistieke dienstverleners zich graag 
vestigen!

Ten tweede kent het logistieke ‘orkest’ drie secties: de Gouden Driehoek van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. 
Zij moeten van deze partituur een passie maken. Samen werken aan een vernieuwde, versterkte logistieke sector, aan 
economische macht en innovatiekracht, lijkt daardoor op de uitvoering van een muziekstuk. 

In de derde plaats willen we als Topteam aangeven dat de door ons opgestelde actieagenda het nodig heeft om gedirigeerd 
te worden. De meeste acties hebben geen natuurlijke ‘eerste viool’. Spelers en instrumenten moeten samenwerken en dan 
is een dirigent noodzakelijk om samen de doelen te bereiken, samen te leren, samen te innoveren en afspraken te maken 
over dynamiek, tijd en geld, maat en tempo, toon en expressie. 

Maar hoe belangrijk de dirigent ook is, het zijn de spelers die het spel maken. Dat is de afgelopen maanden ook gebleken: 
vele spelers in en om de logistieke sector hebben bijgedragen aan het componeren van deze actieagenda, deze partituur 
naar de top. 

Het is duidelijk dat zij, net als wij, trots zijn op de Topsector Logistiek: we zien daarom uit naar verdere samenwerking met 
alle spelers waarbij ieders initiatieven en investeringen samenkomen in één ambitieuze uitvoering.

Het Topteam Logistiek

Leo van Wijk 
Lorike Hagdorn 
Wil Versteijnen 
Mark Dierikx
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1  De Topsector Logistiek
Logistiek is de kennis en kunde die nodig is om de goederen en informatiestromen en de daarmee verbonden financiële 
stromen van grondstof tot eindproduct efficiënt, duurzaam en effectief te plannen, te organiseren, uit te voeren en te 
besturen. Dit is inclusief retourstromen en hergebruik, zowel binnen één bedrijf als tussen bedrijven. Dit begrip ‘logistiek’ 
omvat supply chain management, logistiek management en transportmanagement en gaat daarmee verder dan alleen 
transport. Het gaat om:

1. Activiteiten van de logistieke sector zelf: dit zijn ondernemingen die logistiek als hoofdactiviteit hebben, zoals logistieke 
dienstverleners, transportbedrijven, ketenregisseurs en logistieke adviseurs, product en softwareontwikkelaars. 

2. De bijdrage van de logistiek als ‘enabler’ voor de andere sectoren, waaronder de andere Topsectoren, met name 
High Tech systems & materials, Tuinbouw, Agro en Food, Chemie en Energie: zij zijn afhankelijk van de Nederlandse 
logistieke diensten en van Nederlandse mainports, greenports en supply chains om hun producten op te slaan en te 
distribueren. Voor deze bedrijven is goede logistiek bepalend voor de tijdigheid en leverbetrouwbaarheid en daarmee 
voor hun marktpositie.

3. De uitstralingseffecten: sterk geconcentreerde logistieke activiteiten – zoals rond de Rotterdamse en Amsterdamse 
havens en Schiphol – trekken andere economische activiteiten aan, zoals zakelijke en financiële dienstverlening 
waardoor ook buiten de logistiek zelf toegevoegde waarde en werkgelegenheid wordt gecreëerd. 

In de Topsector Logistiek werken veel partijen samen, zoals verladers, logistiek dienstverleners havenbedrijven, 
expediteurs, rederijen, transportbedrijven (weg, spoor, maritiem, binnenvaart, shortsea en lucht), douane, ketenregisseurs, 
brancheverenigingen, banken en ictleveranciers. De internationale activiteiten van deze partijen van hoge kwaliteit maakt 
dat de Topsector Logistiek volop bijdraagt aan de krachtige internationale positie van Nederland als relatief klein land. 

Verladers 
Verladers zijn de opdrachtgevers tot transport. Een verlader kan een producent zijn, een retailer, een groothandel of 
een veiling. Verladers zijn afkomstig uit alle economische (top)sectoren. Bijvoorbeeld een producent uit de High 
Tech systemen, een retailer uit de food sector en een veiling uit de tuinbouwsector.

De economische kracht van logistiek 

De logistieke sector heeft een groot economisch belang en draagt substantieel bij aan de Nederlandse economie.  
De toegevoegde waarde van logistiek aan het BBP is €40 miljard (8,5%); de bijdrage aan de werkgelegenheid is ongeveer 
750.000 arbeidsplaatsen. Deze cijfers gaan alleen over de primaire logistieke sector. De indirecte effecten zijn hiervan een 
veelvoud.
Een verdere uitsplitsing van en toelichting op deze cijfers is te vinden in bijlage 1. 

Deze bijdrage wordt vooral geleverd door 
verladers en logistieke dienstverleners, door de 
mainports en de greenports. Door onze gunstige 
geografische ligging en van daaruit ontwikkelde 
omvang, kwaliteit en internationale oriëntatie 
vervult Nederland een belangrijke rol in de supply 
chains, ook van bedrijven die niet in Nederland 
zijn gevestigd. Hierdoor is Nederland met een 
relatief kleine thuismarkt een mondiale speler in 
het goederenvervoer en draagt daardoor bij aan 
een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Met slechts 
0,25% van de wereldbevolking en 1% van de 
wereldproductie verzorgt Nederland 3,7% van de 
wereldhandel. 
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Een mainport is een gebied dat wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van knooppunten van verschillende 
transportmiddelen (weg, water, rail, lucht), van samenwerking en afstemming van die transportmiddelen (24 uur 
per dag met hoge frequentie), een aansluiting op een intercontinentaal (ook Europees) transportnetwerk voor 
goederen en personen en de aanwezigheid van logistieke centra en een goede informatieinfrastructuur. In 
Nederland hebben we twee mainports: Rotterdam (met vooral de zeehaven) en Amsterdam (met vooral de 
luchthaven Schiphol, maar ook de zeehaven en het knooppunt Aalsmeer). 

Een greenport is de benaming voor een groot tuinbouwcluster, waarin planten, bomen, bollen, bloemen en 
groenten worden geproduceerd en verhandeld. Behalve productie en handel is er sprake van een hele keten van 
activiteiten zoals met kassenbouw, techniek, onderwijs, onderzoek èn logistiek: in een greenport is er sprake van 
een complex logistiek systeem met een netwerk van verbindingen, vergelijkbaar met een mainport. 
Alles bij elkaar vertegenwoordigen de Greenports een grote economische waarde, ook internationaal gezien.

Kansen in de Topsector Logistiek 

Nederland is een open economie: we leven van oudsher van de internationale handel en zijn daardoor een belangrijke 
speler in de wereldeconomie. De positie van Nederland is uniek in de wereld. Niet alleen omdat onze mainports vlak bij 
elkaar liggen, maar zeker ook omdat de mainports het in Nederland gevestigde bedrijfsleven (inclusief de greenports en de 
productiecentra) via een dicht netwerk verbinden met bestemmingen in de hele wereld, over zee, rivieren, weg, spoor en 
buisleidingen. Maar ook is Nederland rechtstreeks aangesloten op hoofdsteden en economische centra via een kwalitatief 
hoogstaand netwerk van luchtverbindingen. De combinatie van luchtvracht en passagiers is essentieel voor dit netwerk. 

De aanwezigheid van twee mainports en de samenhang daartussen, biedt unieke kansen voor alle Topsectoren van 
Nederland; kansen die ten volle moeten worden benut.

De Nederlandse Topsector Logistiek heeft al jaren een dominante positie in Europa en bekleedt momenteel een vierde 
positie in de World Logistics Performance Index1 van de Wereldbank (2011). Nederland is sterk in de afhandeling van 
goederen, in ketenregie, in servicelogistiek, in informatievoorziening en in distributiecentra die de kern vormen van 
Europese logistieke netwerken. De Nederlandse douane draagt door haar proactieve opstelling bij aan de sterke 
concurrentiepositie van Logistiek Nederland. 

Ook Nederlandse kennisinstellingen hebben op het gebied van logistiek en informatiesystemen een zeer goede 
wetenschappelijke reputatie: Nederland staat op de zesde plaats in de mondiale rangorde op basis van publicaties en 
citaties2. Er liggen daarmee volop mogelijkheden om theorie en praktijk elkaar te laten versterken door een goede, 
interactieve relatie tussen de Nederlandse kenniswereld en de logistieke sector. 

De uitdagingen

De Nederlandse positie als logistiek land staat echter onder druk. De logistieke sector staat voor grote uitdagingen. 
Door toenemend transport is er steeds meer sprake van congestie; er is een tekort aan gekwalificeerd personeel op alle 
niveaus; er is een groot aantal middelgrote en kleine bedrijven en een lage innovatiegraad. De marges staan onder druk. 
De milieuemissies moeten omlaag. Ook zijn er veel ‘wetmatigheden’ die de afgelopen 25 jaar vrijwel niet veranderd zijn, 
zoals de modal split verhouding, de problemen rond stedelijke distributie en het aantal kilometers dat transportmiddelen 
leeg rijden of varen. Om stappen vooruit te zetten is het doorbreken van deze ‘wetmatigheden’ noodzakelijk. Een grote 
groei van de transportbewegingen is niet op dezelfde wijze te accommoderen. Het moet anders en het moet duurzaam.

Nederland staat weliswaar op de vierde plaats in de World Logistics Performance ranglijst, maar komt van de tweede 
plaats. Duitsland en Zweden hebben Nederland ingehaald. Redenen hiervoor zijn de verloren Nederlandse voorsprong op 
douaneafhandeling en de toenemende congestie in Nederland. 

1  De World Logistics Performance Index meet de kwalitatieve indicatoren van logistieke prestaties 
2  Nulmeting innovatieprogramma Logistiek en Supply Chains, Dialogic 2011
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Om opnieuw de toppositie terug te winnen en deze blijvend te behouden, zijn strategische stappen nodig om de logistieke 
activiteiten in Nederland efficiënter en duurzamer te maken. Hierbij is het van groot belang om de huidige infrastructuur beter 
te benutten. Dit kan door versterking van regie op de ketens en het realiseren van een synchromodaal transportsysteem. 
Daarin is informatievoorziening cruciaal. Juist door de unieke positie van Nederland is dit goed te realiseren en kan Nederland 
een nieuwe voorsprong nemen op de haar omliggende landen en haar mondiale positie verder uitbouwen.

Ketenregie biedt de mogelijkheid om behalve de 
goederenstromen die door Nederland gaan, ook de 
goederenstromen die niet door Nederland gaan, dezelfde 
service te bieden in processturing en informatievoorziening. 
Op deze manier creëren we nieuwe logistieke diensten. Door 
de koppeling met onze fysieke logistieke dienstverlening en 
ons sterke logistieke netwerk worden ketenregieactiviteiten 
wel aan de Nederlandse economie gebonden. 

Met de actieagenda wil het Topteam Logistiek bereiken 
dat het bedrijfsleven samen met de overheid en de 
kennisinstellingen stappen zet om de verwachte 

toekomstige groei van de goederenstromen op een duurzame manier te kunnen blijven accommoderen. De nieuwe vormen 
van logistieke diensten leiden tot een hogere toegevoegde waarde, een efficiëntere afhandeling van goederenstromen en 
een groter internationaal bereik van onze dienstverlening. Ook als de goederenstromen minder hard groeien dan voorzien, 
is de actieagenda van groot belang: deze leidt immers tot diensten die ook vermarkt kunnen worden op goederenstromen 
die niet fysiek aan Nederland verbonden zijn. 
Een nadere uitwerking van de kansen en bedreigingen is te lezen in bijlage 2.

Duurzaamheid

Door de beladingsgraad te verhogen en door de bestaande infrastructuur slimmer te benutten, levert logistiek een bijdrage 
aan maatschappelijke uitdagingen rond klimaat en energie. Olie zal immers schaarser worden in de komende decennia. Het 
IEA heeft onlangs aangegeven dat, hoe minder succesvol de wereld is in ‘decarbonising’, hoe hoger de prijs van olie zal worden. 
Vooral voor de transportsector is dit zorgwekkend. Daarnaast heeft de EU zich gecommitteerd om de broeikasgassen drastisch 
te verminderen om de klimaatverandering onder de 2˚C te houden. In haar onlangs uitgebrachte “Roadmap for moving to 
a competitive low carbon economy in 2050” geeft de Europese Commisie aan dat dit voor het verkeer een vermindering van 
minstens 60% aan broeikasgassen vraagt. Beide ontwikkelingen maken een duurzame logistiek noodzakelijk.

Duurzaamheid gaat verder dan alleen een vermindering van de CO2 uitstoot. Het gaat ook om andere belangrijke criteria: 
vermindering van negatieve effecten als congestie en geluidsoverlast en efficiënt gebruik van de publieke ruimte en 
hergebruik van middelen. 

Het effect van de actieagenda logistiek op duurzaamheid is dat goederenstromen op een maatschappelijk verantwoorde, 
milieuvriendelijke en toekomstvaste wijze worden georganiseerd door:

•	 De betere timing van goederenstromen: het kiezen van de meest effectieve en duurzame modaliteit en het bundelen 
van lading bij vervoer en opslag.

•	 Betere benutting van en afstemming tussen de verschillende modaliteiten waardoor er minder onnodig leeg wordt 
gereden en gevaren en er minder uitstoot is van CO2, NOx en fijnstof.

•	 Het verbeteren van de afstemming tussen partijen in de keten waardoor onnodige vervoerskilometers worden 
vermeden, de vervoerssnelheid kan worden aangepast op het verwachte aankomstmoment en wachttijden worden 
gereduceerd.

•	 Het grootschaliger toepassen van retourlogistiek en waste management om onderdelen en grondstoffen te 
hergebruiken (closing the loop, cradle2cradle).

Ook is het van belang om klimaatvriendelijk op en overslaglocaties (magazijnen en distributiecentra) met de juiste 
capaciteit te ontwikkelen en te gebruiken, net als schone motoren en schone of klimaatvriendelijke brandstoffen.  
Deze ontwikkelingen vinden plaats in Topsectoren als Hightech Systems, Water en Energie. 
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In de strategie van (grote) ondernemingen is steeds meer aandacht voor de duurzaamheid van producten en processen.  
Er zijn ook steeds meer ondernemingen die (deels) lokaal produceren voor de lokale markt, Local for Local. Zo verminderen 
de transportkosten en is het mogelijk om beter in te spelen op de behoeftes van de lokale consument (zie kader). 

•	 Tesco	heeft	de	afgelopen	jaren	de	carbon	footprint	van	meer	dan	100	huismerkartikelen	gereduceerd.	Hiernaast	
moedigt het bedrijf ook klanten aan het energieverbruik te verminderen;

•	 Unilever	wil	binnen	tien	jaar	al	zijn	landbouwgrondstoffen	betrekken	uit	duurzame	landbouw.	Daarnaast	wil	het	
concern de uitstoot van broeikasgas en het water en afvalverbruik halveren, zowel bij de eigen activiteiten als bij 
leveranciers en consumenten;

•	 Na	Wal-Mart	en	IBM	heeft	ook	Procter	&	Gamble	(P&G)	sinds	2010	een	Supplier	Environmental	Sustainability	
Scorecard. Met de lancering van deze scorecard en het beschikbaar stellen aan andere bedrijven wil de 
Amerikaanse multinational een industriestandaard bereiken;

•	 ENERPLAN	(Energy	Efficient	Transport	Planning)	is	een	samenwerkingsverband	tussen	Maersk,	de	Technische	
Universiteit Denemarken en de IT Universiteit Kopenhagen om de efficiëntie van Maersk’s logistiek te verbeteren. 
Gekeken wordt naar een betere beladingsgraad van containers en naar efficiëntere routes; 

•	 Het	Deense	“green	Ship	of	the	Future”	project	heeft	als	doel	om	uiteindelijk	de	CO2 uitstoot van schepen met  
30 % te verminderen en de uitstoot van zowel SOx als NOx met 90 %. Verschillende kleine projecten op het gebied 
van voortstuwing, logistiek en op operationeel vlak moeten samen tot dit doel leiden.

Lean and green award. Inmiddels hebben bijna 120 bedrijven een ‘Lean and Green Award’ behaald. Deze prijs 
gaat naar bedrijven die zich actief inspannen om hun logistieke proces duurzamer te maken, onder andere door te 
werken aan de concrete doelstellingen voor 2012 en 2015 voor CO2reductie. Voorbeelden van deze bedrijven zijn: 
Heineken Nederland, Friesland Campina Benelux, Van Gansewinkel Groep, Rockwool, van Rooijen Logistiek,  
de Graaf Logistics B.V., Mooy Logistics B.V. en Kruidenier Foodservice. 

Dow Jones Sustainability Index (DJSI). De Dow Jones Sustainability Indexes volgen de financiële prestaties  
van de meest vooraanstaande ondernemingen wereldwijd die duurzaamheid tot een speerpunt hebben gemaakt. 
KLM ontving in 2010 de nummer 1 positie op de Dow Jones Sustainability Index voor de industrie voor het zesde 
achtereenvolgende jaar. 
TNT NV is in 2010 opnieuw uitgeroepen tot “Supersector Leader” voor “Industrial Goods and Services”  
(waaronder de sector “Industrial Transportation”) in deze Index. 

Om de kansen waar te maken en de geschetste uitdagingen aan te gaan, zal Nederland zich moeten profileren op 
kennisintensieve logistiek: op het bedenken, ontwikkelen en demonstreren en op grote schaal internationaal toepassen 
van nieuwe logistieke werkwijzen met onze eigen mainports en greenports, verladers en andere logistieke dienstverleners, 
infrastructuur, knooppunten als demonstratie van ons logistieke kunnen. Informatievoorziening speelt daarbij een cruciale 
rol. Hierbij zullen de vraag naar innovatie en flexibiliteit in het logistieke systeem, goede ketenregie en aantrekkelijke 
vestigingsvoorwaarden dominant zijn. Alleen op die manier kan de komende twintig jaar de logistieke sector maximaal 
bijdragen aan het versterken van de internationale concurrentiepositie van Nederland en de verwachte toekomstige groei 
van ladingstromen blijven accommoderen. 
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2  Ambitie 
De Topsector Logistiek wil maximaal bijdragen aan het versterken van de internationale concurrentiepositie van Nederland. 
Het Topteam heeft hiervoor de volgende ambitie geformuleerd: 

In 2020 heeft Nederland een internationale toppositie (1) in de afwikkeling van goederenstromen, (2) als ketenregisseur van (inter)
nationale logistieke activiteiten en (3) als land met een aantrekkelijk innovatie- en vestigingsklimaat voor verladend en logistiek 
bedrijfsleven.

Deze ambitie onderscheidt drie thema’s: Nederland als logistiek systeem, ketenregie, en innovatie en vestigingsklimaat. 
Om een toppositie te verwerven in de afwikkeling van goederenstromen is het van belang om Nederland als één sterk en 
samenhangend logistiek systeem te laten functioneren en daarvoor de randvoorwaarden te creëren. Om de internationale 
ketenregisseur te worden is het nodig om ketenregieactiviteiten verder te ontwikkelen en uit te voeren. Om verladend 
en logistiek bedrijfsleven aan te trekken is een aantrekkelijk innovatie en vestigingsklimaat nodig. De drie thema’s zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als Nederland een eigen logistiek systeem van topkwaliteit heeft, versterkt dit de 
positie van de Nederlandse ketenregiebedrijven als geloofwaardige logistieke partner in wereldwijde goederenstromen. 
De actieagenda van de Topsector Logistiek is erop gericht dat economische groei en duurzaamheid elkaar versterken. Het 
belang van duurzaam werken in de logistieke sector wordt steeds breder onderkend. Zo worden de beschikbare middelen 
duurzaam ingezet en neemt de economische toegevoegde waarde van de sector toe. Deze grotere toegevoegde waarde 
wordt verder gerealiseerd door nationale en internationale goederenstromen af te handelen en te regisseren. Om deze 
economische groei en duurzaamheid op lange termijn vast te houden is aandacht nodig voor het innovatieve vermogen van 
de sector, voor arbeidsvraagstukken, voor regionale ontwikkeling en voor bereikbaarheid in een veranderende samenleving.

Streefwaarden

Het Topteam heeft de ambitie nader uitgewerkt in vijf streefwaarden voor 2020:

Streefwaarde 1 Nederland is in 2020 nummer één van alle Europese landen in de World Logistics Performance 
Index (nu is Nederland nummer drie na Duitsland en Zweden).

Streefwaarde 2 De bijdrage van ketenregiediensten aan het BBP is gestegen tot 10 miljard euro in 2020 (nu: ruim  
€ 3 miljard). 

Streefwaarde 3  Het aantal bedrijven dat zich in Nederland vestigt om logistieke redenen is in 2020 toegenomen 
met 30%.

Streefwaarde 4 De beladingsgraad van transportmiddelen stijgt van 45% (nu) naar 65% in 2020. 

Streefwaarde 5 De uitstroom van logistieke professionals naar de arbeidsmarkt is in 2020 met 50% verhoogd.

Uitgangspunten

Bij de uitwerking van onze ambitie en streefwaarden in de actieagenda zijn de volgende uitgangspunten leidend geweest: 

1. De ambitie moet, samen met de doelstellingen en de actieagenda bijdragen aan de nationale economie en de 
internationale concurrentiepositie van Nederland. Dit geldt ook voor de acties die in de regio’s plaatsvinden. 

2. Het draagvlak in de sector moet zo breed mogelijk zijn: (vertegenwoordigers van) stakeholders hebben in alle fasen 
van de totstandkoming van dit advies meegepraat en meegedacht. Ook heeft het Topteam regelmatig het Strategisch 
Platform Logistiek geconsulteerd.

3. Het advies is opgesteld vanuit het perspectief van de verladers. Voor verladers is goede logistiek immers een essentiële 
concurrentiefactor. Een sterke positie van de verladers in Nederland draagt bij aan de algehele concurrentiekracht van 
Nederland.
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4. In dit advies gaat het om het ontwikkelen van een duurzame logistiek. Dat betekent dat goederenstromen op een 
maatschappelijk verantwoorde, milieuvriendelijke en toekomstvaste wijze worden georganiseerd. Duurzaamheid is 
daarmee een ijkpunt voor alle aanbevelingen en actielijnen.

5. Wij hebben voor díe acties gekozen die een ‘visible hand’ nodig hebben om werkelijkheid te worden, dus voor 
veranderingen die zonder sturing en bundeling van krachten niet van de grond komen. Dit advies is gefocust op de 
korte termijn acties. Voor de lange termijn acties dient verdere uitwerking plaats te vinden.

6. Door duidelijke doelstellingen en acties te formuleren willen we bereiken dat de beperkte overheidsmiddelen zo 
effectief mogelijk worden ingezet. Om van deze ambitie werkelijkheid te maken is er ook een groot commitment 
nodig van het bedrijfsleven en de kennisinstellingen, op de inhoudelijke richting, de aansturing op de uitvoering van 
dit advies en op financieel gebied.

7. We willen expliciet aandacht besteden aan het kleiner maken van de kloof tussen MKB en innovatie; daarom hebben 
we gekeken op welke manieren het MKB kan aanhaken bij bestaande innovatieve ontwikkelingen.
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3  De actieagenda

Een overzicht van alle acties is te vinden in bijlage 3.

Thema 1: Nederland als één samenhangend logistiek systeem 

In dit thema worden de acties beschreven die nodig zijn om van Nederland één kwalitatief hoogwaardig logistiek netwerk 
te maken waarin goederenstromen duurzaam, betrouwbaar, snel, tijdig en tegen lage kosten door Nederland stromen. 
Daarvoor moeten we hoogwaardige fysieke, organisatorische, financiële en informatienetwerken ontwikkelen. Deze 
netwerken moeten, net als de verschillende partijen die in deze netwerken opereren (overheden en bedrijven), goed op 
elkaar zijn afgestemd. 

Juist in Nederland waar de grote ladingstromen samenkomen, kunnen deze ladingstromen worden gebundeld en kunnen 
de verschillende vervoerswijzen (weg, spoor, luchtvaart, binnenvaart, shortsea, zeevaart en buisleidingen) optimaal 
worden benut. Zo kan Nederland een internationale toppositie verwerven in duurzame en flexibele logistiek.

Actie 1  Naadloze informatievoorziening in het logistieke systeem (open ICT-Platform)

Het kernidee van deze actie is de naadloze informatieuitwisseling tussen partijen (bedrijven en overheden) in de keten 
via één ICTPlatform. 

De vernieuwing is dat de gegevens die bedrijven onderling uitwisselen, worden gecombineerd met de gegevens die 
bedrijven aan overheden melden en de gegevens die overheden aan bedrijven leveren. Steeds worden gegevens eenmalig 
bij de bron geleverd in het ICTPlatform, waardoor deze gegevens (waar nodig geanonimiseerd of geaggregeerd) veel 
eerder en van hogere kwaliteit beschikbaar komen voor andere partijen in de logistieke keten. Zij kunnen daarmee het 
logistieke proces optimaliseren waardoor hogere kwaliteit, grotere duurzaamheid en lagere kosten gerealiseerd worden. 
Hierdoor kunnen bedrijven ook eenvoudiger voldoen aan de meldingsplichten aan overheden: dat kan voortaan in één 
keer. Ook wordt afstemming tussen inspecties eenvoudiger en beter. Het is cruciaal dat concurrentiegevoelige data niet 
wordt gedeeld en dat bedrijven zelf aangeven voor welke doeleinden en door wie de door hen geleverde data mogen 
worden gebruikt.

Deze naadloze informatievoorziening wordt mogelijk gemaakt door een gezamelijke ICTPlatform van overheid 
(waaronder douane) en bedrijfsleven met open standaarden. Hierbij wordt voortgebouwd op de al bestaande port 
community systemen waarbij bedrijven via één digitaal loket (single window handel en transport) de benodigde gegevens 
in één keer kunnen aanleveren aan de verschillende toezichthouders. Daarnaast worden koppelingen gemaakt met 
eigen ICT systemen van bedrijven en betrokken organisaties, zodat er een ‘pijplijn’ ontstaat waarlangs gegevens worden 
uitgewisseld tussen betrokken publieke en private partijen. Hiervoor zijn heldere afspraken over datastandaarden 
noodzakelijk. De verschillende ontwikkelingen op dit gebied zullen bij elkaar moeten worden gebracht. Noodzakelijke 
voorwaarde voor dit open ICT Platform, is dat er in de governance een scheiding moet zijn tussen infrastructuur, data 
management en applicatieontwikkeling. 
Voor de infrastructuur neemt de overheid haar verantwoordelijkheid (nationaal single window 2013), het datamanagement 
is een publiekprivate zaak en de applicatieontwikkeling kan in de vrije markt plaatsvinden.

Als Nederland op deze manier de uitwisseling van informatie realiseert, is dit een enorme sprong voorwaarts naar 
Nederland als één logistiek systeem en komt de doelstelling om weer de Europese nummer één te zijn op de World 
Performance ranglijst binnen bereik. Een grote meerderheid van de stakeholders vindt dit onderwerp een speerpunt voor 
de Topsector Logistiek. Hierbij is het belangrijk bij het digitaliseren van procedures eerst naar de effectiviteit en efficiëntie 
van de procedure te kijken. 

Een uitgebreide beschrijving van deze actie is te vinden in bijlage 4.
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Acties op de korte termijn (binnen drie jaar):
•	 Een masterplan om naadloze informatievoorziening in het logistieke systeem te realiseren, met daarin onder andere de 

verantwoordelijkheidsverdeling en benodigde middelen (medio 2012).
•	 Eventuele aanpassing van de huidige governancestructuur van de port community systemen (2012).

Acties op de middellange termijn (binnen vijf jaar):
•	 Ontwikkelen van pilotprojecten van het nieuwe platform om te testen op effectiviteit voor partijen bij bedrijfsleven en overheid en of 

het governancemodel haalbaar en werkbaar is. 

Actie 2  Synchromodaal transportsysteem (flexibele en duurzame inzet van vervoerswijzen)

Synchromodaliteit is een relatief nieuw idee dat door het Strategisch Platform Logistiek als een zeer kansrijke strategische 
optie wordt gezien. In een synchromodaal transportsysteem kunnen alle vervoerswijzen flexibel worden ingezet op basis 
van samenwerking tussen modaliteiten (in tegenstelling tot concurrentie tussen modaliteiten). Afhankelijk van de eisen 
van de verlader en de actuele beschikbare capaciteit van modaliteit en infrastructuur wordt gebruik gemaakt van water 
(binnenvaart of shortsea), spoor, lucht en/of weg. 

Wat is het verschil tussen intermodaal en synchromodaal?  
Intermodaal is het verplaatsen van goederen van a naar z met verschillende modaliteiten. De modaliteiten liggen van 
te voren vast. Bijvoorbeeld: Goederen komen aan per zeeschip in Rotterdam, gaan daar eerst op de binnenvaart en 
vervolgens in Duisburg verder per spoor.

Bij synchromodaal kun je op elk gewenst moment kiezen tussen verschillende modaliteiten, op basis van de actuele 
omstandigheden (lage waterstand, spoedlading etc. en op basis van realtime verkeers en transportinformatie).

Dit betekent dat je iedere keer weer een afweging kunt maken wat de meest wenselijke manier van vervoeren is en 
welke modaliteiten je daarbij inzet.

Voor verladers en logistiek dienstverleners is synchromodaal vervoer een voordeel, omdat ze op dezelfde route meerdere 
modaliteiten naast elkaar kunnen gebruiken en op het laatste moment de beste, meest passende modaliteit kunnen 
kiezen.

Om de verwachte groei van het 
goederenvervoer op te vangen en 
de beladingsgraad te verhogen, is 
synchromodaliteit een sleutelfactor. Daar 
zijn de stakeholders het over eens. Er 
moet echter nog veel gebeuren voordat 
een synchromodaal transportsysteem 
gerealiseerd is. De ontwikkeling van een 
open ICTPlatform (actie 1) is hierbij een 
noodzakelijke voorwaarde, evenals het 
uitwerken van de regierol op knooppunten 
en het wegnemen van belemmerende 
regelgeving (actie 9). 

Een uitgebreide beschrijving van deze actie 
is te vinden in bijlage 5.

Acties op de korte termijn (binnen drie jaar):
•	 Start van een concrete pilot (2011) waarin aan de hand van een bestaande keten de proef op de som wordt genomen. Op basis van de 

resultaten wordt duidelijk hoe we synchromodaliteit breed kunnen toepassen en de innovatieagenda kunnen aanscherpen.
•	 Het ontwikkelen van faciliteiten om ‘a-modaal’ transport te boeken. A-modaal boeken betekent dat de modaliteit niet bij voorbaat 

vast ligt. In de huidige vervoerspraktijk zijn transportboekingen vaak voor één specifieke modaliteit. Door de juridische structuur in het 
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goederenvervoer ligt de keuze voor die modaliteit bij de boeking vast en is het moeilijk om de lading nog naar een andere modaliteit 
te verschuiven. Door a-modaal te boeken ontstaan ook mogelijkheden om lading te bundelen en ladingaanbod over modaliteiten te 
verdelen. 

Synchromodaal transport wordt door het Platform Agrologistiek onderschreven. Specifiek voor de sierteelt wil het 
Platform Agrologistiek zich hard maken als vervolg op en combinatie van Greenrail, Plantenshuttle  binnenvaart, 
groeiende containerstroom in de internationale aanvoer. Reden voor de agro/sierteelt om hier als inhoudelijk 
relevante pilot te fungeren is de snelheid/versheid problematiek in de sector die snelle switching tussen modalitei
ten vereist. Binnen het Greenrailproject is dit al een van de aandachtspunten. In het verlengde van het VenloG 
project liggen er al ideeën die ondersteund worden door een bedrijvenconsortium. Wellicht kan dit gekoppeld 
worden aan het DAVINC3Iproject waar dit een van de issues is.

Actie 3  Samenwerking Nederlandse zeehavens

Wat betreft de positionering van Nederland als één samenhangend logistiek systeem is de samenwerking  tussen 
havenbedrijven in Nederland van groot belang. De havens zullen naar verwachting binnen afzienbare tijd verzelfstandigd 
zijn. Deze positie versterkt de mogelijkheid tot een zakelijke oriëntatie op marktkansen en op de onderlinge verhoudingen 
tussen de havenbeheerders, die het opzetten en realiseren van gezamenlijke projecten verder kan versterken. Uit de 
tussenrapportage van het onderzoek van de Alliantie Zeehavens naar samenwerkingsmogelijkheden en marktfocus 
komt een beeld naar voren dat iedere haven bovenal specifieke segmenten en delen van het achterland bedient, 
waardoor aan marktpartijen een aansluitend en compleet economischlogistiek systeem wordt aangeboden. Op basis 
hiervan kan samenwerking ontstaan, die op het gebied van rendement, risicodeling, ruimtegebruik en milieubelang 
tot een optimalisatie kunnen leiden. De verzelfstandigde havenbeheerders zullen actief mogelijkheden voor dergelijke 
vormen van samenwerking onderzoeken en  waar mogelijk  benutten. Dit past in de “Economische visie op de lange 
termijnontwikkeling van mainport Rotterdam” van I&M en EL&I uit 2009. 

In het achtpuntenplan van de Havenalliantie hebben de Nederlandse havenbedrijven samen besloten om de onderlinge 
samenwerking te intensiveren op acht synergievlakken waaronder: het gezamenlijk ontwikkelen van een strategische 
visie op de achterlandverbindingen, het gezamenlijk oppakken van innovatieprojecten, elkaar commercieel aanvullen in 
specifieke marktsegmenten, samenwerken bij voorlichting en internationale promotie, inkoop en databases, onderwijs 
en arbeidsmarkt.

Acties op de korte termijn (binnen drie jaar):
•	 De relatie tussen de zeehavens zo inrichten dat ze als een elkaar aanvullend en versterkend economisch- logistiek systeem  

gaan opereren.

Actie 4  Kernnetwerk van (inter)nationale verbindingen en multimodale knooppunten 

De internationale en regionale bereikbaarheid van de mainports en greenports voor goederen en personen is een 
voorwaarde voor een sterke internationale concurrentiepositie van alle (Top)sectoren. Het Topteam pleit voor speciale 
aandacht voor de infrastructuur die past bij het belang van de mainports voor de economie en hun positie als wereldspeler. 
Concreet betekent dit dat voor de ontwikkeling van mainports en greenports een multimodaal kernnetwerk nodig is, 
waarbij wordt vastgesteld wat de economische hoofdverbindingen en knooppunten zijn. 
Het Topteam Logistiek pleit voor een gezamenlijke vaststelling van dit kernnetwerk door het verladend en logistiek 
bedrijfsleven, de havenbedrijven en landelijke en regionale overheden. 
Dit kernnetwerk is een netwerk met fysieke infrastructuur van hoogwaardige verbindingen en knooppunten met een 
onderscheid tussen het belang voor internationale stromen en het belang voor nationale stromen. Het kernnetwerk 
is richtinggevend bij investeringen door nationale en regionale overheden in infrastructuur en knooppunten, zoals bij 
de herprioritering van het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur en Ruimte en Transport). Aandachtspunten 
bij de realisering van het kernnetwerk zijn de mogelijkheden van Publiek Private Samenwerking, versnelling van de 
besluitvormingsprocedures en aansluiting op het TENT (Trans European Transport Network).
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Het kernnetwerk naar het achterland zorgt voor een soepele 
aansluiting op de mainports voor goederen en personen, en 
vormt een samenhangend netwerk waarin het mogelijk is 
om goederenstromen te bundelen, de ruimtelijke kwaliteit 
te verbeteren en publieke (Rijk, provincie en gemeenten) en 
private middelen ook voor de lange termijn effectiever en 
efficiënter in te zetten.

De operationele efficiëntie van het kernnetwerk is bepalend 
voor het succes van het synchromodale transportsysteem. 
Alle stromen door het kernnetwerk moeten op een efficiënte 
manier kunnen plaatsvinden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan 
het realiseren van secure lanes, een efficiënte afhandeling 
van de binnenvaart bij de zeehaventerminals, maar ook 
aan een passende capaciteitsverdeling op het spoor en aan 
een betere benutting van de weginfrastructuur middels 
intelligente transportsystemen.

Acties op de korte termijn (binnen drie jaar):
•	 Een gemeenschappelijke visie van bedrijfsleven, haven-
bedrijven en (regionale) overheden op een kernnetwerk van 

achterlandverbindingen (weg, spoor, shortsea en binnenvaart) en multimodale overslagpunten (2012). Het gaat hierbij om twee lagen: 
een netwerk dat van belang is voor de internationale bereikbaarheid en een netwerk dat van belang is voor de nationale bereikbaarheid. 

Binnenvaart en spoorvervoer  
De binnenvaart is de grootste modaliteit voor het achterlandvervoer vanuit de mainport Rotterdam.
Deze positie dankt de binnenvaart aan het uitgebreide netwerk van vaarwegen. De binnenvaart biedt voldoende 
capaciteit om de congestie in het wegtransport op te vangen, ook op kortere afstanden. De Betuwelijn maakt groei 
op het spoor mogelijk. 
Dit is in lijn met de doelstelling van het Havenbedrijf Rotterdam om vanaf de Tweede Maasvlakte het aandeel van 
binnenvaart in het achterland vervoer te vergroten tot 45% en het aandeel van spoor te vergroten naar 20%. 
Er zijn echter door de betrokken stakeholders een aantal knelpunten genoemd die deze groei en het functioneren 
van deze vervoerswijzen in een synchromodaal systeem belemmeren:
•	 Tijdverlies	door	afstemmingsproblemen	met	terminals	in	de	zeehavens
•	 De	versnippering	in	het	achterland	van	het	aantal	overslagpunten
•	 Het	gebrek	aan	standaardisatie	en	kwaliteit	van	overslag	op	inlandterminals
•	 De	versnippering	van	railterminals	op	de	Tweede	Maasvlakte
•	 De	huidige	wijze	van	verdeling	van	de	(schaarse)	capaciteit	tussen	goederen	en	personenspoorvervoer.	Deze	past	

niet bij de eisen die verladers stellen aan transport. Verladers hebben behoefte om dynamisch (last minute) 
invulling te kunnen geven aan slots op het spoor en ook lange termijn toezeggingen wat betreft capaciteit als 
voorwaarde voor private investeringen. 

Actie 5  Terugwinnen en behouden van de leidende positie van douane en inspecties door  
stroomlijning en vereenvoudiging

Om van Nederland één logistiek netwerk te maken (thema 1) en om te zorgen dat het open ICTPlatform (actie 1) een 
succes wordt, is het noodzakelijk dat de douane en andere inspectiediensten hun koppositie heroveren waar het gaat om 
de goede samenwerking met het bedrijfsleven. 
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Dit kan ten eerste door het uitvoeren van de douane en de 
inspectieactiviteiten op plekken die fysiek in het logistieke proces passen. 
Dat geldt niet alleen voor de operationele activiteiten, zoals scannen en 
inspecteren, maar ook voor de uitwisseling van informatie. 
Ten tweede moet en kan de inspectielast verminderen door optimaal 
gebruik te maken van reeds beschikbare informatie zodat duplicatie in 
informatievragen voorkomen wordt. 
Ten derde kunnen douane en bedrijfsleven samenwerken aan nieuwe 
concepten die de inspectielast verminderen en tegelijkertijd de logistieke 
sector versterken (bijvoorbeeld: elektronische vrachtbrieven of het verder 
ontwikkelen van zogenaamde ’green lanes’). Op deze punten is het 

belangrijk dat het levelplaying field in Europa wordt geborgd.

Als we, met de inzet van het nieuwe open ICTPlatform, in staat zijn om de interactie met de douane te optimaliseren, 
kan Nederland voor veel bedrijven het land worden waar zij hun complete Europese douaneafhandeling laten verzorgen.  
Dit is een belangrijke bijdrage aan het versterken van onze internationale positie en specifiek van de logistieke sector. 

Acties op de korte termijn (binnen één tot drie jaar):
•	 Maken van de keuze voor inspectielocaties op het Nederlandse logistieke netwerk en starten van twee pilots om ervaring op te doen 

met vereenvoudigde werkwijze op deze locaties.
•	 Stimuleren van een centrale rol van de Nederlandse douane in de Europese douanediensten. Start met twee pilots met Europese landen.

Thema 2: Ketenregie 

Bij ketenregie gaat het om het coördineren en regisseren van goederenstromen (en bijbehorende informatie en financiële 
stromen) van grondstofleverancier tot klant, inclusief retourstromen en hergebruik. Optimale afstemming tussen partijen 
in de keten is daarbij cruciaal: producenten en afnemers, logistieke en financiële dienstverleners, verladers en vervoerders, 
ICTproviders en beheerders. Daarbij gaat ketenregie ook over vervoer dat elders in de wereld plaatsvindt. 

Ketenregie kan op verschillende manieren vorm krijgen. Door centrale regie: een partij in de logistieke sector ontwikkelt 
zich tot (commerciële) ketenregisseur; of door gedistribueerde regie: partijen nemen gezamenlijk de regie door activiteiten 
met elkaar af te stemmen via een platform of een onafhankelijke tussenpersoon. Ketenregie maakt bij veel verladers 
onderdeel uit van het eigen bedrijfsproces, maar wordt ook – steeds vaker – uitbesteed aan gespecialiseerde marktpartijen 
in bijvoorbeeld Cross Chain Control Centers. 

Het is in iedere keten vooral belangrijk om te zorgen voor 
passende afstemming tussen de verschillende partijen. 
Dat is niet eenvoudig, omdat iedere schakel in de keten 
vaak een autonome organisatie is. Om daar goed mee 
om te gaan, rekening houdend met concurrentie of 
machtsposities en de ‘status quo’, moeten we passende 
businessmodellen en bestuursvormen ontwikkelen. 

Het excellent organiseren van ketenregie is voor 
verladers een belangrijke concurrentiefactor. Het 
gaat hierbij niet alleen om kosten, maar ook om 
bijvoorbeeld tijdigheid, leverbetrouwbaarheid en 

productverscheidenheid. Goede ketenregie kan het verschil uitmaken of het product wel of niet tijdig én maatschappelijk 
verantwoord bij de klant arriveert. Goede ketenregie maakt van logistiek een duurzaam goed, in plaats van een noodzakelijk 
kwaad. Het thema is consistent met het programma van Dinalog wat sinds 2009 in gang is gezet.

Een uitgebreide beschrijving van Ketenregie is te vinden in bijlage 6.
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Actie 6   Cross Chain Control Centers en Service Logistiek

Voor bedrijven en specifiek voor verladers is een excellente logistiek een belangrijke concurrentiefactor. Tegelijkertijd is 
het steeds moeilijker om deze excellentie zelf te realiseren omdat er steeds nieuwe kennis nodig is en steeds nieuwe 
innovaties beschikbaar zijn. Die kennis en innovaties worden verzameld en toegepast in Cross Chain Control Centers (4C’s) 
en Service Logistics Towers.
Cross Chain Control Centers zijn ketenregiecenters die meerdere ketens gezamenlijk coördineren en regisseren met behulp 
van de modernste technologie, geavanceerde software en logistieke topprofessionals. Deze commerciële Centers kunnen 
worden ingezet voor centrale regie en bij gedistribueerde regie. De groei van deze nieuwe bedrijvigheid draagt bij aan de 
ambitie om voor Nederland de toppositie te realiseren als internationaal ketenregisseur en om de toegevoegde waarde 
van ketenregiediensten te verdrievoudigen (streefwaarde 1). 
Service Logistics Towers regisseren de aftersalesservice van een product. Bedrijven leveren steeds vaker een 
serviceconcept in plaats van een product. Vooral leveranciers van kapitaalgoederen richten zich niet alleen op het leveren, 
maar ook op het in stand houden, upgraden en uiteindelijk buiten bedrijf stellen en vervangen van het geleverde product. 
Bijvoorbeeld schepen en vliegtuigen, medische apparatuur, defensiematerieel of productiemachines in de grafische of 
halfgeleiderindustrie. De regie in deze keten gaat in de eerste plaats om ‘life cycle planning’ en ‘control’, en wint wereldwijd 
sterk aan belang, in het bijzonder in de Verenigde Staten waar het onder de naam “Servicization” wordt ontwikkeld en in 
de markt wordt gezet door veel productiebedrijven.
Om de Cross Chain Control Centers en Service Logistics Towers daadwerkelijk te ontwikkelen, moeten de projecten in het 
Innovatieprogramma Logistiek & Supply Chains gecontinueerd worden3. 

Acties op de korte termijn (binnen drie jaar):
•	 Een demonstratie controltower, als opbrengst van de diverse lopende projecten onder het Innovatieprogramma Logistiek & Supply 

Chains (2013). 
•	 De ontwikkeling van een Service Logistics Towers, waarmee wordt voortgebouwd op projecten die het afgelopen jaar gestart zijn 

binnen het Innovatieprogramma Logistiek en Supply Chains.

Acties op de middellange termijn (binnen vijf jaar):
•	 Ontwikkelen van best practices en uitrol, vooral samen met andere Topsectoren (Chemie, Agro-food, Tuinbouw, High Tech).

Actie 7  Supply Chain Finance

Bij de ontwikkeling van ketenregie en synchromodaal transport is aansluiting nodig bij de financiële sector voor de 
ontwikkeling van supply chain finance instrumenten. Dit is nog een sterk onontgonnen gebied. Financieringsaspecten 
maken een belangrijk onderdeel uit van de supply chain. Tot op heden beperkt zich dit nog tot het streven om voorraden 
en het kapitaalbeslag van voorraden door de keten heen te reduceren. Er is nog maar weinig aandacht voor de wijze 
waarop samenwerking tussen partijen in de logistieke keten kan bijdragen aan het reduceren van het werkkapitaal en de 
financieringskosten van de goederenstromen zelf, terwijl een aanzienlijk deel van het werkkapitaal vast zit in geleverde 
producten en diensten die door de afnemer nog niet zijn betaald. 

Supply chain finance speelt in op het feit dat een inkopende partij in veel gevallen tegen een lagere risicopremie zijn 
werkkapitaal kan financieren dan een toeleverancier. Daarnaast vragen de ontwikkelingen van ketenregie en synchromodaal 
transport om meer aandacht voor financiering van voorraden, credit management, aansprakelijkheid binnen de keten en 
verzekeringen. Denk hierbij aan elektronisch factureren en archiveren.

Toch komt de ontwikkeling van supply chain finance maar moeizaam op gang. De mogelijkheden en voordelen van 
supply chain finance zijn bij veel bedrijven nog onbekend. De financiering van goederenstromen is voor veel bedrijven 
geen core business en daarom een nieuw en complex vraagstuk. Het is daarom van belang dat er meer kennis komt van 
het optimaliseren van de financiële keten en dat finance en logistiek dichter bij elkaar komen te staan. Op dit punt kan 
aansluiting worden gezocht met het Holland Financial Centre en Duisenberg School of Finance. 

3  Binnen het topinstituut Dinalog zijn de afgelopen jaren onderzoek en ontwikkelingsprojecten gestart op de thema’s ketenregie, 
regierol van knooppunten en servicelogistiek.
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Acties op de korte termijn (binnen drie jaar):
•	 Een inventarisatie van de gewenste en beschikbare instrumenten: hieronder vallen instrumenten voor credit management, verzekeringen 

en garantstellingen en het verminderen van werkkapitaal en financieringskosten van de goederenstromen. 
•	 Koppeling dienstenontwikkelingen op finance gebied, diensten aanbieders en logistieke partijen door middel van een pilot voor een 

time-banking systeem om zo een uitwisselingsmarkt te realiseren.

Actie 8  Internationale allianties en buitenlandpromotie 

Om de positie van Nederland als ketenregisseur van internationale goederenstromen te versterken zijn strategische 
allianties met andere wereldwijde mainports en economische centra van groot belang. Zo kan Nederland al in een vroeg 
stadium banden opbouwen met mainports in opkomst. Zie hier bijvoorbeeld de toenadering van Havenbedrijf Rotterdam 
richting Duisburg, Antwerpen en deelname in havenontwikkeling in onder meer Oman, China en Brazilië. Hierbij gaat het 
vooral om de aansluiting op ‘global freight lanes’ en wereldwijde ICTnetwerken. Het doel is zowel om goederenstromen 
aan Nederland te binden via Green en Secure Lanes en tegelijkertijd om de regiemogelijkheden over goederenstromen die 
Nederland niet passeren te vergroten. 

Ook zal bij de buitenlandpromotie Nederland steviger op de kaart worden gezet als Regieland (in plaats van als  
Distributieland) en Nederland als één logistiek systeem, waarbij de gehele Topsector Logistiek, inclusief de mainports, zich 
gezamenlijk presenteert als Mainport Holland.

Verder zal de gerichte, strategische acquisitie van buitenlandse bedrijven versterkt moeten worden, en meer en vaker 
bijdragen aan de ontwikkeling van logistiek in opkomende markten en ontwikkelingslanden. Dat is ook een kans om van 
logistiek een exportproduct te maken dat past bij de ambitie van Nederland als Logistiek Regieland. Dit pleit voor een 
centrale rol van het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) van het ministerie van EL&I, in combinatie met het 
vakdepartement IenM.

Acties op de korte termijn (binnen drie jaar):
•	 Een plan opstellen voor het uitbouwen van strategische allianties (2012). 
•	 Een vernieuwde promotie- en buitenlandstrategie met de nadruk op Nederland als internationaal ketenregisseur (2012) en de gerichte, 

strategische acquisitie van buitenlandse bedrijven versterken.
•	 De ontwikkeling van internationale trade parcs en consolidatiehubs stimuleren om regie te kunnen voeren over goederenstromen die 

Nederland niet raken.
•	 Een internationale reisagenda opstellen met specifieke economische missies samen met andere Topsectoren (tuinbouw, agro en food, 

chemie, high tech systemen en materialen, energie).
•	 Bijdragen aan de ontwikkeling van logistieke instrumenten in opkomende markten en ontwikkelingslanden.
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De bijdrage van logistiek binnen ontwikkelingssamenwerking aan voedselzekerheid.  
Voedselzekerheid is niet te realiseren door (alleen) een groeiende voedselproductie, maar vraagt nadrukkelijk om 
een verbeterde logistiek. In ontwikkelingslanden gaat gemiddeld 40% van het voedsel verloren tijdens transport en 
opslag. Ontwikkeling van logistiek (inclusief warehousing) in Afrika biedt enorme kansen voor het Nederlandse 
logistieke bedrijfsleven. Deze kansen kunnen worden gefaciliteerd in bestaande bedrijfslevenprogramma’s.

Thema 3: Innovatie- en vestigingsklimaat

Nederland is aantrekkelijk voor logistieke en verladende bedrijven om zich te vestigen omdat ze in Nederland dichtbij 
innovaties in de logistiek zitten, de beschikking hebben over hoogwaardige kennis die nodig is om ketens optimaal in 
te richten, gebruik kunnen maken van een arbeidsmarkt met goed opgeleid personeel, waarmee het bedrijfsleven een 
hoogwaardig leefklimaat biedt voor hun werknemers, goede bereikbaarheid biedt zowel over de weg als via de lucht en 
een omgeving waar excellente logistiek dag in dag uit in praktijk wordt gebracht. 
Om de aantrekkelijkheid van Nederland nog verder te vergroten zijn de volgende acties nodig:

Actie 9  Vereenvoudiging wet- en regelgeving

Vereenvoudiging en onderlinge afstemming van wet en regelgeving helpt de logistieke sector in Nederland verder 
te versterken. Dit gaat bijvoorbeeld over wet en regelgeving rondom de vestiging van bedrijven, de afhandeling van 
logistieke processen en de besluitvorming om het kernnetwerk van fysieke infrastructuur te realiseren. De huidige 
juridische complexiteit vormt een risico en schaadt het Nederlandse investeringsklimaat. Daarbij is ook verbetering nodig 
van de afstemming tussen nationale, regionale en lokale overheden over bijvoorbeeld de afgifte van vergunningen.  
De stakeholders gaven een aantal knelpunten aan:

•	  De huidige mededingingswetgeving kan de 
bundeling van goederen en informatiestromen 
hinderen.

•	  De vervoers en aansprakelijkheidswetgeving 
moet worden aangepast om synchromodaliteit te 
realiseren.

•	  Er zijn wijzigingen nodig in het omgevingsrecht en 
het vergunningenstelsel voor de bouw en duurzame 
inrichting van (multimodale) overslagpunten en 
bedrijfsterreinen.

•	  De mogelijkheden om meerjarige concessies over 
het spoor af te spreken zijn nu (te) beperkt. 

Het is denkbaar dat er meer knelpunten bestaan die duurzame groei en innovatie belemmeren. Het Strategisch Platform 
Logistiek zal fungeren als aanspreekpunt voor de sector en van daaruit de relevante instanties benaderen. Denk hierbij aan 
het Regiegroep Regeldruk, toezichthoudende instanties maar ook regionale of lokale overheden. 
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Voorbeelden van knelpunten op het gebied van regelgeving
- Melden bij de sluis is volgens de wet alleen toegestaan op fysiek zicht van de sluiswachter. Dit is in de winter eerder dan in de 

zomer, vanwege de bladeren aan de bomen. Zichtbaarheid op een scherm zou ook voldoende moeten zijn.
- Schippers hebben wettelijk gezien een belangrijke meldplicht in de binnenvaart. Zij beschikken echter niet altijd over de juiste 

gegevens. Het zou ook mogelijk moeten zijn dit vanuit het kantoor van bijvoorbeeld de barge operator te melden.
- Rond intermodaal transport is de volgende regeling van kracht: bij containers die via de binnenvaart worden vervoerd naar een 

Nederlandse binnenvaartterminal en vervolgens over de weg verder worden vervoerd, geldt dat indien de vrachtwagen de 
landsgrens overschrijdt, compensatie van het Eurovignet kan worden gevraagd. Indien de container binnen Nederland blijft geldt 
deze regeling niet. Dit werkt het maken van extra kilometers in de hand. 

- Het wachten aan de terminal op het lossen van een schip of vrachtwagen geldt als werktijd in de arbeidstijdenwet. Dit kan soms 
meerdere uren duren.

- In verschillende regio’s worden verschillende eisen gesteld aan vrachtwagens die toegang willen tot de binnenstad. 

Acties op de korte termijn (binnen drie jaar):
•	 Opstellen van een flexibel juridisch raamwerk dat ruimte geeft aan de huidige eisen en aan nieuwe oplossingen en zo ook bijdraagt aan 

het open ICT-Platform (actie 1). Denk hierbij aan vraagstukken rondom mededinging en aansprakelijkheid.
•	 Vereenvoudigen van de wetgeving rondom inspectielast om van daaruit te werken aan het open ICT-Platform (actie 1), dus niet de 

huidige werkwijze digitaliseren, maar de werkwijze eerst optimaliseren.
•	 Aanpakken van de door de stakeholders genoemde knelpunten in de mededingingswetgeving, in de vervoers- en 

aansprakelijkheidswetgeving, in het omgevingsrecht en het vergunningenstelsel en om meer mogelijkheden te creëren om meerjarige 
concessies over het spoor af te spreken. 

Acties op de lange termijn (binnen tien jaar):
•	 Blijven onderzoeken hoe wet- en regelgeving verder kan worden vereenvoudigd en gestroomlijnd.

Actie 10  Verkleinen van de kloof tussen kennis en bedrijfsleven (vooral MKB) 

Om de kloof tussen theorie en praktijk, wetenschap en werkplaats, innovatie en implementatie te verkleinen, moet er een 
nauwere, meer directe band bestaan tussen kennis en het bedrijfsleven. Vooral de (kleinere) MKBbedrijven hebben niet 
of nauwelijks weet van en toegang tot mogelijk relevante innovaties. 

Een goede manier om zo’n (ver)band te realiseren is zorgen 
dat (MKB) partijen terecht kunnen op een vaste plek 
voor onderzoek, innovatie en onderwijs, zoals de nieuwe 
campus4 in Breda die in ontwikkeling is. Daar kunnen 
MKBers meedoen aan onderzoeks en innovatieprojecten 
van mbo’s, hogescholen en universiteiten en kennis en 
kunde uitwisselen. De instrumenten van Dinalog en TNO 
gericht op innovatie in het MKB kunnen hier gezamenlijk 
voor ingezet worden. Zo ontstaat er ook een generatie 
nieuwe professionals die vervolgens aan de slag kunnen 
in de (MKB) bedrijven waar ze de nieuwste kennis en 
innovaties kunnen toepassen in de praktijk, en zo een 

bijdrage kunnen leveren aan kennisoverdracht en netwerkvorming. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van (regionale) 
kennisdistributiecentra (KDC’s) die zijn gestart vanuit het hbo Kennisakkoord en Dinalog. Deze actie sluit aan op de ideeën 
van de commissie Veerman en de (hbo) Centres of Expertise de werkwijze van de STCGroup en de (mbo) Centra voor 
innovatief vakmanschap. Deze initiatieven dienen beter op elkaar aan te sluiten. 

Het Topteam wil daarnaast dat het (benodigde en het beschikbare) instrumentarium voor innovatie elkaar meer 

4  De campus is een open innovatie campus voor (inter)nationale bedrijven en instellingen actief op het gebied van onderzoek, 
ontwikkeling en uitvoering van ketenregie. Op de campus komen kennisontwikkeling, onderzoek en praktijk samen, wordt 
nieuwe kennis gedeeld en kunnen vanuit netwerkactiviteiten meer innovaties en spin offs ontstaan.
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versterkt en wordt gestroomlijnd, zoals bijvoorbeeld experimenteerruimte en proefprojecten, innovatiekrediet en 
valorisatieprogramma’s. 

Ook dient de toegankelijkheid van het generieke instrumentarium voor logistieke partijen te worden verbeterd.

Acties op de korte termijn (binnen drie jaar):
•	 Starten met realisatie van de innovatiecampus in Breda.
•	 Zorgen dat kennisdistributiecentra worden ondersteund en uitgebouwd.
•	 Zorgen voor onderlinge aansluiting van initiatieven van mbo, hbo en universiteiten.
•	 Verbeteren van het benodigde instrumentarium voor innovatie.

Actie 11  Betere wisselwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt (zowel kwantitatief als kwalitatief)

Voor logistiek is de ‘zachte infrastructuur’ minstens zo belangrijk als de harde infrastructuur. Gekwalificeerde mensen die de 
nieuwe ontwikkelingen in de praktijk kunnen toepassen zijn een sleutelfactor voor de Topsector Logistiek. Daarom moet er 
onderwijs beschikbaar zijn dat anticipeert op de ontwikkelingen in de logistieke sector en moet deze sector interessant zijn 
om in te willen werken. Alleen op die manier kunnen we zorgen voor voldoende gekwalificeerd personeel op alle niveaus. 

Het tekort aan logistieke professionals dreigt op te lopen op alle niveaus. Ter illustratie: tegenover een werkgelegenheid van 
8,5 % in de logistieke sector staat een instroom van 1% logistieke studenten in het hbo. Het imago van de logistiek als werkveld 
dient, in aansluiting op het werk van de Stichting Nederland is Logistiek, nog verder te worden verbeterd en neergezet als de 
Kunst van het Slim Organiseren. Daarnaast sluit het onderwijs op alle niveaus niet goed aan op de eisen van het bedrijfsleven. 
Om dit te verbeteren moet de kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt snel worden gedicht, onder andere door nieuwe 
logistieke inzichten en concepten onmiddellijk op te nemen in het curriculum en de kwaliteit van het onderwijs en de docenten 
in de hele onderwijskolom (mbo, hbo, wo) te verbeteren. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de ’kennisdistributiecentra 
(zie actie 10) waarin de kennisinstellingen met het bedrijfsleven en met elkaar, horizontaal en verticaal, worden verbonden met 
de hbo’s als coördinatiepunt tussen wo en hbo enerzijds en hbo en mbo anderzijds. Er zijn goede bestaande structuren, zoals 
de regionale kringen van de individuele opleidingen en het Landelijk Platform Logistiek, waarin de hbo opleidingsmanagers 
met elkaar afstemmen. Hierbij is samenwerking, kennisdeling en instroom, doorstroom en uitstroom bevordering een focus. 

Acties op de korte termijn (binnen drie jaar):
•	 Stel kwantitatieve (50% meer instroom in de arbeidsmarkt) en kwalitatieve eisen aan de wisselwerking tussen onderwijs  

en arbeidsmarkt.
•	 Kennis die ontwikkeld wordt binnen de nationale kennis- en innovatieagenda logistiek versneld opnemen in zowel pre- als post-

experience onderwijs. 
•	 Over de gehele onderwijskolom blijvende aandacht voor verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en de docenten. 
•	 Opstellen van een plan van aanpak om de kwaliteit van het onderwijs op het niveau van de strategische actieagenda te brengen.
•	 Opnemen in de hele onderwijskolom van Supply Chain Finance. 

Actie 12  Eén nationale kennis- en innovatieagenda logistiek

Het Topteam Logistiek zet in op één nationale kennis en 
innovatieagenda logistiek die zorgt voor samenhang en 
focus in de keten van fundementeel onderzoek, toegepast 
onderzoek en valorisatie. Alle inspanningen van partijen 
en  voor zover mogelijk  alle lopende initiatieven en 
programma’s, worden gericht ingezet waardoor kennis en 
kunde logisch worden gevolgd door kassa. Deze agenda 
omvat zowel de korte termijn elementen die genoemd 
zijn bij de andere acties als ook activiteiten die op de 
middellange en lange termijn resultaat zullen boeken. Op 
deze manier ontstaat een roadmap met een tijdpad van 10 

jaar die stapsgewijs toewerkt naar steeds verdergaande implementatie en realisatie van de ambitie om Nederland een 
blijvende internationale toppositie in logistiek te bezorgen.
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De meeste kennis en innovatievraagstukken hebben betrekking op de twee thema’s Nederland als een logistiek systeem 
en Ketenregie. Zonder uitputtend te zijn, noemen we de volgende onderwerpen die een plaats moeten krijgen op de 
nationale kennis en innovatieagenda logistiek:

Eerste contouren voor de nationale kennis- en innovatieagenda logistiek  

Nederland als een logistiek systeem
•	 Ontwikkelen	van	standaarden	voor	uitwisseling	van	data,	voortbouwend	op	en	aansluitend	bij	reeds	bestaande	

ontwikkelingen op nationaal en internationaal niveau.
•	 Ontwikkelen	van	eenvoudige(r)	processen	voor	douane	en	inspectie,	waardoor	snelheid	en	effectiviteit	wordt	

vergroot, in combinatie met het open ICT platform.
•	 De	integratie	en	aansluiting	van	de	douane-	en	inspectieprocessen	met	de	supply	chain	processen,	waaronder	

seamless flows en efreight en ook de interne logistiek van bedrijven.
•	 Onderzoek	naar	robuustheid	van	de	virtuele	en	fysieke	infrastructuur	zodat	logistiek	door	kan	gaan	bij	uitval	van	

delen van die infrastructuur. 
•	 Ontwikkeling	van	security	en	privacy	policies	en	implementaties	daarvan	voor	een	mondiale	virtuele	infrastruc

tuur voor de logistieke sector.
•	 Ontwikkeling	van	supernetwerken	die	zorgen	voor	realtime	beschikbaarheid	van	data	met	grote	betrouwbaarheid	

om daarmee state of the art logistieke en inspectieprocessen te faciliteren, waaronder het synchromodaal 
transportsysteem.

•	 Technische	en	organisatorische	specificaties	van	multimodale	knooppunten	waar	switchen	van	modaliteit	
mogelijk is.

•	 Ontwikkelen	van	intelligente	modaliteiten	die	met	elkaar	in	verbinding	staan	in	complexe	netwerken	en	met	
intelligent agents, geavanceerde GPS en GSM technieken, RFID hulpmiddelen met elkaar communiceren om op 
het juiste moment hun lading te laten switchen naar een andere modaliteit.

•	 Ontwikkelen,	ontwerpen	en	bijstellen	van	optimaal	netwerk	van	fysieke	infrastructuur	dat	synchromodaliteit	en	
ketenregie optimaal ondersteunt, steeds duurzamer wordt en bereikbaarheid blijft garanderen.

•	 Businessmodellen,	governance,	samenwerkingsvormen.
•	 Bepalen	van	bijdrage	van	het	synchromodale	transportsysteem	aan	reductie	van	leegrijden/varen	in	deze	

stapsgewijze ontwikkeling. Welke brandstofbesparingen zijn mogelijk?
•	 Welke	bestaande	samenwerkingsvormen	zijn	relevant	voor	samenwerking	tussen	de	zeehavens?	Welke	nieuwe	

vormen zijn nodig/gewenst? Met welke (pre)concurrentiele onderdelen kan deze samenwerking starten?
•	 Bepalen	van	de	succes-	en	faalfactoren	van	internationale	strategische	allianties.
•	 Relevante	thema’s	uit	de	Kennis	en	Innovatieagenda	Luchtvaart	en	de	Innovatieagenda	Maritiem.

Ketenregie
•	 Hoe	zullen	op	de	lange	termijn	goederenstromen	over	de	aardbol	gaan	bewegen	ten	gevolge	van	klimaatveran

deringen, schaarse grondstoffen, energietransitie, politieke veranderingen, bevolkingsgroei, ruimtelijke ontwik
keling, verstedelijking, technologieën als 3D printing en robotisering in productie (waardoor kleinschalige local for 
local productie rendabel wordt)? 

•	 Wat	is	het	effect	van	bovenstaande	veranderingen	op	de	positie	van	Nederland	in	de	internationale	logistieke	
netwerken? Hoe beïnvloedt dit de keuzes voor strategische partners in de komende jaren? Met welke landen en 
bedrijven zal de ketenregiefunctie zich het snelst ontwikkelen op korte, middellange en lange termijn?

•	 Op	welke	wijze	kunnen	ketens	worden	verduurzaamd	(emissiereductie,	hergebruik)	en	wat	is	optimaal	gebruik	
van schaarse middelen in de logistiek, zoals water, energie en materialen? 

•	 Voortzetting	van	innovatiethema’s	Cross	Chain	Control	Centres	en	Service	Logistiek.	
•	 Welke	maatregelen	met	betrekking	tot	mededinging	en	fiscale	facilitering	zijn	noodzakelijk	en	faciliterend	aan	 

de beoogde groei van ketenregie?
•	 Ontwikkeling	van	kennis	en	instrumenten	ten	behoeve	van	credit	management,	verzekeringen	en	garantstellin

gen, en het reduceren van werkkapitaal en financieringskosten van de goederenstromen. 

Innovatie- en vestigingsklimaat 
•	 Het	innovatief	vermogen	vanuit	oogpunt	van	sociale	innovatie	in	de	sector	zal	worden	ontwikkeld	en	de	kennis	

hierover zal worden opgebouwd en gedeeld, zodat dit innovatievermogen snel toeneemt.
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Seamless Flow in de luchtvracht betekent: ongestoorde internationale goederenstromen. Daarbij spelen verschil
lende partijen een rol. Iedere schakel betekent een “naad” (seam) in de goederenstroom (flow). Iedere schakel 
behelst een aantal handelingen, zoals de overdracht van goederen en informatie, wijziging van modaliteit of 
controles van autoriteiten. Hoe beter Nederland in staat is deze onderbrekingen weg te nemen of juist waarde toe 
te voegen, hoe meer concurrerend de sector is.

Voor de continuïteit is het topinstituut Dinalog nodig als uitvoerder van de nationale kennis en innovatieagenda logistiek. 
Tevens is continuering, verdieping en versnelling van de innovatieagenda van Dinalog integraal onderdeel van de Nationale 
Kennis en Innovatieagenda van de Topsector Logistiek.

Het is nodig om Dinalog de vorm en mogelijkheden te geven die aansluiten op de beoogde doelstellingen. Een open 
innovatievorm naar het voorbeeld van het Holst Centre is een aantrekkelijke optie. Bij de uitvoering van de nationale 
kennis en innovatieagenda is afstemming en samenwerking nodig met NWO (fundamenteel onderzoek), TNO (toegepast 
onderzoek) en de GTI’s, zoals het NLR en Marin.

De nationale kennis en innovatieagenda zal ook een sterke inhoudelijke bijdrage leveren aan Europese onderzoeks
agenda´s en erop gericht zijn dat kennisinstellingen en bedrijven nauwer samenwerken in Europees verband waarbij ook 
de funding van Europees onderzoeksgeld benut zal worden. 

Om van deze kennis en innovatieagenda een succes te maken is het nodig om te zorgen voor experimenteerruimte 
voor concrete (grote) innovatieve logistieke (durf)projecten, met andere woorden: ruimte creëren om tijdelijk concrete 
experimenten uit te voeren. Door dit soort experimenteren ontwikkelen we nieuwe kennis en geven we ook meer 
risicovolle ideeën een kans. 

Acties op de korte, middellange en lange termijn (binnen drie jaar):
•	 Een uitgewerkte Nationale Kennis- en Innovatieagenda Logistiek in de vorm van een roadmap met korte termijn, middellange termijn 

en lange termijn effecten (begin 2012).
•	 Versterking van de positionering en acquisitie van Europese onderzoeksgelden, in lijn met de Nationale Innovatieagenda Logistiek.
•	 Zorgen dat NWO en TNO en de GTI’s de middelen die beschikbaar zijn voor theoretisch en toegepast onderzoek inzetten op onderwerpen 

uit de Nationale Kennis- en Innovatieagenda Logistiek.
•	 Zorgen voor experimenteerruimte voor concrete (grote) innovatieve logistieke (durf)projecten.
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4  Governance
Actie 13  Het Strategisch Platform Logistiek (SPL) borgt de uitvoering en actualisatie van de complete actieagenda 

Topsector Logistiek

Eén (overkoepelende) ambitie, vijf concrete streefwaarden, twaalf acties en één Nationale Innovatieagenda Logistiek die 
steeds weer nieuwe acties oplevert. En dat willen we allemaal graag op zo kort mogelijke termijn, maar in ieder geval vóór 
2020 uitgevoerd zien. Dat betekent dat er werk aan de winkel is. Werk dat door verschillende actoren moet worden verzet; 
door bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen. Om al dat werk te doen is het noodzakelijk dat we onze krachten 
bundelen.

Binnen de Topsector Logistiek zijn al flinke stappen in die richting gezet: denk maar aan de Logistieke Alliantie, het Platform 
Agrologistiek, het Topinstituut Dinalog, het Kennisakkoord, de Stichting Nederland is Logistiek en het Strategisch Platform 
Logistiek. Maar er is ook nog steeds sprake van versnippering en verbrokkeling van initiatieven en beperkte onderlinge 
afstemming. 

Om de ambitie te realiseren moeten we alle initiatieven nóg beter bundelen. Dus moeten intermediaire organisaties, 
instellingen voor onderwijs en onderzoek, innovatie en kennisplatforms en branche en belangenorganisaties nóg beter 
samenwerken. De actieagenda die in dit plan is gepresenteerd, zal leidend zijn voor de inhoudelijke richting van deze 
initiatieven en daarmee ook voor de financiering daarvan. De rijksoverheid dient hier in ieder geval mee te starten bij het 
toekennen van financiële middelen.

Om de voortgang van onze ambitie te monitoren en te regisseren, krijgt het Strategisch Platform Logistiek de leiding in 
het oppakken en uitvoeren van de actielijnen in dit advies. Dit betekent onder meer dat het SPL de regie gaat voeren over 
de nationale kennis en innovatieagenda logistiek en gaat zorgen voor afstemming met innovatieagenda’s van de andere 
Topsectoren. In het SPL werken bedrijfsleven en kennisinstellingen samen; de rijksoverheid (IenM en EL&I) is waarnemer.
 

Sommige acties vragen om concrete uitvoering door één partij, maar 
de meeste acties vragen juist om (betere) samenwerking tussen de 
verschillende partijen. Hieronder noemen we een paar voorbeelden:

Bedrijfsleven: de actieagenda is een kans voor het bedrijfsleven om 
gezamenlijk te werken aan een versterkte concurrentiepositie, kosten 
vermindering en duurzame economische versterking van de sector an 
sich en Nederland als geheel. Hiervoor is van belang dat de samenwerking 
onderling wordt gerealiseerd en met kennisinstellingen en dat het MKB 
actief betrokken is bij de voorgestelde acties. Zij dragen bij door beter 
samen te werken met elkaar en met kennisinstellingen, door meer te 
innoveren en meer te investeren in hun ICTinfrastructuur. 

Mainports/havens: zij leveren een cruciale bijdrage door hun onderlinge 
samenwerking te verbeteren en aan te sturen op synchromodaal transport. 

Dinalog: deze organisatie zal verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de Innovatieagenda. Daarvan maken lange 
termijn onderzoek, korte termijnontwikkeling en demonstraties, het verspreiden en toepasbaar maken van kennis en de 
coördinatie van onderwijs en arbeidsmarkt deel uit. 

NWO, TNO en universiteiten: het is belangrijk dat Dinalog, universiteiten, TNO en NWO nauwer gaan samenwerken zowel bij 
het opstellen van de Nationale Innovatieagenda Logistiek voor wat betreft onderzoeksthema’s als ook voor de omvang 
en inzet van middelen. De balans met de vraagsturing vanuit de overheid bij TNO zal hier goed gevonden moeten worden.

Onderwijsinstellingen: zij kunnen een belangrijke bijdrage leveren door het Kennisakkoord goed te laten aansluiten op het 
advies van de Topsector Logistiek, door de onderwijskolom te versterken en door nieuwe kennis op te nemen in hun 
lesprogramma’s.
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Ministerie van Infrastructuur en Milieu: voor het ‘vakdepartement’ is het van belang dat het beleid en de  daaruit volgende  
acties gestroomlijnd worden met de ambitie en de thema’s in dit advies. Ook zijn er in het rapport al enkele voorbeelden 
genoemd (zoals synchromodaliteit, kernnetwerk) waar IenM een duidelijke rol heeft. 

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie: het ministerie speelt een rol bij een aantrekkelijk vestigings, 
ondernemings en innovatieklimaat, zoals het mogelijk maken van experimenteerruimte voor durfprojecten, onderzoek en 
onderwijs fiscaal aantrekkelijk en toegankelijk maken, ook voor de logistieke sector. De randvoorwaarden en de instrumenten 
die dit ministerie creëert en hanteert dienen aan te sluiten bij de specifieke kenmerken van de logistieke sector. 

Douane- en inspectiediensten: het is belangrijk dat deze diensten participeren in de realisatie van het ICTPlatform, dat het 
logistieke netwerk en de (fysieke) plaats van inspecties beter aansluiten en dat zij openstaan voor nieuwe logistieke 
concepten.

Regionale/lokale overheden: door decentrale initiatieven en beleidsvoornemens te koppelen aan de hoofdlijn van dit advies, 
kunnen deze overheden bijdragen aan de ontwikkeling, versterking en uitvoering van het kernnetwerk van fysieke 
infrastructuur. 

Acties op de korte termijn (binnen 3 jaar):
•	 Governance van SPL in relatie tot overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen en overige stakeholders vormgeven en implementeren.
•	 Aanvullen van het huidige SPL zodat een volwaardige vertegenwoordiging van de gouden driehoek geborgd is.
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5  Financiering
In totaal is tot 2020 voor de uitvoering van de actieagenda van de Topsector Logistiek een bedrag nodig van 700 miljoen euro. 

In de eerste periode tot en met 2014 is een bedrag nodig van 200 miljoen euro. Voor de tweede periode van 20152020 is 
naar eerste schatting 500 miljoen euro nodig. Een exacter bedrag zal nog worden bepaald aan de hand van het precieze 
programma dat in de komende jaren wordt uitgewerkt. Zo zal uit het masterplan voor het open ICTPlatform (actie 1) 
blijken welke middelen nodig zijn voor de realisering van dit platform. Dit geldt ook voor de verdere programmering van 
de nationale kennis en innovatieagenda logistiek. 

Het bedrag van 700 miljoen euro is exclusief de benodigde middelen voor het kernnetwerk met fysieke infrastructuur en 
inclusief de algemene middelen zoals WBSO. Ook de middelen die vanuit de GTI’s, TNO en NWO zijn geoormerkt voor 
onderzoek van logistieke thema’s vallen onder dit bedrag en worden al zo snel mogelijk inhoudelijk bijgestuurd richting 
de onderwerpen in deze agenda.

Het is echter zaak om nu voortvarend aan de slag te gaan met de agenda en het momentum niet te verliezen. Dat vereist 
dus wel dat vanaf de zomer 2011 gericht middelen moeten kunnen worden ingezet. 

Hieronder is een overzicht van de benodigde totale middelen. Als uitgangspunt hierbij is gehanteerd een verdeling 
van 50%50% tussen enerzijds de Rijksoverheid en anderzijds de sector (bedrijfsleven, kennisinstellingen) en mede
overheden. Waar ook een beroep kan worden gedaan op Europese subsidies, dalen beide bedragen in gelijke mate. Een 
deel van de fondsen kan als een revolverend fonds worden ingezet. De toegankelijkheid van de generieke middelen moet 
voor logistieke partijen worden verbeterd, omdat logistiek zich, net als de Creatieve Industrie, door de huidige criteria 
moeilijk kan kwalificeren, onder andere wegens het procesmatige karakter van de innovatie.

€ (mln) 2012-2014 2015-2020 Totaal 
Nederland als logistiek systeem 100 300 400

Ketenregie   50   50 100

Innovatie en vestigingsklimaat   50 150 200

Totaal 200 500 700
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Bijlage 1: Feiten en cijfers van de Nederlandse logistieke sector

In deze bijlage wordt de structuur van de Nederlandse logistieke sector gepresenteerd in vorm van een sectorhuis. Dat is 
een overzicht van alle activiteiten die logistiek of logistiek gerelateerd zijn, met hun beschrijving en economische omvang. 

Figuur 3.1 schematisch overzicht van het sectorhuis

Het sectorhuis

Het sectorhuis is in wezen een weergave van de logistieke waardeketen: het is een keten van activiteiten die elk waarde 
toevoegen aan een product of dienst. De indeling van activiteiten naar de mate waarin ze waarde toevoegen is juist voor 
het Topgebied Logistiek van belang. Aan de rechterkant zijn vier verschillende type logistieke activiteiten weergegeven 
uit de logistieke waardeketen: (1) vervoer en overslag, (2) opslag, (3) toegevoegde waarde activiteiten en (4) ketenregie. 
Vervoer en overslag betreft het vervoeren en overslaan van lading (laden en lossen) in opdracht van derden. Binnen de 
logistiek is dit wereldwijd verreweg de grootste categorie van activiteiten. Wereldwijd wordt 83% van het vervoer en 
overslag overgelaten aan gespecialiseerde bedrijven5. Voor opslag in vemen en distributiecentra geldt dat dit ongeveer 
75% is. Opslag kan inhouden het tijdelijk in bewaring nemen van goederen, maar opslagbedrijven kunnen ook het gehele 
voorraadbeheer van bedrijven overnemen. Een volgende stap in de logistieke dienstverlening is het klantspecifiek maken 
van producten. Voor veel bedrijven is het aantrekkelijk om dit dicht bij de klant te doen. Dit soort activiteiten varieert van het 
labelen van producten tot het uitvoeren van assemblage of finale productiestappen. Vaak hebben dit soort activiteiten ook 
een fiscale achtergrond: het is soms interessanter om halffabrikaten internationaal te vervoeren dan het gereed product. 
Daarnaast worden allerlei klantgerelateerde activiteiten, zoals customerservice, reparatie, retourstromen van afgekeurde 
producten ook overgelaten aan logistieke dienstleners. Deze laatste categorie activiteiten wordt in Europa relatief meer 
uitgevoerd dan in de rest van de wereld. Dit is een direct gevolg van de ontwikkeling van Europese distributiecentra sinds 
de jaren 80 van de vorige eeuw. Nederland bekleedt hier vooralsnog de koppositie in Europa.  
 

5  Langley et al. (2010) 15th Annual third party logistics survey 
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De vierde activiteit is ketenregie. Deze activiteit omvat supply chain consultancy, informatiemanagement, 
ordermanagement, ketenmanagement door middel van regiecentra (control towers), en zogenaamde 4PL6 diensten. Deze 
activiteiten worden in Europa door zo’n 13% van de bedrijven geoutsourced, maar in Azië 16% en in Zuid Amerika door 
19%. Het lijkt er dus op dat deze markt buiten Europa groter is dan binnen Europa. Merk ook op hoe laag deze percentages 
nog zijn in vergelijking met de basale vervoer en opslagactiviteiten. 
Een aparte categorie in het sectorhuis wordt gevormd door de ondersteunende activiteiten. Dit zijn activiteiten als 
onderhoudsplanning voor logistieke systemen, arbeidsbemiddeling, informatiediensten en –advies, juridisch en fiscaal 
advies en financiële diensten voor de logistiek. 

Op dit moment is het CBS op verzoek van IenM bezig met ontwikkeling van een monitor die de logistieke cijfers nader in 
beeld brengt. 

De Nederlandse toppositie

Nederland bekleedt een internationale toppositie in de handling van fysieke goederen. Vanuit Rotterdam zijn 150 miljoen 
consumenten binnen een radius van 500 kilometer te bereiken. Nederland heeft zichzelf hierdoor kunnen profileren als 
“Gateway to Europe” en heeft hierdoor een logistieke toppositie kunnen opbouwen.

Goederenoverslag: Rotterdam is de grootste Europese haven in goederenoverslag, Amsterdam gestegen van plaats  
5 naar 4 (2010); 

Containeroverslag: Rotterdam grootste Europese haven in containeroverslag (2010); herstel na crisis: de Rotterdamse 
haven is sterker uit de crisis gekomen. Cijfers goederenoverslag 2010 (430 miljoen ton) zijn zelfs beter dan van het topjaar 
2008 (420 miljoen ton). Een toename van 2,4%. In diezelfde periode nam de goederenoverslag in de havens van Antwerpen 
en Hamburg met respectievelijk 5,8 en 12,9 procent af;

Air Cargo: totaal Schiphol 2010: 1,5 miljoen ton cargo (nr. 3 van Europa); 

Logistics Performance Index (LPI): Nederland 4e op wereldwijde LPI index en zelfs 1e op gebied van Tijdigheid (2009);

Netwerkpositie: op de Liner Shipping Connectivity Index van UNCTAD scoort Nederland in 2010 een vijfde plaats, na China, 
Hong Kong, Singapore en Duitsland;

Vestigingsklimaat: de helft van alle Amerikaanse en 60% van alle Japanse multinationals hebben een Europees 
distributiecentrum of hoofdkantoor in de omgeving van Amsterdam gevestigd, zoals Nissan, Caterpillar en Microsoft. 
Nederland is nog altijd een aantrekkelijke vestigingsplaats voor buitenlandse bedrijven. In de top 20 van meest 
aantrekkelijke Europese investeringslanden staat Nederland op de 7e positie. 

6  4PL diensten zijn diensten waarbij een derde partij betrokken wordt bij het inrichten van ketens voor een opdrachtgever. Belangrijke 
activiteiten zijn ketenontwerp, acquisitie van belangrijke objecten in die keten (warehouses, cross docking centers), en de selectie van 
de overige dienstverleners.  
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Bijlage 2 Bedreigingen en kansen7

Bedreigingen: Andere landen komen op en Nederland zwakt af

Hoewel Nederland een logistieke toppositie heeft is deze positie niet gegarandeerd. Grote producenten van 
consumentengoederen reorganiseren hun distributie, wat nadelig kan uitpakken voor NL. Opkomende economieën zoals 
China worden ook op handels en logistiek vlak steeds sterker en laten meer, en dwingender, van zich horen. Tegenover 
deze groei stagneert Nederland of gaat zelfs licht achteruit. Anticiperen op veranderende stromen is noodzakelijk om van 
toekomstige opportunities gebruik te maken.

•	 Containeroverslag: Top 10 grootste havens voor containeroverslag zijn Aziatisch. Rotterdam is afgezakt van plaats 2 
in 2003 naar plaats 11 in 2010. Groei: Guanzghou (China) 20042009: van 3.308 TEU naar 11.190 TEU (+238%). Groei 
Rotterdam 20042009: van 8.281 tot 9.743 TEU (+18%);

•	 Logistics Performance Index (LPI): Nederland was in 2007 nog 2e op de LPI index, in 2009 4e. Sinds 2007 is NL 
voorbijgestreefd door Duitsland en Zweden. Laagste score van NL is op aantrekkelijkheid van tarieven;

•	 Veranderende goederenstromen: Door de opkomst van E7 landen veranderen wereldwijde goederenstromen.  
Het effect van een dergelijke verschuiving op de ontwikkeling van havens werd in de jaren ’80 in de VS al gezien  
(de groei van de havens in het oosten stagneert plots en de groei van de havens in het westen neemt toe);

•	 Machtsverschuiving: China is in staat om veel belangen naar zich toe te trekken. 
•	 Staatsbedrijf China Ocean Shipping Group Company (COSCO) bezit meer dan 1.000 bedrijven en ondernemingen 

in meer dan 50 landen en heeft een personeelsbestand van 130.000 waarvan 4.000 niet Chinees zijn;
•	 Wärtsilä, bouwer van onder andere scheepsmotoren, kondigde in 2010 ontslagen aan bij zijn Nederlandse 

vestigingen. China, de grootste afzetmarkt voor Wärtsilä, heeft geëist dat bij het bouwproces uitsluitend Chinese 
bedrijven betrokken worden;

•	 COSCO kocht in 2010 voor 2,8 miljard dollar een 35jarig leasecontract voor Pier II en III in het Griekse Pireaus.  
In die periode wil het bedrijf voor 550 miljoen euro investeren in havenfaciliteiten. In 2015 moeten deze pieren 
een handling capaciteit van 3.7 miljoen TEU hebben ontwikkeld;

•	 China ontwikkelt eveneens een logistieke hub in Attica, vlakbij de haven, en koopt (delen van) Griekse spoorlijnen 
aan; gezamenlijk kunnen deze een onderdeel vormen van de corridor ChinaAfrika.

•	 Veranderende netwerkstrategieën:
•	 Onderdeel van de strategie van Unilever is het terugbrengen van het aantal Europese distributiecentra van 600 

naar 400 stuks;
•	 De ontwikkeling van klantspecifieke en responsieve leveringen (ultimo: 3D printing; de HP Designjet 3D was als 

eerste op de Europese markt beschikbaar – het nieuwste apparaat op deze markt zal € 1200 kosten) zal leiden tot 
verdere decentralisatie van ketens wat de positie van NL als Europees centrum zal uithollen. 

Nederlandse kansen: Fysieke stromen

De fysieke aard van transportnetwerken verandert. Ondernemingen proberen de regierol over een groter gedeelte van de 
keten te verkrijgen. (Transport)bedrijven investeren steeds meer in het eigendom en beheer van infrastructuur of bieden 
een verlengde dienstverlening aan. Nederland blijft aantrekkelijk als doorvoerland door gerichte services aan te bieden 
voor de fysieke stromen.
•	 Ontwikkeling inland terminals: ECT, containerterminalbedrijf in de Rotterdamse haven, biedt door zijn “European 

Gateway Services” de mogelijkheid om containers direct via het spoor of de weg, naar het achterland te transporteren 
waarbij de mogelijkheid bestaat om de douanepapieren pas bij de ‘inland terminal’ af te handelen. In dit netwerk van 
‘inland terminals’ zijn nu Venlo en ook Duisburg (Ruhrgebied, Duitsland) en Willebroek (België) opgenomen;

•	 Van EDC naar multimodaal Noord West Europees DC’s: Decentralisatie van logistieke structuren biedt ook kansen 
aangezien er ook nieuwe DCs aangetrokken kunnen worden: Nederland is voor West Europa al de uitvalsbasis voor 
veel elektronicafabrikanten, waar vroeger de distributie voor geheel Europa vanuit één Europees DC plaatsvond, dat 
niet noodzakelijkerwijs in NL gelokaliseerd was;

•	 Douane activiteiten: Op het gebied van Douane scoort NL in de LPI een 3.98 (uit 5) en staat daarmee op de 4e plaats 
wereldwijd. Systemen als Portbase en Cargonaut dragen bij aan het behalen van deze positie. Verdere ontwikkelingen 
zijn nodig om de positie te handhaven en te verstevigen.

7  (uit: de ‘Future Nature of Logistics’, een vooruitgave van de paper van het gelijknamige onderzoek door HCSS en TNO).



Adviesrapport Topteam Logistiek Partituur naar de top | 31 

Nederlandse kansen: Informatievoorziening in de fysieke distributie 

Nederland is koploper in toepassen van ICT in algemene zin. De rol van de informatievoorziening wordt in de gehele 
economie steeds belangrijker. In de fysieke distributie spelen deze ITontwikkelingen en toepassingen daarvan een grote 
rol. Grote ruimtelijke dichtheid in Nederland en de toenemende bezettingsgraad zijn drivers voor verladers en vervoerders 
om continu oplossingen te ontwikkelen. Verbeterde informatie (uitwisseling) biedt kansen voor verdere optimalisatie 
van het logistieke proces bijvoorbeeld door de toepassing van synchromodaliteit. 
•	 Penetratiegraad IT in transport sector: software voor Transportmanagement (TMS) wordt steeds breder toegepast 

in de Nederlandse transportsector (90% van grotere transportbedrijven gebruikt een TMS). Vooroplopend in 
ontwikkeling zijn de oplossingen die aangeboden worden door SAP, Oracle, Descartes en JDA. Trends in deze markt zijn 
de vergaande automatisering van planning, verschuiving van domestic management naar global chain management 
en het aanbieden van ondersteunende functies (douane, asset management etc.);

•	 Mogelijkheidsbesef: projecten als CASSANDRA en JODOCUS (getrokken door Nederland) vergroten het mogelijk
heidsbesef van bedrijven en ondernemingen. De potentiële baten van versnelling van transportprocessen zijn groot. 
De waarde van een dag tijdwinst in de keten door bijvoorbeeld verbeterde douanefaciliteiten wordt geschat op 1% 
van de productkosten;

•	 Technologische ontwikkelingen: om beschikbaarheid en kwaliteit van informatie te verbeteren worden nieuwe 
technologische ontwikkelingen ingezet zoals RFID, WiFi, GPS, mobiel internet en andere sensortechnieken. Door 
toepassing en combinatie van deze technologie kunnen ladingen, ladingdragers, voertuigen etc. real time worden 
gevolgd en aan en bijgestuurd.

Nederlandse kansen: Virtualisatie van de keten 

Nederland kan op basis van ervaringen met feitelijke logistieke processen leiderschap ontwikkelen in virtualisering van 
logistieke ketens. Hierbij gaat het om de achterwaartse integratie van logistieke processen met ondersteunende diensten 
(bijvoorbeeld financiële dienstverlening) en de voorwaartse integratie richting de productieprocessen (bv. door koppeling 
met ERP van de verlader).

•	 Supply chain finance: samenwerkingsverband van onder andere ING, Philips, TU Eindhoven en Jan de Rijk Logistics 
onderzoekt de mogelijkheden van supply chain finance. Door automatiseren en delen van factuurinformatie zou 
een reductie van werkkapitaal over de hele keten mogelijk zijn. Voor zuid Nederland zou dit jaarlijks 1 miljard euro 
aan vrijkomend werkkapitaal zijn. Het onderzoek richt zich expliciet op de voordelen en toepasbaarheid voor MKB 
bedrijven;

•	 Integratie TMS/WMS en ERP: voor veel (kleinere) transportbedrijven is de integratie tussen TMS/WMS en een ERP 
(eigen of van een klant) nog ver weg. Sommige grotere TMS pakketten worden al aangeboden als onderdeel van 
een compleet ERP (zoals SAP en Oracle) en alle systemen voorzien wel in standaard interfaces met de bekendere ERP 
systemen. Met een koppeling met het eigen ERP systeem worden ondersteunende bedrijfsfuncties als Finance en HR 
voorzien van actuele data en is verdere optimalisatie van bedrijfsprocessen mogelijk;

•	 TMS ontwikkelingen: grotere TMS aanbieders, breiden de functionaliteit verder uit met ondersteunende functies 
voor transport management, zoals spend management (ondersteuning van tender proces en carrier scorecarding), 
cargo portals (B2B market place voor ladingscapaciteit), global trade compliance en carbon accounting. Het aanbod 
aan TMS functionaliteiten en ook de mogelijkheden voor verdere integratie worden daardoor steeds groter;

•	 Beschikbaarheid van hier genoemde kansen en mogelijkheden is een uitdaging voor kleinere bedrijven. Hiervoor zal 
expliciete aandacht nodig zijn. Marktontwikkeling zoals Software as a Service (SaaS) zijn cruciaal om de voordelen 
beschikbaar te maken voor hele ketens. 
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Bijlage 3: Overzicht actiepunten

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Nederland als een samenhangend logistiek systeem
1. Naadloze informatievoorziening in het logis tieke s ys teem (open IC T  P latform).

Een masterplan om naadloze informatievoorziening in het logistieke systeem te 
realiseren, met daarin onder andere de verantwoordelijkheidsverdeling en 
benodigde middelen (medio 2012)
Brede uitrol van tracking & tracing van goederen door de keten.
Ontwikkelen van pilot projecten van het nieuwe platform om te testen op 
effectiviteit voor par-tijen bij bedrijfsleven en overheid  en of het 
governancemodel haalbaar en werkbaar is. 

2. S ynchromodaal trans ports ys teem (flexibele en duurzame inzet van vervoers wijzen).
Start van een concrete pilot (2011) synchromodaliteit bestaande keten. Op basis 
van de resultaten wordt duidelijk hoe we synchromodaliteit breed kunnen 
toepassen en de innovatieagenda kunnen aanscherpen.
Het ontwikkelen van faciliteiten om ‘a-modaal’  transport te boeken. 

3. S amenwerking tus s en de zeehavens  en de mainports   
Een samenwerkingsintensivering van de Nederlandse mainports op 
bovengenoemde thema’s, waarbij een gezamenlijke visie op de 
achterlandverbindingen prioriteit heeft (zie ook actie 4).

4. K ernnetwerk van fys ieke infras tructuur met (inter)nationale verbindingen en multimodale knooppunten.
Een gemeenschappelijke visie van bedrijfsleven, havenbedrijven en (regionale) 
overheden op een kernnetwerk van achterlandverbindingen (weg, spoor en 
binnenvaart) en multimodale overslagpunten (2012).

5. S troomlijnen en vereenvoudigen van activiteiten van douane en ins pecties
Maken van de keuze voor inspectielocaties op het Nederlandse  logistieke 
netwerk en starten van 2 pilots om ervaring op te doen met vereenvoudigde 
werkwijze op deze locaties.
Stimuleren van een centrale rol van de Nederlandse douane in de Europese 
douanediensten. Start met 2 pilots met Europese landen.

Ketenregie
6. C ros s  C hain C ontrol C enters  en S ervice Logis tiek.

Een demonstratie controltower, als opbrengst van de diverse lopende projecten 
onder het Innovatieprogrammma Logistiek & Supply Chains (2013). 
De ontwikkeling van Cross Chain Control Centers en Service Logistics Towers, 
waarmee we voort-bouwen  op projecten die het afgelopen jaar gestart zijn 
binnen het Innovatieprogramma Logistiek en Supply Chains.
Ontwikkelen van best practices en uitrol, vooral samen met andere topsectoren 
(chemie, agro-food, tuinbouw, high tech).

7. S upply C hain F inance.
Een inventarisatie van de gewenste en beschikbare instrumenten: hieronder 
vallen instrumenten voor credit management, verzekeringen en garantstellingen, 
en het verminderen van werkkapitaal en financieringskosten van de 
goederenstromen. 
Koppeling dienstenontwikkelingen op finance-gebied, diensten aanbieders en 
logistieke partijen doormiddel van een pilot voor een time-banking systeem om 
zo een uitwisselingsmarkt te realise-ren.

8. S trategis che internationale allianties .
Een plan opstellen voor het uitbouwen van strategische allianties (2012). 
Een vernieuwde buitenlandstrategie met de nadruk op Nederland als 
internationaal ketenregisseur (2012). 
De ontwikkeling van internationale trade parcs en consolidatiehubs stimuleren 
om regie te kunnen voeren over goederenstromen die Nederland niet raken.
Een internationale reisagenda opstellen met specifieke economische missies 
samen met  andere topsectoren (tuinbouw, agro- en food, chemie, high tech 
systemen en materialen, energie).
De gerichte, strategische acquisitie van buitenlandse bedrijven versterken.
Bijdragen aan de ontwikkeling van logistieke instrumenten in opkomende 
markten en ontwikke-lingslanden.

Innovatie- en vestigingsklimaat
9. Vereenvoudigen wet- en regelgeving

Opstellen van een flexibel juridisch raamwerk dat ruimte geeft aan de huidige 
eisen en aan nieuwe oplossingen en zo ook bijdraagt aan het open ICT-Platform 
(actie 1).
Vereenvoudigen van de wetgeving zodat de inspectielast kleiner wordt en zo 
ook bijdraagt aan het open ICT-Platform (actie 1).
Aanpakken van de door de stakeholders genoemde knelpunten in de 
mededingingswetgeving, in de vervoers- en aansprakelijkheidswetgeving, in het 
omgevingsrecht en het vergunningen-stelsel en om meer mogelijkheden te 
creëren om meerjarige concessies over het spoor af te spreken. 
Instellen van een loket om knelpunten te melden en de mogelijkheid om 
knelpunten op te los-sen. 
Blijven onderzoeken hoe we wet- en regelgeving verder kunnen vereenvoudigen 
en stroomlij-nen.

10. Verkleinen van de kloof tus s en kennis  en bedrijfs leven (met name MK B ).

Starten met realisatie van de innovatiecampus in Breda
Ontwikkeling Kennisdistributiecentra ondersteunen1 en uitgebouwen
Verbeteren toegankelijkheid van het instrumentarium voor innovatie voor 
logistieke projecten.

11. B etere wis s elwerking tus s en onderwijs  en arbeids markt (zowel kwantitatief als  kwalitatief).
Zorgen voor een betere wisselwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt (zowel 
kwantitatief als kwalitatief)
Kennis die ontwikkeld wordt binnen de nationale innovatieagenda Logistiek 
versneld opnemen in zowel pre- als post-experience onderwijs 
Over de gehele onderwijskolom werken aan verbetering van de kwaliteit van het 
onderwijs en de docenten 
Opstellen van een plan van aanpak om de kwaliteit van het onderwijs op het 
niveau van de strategische actieagenda te brengen.
Opnemen in de hele onderwijskolom van Supply Chain Finance. 

12. E én nationale innovatieagenda logis tiek.
Een uitgewerkte Nationale Innovatieagenda Logistiek in de vorm van een 
roadmap met korte ter-mijn, middellange termijn en lange termijn effecten (begin 
2012).
Een plan maken voor de positionering en acquisitie van Europese 
onderzoeksgelden, in lijn met de Nationale Innovatieagenda Logistiek
Zorgen dat NWO en TNO en de GTI’s de middelen die beschikbaar zijn voor 
fundamenteel en toe-gepast onderzoek inzet op onderwerpen uit de Nationale 
Innovatieagenda Logistie
Zorgen voor experimenteerruimte voor concrete (grote) innovatieve logistieke 
(durf)projecten

Realiseren van een JRU (Joint Research Unit) voor het Topinstituut Logistiek. 
Governance
13. Het S trategis ch P latform Logis tiek (S P L) voert de regie op de uitvoering en actualis atie van de complete actieagenda T opteam Logis tiek. 

Governance van SPL in relatie tot overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen 
en overige stakeholders vormgeven en implementeren.
Aanvullen van het huidige Strategische Platform Logistiek
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Bijlage 4:  Nadere toelichting op naadloze informatievoorziening in het logistieke systeem  
(open ICT Platform)

Informatievoorziening in internationale goederenstromen is de voorwaarde voor internationaal verkeer van goederen. 
Zowel bedrijven als overheid hebben zich in de laatste paar jaar gerealiseerd dat deze informatievoorziening voor het 
inrichten van ketens, voor toezicht, en voor duurzaamheid, beter moet en beter kan. Dit kan alleen gerealiseerd worden 
als bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen daarin samen optrekken, en planning en doorstroming waarbij een 
generieke open ICT structuur wordt ontwikkeld die zowel het toezicht, als de inrichting van ketens, en de monitoring van 
prestaties in de keten verbetert. Het kern idee daarbij is dat informatie wordt verzameld en vastgelegd bij de bron in de 
keten, en dat informatie zodanig wordt vastgelegd dat iedere andere partij die die informatie wil gebruiken daar toegang 
toe heeft. Voor de toezichtsfunctie, van bijvoorbeeld de douane, betekent dit bovendien dat commerciële informatie 
veel meer dan operationele informatie de bron wordt voor risicoanalyse en andere toezichtstaken. Nederland kan door 
haar centrale positie in internationale handelsstromen in deze ontwikkeling een voortrekkersrol spelen, en daarmee de 
concurrentiepositie als handelsland duurzaam versterken. 

Figuur 2: Basis plaatje global data pipeline

Source: Heijmann & Hesketh the Pipeline Interface (INTEGRITY 20082011 and Hesketh ‘Seamless Electronic data and Logistics 

Pipelines’ WCO Journal 3(1), 2732)

Dit laatste kan gerealiseerd worden met het creëren van een datapijplijn in de goederenketen (zie figuur 2) waar 
informatie zodra die beschikbaar komt wordt opgeslagen en beschikbaar komt voor alle partijen die die informatie nodig 
hebben. Met deze gegevens zou zonder veel extra werk ook aan alle compliance8 verplichtingen van overheden moeten 
kunnen worden voldaan. Dit is mogelijk omdat in de datapijplijn informatie van transacties en van het operationele 
proces gecombineerd worden. Dit is een toevoeging op zowel de bedrijfssystemen die alleen transacties vast leggen, en 
de commerciële tracking & tracingsystemen die alleen (een deel van) het operationele proces vastleggen. 

Voor complete datapijplijnsystemen zijn al veel elementen in aanleg aanwezig. De ontwikkeling van het nationaal single 
window in Nederland waarin Douane met IenM en EL&I samen optrekt, is daarbij een cruciale ontwikkeling voor de 
communicatie richting de overheid. Daarnaast is een substantiële investering noodzakelijk om de gehele Nederlandse 
logistieke business community aan te sluiten op deze datapijplijnen. Het gaat daarbij vooral om het mogelijk maken van 
een goedkope en algemene connectiviteit (protocollen en standaarden) voor bedrijven met de generieke infrastructuur en 
de open data bronnen. Dit laatste vraagt een belangrijke impuls in onderzoek en innovatie.  

8  Compliance is: het handelen volgens de regels, in dit geval bijvoorbeeld het voldoen aan de regelans van douane.
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In deze visie zijn infrastructuur, data management, en applicatieontwikkeling en beheer drie gescheiden activiteiten.  
Voor de infrastructuur, met daarin de connectiviteit richting de business community, en het data management is een solide 
beheersorganisatie nodig die nauw gerelateerd is aan de beheersorganisatiestructuur van het nationaal single window. 
Voor de ontwikkeling en het beheer van applicaties is een aparte commerciële ontwikkelcommunity nodig, waarin de 
business community (gebruikers en leveranciers van data) participeert samen met software en applicatieleveranciers.
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Bijlage 5: Nadere toelichting op het begrip synchromodaliteit

Synchromodaliteit is door het SPL aangeduid als een prioriteit voor het Nederlandse logistieke bedrijfsleven. Kern van het 
concept synchromodaliteit is dat “zodanig afgestemd wordt binnen en tussen goederenketens, vervoerketens en infrastructuurketens 
dat, gegeven de geaggregeerde vervoersvraag, op ieder moment de juiste modaliteiten worden ingezet.” 
Om te komen tot een synchromodaal transportsysteem in Nederland ontwikkelen TNO, Dinalog en Connekt samen met 
het bedrijfsleven een implementatie roadmap voor synchromodaliteit.

Uitdagingen
Logistiek speelt een belangrijke rol in de Nederlandse en Europese economie. Als gevolg van de globalisatie, 
klimaatverandering, congestie en verslechterende bereikbaarheid staat de sector voor uitdagende vraagstukken om de 
veeleisende eindgebruiker van dienst te zijn. De uitdaging is groot. Om de voorspelde economische groei tot 2030 te 
kunnen verwerken, verwacht de sector dat het wegvervoer met 3 keer zoveel toeneemt, de binnenvaart 5 keer en het 
spoor 7 keer. Deze ontwikkelingen hebben grote gevolgen voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van de Nederlandse 
infrastructuur. 
Wil Nederland wereldwijd een toppositie blijven behouden in transport en logistiek, dan moeten op zowel nationaal als 
internationaal niveau alle betrokken partijen de krachten bundelen. Het SPL wijst Synchromodaliteit aan als de oplossing 
voor economisch efficiënt en duurzaam vervoer met optimale benutting van de aanwezige infrastructuur. 

Visie
Synchromodaliteit behelst de optimale afstemming (synchronisatie) in en tussen netwerken van verladers, vervoerders en 
beschikbare infrastructuur. 
De sectorbrede macroeconomische doelstellingen zijn als volgt geformuleerd:
•	 Er dient een efficiënt vervoersnetwerk onderhouden te worden dat de groeiende vervoersvraag vanuit de verladers 

kan verwerken, zowel nu als in de toekomst; 
•	 Duurzaamheid geldt als kritische beslissingsvariabele waardoor economische groei en afname van CO2uitstoot hand 

in hand gaan door verregaande verduurzaming van transport;
•	 Fysieke en digitale infrastructuur moeten optimaal ingezet worden om kwaliteit en betrouwbaarheid van de 

infrastructuur te waarborgen.
Juist op microeconomisch niveau worden deze doelstellingen omgezet in operationele actie. Binnen en tussen de 
netwerken van het transportsysteem kunnen verladers en vervoerders samenwerken en afstemmen, flexibel switchen 
tussen modaliteiten en lading bundelen om te komen tot dikkere stromen, vollere voertuigen, kortere doorlooptijden, 
betrouwbaardere dienstverlening, verhoogde servicegraad, minder vervoersbewegingen en lagere integrale kosten voor 
transport.
Ook voor de individuele organisatie zal synchromodale afstemming en bundeling dus leiden tot verhoogde kosten
efficiëntie, duurzamer transport en beter gebruik van de middelen. 
Deze synchromodale afstemming en bundeling kan juist in Nederland plaatsvinden, omdat in Nederland, als Gateway 
to Europe, grote stromen samenkomen. Een forse groei in het vervoer, verduurzaming van dat vervoer en een betere 
benutting van de infrastructuur gaan in deze visie samen en versterken elkaar bovendien – simpelweg omdat dit ook 
economisch het meest aantrekkelijk is. Nederland kan hier als ketenregisseur een vooraanstaande rol in opeisen.
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Bijlage 6: Nadere toelichting op Ketenregie

Bedrijven en consumenten stellen steeds hogere eisen aan de kosten, snelheid, tijdigheid, kwaliteit en differentiatie van 
(de levering van) producten. Om aan deze hoge eisen te kunnen voldoen is het voor bedrijven noodzakelijk hun supply 
chain zodanig in te richten dat maximale waarde voor de uiteindelijke klant wordt gerealiseerd, niet alleen op het moment 
van levering maar ook tijdens de gebruiksfase. In dit proces speelt logistieke ketenregie een cruciale rol en dan gaat het 
niet alleen om het fysieke transport van goederen. 
Zoals eerder beschreven gaat het bij ketenregie om het ontwikkelen van activiteiten gericht op het efficiënt en effectief 
organiseren, plannen en (doen) uitvoeren van goederen, informatie en financiële stromen over (mogelijk meerdere) 
ketens van grondstofleverancier tot uiteindelijke klant, inclusief retourstromen en hergebruik. Doel daarbij is de waarde 
van een product en de service waarop gebruik van dat product is gericht te maximaliseren met duurzame inzet van 
benodigde resources. Ketenregie gaat daarbij ook over goederenstromen die Nederland in het geheel niet passeren en 
heeft daarmee bij uitstek een internationaal karakter. Door te excelleren in het ontwikkelen en uitvoeren van ketenregie
activiteiten kan Nederland een toppositie verwerven in de internationale logistiek.

Ketenregie heeft betrekking op producenten en afnemers,  maar ook op logistieke en financiële dienstverleners, ICT 
providers en beheerders, en operators van de benodigde infrastructuur.  De ontwikkeling van ketenregie staat binnen 
een supply chain niet op zichzelf, maar heeft een belangrijke wisselwerking met andere kennisgebieden. Denk hierbij 
aan  productie, sales, voorraadbeheer, maar ook aan ketenoverschrijdende onderwerpen zoals supply chain finance, 
verzekering en risicodeling.  Van niet te onderschatten belang is daarnaast het feit dat schakels in een keten vaak 
bestaan uit autonome organisaties, wat specifieke eisen stelt aan de ontwikkeling van adequate business modellen en 
bestuursvormen, rekening houdend met concurrentie of machtsposities en een zekere weerstand tegen verandering van 
bestaande rollen of functies. 
Ketenregie kan op verschillende manieren vorm krijgen. Partijen in de logistieke sector kunnen zich ontwikkelen tot 
(commerciële) ketenregisseur. Dit is een vorm van centrale regie. Een andere optie is echter dat partijen gezamenlijk de 
regie nemen door activiteiten met elkaar af stemmen via een platform of een onafhankelijke tussenpersoon. Dit is een 
vorm van gedistribueerde regie. Beide vormen van regie zullen in de toekomst nodig zijn. Het belangrijkste doel is het 
realiseren van afstemming tussen verschillende partijen in de keten, zodanig dat alle inspanningen leiden tot maximale 
waarde van het product (of service waarop gebruik van dat product is gericht) met duurzame inzet van resources.

Het excellent organiseren van ketenregie is voor verladers een belangrijke concurrentiefactor. Het versterkt de robuustheid 
van bedrijven tegen verstoringen in de keten, het reduceert de totale kosten, het versnelt de timetomarket van producten, 
verhoogt de servicegraad en verbetert in het algemeen de waarde van een product voor de eindgebruiker. Logistiek is dan 
geen noodzakelijk kwaad, maar een duurzaam goed. 
Voor verladers wordt het steeds moeilijker zelf de benodigde excellentie in logistiek te realiseren. Dit vraagt om 
innovatieve oplossingen welke in het kader van het Innovatieprogramma Logistiek en Supply Chains momenteel mede 
worden ontwikkeld. De actielijnen richten zich dan ook op het voortzetten van de innovaties die op dit gebied zijn gestart. 
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Bijlage 7: Overzicht stakeholders

Het advies van de Topteam Logistiek is mede tot stand gekomen dankzij de input van vele stakeholders, zowel schriftelijk 
als via bijdragen tijdens hoorzittingen en bijeenkomsten. 

1. Ahold 
2. Air Cargo Netherlands (ACN) 
3. Amsterdam Airport Schiphol 
4. Amsterdam Logistics Board 
5. Capgemini 
6. Cargonaut/Portbase 
7. Centraal Bureau Levensmiddelenhandel 
8. Centraal Bureau voor de Rijn en Binnenvaart (CBRB)
9. Connekt 
10. L. de La Rive Box
11. Deltalinqs 
12. Dinalog met Universiteiten (WUR, EUR, TU/e, Twente, 

Tilburg, Groningen, VU, UVA) 
13. Dryport/ Rotterdam Rail Feeding 
14. Dutch Institute World Class Maintenance 
15. EVO 
16. Europe Container Terminals (ECT)
17. FENEX 
18. Flora Holland 
19. Frugi Venta 
20. Gemeente Haarlemmermeer 
21. Gemeente Venray 
22. Greenports stuurgroep duurzame logistiek
23. HBO Kennisakkoord Logistiek
24. HBO raad, 
25. Hogescholen van Amsterdam, Rotterdam, Venlo, 

Breda, onderwijsmanagers 
26. Heineken
27. Herbalife
28. HPWS²PARC²K Systeem, Hammerstein & Partners
29. HUPAC Intermodal NV
30. HUSA 
31. JODOCUS (TNO/TU Delft/CapGemini/EVO) 
32. Kamer van Koophandel Amsterdam 
33. Keyrail 
34. KLG Europe 
35. M. Kole 
36. Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) 

37. Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. (KLM) 
38. Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders 

(KVNR) 
39. Logistiek Intermodaal Netwerk. Com (LINC) 
40. Logistieke Alliantie
41. Material Handling Forum i.o Ministeries van EL&I, 

IenM, Financiën (Douane)
42. MBO Raad en ROC van Twente
43. MKB Nederland 
44. Nationaal Lucht en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) 
45. Nederland Distributieland/HIDC 
46. Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 

Onderzoek (NWO) 
47. NV Regio Venlo 
48. Ortec 
49. Philips 
50. Platform Agrologistiek 
51. Platform Bèta Techniek
52. W. Ploos van Amstel 
53. ProRail 
54. Provincie Gelderland 
55. RSM Erasmus 
56. Service Innovatie & ICT= Supply Chain Finance 
57. Scheepvaart en Transport College (STCGroep) 
58. Seacon Logistics 
59. TNO 
60. Transport en Logistiek Nederland (TLN) 
61. University Schiphol Group 
62. Vereniging Logistiek Management 
63. Vialis 
64. VIAPORT Venlo 
65. VITO Nederland 
66. VNONCW 
67. Waalhaven Group 
68. Wageningen Universiteit 
69. J.N. Willemse 
70. WOTRO 
71. Zeeland Seaports
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Samenvatting 

IN DEZE SAMENVATTING GEVEN WE DE ONDERZOEKSRESULTATEN WEER VAN 

EEN VERKENNING OM DE KWALITEIT VAN DE ACHTERLAND VERBINDING PER 

SPOOR TE VERBETEREN TUSSEN DE HAVEN VAN TERNEUZEN EN HET 

ACHTERLAND 

 

 

Aanleiding 

Directe aanleiding voor deze verkenning is de actie die in het werkprogramma 

Zeehavens 2014-2016 van het Ministerie van infrastructuur en Milieu is opgenomen. 

(vraag 9 uit het werkprogramma) 

“Er wordt een verkenning uitgevoerd naar de benodigde infrastructurele 

voorzieningen in en rondom de Zeeuwse zeehavens, onder meer met het oog op de 

diepgang in de Wielingen en de spoorontsluiting richting Antwerpen (met aandacht 

voor de verbinding Sloegebied – Antwerpen en de lijn Axel-Zelzate). De verkenning is 

erop gericht knelpunten nader in kaart te brengen en de kosten en baten van de 

infrastructurele voorzieningen nader te onderbouwen.” 

 

Hieraan ten grondslag ligt de wens vanuit het bedrijfsleven, het havenbedrijf en de 

overheid om te voorzien in een verbeterde spoorontsluiting van de Kanaalzone Gent-

Terneuzen. 

Het functioneren en  de groei van de haven van Terneuzen hangt namelijk direct samen 

met de kwaliteit van de achterlandverbindingen per weg, spoor en water. In deze 

rapportage wordt de focus gelegd op de verbindingen per spoor. Het functioneren 

daarvan en de ontsluiting met het achterland kan beter, zodat de haven ook een beter 

multimodaal product kan bieden aan de bestaande en nieuwe klanten.   

 

 

Probleemstelling 

Tussen Terneuzen, Gent, Antwerpen  en verder ontbreekt het aan een goede 

verbinding, waardoor  de rijtijd tussen Terneuzen, Gent en Antwerpen door omwegen 

en kopmaken, erg lang en storingsgevoelig is. Dit geldt voor het spoor op de westoever 

van het Kanaal Gent Terneuzen waar tot de Belgische grens de snelheden erg laag 

liggen. Voor de oostelijke oever geldt dat er geen rechtstreekse verbinding is met Gent, 

maar eerst het kanaal overgestoken moet worden, zodat via de westoever naar Gent kan 

worden gereden. Daardoor lopen de kosten voor de verladers en vervoerders op. 

Bovendien is het vervoer  niet betrouwbaar, omdat de (beweegbare) brug over het 

kanaal kwetsbaar is. Schade aan de brug leidt tot een onbereikbaar oostelijke 

kanaalzone via het spoor. 

De capaciteit op de bestaande spoorontsluiting is voldoende; het is een kwalitatief  

probleem 

 

Tegen de achtergrond dat steeds meer bedrijven geen uitgebreide voorraden meer 

willen aanhouden, maar afhankelijk worden van “ just-in-time deliveries” vormt dit een 

steeds groter probleem. 

 

 



 

C30-ARI-KA-1500092 v / Proj.nr. RA001846 / Vrijgegeven / Versie 2.0 / 14 juli 2015                                                             

 

 

 

 

 

Haven van Terneuzen blijft echter stabiel ondanks kredietcrisis 

Ondanks de groeivertraging in landelijke prognoses door de economische crisis heeft 

Terneuzen  haar aandeel goederen per spoor goed weten te handhaven. Inmiddels 

omvat het  spoorgoederenvervoer in de haven van Terneuzen ruim 1 miljoen ton en 

rijden er 1600 treinen per jaar. De modaliteit spoor heeft in de Zeeuwse havens slechts 

een aandeel van 6% in de modal split. Zowel de overheid als Zeeland Seaports streeft 

er naar om in de toekomst meer goederen via het spoor af te wikkelen. Voor de 

Zeeuwse havens lijkt een aandeel van >10% onder voorwaarden haalbaar en is dit de 

ambitie. Dit sluit aan op het modal shift beleid van de Europese commissie en de 

Rijksoverheid. Het bedrijfsleven moet echter optimaal gefaciliteerd worden om dit 

waar te kunnen maken. Daarbij is het wegnemen van knelpunten in de achterland 

spoorinfrastructuur een belangrijk aspect. 

 

De spoorontsluiting van de haven van Terneuzen is niet optimaal als we kijken naar de 

omwegfactor die gemaakt moet worden tussen Terneuzen en Gent, terwijl de (tussen) 

bestemming merendeels Antwerpen-Noord is. 

Het grensoverschrijdende karakter van dit vervoer maakt tevens dat de kosten per 

kilometer hoger liggen dan op vergelijkbare Nederlandse trajecten.  

 

 

2015: nieuw elan voor Terneuzen dankzij uitgekiende commerciële strategie 

Nu de conjunctuur positief lijkt om te slaan en er weer sprake is van voorzichtige groei, 

is het juist de internationale handel die hiervoor als motor werkt. Er is sprake van een 

uitstekende groeiverwachting voor Terneuzen, mede dankzij een uitgekiende 

commerciële strategie en nauwe samenwerking tussen Zeeland Seaports en de 

bedrijven in het havengebied. 

Zeeland Seaports geeft  dan ook graag invulling aan de actie uit het werkprogramma 

Zeehavens  om duidelijk te maken dat verbetering van de kwaliteit van de 

spoorverbinding in zuidelijke richting noodzakelijk is voor het functioneren van de 

haven van Terneuzen en de beoogde verdere ontwikkeling van het havengebied 

middels het aantrekken van nieuwe bedrijven en het benutten van marktkansen.  

Ondersteuning vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, zowel vanuit het 

programma Zeehavens als vanuit het MIRT programma voor de investeringen in 

infrastructuur zal helpen de kwaliteit te verbeteren, zodat de haven van Terneuzen 

optimaal door kan groeien. 

 

 

Groeiverwachtingen: gunstig! 

In dit onderzoek is ruim aandacht besteed aan het bijeenbrengen van de groeikansen 

zowel voor de komende jaren, als op de lange termijn. Met verschillende bedrijven zijn 

gesprekken gevoerd, waardoor een goed beeld werd verkregen op actuele 

vervoerscijfers en de vervoersgroei op korte termijn kon worden gekoppeld aan recent 

binnengehaalde opdrachten, besluiten tot uitbreiding en voorgenomen investeringen. 

Voor de middellange termijn is gebruik gemaakt van een schets hoe de haven er in de 

toekomst uit kan zien. Deze schets is gebaseerd op de sterke kanten van de haven en op 

de ontwikkelingen van de marktsegmenten die Zeeland Seaports voorziet. De groei 

voor de korte termijn ligt concreet aan de oostoever op de Axelse Vlakte, terwijl de 

middellange termijngroei aan de westzijde van het kanaal wordt verwacht. Bij een 
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aantal bedrijven op de Axelse Vlakte zal de groei zich één-op-één vertalen in de groei 

per spoor, mits de kwaliteit daarvan voldoende is, omdat de producten deels niet op 

andere wijze vervoerd kunnen worden. Onvoldoende kwaliteit zorgt dan onherroepelijk 

voor het uitwijken naar andere havens en dus het mislopen van lading door de haven 

van Terneuzen. Dit kwam ook uit de gesprekken naar voren. 

 

 

Groeicijfers samengevat: hoger dan landelijk NL 

Op basis van de gesprekken met de bedrijven en de analyse van de marktsegmenten 

komen we tot de volgende groeiverwachting, vertaald naar treinvervoer voor de korte 

en middel lange termijn (aantal treinen per week in 2 richtingen samen): 

 

 Totale Zeeuws Vlaamse 

Kanaalzone 

Spoorverbinding KGT 

Huidige situatie (=januari 2015) 

 

36 14 

Korte termijn (t/m 2020) 56 34 

Lange termijn (2020 tot 2040) 113 à  180 57 à 91 

Bron: prognose 2020-2040 obv team- en stakeholdersanalyse 

 

Het is niet ondenkbaar dat ook bedrijven op de westoever gebruik zullen maken van de 

nieuwe verbinding. De nieuwe verbinding loopt minder door bebouwd gebied, hetgeen 

met het oog op vervoer van gevaarlijke stoffen positief is, ook al blijft het vervoer van 

gevaarlijke stoffen beneden de risicoplafonds van het Basisnet. Echter zonder 

aanpassing van de bestaande infrastructuur betekent dit 2x kopmaken met het daarbij 

behorende tijdverlies. Vooralsnog is dit vervoer niet aan de nieuwe spoorverbinding 

KGT toebedeeld.  

 

Deze groeiverwachting is gebaseerd op gesprekken met vrijwel alle bedrijven en 

potentiële bedrijven, alsmede op de ervaringsgegevens van Zeeland Seaports en de 

ruimtelijke invulling van het havengebied. Daarbij komt nog de ambitie van Zeeland 

Seaports om  het spooraandeel in de achterlandvervoer te vergroten tot 10%. 

 

 

Infrastructuuroplossingen: goede oplossingen denkbaar 

Bij het zoeken naar de verbetering van de kwaliteit van de infrastructuur is vooral 

gekeken naar het verkorten van de reistijd en het verbeteren van de betrouwbaarheid 

van de verbinding. Zoals bijvoorbeeld het voorkomen van meerdere keren kopmaken 

onderweg. 

Een variant is uitgewerkt, waarbij er een nieuwe verbinding wordt aangelegd tussen de 

Axelse Vlakte tot net over de Belgische grens in aansluiting op lijn 204 bij Zelzate. De 

spoor-as zou zo veel mogelijk parallel moeten lopen met de N62/Tractaatweg/R4.  

 

 

 

Daarnaast kan de bestaande spoorlijn  worden verbeterd waaronder middels een 

verbindingsboog bij de brug te Sluiskil. In onderstaande tabel worden de 

investeringskosten vergeleken: 
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Bron: raming projectteam 

 

De planvorming, besluitvorming, voorbereiding en aanleg, zal 10-15 jaar vergen.  

 

 

De MKBA 

Kosten en baten zijn ineen MKBA door Ecorys doorgerekend voor de basisvariant en 

de vervoersomvang op de korte termijn (2020). De MKBA resultaten liggen dan rond 

de 0,7. Indien de groei op de middellange termijn in ogenschouw wordt genomen dan 

levert dat veel gunstiger resultaten op.  

 

 Verbinding KGT 

(34 treinen per week) 

Ruim een verdubbeling van de vervoersomvang  

(57 à 91 treinen per week) 

Totaal kosten € -70 € -70 

Totaal baten €  47 €  68 

   

Saldo kosten en baten € -23 €   -2 

Baten-kostenverhouding 0,7 1,0 

 

Een toenemende vervoersomvang vraagt om een verbetering van de spoorontsluiting 

en daarmee de aantrekkelijkheid van de haven in de Zeeuws Vlaamse Kanaalzone te 

vergroten. 

 

De besluitvormingsprocedures en aanleg van een spoorlijn vragen al gauw 10 tot 15 

jaar. Het verdient dan ook aanbevelingen nu te starten met de benodigde 

besluitvormingsprocedures voor de aanleg van KGT. 

 

 

De relatie met het Belgische spoor 

De geschetste infrastructuuroplossing biedt een veel betere spoorachterlandverbinding 

en ontlast op de middellange termijn de westelijke spoor-as, die ook langs het drukste 

deel van de Gentse Haven loopt. Het traject sluiten over de grens in België aan op de 

havenspoorlijn, lijn 204 die vanuit het emplacement bij Zelzate naar Gent loopt. Deze 

verbinding die grotendeels enkelspoor is, zal geen capaciteitsproblemen opleveren als 

de Axelse Vlakte via de oostkant en lijn 204 op Gent wordt ontsloten. Toch is het aan 

te bevelen de ontwikkeling van de spoorverbinding KGT in relatie te zien tot de 

ontwikkelingen op lijn 204 richting Gent. Daarbij is een aandachtspunt dat Gent nog 

geen vast omlijnde plannen heeft op deze spoor-as ook personenvervoer te willen 

instellen ten behoeve van het vervoer van personeel naar de havens. 

 

 Investeringskosten (excl. 

BTW) 

Bandbreedte -/+ 30% 

Opmerkingen 

Tracé spoorverbinding KGT € 75 miljoen  

Boog bij brug Sluiskil, verbetering 

bestaande lijn Terneuzen - Gent 

€   4 miljoen Andere verbeteringsmaatregelen zijn 

niet geraamd. 
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Financiering 

Er zijn verschillende scenario’s om tot realisatie van de  spoorverbinding op de 

oostoever tussen Terneuzen en Gent te komen. 

Aansluiting bij Europese cofinancieringsmogelijkheden (CEF / TEN-T) ligt voor de 

hand. Dit begint nationaal met de opname van dit project in het MIRT middels een 

MIRT onderzoek.  

 

 

Nu starten 

Het is noodzakelijk om tijdig het MIRT traject middels een MIRT-verkenning te 

starten om de ontwikkeling van de haven en optimalisering van de spoorontsluiting 

gelijk op te kunnen laten lopen. 
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1 Inleiding 

In deze rapportage gaan we in op de kwaliteit van de achterlandverbindingen per spoor 

van de Haven van Terneuzen  en het nut en de noodzaak van een nieuwe verbinding op 

de oostoever van het Kanaal Gent-Terneuzen.  

Zeeland Seaports beheert de havengebieden van Vlissingen en Terneuzen en signaleert 

al langere tijd dat de kwaliteit van de spooraansluiting richting zuidelijk gelegen 

bestemmingen in kwaliteit niet voldoet. Dit kan een nadelig effect hebben op het 

functioneren van de bestaande bedrijven in beide havens en de groeikansen in de nabije 

en verdere toekomst belemmeren. 

Mogelijkheden om de achterlandverbinding te optimaliseren liggen enerzijds in het 

optimaliseren van de bestaande verbinding via de westoever en Sas van Gent en 

anderzijds in een nieuwe spoorverbinding in de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone op de 

oostelijke kanaaloever tussen de haven en het spoorwegnet in en rond Gent. Deze 

laatste is een nieuwe schakel in de achterlandverbinding per spoor, kortheidshalve 

aangeduid als spoorverbinding KGT (Kanaalzone Gent-Terneuzen). 

 

In het werkprogramma Zeehavens 2014-2016 van het Ministerie van Infrastructuur en 

Milieu  is een actie opgenomen gericht op het optimaliseren van de kwaliteit van de 

achterlandverbindingen per spoor. Deze actie behelst  het uitvoeren van een onderzoek, 

mede op basis van bestaande studies, naar de technische en vervoerskundige 

mogelijkheden / behoeften van de spoorverbinding KGT. Doel van de verkenning is 

om knelpunten in de huidige verbindingen in kaart te brengen en de kosten en baten 

van nieuwe infrastructurele voorzieningen te onderbouwen. Belangrijk onderdeel van 

deze verkenning is het opstellen van een maatschappelijke kosten-batenanalyse 

(MKBA). 

 

 

figuur 1 – Geografische weergave van Zeeuwse havens en belangrijkste verbindingen 

1.1 Werkprogramma 
Zeehavens 
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Op basis van deze studie kan een besluit genomen worden over het al dan niet 

opstarten van een  MIRT-verkenning om de plannen verder uit te werken richting 

goedkeuring en financiering. Dit houdt in dat deze studie moet aansluiten op het MIRT 

spelregelkader. De resultaten zullen ook ingebracht worden in de ambtelijke MIRT 

overlegstructuur, de landsdelige OV- en Spoortafel Zuid-Nederland en de landelijke 

spoorgoederentafel. 

 

 

De laatste jaren zijn er diverse studies uitgevoerd naar het goederenvervoer per spoor. 

Grofweg kunnen deze onderzoeken worden opgesplitst in studies gericht op de 

nationale ontwikkeling van het goederenvervoer en studies specifiek voor de 

achterlandverbindingen in de regio Zeeland. Voor zover cijfers en standpunten uit deze 

rapportages op dit moment nog gelden, zijn deze enkel overgenomen na een kritische 

analyse. 

 
Nationale studies gericht op spoorvervoer: 

 Roadmap strategisch goederenvervoermodel, TNO (2009) 

 Lange termijn perspectief spoorgoederenvervoer, TNO (2012) 

 Lange termijn spooragenda: visie, ambities en doelen, Min. I&M (2013) 

 Toets plausibiliteit prognoses spoorgoederenvervoer, TNO (2014) 

 Verwerking herijkte goederenprognoses PHS, ProRail (versie3.0, 2014) 

 Lange termijn spooragenda, deel 2: Netwerk Nederland Min. I&M (2014) 

 
Specifieke studies gericht op KGT: 

 Verkenningen rapportage; verbinding Axel-Zelzate, 2007 Wijnmaalen, 2006; 

Wever & Kokshoorn 

 Provinciaal verkeers- en vervoersplan Zeeland / mobiliteit op maat, Provinciale 

Staten  Zeeland (2008) 

 Verkenningen rapportage; verbinding Axel-Zelzate Arcadis, (2007) 

 Werkprogramma Zeehavens 2014-2016 Min. I&M,  (2014) 

 
 
Eerdere studies werden uitgevoerd tegen de achtergrond van de conjunctuurstijging in 

Nederland en daarbuiten, zoals die plaatsvond vóór de kredietcrisis, met de daarbij 

behorende groeiverwachting van goed florerende havens als de Zeeuws-Vlaamse 

Kanaalzone. Inmiddels heeft de kredietcrisis er toe geleid dat allerlei langere termijn 

prognoses achterhaald zijn, aangezien de conjunctuur in Nederland en daarbuiten 

grotendeels omsloeg en op vele plaatsen tot krimp leidde. De Zeeuwse havens zijn in 

staat gebleken die krimp nagenoeg te voorkomen. Dat komt ook tot uiting in een vrij 

constant spoorgebruik in de afgelopen jaren.  

 

Nu er sprake is van een positieve conjunctuuromslag willen de bedrijven en Zeeland 

Seaports maximaal kunnen profiteren van de groeikansen die zich voordoen. Daar mag 

de kwaliteit van de ontsluiting van de havens en de bedrijven  per spoor geen 

spelbreker in zijn. Vandaar dat Zeeland Seaports het initiatief genomen heeft om de 

noodzaak van deze verbinding onderzoeken.  

 

1.2 MIRT en spoortafels 

1.3 Eerdere studies 

1.4 Heroverweging 
noodzakelijk 
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In hoofdstuk  2 wordt de visie en de ambitie van Zeeland Seaports beschreven. 

Hoofdstuk 3 gaat over de probleemstelling en de noodzaak tot optimalisering 

(bestaande routes/knelpunten). 

In hoofdstuk  4 wordt ingegaan op de nationale en internationale context. 

In hoofdstuk  5 wordt de huidige vervoersomvang beschreven die voor de beschouwde 

achterlandverbindingen van belang zijn en de wijzigingen daarin op korte termijn. 

Ook de middellange termijn ontwikkelingen komen in hoofdstuk 5 aan de orde, 

waarbij de mogelijke ontwikkelingen in het havengebied vertaald worden naar de 

omvang van het spoorvervoer. 

In hoofdstuk 6 wordt gekeken naar de benodigde aanpassingen aan de infrastructuur, in 

relatie tot de te verwachten groei van het spoorgebruik.  

Hoofdstuk 7 geeft de resultaten  van de opgestelde MKBA. 

In hoofdstuk 8 worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. 

 

 

1.5 leeswijzer 
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2 Visie en ambitie 

Zeeland Seaports staat voor de havens van Vlissingen en Terneuzen. Samen de derde 

haven van Nederland en één van de snelst groeiende havens in Europa. Centraal 

gelegen aan de Westerschelde met een achterland in Nederland, Duitsland, België en 

verder. Als havenbedrijf staat Zeeland Seaports voor welvaart en werkgelegenheid in 

de regio. Het accommoderen van nieuwe bedrijven, ondersteunen van bestaande 

bedrijven en de zorg voor de veilige afwikkeling over land en zee. Een haven waar 

continue ontwikkelingen, uitbreidingen en investeringen plaatsvinden, waar de 

Zeeuwen trots op zijn. 

De ligging en toegankelijkheid van de havens van Zeeland Seaports bieden een unieke 

kans voor verdere economische ontwikkeling van industrie en logistiek in de Zeeuwse 

zeehavens. Daarbij horen optimale achterlandverbindingen per spoor. 

 

 

Zeeland Seaports organiseerde op 16 april 2015 een spoorcafé, samen met Railcargo. 

Een korte impressie: 

 

Nog een hoop te winnen: Zeeland Seaports  

Dick Gilhuis, CCO van Zeeland Seaports  nam tijdens het inhoudelijke programma de 

aftrap met een woord van welkom en toelichting op de ontwikkelingen in de Zeeuwse 

havens. Met slechts 6% aandeel (ruim 2 mln. ton) van het spoorgoederenvervoer in de 

modal split valt er nog een hoop te winnen. Recente ontwikkelingen en uitbreidingen in 

zowel Vlissingen als in Terneuzen zullen hier positief aan bijdragen. Noodzakelijk 

hierin is wel een verbetering van de ontsluiting naar het achterland die met de 

spoorverbindingen VEZA en KGT gerealiseerd zal moeten worden. Voor beide 

verbindingen loopt er momenteel in het kader van het werkprogramma zeehavens een 

verkenning inclusief Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA). 

 

Consolidatiegolf: OVET 

Namens OVET sprak Sander van der Veeke zijn zorgen uit over de consolidatiegolf in 

de spoormarkt, waardoor op bepaalde trajecten te veel macht komt te liggen bij één of 

enkele vervoerders. Dit heeft al geresulteerd in verschuiving van pure spoorlading 

naar een combinatie binnenvaart – spoor waardoor in dit geval extra kosten worden 

gemaakt in de logistieke keten.  

 

Hoge performance: DOW Chemicals  

Ed Bobelijn van DOW Chemicals Benelux nam een aantal voordelen van het 

spoorgoederenvervoer onder de loep vanuit het perspectief van de verlader. “Mede 

vanwege de crisis worden de tussenvoorraden bij de klant op een minimum gehouden 

en is er behoefte aan on-time deliveries. Onze bloktreinen halen een hoge performance, 

deelladingen vragen echter nog aandacht”, aldus Bobelijn. Het belang van 

betrouwbaarheid in het spoorvervoer staat buiten kijf omdat sommige stoffen enkel via 

het spoor vervoerd worden. Een spoorontsluiting op de oostelijke kanaaloever (tussen 

Axel en Zelzate) kan daarin voorzien. 

 

 

  

2.1 Visie 
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Zeeland Seaports kent twee hoofdfuncties, namelijk de haven als logistiek knooppunt 

van (vervoer)ketens en de haven als vestigingsplaats van industrie (clusters). 

De ontwikkeling van ladingstromen via de Zeeuwse havens en de afwikkeling via het 

spoor is sterk afhankelijk van het type bedrijvigheid dat zich in en rondom de havens 

bevindt. Als ontwikkelaar van de Zeeuwse havens verricht Zeeland Seaports 

commerciële inspanningen om ladingstromen en nieuwe bedrijvigheid aan te trekken. 

 

 

Een succesvolle strategie daarbij is om dat in nauwe samenwerking tussen het 

Havenbedrijf en de bedrijven vorm te geven, zodat een tailor made accommodatie en 

aansluiting met de achterlandverbindingen per weg, water en spoor voor bestaande en 

nieuwe bedrijven gecreëerd kunnen worden.  

De kwaliteit van de achterlandverbindingen en de aanwezigheid van de juiste 

infrastructuur is daarbij een belangrijke keuzefactor voor een vestigingsplaats. Uit de 

gesprekken met de bedrijven bleek dat de mate waarin dit aspect van belang is, per 

soort bedrijf verschilt. Ook bleek uit de gesprekken dat lading aan de havens van 

Zeeland Seaports voorbijgaat, omdat een spoorverbinding ontbreekt of geen directe 

ontsluiting naar het achterland biedt. 

 

Beperking in de spoorinfrastructuur strookt niet met de uitgangpunten zoals  deze 

geformuleerd werden in de lange termijn spooragenda en het werkprogramma 

zeehavens van het ministerie van I&M (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2014), 

dat wil inzetten op Nederland als transportland bij uitstek met vitale havens en de 

daarbij behorende randvoorwaarden voor groei. 

 

 

Zeeland Seaports heeft de ambitie om de Zeeuw-Vlaamse Kanaalzone verder te laten 

groeien, zowel door groei van de havenactiviteiten als in groei van de overslag. 

Belangrijk voor het kunnen aantrekken van nieuwe bedrijven, aantrekken van nieuwe 

lading, de concurrentiekracht van gevestigde bedrijven en de concurrentiekracht van de 

haven als geheel is bereikbaarheid via verschillende modaliteiten essentieel. Met name 

kwalitatief goede verbindingen over grotere afstanden. De ambities voor verdere 

havenontwikkeling en versterking van de concurrentiekracht vragen om verhoging van 

de kwaliteit van de spoorverbindingen. Dit in relatie tot de positie van de Zeeuws-

Vlaamse Kanaalzone ten opzichte van andere belangrijke havens zoals Zeebrugge, 

Gent, Antwerpen en Rotterdam. Een nadere analyse is derhalve noodzakelijk om 

passende oplossingen te kunnen ontwikkelen om de landzijdige bereikbaarheid per 

spoor voor de Zeeuw-Vlaamse Kanaalzone te optimaliseren.  

 

 

De zee overslag in de havens van Zeeland Seaports is 35,1 miljoen ton (zie figuur 2) 

daarbij wordt onderscheid gemaakt in acht segmenten: 

 

- Droge Bulk 

- Offshore 

- Containers 

- Stukgoed 

2.2 Functies  

2.3 Strategie  

2.4 Ambitie 

2.5 Commercie 
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- Natte bulk 

- RoRo 

- Industrie 

- Food 

 

Hoe deze segmenten in de Zeeuwse havens ontwikkeld zijn wordt hieronder toegelicht. 

 

 
 

figuur 2 – Omvang zee overslag in de periode 2001 - 2014 

 

 

 

Het huidig spoorvervoer in Zeeuws Vlaanderen omvat met name treinen vanuit de 

segmenten containers (Bertschi), droge bulk (Ovet), stukgoed (Outokumpu en 

Verbrugge), industrie (Dow Benelux, Yara, ICL-IP), natte bulk (Oil tanking) en agri-

food (Cargill). Met name staal en chemie nemen al ruim de helft van het spoorvervoer 

in de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone voor haar rekening. 

 

 
Droge bulk heeft met circa één derde aandeel in de overslag van de Zeeuwse havens 

een prominente rol. Ondanks de geplande sluiting van diverse kolencentrales zal droge 

bulk met o.a. ook ruwe mineralen en fertilizers een belangrijke pijler blijven. Voor het 

op- en overslaan van droge bulk herbergt de haven van Terneuzen uitstekende 

mogelijkheden. Dedicated terminals voor droge bulk in Terneuzen zijn o.a. Ovet BV 

en Verbrugge Terminals. Beide bedrijven beschikken over een spooraansluiting en 

maken hier reeds gebruik van. 

 

2.6 Ambitie 
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Binnen de offshore markt is Zeeland Seaports al vele jaren een betrouwbare speler van 

formaat. Het sterke offshore cluster dat de Zeeuwse haven in de loop der jaren heeft 

opgebouwd biedt daarbij tal van synergetische voordelen. Dit jaar is het twintigste 

windmolenpark vanuit de Zeeuwse haven opgeleverd. 

 

De beschikbare ruimte biedt potentieel om deze sector verder te laten groeien. Het 

spoorvervoer speelt in dit segment vooralsnog geen rol. De beschikbare ruimte biedt 

potentieel voor verdere ontwikkeling. 

 

Dedicated terminal voor offshore in de haven van Terneuzen: Mammoet. 

 

 
Het ontwikkelen van meer containeractiviteiten in de Zeeuwse havens is een speerpunt. 

In de haven van Terneuzen zijn er veel bulk en industriële goederen die in containers 

worden aan- en afgevoerd. De intermodale trein die vanuit de Bertschi rail terminal op 

het Valuepark Terneuzen bediend wordt is daar een mooi voorbeeld van. 

Ladingstromen in containers nemen in de regio toe waardoor Zeeland Seaports en de 

bedrijvigheid hier op inspeelt. De Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone is een natuurlijk 

knooppunt voor de uitwisseling van containerstromen op de noord-zuid corridor, ook 

met het oog op de Seine Nord ontwikkeling in Frankrijk. Voor rederijen, verladers, 

ontvangers en veel andere partijen in de logistieke keten biedt dat volop kansen om 

mee te groeien. Het spoorvervoer en efficiënte verbinding met het achterland is hierin 

essentieel. 

 

Er zijn diverse multipurpose terminals die containers behandelen. Dedicated ingerichte 

terminals voor containers zijn de Katoennatie Westerschelde terminal en de Bertschi 

Railterminal. 

 

 
Stukgoedlading speelt een sleutelrol in de bedrijvigheid binnen de Zeeuwse havens. 

Terneuzen heeft al jarenlang een sterke positie in dit segment voor de op- overslag en 

distributie van o.a. staal en papierrollen. Lading die veelal via het spoor naar de klant 

in het achterland worden vervoerd en erg gevoelig is voor prijsschommelingen 

waardoor betrouwbaarheid, tariefstelling en snelheid erg belangrijk is. Ambitie is om 

deze positie verder uit te bouwen. Ook (groot-) stukgoed zoals projectlading heeft het 

potentieel om zich verder door te ontwikkelen in de haven van Terneuzen. 

In 2013 

 

Dedicated terminals voor stukgoed o.a.:Verbrugge Terminals , Outokumpu Stainless en 

Mammoet Multi Purpose Terminal. 
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Natte bulk speelt in de havens van Zeeland een blijvend sterke rol. Dat blijkt onder 

andere uit de investeringen die diverse bedrijven in het natte bulk segment de 

afgelopen tijd deden zoals Oiltanking in Terneuzen. Ook verwelkomde de haven van 

Terneuzen een nieuwe opslag voor liquide kunstmest. Een sterke aanvulling op het 

cluster fertilizers, dat in de haven van Terneuzen steeds sterker vertegenwoordigd is. 

Ondanks de economische tegenwind grepen zij juist deze periode aan om te bouwen 

aan de toekomst. 

 

Dedicated terminals voor natte bulk zijn o.a: Oiltanking Terneuzen B.V. en Verbrugge 

Terminals B.V.. 

 

 
In de haven van Terneuzen wordt RoRo met name ingezet om stukgoedlading aan en af 

te voeren. Voorbeeld zijn rollen papier die op mafi’s getransporteerd worden. Deze 

productgroep kent ook een sterke binding met het spoor. Automotive RoRo vervoer 

vind momenteel in de haven van Terneuzen niet plaats. 

 

Terminal met RoRo faciliteiten; Verbrugge Terminals BV. 

 

 
Als vestigingsplaats voor industrie vormt de haven van Terneuzen een aantrekkelijke 

keuze. Speerpunt van Zeeland Seaports is dat bedrijven zoveel mogelijk van elkaars 

krachten kunnen profiteren. Dat gebeurt onder andere door actief te werken aan 

vorming van clusters. Valuepark Terneuzen, een succesvol cluster van bedrijven in de 

chemische industrie, is daarvan al tien jaar een goed voorbeeld. Het spoorvervoer heeft 

in deze industrie al jaren een sterke positie met diverse spoorgebruikers zoals Dow 

Benelux, Yara, Oil tanking Terneuzen en ICL-IP. 

 

Met o.a. het Valuepark Terneuzen is er voldoende ruimte om deze industrie verder uit 

te breiden en daarmee bestaande en nieuwe clusters te ontwikkelen. 

 

 
Food activiteiten in het havengebied van Terneuzen richten zich met name op de agri-

food. Met o.a. een bedrijf als Cargill dat betrokken is bij de productie van 

voedselingrediënten en het verwerken, verspreiden en verhandelen van 

landbouwproducten. Ook de geplande vestiging van Doens Food Ingredients in de 

haven van Terneuzen is een stimulans voor dit segment. Doens is importeur, exporteur 



 

C30-ARI-KA-1500092 v / Proj.nr. RA001846 / Vrijgegeven / Versie 2.0 / 14 juli 2015 

 

 

12/47 

en groothandel in biologische grondstoffen voor food en feed. 

 

 

 
figuur 3 –De haven van Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone 
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De huidige verdeling van de maritieme goederen over de modaliteiten van en naar de 

haven van Terneuzen staat weergegeven in figuur 4. Het aandeel van het vervoer per 

spoor is in de huidige situatie 6%. Daarbij blijft de modaliteit spoor achter op andere 

duurzame modaliteiten zoals binnenvaart en kustvaart. 

 

 
figuur 4 – Modal split haven van Terneuzen  

 

figuur 5– Spoorgoederenvervoer in tonnen  

 
Spoorgoederenvervoer in tonnen 2012 2013 2014 

Haven van Terneuzen 889.679 1.175.692 1.003.649 

Bron: Inventarisatie Zeeland Seaports 

 

De afgelopen jaren is de maritieme overslag gestegen en daarbij is ook het 

spoorvervoer meegegroeid naar ruim 1 mln ton. Ondanks dat er ook spoortrafieken 

vermindert zijn door de slechte concurrentiepositie van het spoor in Zeeuws-

Vlaanderen (o.a.Verbrugge en Yara) en door modal shift naar het water (Cargill) is het 

overall volume toch licht gegroeid. Met name de forse groei van de staaltrafiek van 

Outokumpu (2013-2014) heeft hier aan bijgedragen als ook het aanbrengen van 

tunneldelen voor de nieuwe Sluiskiltunnel.  

 

De wens en ambitie van bedrijfsleven, overheid en Zeeland Seaports is om het 

spoorvervoer meer concurrerend te maken en daardoor meer goederen via het spoor af 

te gaan wikkelen. Het havenbedrijf streeft naar een aandeel van min. 10% via het 

spoor. Dit lijkt haalbaar onder de voorwaarden dat knelpunten aangepakt worden.  

Door het faciliteren en stimuleren van het spoorgoederenvervoer kan het aanbod 

toenemen en kan het spoorgoederenvervoer kwalitatief verbeteren. 

 

 

2.7 Modal split 
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3 Probleemstelling spoorverbindingen 

 

Het bedrijfsleven heeft behoefte aan verbetering van de achterlandverbinding via het 

spoor. Daardoor kan de absolute en relatieve concurrentiepositie van het 

goederenvervoer van en naar de Zeeuwse havens verbeterd worden. Dit werkt positief 

uit op marktkansen en de havenontwikkelingen, mede gezien het feit dat er in de 

onmiddellijke nabijheid enkele andere havens zijn gesitueerd zoals Zeebrugge, Gent en 

Antwerpen. Ook daar worden aanzienlijke investeringen gedaan om de landzijdige 

bereikbaarheid te verbeteren, zoals de onlangs geopende Liefkenshoek spoortunnel. 

Een nadere analyse is derhalve noodzakelijk om passende oplossingen te kunnen 

ontwikkelen om de landzijdige bereikbaarheid per spoor te optimaliseren. 

Dit werd bevestigd door de in het kader van de verkenning gevoerde gesprekken met 

de verschillende bedrijven en vervoerders. De huidige kwaliteit van de 

achterlandverbinding is op zich niet slecht, maar door de combinatie van 

tarievenstructuur, logistiek, bereikbaarheid per spoor en vervoerstijd per spoor blijkt de 

haven vervoer mis te lopen en bedrijven zich niet of minder snel te vestigen. 

  

 

De knelpunten op het spoor  hebben onder andere te maken met de omwegfactor en de 

daarmee gepaard gaande lange reistijd naar de bestemmingen, dan wel de 

emplacementen waar de treinen opnieuw worden samengesteld, of waar de trein 

gekeerd moet worden.  

 

 
 

figuur 5 – Schematische weergave van de achterlandverbindingen 

 

In de huidige situatie vertrekken de treinen vanuit Gent Zeehavens via emplacement 

Sas van Gent naar de bestemmingen op de westoever en via de brug bij Sluiskil naar 

bestemmingen op de oostoever. De bloktreinen naar bijvoorbeeld Dow rijden 

3.1 Probleemstelling 

3.2 Het spoor 
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rechtstreeks . De unitcargo treinen worden te Sas van Gent gesplitst. De treinen naar 

Yara en Outokumpu moeten kop maken in Terneuzen. 

Gegeven het aantal treinen dat in 2014 via de brug van Sluiskil en via Sas van gent 

rijdt is er geen sprake van een capaciteitsprobleem. Wel is er sprake van een ontsluiting 

die geoptimaliseerd kan worden gelet op de route tussen de bedrijven enerzijds en het 

rangeerterrein Gent-Zeehavens anderzijds. Het gaat daarbij om de  aspecten rijtijd, 

logistiek, rangeerhandelingen en risico’s ten aanzien van stremming van de 

beweegbare brug bij  Sluiskil. 

 

Meer concreet gaat het om de volgende aandachtspunten op het spoor in de 

Kanaalzone Gent-Terneuzen: 

 

Voor bedrijven ten oosten van het kanaal: 

 De bedrijven ten oosten van het kanaal hebben, voor zover ze ten noorden van de 

brug Sluiskil liggen, een rechtstreekse route naar Sas van Gent en verder. Die ten 

zuiden van de brug  hebben een route waarbij ze eerst te Terneuzen moeten 

kopmaken, dan  de brug over het kanaal (brug van Sluiskil), vervolgens via het 

emplacement Sas van Gent, en dan verder naar Gent-Zeehaven ten noorden van 

Gent. Een directe verbinding tussen de bedrijven op de Axelse vlakte en Gent-

Zeehaven ontbreekt. Dit betekent extra rijtijd en daarmee samenhangende extra 

kosten. 

 De huidige route naar Gent kent een beweegbare brug te Sluiskil,  die in geval van 

stremming leidt tot een per spoor volledig onbereikbaar havengebied ten oosten 

van het kanaal. Deze brug is een zwakke schakel in de keten omdat zij het meest 

gevoelig is voor omgevingsfactoren zoals aanvaringen of falen van het 

vergrendel/beveiligingsmechanisme. Ook al is de kans op stremming van de brug 

klein, het effect is dat het haventerrein aan de oostzijde van het kanaal per spoor 

volledig onbereikbaar is. Zeker als er de kans is dat dit langer dan  een paar uur 

duurt, kan dit voor potentiële vestigers een “no-go” betekenen. 

Bij toenemend scheepvaart- en treinverkeer wordt de kans op conflicten tussen 

beide vervoersstromen echter groter. 

 

Voor bedrijven ten westen van het kanaal en ten noorden van de brug Sluiskil: 

 De route kent verschillende gelijkvloerse oversteken met het wegverkeer; 

 

Voor bedrijven ten oosten en ten westen van het kanaal: 

 De route loopt veel door bebouwd gebied zowel in Nederland als in België en kent 

verschillende gelijkvloerse oversteken met het wegverkeer; 

 De relatief lage snelheid (30 km/uur op het Nederlandse deel van de verbinding) en 

de aanwezige beveiliging betekent een relatief lange reistijd. Dit in tegenstelling 

tot het gedeelte in België net over de grens, waar de snelheid beduidend hoger ligt 

(90 km/h); 

 Door de bestaande grotendeels enkelsporige lijn met twee sporigheid op het 

emplacement Sas van Gent en Terneuzen  is er sprake van een maximum aan de 

capaciteit van de lijn  van 21 a 28 treinen per etmaal in twee richtingen samen 

(Verkenningen rapportage, verbinding Axel-Zelzate, Arcadis, 2007); 

 Het vervoer van gevaarlijke stoffen door/langs woongebieden vormt een risico, 

ook al blijft de vervoersomvang binnen de grenzen van het Basisnet;  

 De tarieven voor spoorvervoer van en naar de Kanaalzone zijn hoog door de 

afhankelijkheid van het spoornetwerk in twee landen. Als gevolg daarvan is het 
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spoorvervoer minder concurrerend ten opzichte van andere modaliteiten en ten 

opzicht van omliggende havens. 

 

In Nederland is het vervoer van gevaarlijke stoffen gereguleerd door het zogenaamde 

Basisnet per april 2015. In onderstaande tabel is de feitelijke situatie in 2013 afgezet 

tegen de plafonds in Basisnet op het bestaande baanvak van Terneuzen tot de grens 

richting Gent (Werkgroep Basisnet Spoor, 2011). 

 

tabel 1: Vergelijk basisnet plafond en realisatie van vervoer gevaarlijke stoffen 

 

Grensovergang jaar cat  

A 

cat  

B2 

cat  

B3 

cat  

C3 

cat  

D3 

cat  

D4 

totaal 

Sas van Gent/ 

Zelzate 

realisatie 

2013 

3312 675 0 290 580 13 4870 

marktverw. 

~2025 

4600 1660 0 3250 910 80 10500 

max. 

Basisnet 

4600 1160 0 3250 910 80 10000 

vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor in aantallen ketelwagen equivalenten/jaar (beide 

richtingen samen) 
 realisatie 2013; bron: ProRail 
 marktverwachting ~2025; bron: “Marktverwachting VGS per spoor; ProRail 2007” 
 max. Basisnet = max. aantal ketelwagens waarop het risicoplafond in Basisnet gebaseerd 

is.    

Bron: Werkgroep Basisnet Spoor,  

 

Er is dus in de huidige situatie geen sprake van overschrijdingen van de risicoplafonds 

van Basisnet. De wagens met gevaarlijke stoffen kunnen de genoemde route gewoon 

rijden. Doch indien de economie gaat aantrekken en de wagenaantallen gaan stijgen, 

kan het spoorvervoer tegen de grenzen van Basisnet aanlopen; dan kan gebeuren na 

50% groei ten opzichte van 2013. DOW geeft aan bij realisatie van de oostelijke 

aansluiting, kansen te zien door verlegging van hun transport via deze route, dit 

plafond te voorkomen. 

Vergeleken met het aantal wagens met gevaarlijke stoffen stofcategorie A in 2005, 

namelijk 2800 wagens (Arcadis, 2007) is er tussen 2005 en 2013 sprake van een 

toename in de orde van grootte van 500 wagens. 

Het grootste deel van de lading van gevaarlijke stoffen heeft herkomst of bestemming 

aan de westkant van het kanaal. Aandachtspunt voor toekomstig onderzoek is of een 

nieuwe verbinding aan de oostkant van het kanaal bijdraagt aan een lager risicoprofiel. 

 

Op het Belgische deel van het traject  loopt de spoorlijn door of vlak langs 

verschillende woonkernen. 

 

Er zijn drie verschillende oplossingsrichtingen mogelijk: 

- Niets doen 

- Aanpassen van de bestaande spoorlijn 

- Aanleg van een nieuwe spoorlijn op de oostoever ( spoorlijn KGT). Eerder 

werd dit de spoorverbinding Axel-Zelzate genoemd (zie figuur 6) 

In deze verkenning is met name verkend wat nut en noodzaak van een nieuwe spoorlijn 

is. De variant niets doen is niet systematisch op zijn effecten bekeken. Dit geldt ook 

3.3  Vervoer gevaarlijke 
stoffen 

3.4 Mogelijke oplossingen 
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voor de variant “verbetering van de bestaande lijn”. Die variant is meer kwalitatief 

beschouwd. 

 

  
 

figuur 6 – Schematische weergave van de spoorverbinding KGT  
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4 Nationale en internationale context  

Spoorontsluiting Kanaalzone Gent Terneuzen 

De minister van Verkeer en Waterstaat heeft de zogenoemde goederenspoorlijn Axel–

Zelzate in 1995 in het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) 

opgenomen. In 1999 heeft de minister het project uit het MIT gehaald, nadat bleek dat 

de infrastructurele capaciteit van de spoorverbindingen tot minimaal, 2010 voldoende 

capaciteit had. Destijds is afgesproken dat de provincie in het provinciaal ruimtelijke 

beleid een reservering voor deze spoorverbinding behoudt. In de afgelopen 15 jaar zijn 

in opdracht door Zeeland Seaports nog twee studies uitgevoerd naar Axel-Zelzate en is 

deze verbinding verschillende keren bij het rijk onder de aandacht gebracht. In deze 

periode is geconstateerd dat nut en noodzaak nog onvoldoende te onderbouwen viel. 

Nieuwe kansen om de spoorverbinding te realiseren werden verwacht: 

 bij vestiging van nieuwe bedrijven op de Axelse Vlakte die leiden tot stijging 

van het transport over het spoor. 
 Bij het concreet worden van Belgische plannen voor een havenspoorlijn 

Antwerpen-Zeebrugge (lijn 77). 

 Indien om andere redenen overwogen zou moeten worden de spoorverbinding 

via de Sluiskilbrug te verwijderen. 

De laatste maal dat deze spoorverbinding is besproken is op vraag van provincie 

Zeeland, Zeeland Seaports en regionale partijen geweest in het kader van de 

onderhandelingen over de Nieuwe Sluis Terneuzen in 2009. Aangezien zowel de 

Nederlandse als Vlaamse overheid nut en noodzaak onvoldoende vond aangetoond om 

investeringen hierin te overwegen, is dit in de uiteindelijke afspraken tussen 

Vlaanderen en Nederland niet meer teruggekomen. 

 

Adaptieve MIRT agenda: kansen voor de regionale projecten 

In het kader van de ontwikkeling van de adaptieve MIRT agenda hebben de regionale 

overheden de mogelijkheid om projecten die van regionaal belang zijn,  in te brengen. 

Hiervoor is een MIRT kader geschapen, dat voorziet in gestructureerde overleggen 

over zowel het personen als het goederenvervoer via het Bestuurlijk Overleg MIRT. 

Via deze overleggen wordt in gezamenlijk overleg de prioriteit van een project 

vastgesteld en op basis daarvan kan het project de MIRT fasen van schets tot wording 

doorlopen. Daarnaast worden spooronderwerpen via de landsdelige en landelijke OV- 

en Spoortafels besproken. Voor zaken die infrastructurele investeringen behelzen 

vormen deze een voorportaal voor het BO MIRT. 

 

Heroriëntatie op opname in het MIRT!  

De nu voorliggende verkenning gaat in op nut en noodzaak van de spoorverbinding 

KGT, waarna besloten kan worden gezamenlijk onderzoek van rijk en regio naar deze 

verbinding op te starten. 

In deze nota worden de indicatoren belicht en besproken en wordt een verwachting 

gemaakt voor de vervoersgroei in de komende jaren en in de verdere toekomst. Dit 

document wordt afgesloten met een MKBA. 

 

(Co)Financiering 

Met het doorlopen van het MIRT spelregelkader wordt ook de vraag om de 

financieringsnoodzaak te bepalen beantwoord. In principe is het ministerie van I&M 

eerst aangewezene om de financiering van KGT - indien geschikt gevonden als uit te 

4.1 Binnenlands 
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voeren project - te regelen, aangezien het hier rijksinfrastructuur betreft. Gezien de 

beperkte financiële ruimte tot 2028 in het infrastructuurfonds en de knelpunten die 

landelijk worden afgewogen, is extra inzet nodig om een financieel aantrekkelijk 

dossier te bieden. De kansen op realisatie van MIRT projecten nemen, met 

uitdrukkelijke steun vanuit de Tweede Kamer, aanzienlijk toe als er sprake is van 

cofinanciering. Vanuit die overweging is het aan te bevelen naar allianties te zoeken 

die op basis van een gedeeld gemeenschappelijk belang kunnen komen tot afspraken 

over een gezamenlijke financiering.  

 

Raakvlakken 

Het belangrijkste raakvlak van Kanaalzone Gent Terneuzen is de aansluiting op de 

Belgische spoorinfrastructuur.  

 

Algemeen 

De spoorverbinding KGT sluit aan de grens met België aan op de industrielijn 204 die 

vanaf de grens naar de Gentse Haven loopt. Vandaar dat ook de internationale context 

met België wordt beschreven. 

 

Beheerscontract FOD 2008-2012 met NMBS holding tbv groei personen en 

goederentreinen in België 

De beheerscontracten 2008-2012 die de federale overheid sloot met de NMBS holding 

lopen tot heden nog door. Deze zijn geënt op oude structuur spoor (Holding, NMBS, 

Infrabel). 

De Federale overheid België heeft inmiddels bij het aantreden van de nieuwe Regering 

besloten tot bezuinigingen van 3 mld. (op budget van 26 mld. spoor en rollend 

materieel) voor Infrabel en NMBS; de verdeling is ongeveer 50% exploitatie, 50% 

investeringen en beheer en instandhouding van de infrastructuur. 

Concreet zijn (lopende en in voorbereiding zijnde) projecten 

vertraagd/uitgesteld/afgesteld. 

Dit betreft ook projecten rond Antwerpen (waaronder verbeterde ontsluiting van 

Antwerpen Noord en verder naar het zuiden via de Montzenroute). 

 

Investeringsplan 2013-2025 met NMBS en Infrabel en glijdend plan najaar 2015 en 

volgende jaren 

Inmiddels heeft de federale overheid besloten het investeringsplan 2013-2025 te 

voorzien van een glijdend plan, dat jaarlijks de voorgang moet bewaken en de 

gelegenheid geeft tot een hernieuwde prioritering. De eerste actualisatie wordt dit 

najaar 2015 opgesteld. Nieuw is daarbij dat dit plan nu (omdat de holding is 

opgeheven)  toegesneden is naar een opgave voor Infrabel (business to business) en de 

NMBS (business to cliënt). 

 

Spoorverbinding KGT in België: aansluiting op lijn 204 bij Zelzate 

Uitgangspunt is dat de nieuwe spoorverbinding KGT net over de grens met België 

aansluit op de Belgische lijn 204. Lijn 204 is een niet geëlektrificeerde industriespoor 

die vanaf het emplacement Gent Zeehavens op de oostoever van het kanaal de Gentse 

havens ontsluit. In onderstaand kaartje met blauwe lijn weergegeven. 

 

4.2 Internationaal 
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figuur 7 – sporen in Gent 

Uit gesprekken met Infrabel en het Havenbedrijf Gent blijkt dat er niet op voorhand 

maatregelen nodig zijn op lijn 204 in verband met een eventueel mogelijk gebrek aan 

capaciteit aan te passen. 

Op dit moment komt aanpassing van lijn 204 dan ook niet voor op investeringsplan 

2013-2025. 

 

EU financiering als grensoverschrijdend project 

Indien de spoorverbinding KGT als grensoverschrijdend spoorproject wordt 

beschouwd dan zijn er financieringskansen voor vervolgstudies in het EU TEN-T / 

CEF kader. Indien het project levensvatbaar blijkt te zijn dan zijn er ook kansen op 

aanvullende financiering door de EU op de feitelijke realisatiekosten. In het najaar van 

2016 komt een nieuwe uitvraag door de EU naar voorstellen voor projecten (Call for 

projects). 

Alhoewel Terneuzen samen met Vlissingen als haven in het kernnetwerk is 

opgenomen, maken de spoorverbindingen tussen Gent en Terneuzen geen deel uit van 

het kernnetwerk, maar maken deze deel uit van het comprehensive network. Op 

Europees niveau hebben deze verbindingen een lagere prioriteit voor subsidiëring dan 

de verbindingen uit het kernnetwerk. Het CEF maakt onderscheid tussen subsidie voor 

onderzoek en voor aanleg. Voor onderzoek is maximaal 50% subsidie mogelijk. 

 

Nationaal en  internationaal 

Belangrijke stakeholders voor Kanaalzone Gent Terneuzen zijn: 

 Zeeland Seaports 

 Bedrijven (industrie en logistiek) 

 Provincie Zeeland 

 Rijksoverheid I&M, directie OV&Spoor en directie maritieme zaken 

 Gemeente Terneuzen;  

 ProRail 

 Spoorgoederenvervoerders, DB Schenker, Captrain, B-logistics, ea 

4.3 Stakeholders 
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 Bedrijven (industrie en logistiek) 

 Federale overheidsdienst mobiliteit 

 Vlaamse regionale overheid/gemeenten Gent en Antwerpen 

 Europese Commissie 

 Havenbedrijf Gent en Antwerpen  

 Infrabel 

 Spoorgoederenvervoerders incl NMBS (B-logistics) 

 
Vanuit de Gentse Kanaalzone zijn er verschillende partijen (werkgeversvereniging, 

stad Gent, provincie Oost-Vlaanderen) die met enige regelmaat onderzoek laten 

uitvoeren naar en lobbyen voor personenvervoer over lijn 204 tussen station Gent 

Dampoort en Arcelor Mittal. Daarmee zou met name voor het woon-werkverkeer voor 

de grote bedrijven (o.a. Volvo, Arcelor Mittal) een extra mogelijkheid worden 

geboden. In de investeringsplannen tot 2025 is hier nog geen invulling aan gegeven. 

Het wensbeeld van een personentrein tot Terneuzen wordt soms ook gekoppeld aan de 

wens tot verbetering van de spoorverbinding KGT. Vanwege de hoge exploitatiekosten 

van dergelijke personentreinen en de extra infrastructurele eisen die dit zou beteken 

voor een nieuwe spoorverbinding maakt dit de onderbouwing eerder moeilijker dan dat 

het bijdraagt. In dit onderzoek zijn de mogelijkheden van een personentrein derhalve 

niet meegenomen. 

 

4.4 Koppeling met 
personenvervoer 
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5 Vervoersontwikkeling 

In dit hoofdstuk wordt de ontwikkeling van het vervoer van/naar de haven van 

Terneuzen behandeld, zoals dat de afgelopen jaren was en de vervoersomvang vandaag 

de dag  (par 5.2 en 5.3).  Daarna wordt in paragraaf 5.4 de informatie uit gesprekken 

met bedrijven vertaald in de  vervoersomvang per spoor (periode korte termijn, tot 

2020.  

Tot slot wordt in paragraaf 5.5 naar de mogelijke ontwikkeling van de haven op de 

middellange termijn (tot circa 2040) gekeken  en wat dit kan betekenen voor het 

goederenvervoer per spoor. 

 

Onderstaande tabel geeft de vervoerwaardeontwikkeling voor Zeeuws-Vlaanderen over 

de afgelopen 11 jaar. In de tabel zijn het aantal treinpassages per jaar in twee richtingen 

samen gegeven. De afgelopen +/- 5 jaar heeft er een forse daling van het aantal treinen 

in Zeeuws-Vlaanderen plaatsgevonden door efficiëntere inzet van treindiensten in het 

netwerk. Het vervoerd tonnage is namelijk wel stabiel op ongeveer 1 miljoen ton 

gebleven. In 2013 lag het aantal treinen hoger dan in 2014 door de aanvoer van 

tunneldelen per spoor voor de nieuwe Sluiskiltunnel. 

 

tabel 1 – Vervoerscijfers en tonnageontwikkeling voor de haven in Terneuzen over de afgelopen 11 jaar 
Zeeuws-
Vlaanderen 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Aantal 
treinpassages  

2500 2500 2750 2700 2750 2900 3150 2800 1850 1600 1700 1600 

Bron: opgave Zeeland Seaports –huidig vervoer in aantal treinen per jaar in beide richtingen samen.  

 
Spoorgoederenvervoer in tonnen 2012 2013 2014 

Haven van Terneuzen 889.679 1.175.692 1.003.649 

Bron: Inventarisatie Zeeland Seaports 

 

Wat zegt dit beeld: 

 De afname van het aantal treinen vanaf 2010 is waarschijnlijk veroorzaakt door 

een efficiëntere inzet van treinen. De omvang van het vervoer is namelijk niet 

afgenomen. Wel hebben de bedrijven Verbrugge, Yara en Cargill de 

spooractiviteiten verminderd door het gebruik van andere modaliteiten of 

verschuiving naar andere havens.  

 Het vervoer per spoor is de afgelopen jaren toegenomen qua vervoerd volume. Met 

name door de substantiële groei van de staalafvoer per trein door Outokumpu en de 

aanvoer van tunneldelen per spoor voor het project Sluiskiltunnel (2013). 

  De crisis heeft blijkbaar voor de haven van Terneuzen niet geleid tot een afname 

van het vervoer per spoor. Waarschijnlijk is dit mede te danken aan de  gerichte 

commerciële acties van havenbedrijf en het bedrijfsleven, waardoor diverse 

ladingpakketten zijn binnengehaald. De continuïteit in het spoorvervoer bleef 

gehandhaafd. De havens van Zeeland Seaports, waaronder de haven  van 

Terneuzen, steken gunstig af t.o.v. andere, (in omvang vergelijkbare) havens in 

Nederland en België.  

 

Het spoorvervoer van en naar de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone heeft te maken met een 

ongunstigere tariefstelling vanwege het feit dat het vervoer altijd meerdere 

malengrensoverschrijdend is, de last-mile kosten hoger zijn door langere afstand 

5.1 Inleiding 

5.2 Het vervoer in de 
afgelopen jaren 

5.3 Tarievenstructuur 
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naar internationale ontkoppelpunten en het tracé enkel bereikbaar is voor 

diesellocomotieven. Enkele jaren terug is een slag gemaakt in het meer concurrerend 

maken van de spoortarieven door DB Schenker door het direct verbinden van 

Terneuzen met Kijfhoek voor de unit cargo treinen zonder tussenkomst van andere 

vervoerders.. Toch blijkt uit de gesprekken met diverse bedrijven waaronder 

Outokumpu en Verbrugge Terminals dat de prijs per ton ca. 2 – 4 euro hoger ligt in 

Terneuzen, dan in de haven van Vlissingen en omliggende havens in België.    

In het kader van de gesprekken over de Nieuwe Sluis Terneuzen heeft in 2009 het 

stakeholdersadviesforum (SAF), bestaande uit regionale Nederlandse en Vlaamse 

partijen, aan de ministers geadviseerd in de besluitvorming naast de nieuwe sluis 

aandacht te besteden aan het spoor- en wegverkeer. Daarbij is in het bijzonder 

genoemd "het wegwerken van bestaande belemmeringen in tarifering van 

grensoverschrijdend goederenspoorvervoer in de Kanaalzone teneinde dit 

(goederen)vervoer weer competitief te maken". In het verdere traject voor de Nieuwe 

Sluis Terneuzen heeft dit geen specifiek aandacht gekregen, omdat de gesprekken 

daarover lopen tussen Vlaamse en Nederlandse overheid en spoortarifering in België 

op federaal niveau speelt.  

 

Om zicht te krijgen op de samenstelling van het vervoer in 2014/2015 zijn twee wegen 

bewandeld: 

1. Desk-study van het beschikbare relevante schriftelijke en digitale materiaal. Voor 

de lijst met geïnventariseerde relevante documenten wordt verwezen naar bijlage 

V. 

2. Interviews met vertegenwoordigers van relevante partijen. 

Dit betreft bedrijven die lading aanbieden (‘verladers’) voor spoorvervoer en de 

belangrijkste spoorvervoerders en infrastructuurbeheerders van Nederland en 

België en de kennis die binnen Zeeland Seaports aanwezig is. 

De interviews zijn gehouden in de periode van december 2014 tot en met april 2015. 

Voor een overzicht van de geïnterviewde personen en partijen wordt verwezen naar 

bijlage I. 

 

Voor 2014/2015 bestaat het vervoer op hoofdlijnen uit: 

Het aantal treinen voor de haven van Terneuzen in de huidige situatie is als volgt 

opgebouwd (aantallen treinen per week in 2 richtingen samen): 

tabel 2 – Overzicht huidig vervoer in de Kanaalzone Gent Terneuzen 

Bedrijf Type Hoeveelheid 

  Oost- en 

westoever 

Diverse bedrijven (Verbrugge, Dow, Yara, 

ICL-IP, Outokumpu, Oil Tanking) 

unit-cargo trein, gereden door: DB 

Schenker 

10 *) 

DOW Bloktrein 10 

Bertschi Bloktrein 10 

Cargill Sas van Gent Bloktrein 2 

OVET Terneuzen Bloktrein 1 

Yara Bloktrein 1 

Outokumpu Bloktrein 0.5 

Verbrugge Terminal Terneuzen Bloktrein 1 

Totaal  36 

5.4 Huidig vervoer 



 

C30-ARI-KA-1500092 v / Proj.nr. RA001846 / Vrijgegeven / Versie 2.0 / 14 juli 2015 

 

 

24/47 

*) Deze treinen hebben per inkomende trein wagons die naar de oostoever rijden en wagons die op de 

westoever blijven. In feite wordt elke trein te Sas van Gent gesplitst in 2 treinen, zodat er ten noorden van 

Sas van Gent in feite sprake is van 20 in plaats van 10 treinbewegingen. 

 

Niet al deze treinen zijn van belang voor een nieuwe spoorverbinding KGT op de 

oostoever. 

De treinen die van deze verbinding gebruik zouden maken, als deze verbinding er nu 

zou zijn, zijn de treinen naar en van de bedrijven en havens op de oostoever van het 

kanaal. Dit betreft de volgende treinen (per week in 2 richtingen samen): 

tabel 3 – Overzicht huidig vervoer relevant voor spoorverbinding KGT (treinen per week in 2 richtingen samen) 

Bedrijf Type Hoeveelheid 

Diverse bedrijven (Verbrugge, , Yara, ICL-IP, 

Outokumpu) 

unit-cargo trein door 

DB Schenker 

10* 

OVET Terneuzen Bloktrein 1 

Yara Bloktrein 1 

Outokumpu Bloktrein 0.5 

Verbrugge Terminal Terneuzen Bloktrein 1 

DOW Benelux Bloktrein (10**) 

Totaal  14 (24) 

*) De wagons in deze treinen maken onderdeel uit van de 10 treinen die bij Sas van Gent aankomen. 

Indien er op de oostoever een nieuwe spoorverbinding KGT is, dan zullen deze wagons als apart 

dagelijkse trein daar gebruik van maken 

**) Dow Benelux geeft aan dat voor de dagelijkse bloktrein met chemische producten het tracé op de 

oostelijke kanaaloever de voorkeur heeft in verband met het belang van het veiligheidsaspect voor DOW. 

Naast de baten zullen er ook extra kosten gemaakt worden in verschuiving westoever naar oostoever. In 

de MKBA wordt deze ontwikkeling reeds voorzien onder “groei van het goederenvervoer als gevolg van 

verbetering spoorverbinding”. 

  

Gevaarlijke stoffen 

Het vervoer van gevaarlijke stoffen verdient apart aandacht. Op basis van gegevens uit 

2013 blijkt dat een groot deel westoever gebonden is en dat circa 18% oostoever 

gebonden is. Voor dit laatste vervoer kan de nieuwe spoorverbinding KGT een 

alternatief zijn. 

 

Ook treinen met herkomst en bestemming op de westoever zouden van de  nieuwe 

spoorverbinding KGT op de oostoever gebruik kunnen maken. Echter zonder verdere 

aanpassingen aan de bestaande infrastructuur,  kunnen de treinen van bijvoorbeeld 

DOW alleen via 2 x kopmaken en het passeren van de brug bij Sluiskil van de nieuwe 

verbinding gebruik maken.  

Voordeel zou zijn dat het vervoer van gevaarlijke stoffen daarmee niet de kernen en 

plaatsen op de westoever belast maar gebruik maakt van de nieuwe spoorverbinding 

KGT  dat minder door de bebouwing loopt afhankelijk van definitieve tracé keuze..  

Het aantal treinen op de nieuwe verbinding zou dan stijgen van 14 naar 24 trein per 

week. Deze treinen zijn benoemd in de prognoses als reële ontwikkeling met effect op 

de verbinding KGT. Deze ontwikkeling van verschuiving van westoever naar 

Oostoever wordt in de MKBA meegenomen als onderdeel van groei van het 

goederenvervoer als gevolg van de beschikbaarheid van betere spoorverbindingen 

(5.6.2).   

5.5 Vervoersaanbod 
westoever 
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Op aangeven van DOW  is dit echter wel een aspect dat bij de verdere studie naar de 

spoorverbinding KGT moet worden betrokken, ook als daar meer kosten (vanwege 

verdere aanpassing van de bestaande spoorlijn) tegenover staan. 

 

Naast informatie over het vervoer in 2013, 2014 en 2015 is in de interviews gevraagd 

naar verwachte groei of afname van het ladingaanbod op de korte termijn (tot 2020), 

aan de hand van concrete voorziene ontwikkelingen (bijvoorbeeld vanwege verworven 

lading, bouwvergunning start bouw en dergelijke).  

 

Concreet kunnen de volgende ontwikkelingen of uitbreidingen zoals deze uit de 

gesprekken naar voren zijn gekomen worden benoemd: 

 Er zal een forse groei plaatsvinden van het uitgaande spoorvervoer bij Outokumpu 

door sluiting diverse fabrieken in Duitsland; Het bedrijf wil vanwege logistieke 

reden dit vervoer via de vestiging in de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone laten lopen. 

Voor de spoorverbinding KGT zou dit tien treinen extra per week in twee 

richtingen samen betekenen. Echter bij de afweging welke transportketen gevolgd 

wordt speelt ook  de kwaliteit van de spoorverbinding in de Kanaalzone Gent-

Terneuzen en de tarieven mee.  Op dit moment is gekozen om dit vervoer via de 

haven van Vlissingen te laten verlopen; 

 

 Groei van de bestaande inkomende spoortrafiek uit Zweden bij Verbrugge 

Terminals; groei vertaald zich in langere cq meer beladen trein die er nu al rijdt;  

        

 Op de Axelse Vlakte wordt momenteel een vestiging van Vlaeynatie gebouwd. In 

de periode tot 2020 wordt een uitbreiding van de terminal verwacht, waarbij 

spoorvervoer noodzakelijk is. Deze uitbreiding komt overeen met 2 treinen per 

week. Op middellange termijn zal verdere groei plaats vinden; 

     

 De noord Franse markt is momenteel in ontwikkeling. Op termijn kan OVET 

i.s.m.OXBOW hier een extra marktaandeel krijgen via de haven van Terneuzen dat 

overeenkomt met 0,4 trein per week; 

 

 Oiltanking Terneuzen is van plan de opslagcapaciteit van zijn terminal in 

Terneuzen te gaan vergroten van 317.000 naar 472.000 kubieke meter. Hiertoe 

zullen zestien nieuwe tanks worden gebouwd met alle bijbehorende installaties en 

infrastructuur. Oil tanking heeft een spooraansluiting (Statoil, 2015). Het vervoer 

per spoor dat hiermee samenhangt wordt  op de korte termijn verwerkt met de 

bestaande unit cargotreinen; 

 

 Alpha Calcit heeft al langere tijd plannen om zich op de Axelse Vlakte te vestigen. 

Zij beschikte reeds over een bouwvergunning, deze is recent (2015) verlengd op 

basis van een nieuw business plan. Vestiging valt te verwachten op korte termijn 

waarbij gerekend moet worden met circa  8 treinen per week.. Op de middellange 

termijn wordt een verdere groei verwacht.  

 

5.6 Vervoerwaarde 
ontwikkeling korte 
termijn 

5.6.1. Voorziene 
ontwikkelingen 
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Enkele berichten in de pers in de afgelopen tijd. 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

C30-ARI-KA-1500092 v / Proj.nr. RA001846 / Vrijgegeven / Versie 2.0 / 14 juli 2015 

 

 

27/47 

 

tabel 4 - Ontwikkeling spoorvervoer korte termijn  

Bedrijf Type Toename in treinen per week in beide 

richtingen samen 

  Oost- en westoever 

OVET  bloktrein 0.4 

Outokumpu bloktrein 10 

Alpha Calcit bloktrein 8 

Vlaeynatie bloktrein  2 

Totaal  20 

Bron: teamanalyse 

 

Al deze ontwikkelingen vinden plaats op de oostoever en zijn dus van belang voor een 

nieuwe spoorverbinding KGT tussen de Axelse Vlakte en Zelzate. Zie tabel 6.  

 

 

De volgende tabel geeft de cijfers weer behorende bij de huidige situatie en groei op 

korte termijn voor de haven van Terneuzen voor alle treinen en alleen die treinen 

waarvan verwacht worden dat zij gebruik gaan maken van Spoorverbinding KGT.  

tabel 5 – vervoersomvang 2020 

 

Treinen per week in twee richtingen samen 

 Haven van 

Terneuzen 

Nieuwe verbinding 

KGT 

huidige situatie (=2015) 36 14 (24*) 

voorziene groei op korte termijn (t/m 2020) (zie tabel 6)) 20 20 

vervoersomvang op korte termijn (2020) 56 34 (44*) 

Bron: stakeholdersanalyse met bedrijven/vervoerders en opgave ZSP 

*Inclusief de DOW bloktreinen met voorkeur voor verbinding KGT tracé. 

 

 

De ontwikkelingen op de middellange termijn worden hieronder behandeld vanuit het 

perspectief van de ontwikkeling van de haven van Terneuzen. 

 

In deze paragraaf wordt een beeld geschetst van de verwachte ontwikkelingen in de 

haven van de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone en wat die ontwikkelingen betekenen voor 

het vervoer per spoor. 

In hoofdstuk 2 is beschreven hoe de marktsegmenten zich ontwikkelen in de Zeeuwse 

havens, wat de spoorverladers zijn en welke ruimtelijke mogelijkheden er nog in de 

Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone zijn. De verwachtingen vanuit bedrijven en de 

commerciële afdeling van Zeeland Seaports zijn vervolgens geprojecteerd op de nog te 

ontwikkelen en in te vullen haventerreinen. Op basis van de marktontwikkelingen zijn 

deze gebieden ingevuld en gekoppeld aan een te verwachten spoorgebruik. 

Op onderstaand figuur is te zien hoe deze verdeling is gemaakt. Het is natuurlijk 

allerminst zeker dat de echte ontwikkelingen precies volgens de geschetste invulling 

plaats vinden. Overall is dit echter de beste inschatting die hiervoor kan worden 

gemaakt.  

5.6.2. Vervoersomvang 
korte termijn 

5.7 Middellange termijn 

5.7.1. Ontwikkeling van 
de haven van de 
Zeeuws-Vlaamse 
Kanaalzone 
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figuur 6 – (gewenste) ruimtelijke ontwikkelingen in de haven van Terneuzen 

 

Deze ontwikkelingen zullen leiden tot een toename van het vervoer voor alle 

modaliteiten. Per deelgebied is specifiek gekeken welke markt dit betreft en de 

gevolgen voor het aantal treinen.  

Voor de middellange termijn kunnen deze ontwikkelingen vertaald worden in de 

volgende cijfers (aantallen treinen per week in 2 richtingen samen): 

 Axelse Vlakte I & II: Nog ruimte voor een nieuwe bedrijfsvestiging. Invulling 

verondersteld gelijk te zijn aan wat er al zit. Kan leiden tot vooralsnog 1 trein per 

week; 

 Axelse Vlakte III: Invulling gelijk aan hoe de Axelse Vlakte I&II zijn ingevuld. 

Stukgoed, projectlading, containers en agri bulk. Komt overeen met 8 treinen per 

week; 

 Valuepark:  ontwikkelingen op het logistiek park zal via de Bertschi Terminal en 

de westoever worden afgewikkeld. Valuepark (mosselbanken) (10 treinen per 

week) via westoever; 
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 Westelijke kanaaloever: uitgaande van een invulling gelijk aan Axelse Vlakte III, 

maar gebied is driemaal zo groot. Er kan hier een spoorvervoer verwacht worden 

van 24 treinen per week. Dit verkeer zal via de westoever worden afgewikkeld. 

 

Daarnaast: 

 Verdere groei en ontwikkeling van verschillende bedrijven. Dit leidt er toe dat er 

meer unitcargo treinen moeten worden ingezet, omdat de bestaande treinen 

regelmatig aan het maximum zitten.  Hier ligt een markt van 10 treinen per week 

voor de spoorverbinding KGT. 

 Vlaeynatie verwacht op de middellange termijn een vergroting van de productie en 

daarmee toename vervoer van spoor. Dit komt neer op 2 treinen extra per week 

tabel 6 - Overzicht ontwikkeling middellange termijn vervoer relevant voor  de  haven van Terneuzen 

Bedrijf / Ontwikkelgebied Toename in treinen per week in 

beide richtingen samen 

Axelse Vlakte I&II 1 

Axelse Vlakte III 8 

Valuepark 10 

“westelijke kanaaloever” 24 

Vlaeynatie 4 

DB Schenker unit-cargo 10 

Totaal 57 

 

 

Alleen de ontwikkelingen op de Oostoever zullen leiden tot meer treinen waarvoor de 

nieuwe spoorverbinding KGT op de Oostoever interessant kan zijn.  

Dan gaat het om de volgende ontwikkelingen: 

tabel 7 - Overzicht ontwikkeling middellange termijn vervoer relevant voor de Spoorverbinding KGT 

Bedrijf / Ontwikkelgebied Toename in treinen per week in 

beide richtingen samen 

Axelse Vlakte I&II 1 

Axelse Vlakte III 8 

Vlaeynatie 4 

DB Schenker unit-cargo 10 

Totaal 23 

 

Totaal betekent dit voor de lange termijn(2030 en verder) dat op basis van de 

ontwikkeling van de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone het aantal treinen per week met 23 

treinen kan toenemen bovenop de korte termijn ontwikkeling.(2020). 

De verdere ontwikkeling van de Zeeuws-Vlaamse haven kan dus leiden tot een 

vervoersomvang van circa 57 (=34+23) treinen per week in beide richtingen samen die 

over een nieuwe spoorverbinding KGT  zouden kunnen rijden. 

 

 

De inschatting is, dat de realisatie van de spoorverbinding KGT leidt tot extra groei 

van het spoorgoederenvervoer: 

 De snelle verbinding met Gent Zeehavens leidt mogelijk tot andere/nieuwe 

exploitatiemethoden van het spoorgoederenvervoer. Hierbij valt te denken aan het 

5.7.2. Groei van het 
goederenvervoer 
als gevolg van  de 
beschikbaarheid 
van betere 
spoorverbindingen. 
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frequenter rijden van kortere treinen vanuit Terneuzen die worden uitgebreid 

/samengesteld met andere treindelen in Gent of Antwerpen om vervolgens door te 

rijden naar bestemmingen in Europa. 

 In Zuid-Europa is momenteel nog geen sprake van liberalisatie van het 

goederenvervoer. In landen als Nederland en Duitsland is gebleken dat met de 

liberalisatie de aantrekkelijkheid van het goederenvervoer per spoor toenam gezien 

de toegankelijkheid voor verladers, een grotere diversiteit aan producten en de 

concurrent tussen de open-access operators onderling. Wij verwachten dat dit 

effect in Zuid-Europa alsnog zal optreden. 

Hoe groot de omvang van de groei als gevolg van een betere spoorverbinding zal zijn 

is moeilijk exact aan te geven. Als bovenstaande factoren positief uitpakken wordt een 

groei van het spoorgoederenvervoer op de verbinding in de orde van 20% in 5 tot 10  

jaar na ingebruikname van de nieuwe verbindingen niet onmogelijk geacht.  

 

Het streven van Europa en de Rijksoverheid (I&M) door middel van gericht modal 

shift beleid is om het vervoer van spoorvervoer als duurzaam vervoersmiddel te 

bevorderen. In lijn hiermee is de doelstelling van ZSP om het aandeel van het 

goederenvervoer per spoor te vergroten van 6% in de huidige situatie naar min. 10% in 

de toekomst, o.a. door het  faciliteren en het aantrekkelijk maken van het spoorvervoer 

in de haven. Als het spoor concurrerend genoeg is dan zal dat ook de groei faciliteren. 

De ambitie van Zeeland Seaports is om het tonnage zeevaart overslag te laten groeien.  

Samen met het streven van ZSP om meer goederen per spoor te gaan vervoeren zal het 

effect van deze modal shift op het totale tonnage dat via het spoor getransporteerd 

wordt vervolgens versterken. Dit effect wordt deels ingevuld door de aanwezigheid van 

de nieuwe spoorverbinding KGT. Daarnaast zal echter een groot aantal, deels wel en 

deels niet te beïnvloeden factoren, hiervoor van belang zijn. Factoren die mogelijk door 

bedrijven, vervoerders en overheden zijn te beïnvloeden, liggen op gebieden van een 

verkorting van de rijtijd per spoor, organisatie van het spoorvervoer, kwaliteit van de 

spoorverbinding tussen de bedrijven, relevante knooppunten in het spoorwegnet, 

prijsstelling kosten gebruik infrastructuur, vermijden/verwijderen van overwegen, 

voldoende opstelruimte bij of nabij bedrijven, rangeermogelijkheden e.d.. 

 

Bovenstaande factoren kunnen resulteren in een vergroting van het aandeel 

spoorvervoer (uitgedrukt in treinen/wagons) van 6% naar 10%. Dit betekent dat als de 

modalshift gerealiseerd wordt het spooraandeel met 60% moet groeien.   

 

Als dit beleid slaagt zal de vervoersomvang op middellange termijn hoger liggen dan 

berekend op basis van de ruimtelijke ontwikkeling van de haven. De bovengrens zou 

dan komen te liggen op 91 treinen per week in beide richtingen samen. 

 

De totale middellange termijn groei kan voor de Zeeuws Vlaamse Kanaalzone en voor 

de nieuwe spoorverbinding KGT opgebouwd worden uit  de componenten: 

- huidig vervoer; 

- korte termijnontwikkelingen in het havengebied; 

- de middellange termijn ontwikkeling van de haven van Terneuzen. 

- het effect van verschuiving in de modal shift (incl. aanwezigheid van de 

nieuwe spoorverbinding). 

Dit geeft een totale vervoersomvang op de middellange termijn in de orde grootte van 

57 tot 91 treinen per week. Indien de ruimtelijke ontwikkeling of de ontwikkeling van 

bestaande bedrijven minder voortvarend verloopt en/of het aandeel van het 

5.7.3. Van 6 naar ≥10% 
aandeel voor 
spoorvervoer 

5.7.4. Middellange termijn 
prognose 
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spoorvervoer rond de 6% blijft, dan zal de vervoersomvang op middellange termijn 

beduidend lager ligger.   

 

tabel 8 – Verwachte aantal treinen per week in twee richtingen samen 

 Totale Zeeuws Vlaamse 

Kanaalzone 

Spoorverbinding KGT 

Huidige situatie (=januari 2015) 36 14 

Korte termijn (t/m 2020) 56 34 

Middellange termijn (2030 en 

verder) 

113 à  180 57 à 91 

Uitgaande van de ontwikkeling van de haven en vergroting aandeel spoor, als in voorgaande paragrafen 

geschetst. 

 

De in voorgaande tabel opgenomen treinaantallen betekenen dat er bij Sas van Gent op 

de middellange termijn bij de geschetste ontwikkeling er per dag zo’n 22 a 36 treinen 

in beide richtingen samen zouden passeren indien op de oostoever geen nieuwe 

spoorverbinding KGT is aangelegd. Vergeleken met de eerder bepaalde capaciteit 

(Arcadis 2007), is er ook dan nog geen sprake van een capaciteitsprobleem. 

 

 

In de rapportage “verwerking goederenprognoses PHS”,  versie 3.0 d.d. 28 maart 2014, 

zijn door ProRail in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de 

herkomst-/bestemmingsmatrices (in tonnen) van TNO vertaald naar wagens en treinen. 

Uit deze rapportage blijkt dat de prognoses voor het goederenvervoer naar beneden zijn 

bijgesteld.  Een van de verklaringen is de afname van het grens overschrijdend 

spoorgoederenvervoer naar België, over alle grensovergangen met 36 tot 44 %. Dit 

gemiddelde klopt niet voor de Kanaalzone KGT, gezien de volgende figuur, waarin de 

geprognosticeerde ontwikkeling van Sas van Gent naar Zelzate te zien is.  

 

 
figuur 7 – Aantallen goederentreinen Sas van Gent – Zelzate in de scenario’s voor 2020 en 2030 

5.8 samenvatting 

5.9 Vergelijking landelijk 
met lokaal 



 

C30-ARI-KA-1500092 v / Proj.nr. RA001846 / Vrijgegeven / Versie 2.0 / 14 juli 2015 

 

 

32/47 

 

Uit vergelijking van de “goederenprognoses PHS” met de in deze studie gemaakte 

groeiverwachting blijkt dat de verwachting voor 2020 overeenkomt met de prognoses 

PHS voor LG/GG. Voor de langere termijn liggen de groeiverwachtingen in dit rapport 

boven die de goederenprognoses in het HV scenario.  

Dit verschil is te verklaren doordat in deze rapportage uit is gegaan van verdere groei 

van overslag bij de verschillende bestaande bedrijven en door de vestiging van nieuwe 

bedrijven op de Axelse vlakte en op de westoever, met een spoororiëntatie. Dit 

gevoegd bij de ambitie om het spooraandeel in het achterlandvervoer te laten toenemen 

van 6 naar 10%. 
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6 Infrastructuur 

In hoofdstuk 3 is aangegeven dat het bestaande spoorwegnet in de Zeeuws-Vlaamse 

Kanaalzone verschillende knelpunten heeft. De capaciteit is voldoende  (zie paragraaf 

5.8).   

 

Om de achterlandverbinding per spoor te verbeteren, zijn er drie opties: 

- Niets doen, referentiesituatie 

- Verbetering van de bestaande sporen  

- De aanleg van een nieuwe spoorverbinding KGT tussen de Axelse Vlakte en 

spoorlijn 204 bij Zelzate 

 

 

        
figuur 8 – Ligging van de spoorverbinding KGT (tussen Axelse vlakte  en Zelzate) 

 

In deze situatie blijven de geschetste aandachtspunten onveranderd. Wel wordt de 

omrijroute groter voor de bedrijven die zich op de Axelse Vlakte III en II vestigen. In 

wezen neemt ook de veiligheid op overwegen af door het grotere aantal treinen. En als 

de brug bij Sluiskil gestremd raakt hebben daar meer bedrijven en treinen last van. 

In die zin is er sprake van een lichte verslechtering ten opzichte van de situatie 2014. 

In deze situatie is er dan ook zeker  geen sprake van een verdere optimalisering van de 

achterlandverbinding per spoor. 

 

Een deel van de gesignaleerde knelpunten/aandachtspunten in het bestaande 

spoorwegnet kan worden opgelost door verbetering van de bestaande spoorlijnen en 

emplacementen: 

- Verhoging van de rijsnelheid  en aanpassing van de beveiliging waarmee de 

capaciteit van de spoorlijn tussen Sas van Gent en Terneuzen kan worden 

vergroot.  Hoe groot die vergroting kan zijn, zal uit onderzoek moeten blijken; 

- Wellicht maatregelen ten aanzien van het vervoer van gevaarlijke stoffen als 

de verwachte vervoersgroei zich ook in deze sector manifesteert; 

- Aanpassing van de brug en de bediening ervan; 

6.1 De plannen 

6.2 Niets doen, 
referentiesituatie 

6.3 Verbetering bestaande 
spoorlijn 
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- Maatregelen bij de overwegen (als de snelheid om hoog gaat en/of het aantal 

treinen toeneemt). 

- Het aanbrengen van een verbindingsboog tussen de spoorlijn op de brug en het 

tracé richting Yara/Outokumpu. Hiermee wordt het kopmaken in Terneuzen 

voorkomen en kan de reistijd tussen de oost- en de westoever worden bekort; 

-  

Deze maatregelen zijn in het kader van deze verkenning niet uitgewerkt. Alleen voor 

de genoemde verbindingsboog is een schets gemaakt. 

 

 
figuur 10 – Verbindingsboog tussen Axelse vlakte en brug over het kanaal Gent Terneuzen 

 

Voor de spoorverbinding KGT tussen de Axelse Vlakte en Zelzate is een principe 

verbinding beschreven, namelijk gebundeld met de N62/Tractaatweg/R4. In het kader 

van de verbreding en reconstructie van de Tractaatweg is een schetsontwerp voor een 

deel van het  tracé gemaakt. Dit tracé is als uitgangspunt genomen. Movares heeft 

hierop een verkenning uitgevoerd en de bestaande plannen aangevuld met een tracé ten 

zuiden van de E11 en de laatste plannen voor de Tractaatweg verwerkt. Bij de nieuwe 

aansluiting Axelse Sassing sluit het nieuwe tracé aan op zowel de bestaande lijn 

richting Terneuzen als op het spoor naar het terrein van Outokumpu. Het tracé loopt 

vanaf dat punt naar het zuiden, kruist met een viaduct over de Tractaatweg en gaat 

onder de hooggelegen E11 en de op/afrit door en kruist tenslotte met een viaduct de 

R4. Bij Gent-Noord sluit de nieuwe lijn aan op de bestaande lijn 204. Vandaar via 

bestaande lijnen naar Gent Zeehaven. 

6.4 Spoorverbinding KGT 
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 figuur 11 – Ligging van de spoorverbinding KGT (tussen Axelse vlakte  en Zelzate) 

 

De belangrijkste kenmerken van het tracé zijn: 

 Aansluiting (2 bogen) op bestaande spoor Outokumpu en emplacement 

Koegorspolder, rekening houdend met nieuw wegontwerp van knooppunt Axelse 

Sassing; 

 Enkelsporig 

 Dieseltractie 

 80 km/uur 

 De beveiliging is niet uitgewerkt. 

 Gelijkvloerse kruising knooppunt Zwartenhoek; 

 Ongelijkvloerse kruising autoweg N62 ter hoogte van Westdorpe; 

 Kruisen buisleidingenstrook tpv knooppunt Molenverkorting; 

 Kruisen leidingenstrook tpv Stekkerweg; 

 Gelijkvloerse kruising met Stekkerweg en Sint-Stevenstraat (2 kruisingen 

terugbrengen naar 1); 

 Gelijkvloerse kruising Langstraat (slopen bebouwing); 

 Ongelijkvloerse kruising A11 en bijbehorende op/afrit; 

 Ongelijkvloerse kruising R4 ter hoogte van oude spoorwegovergang; 

 Aansluiting op spoor 204. 

Effecten 

 Doorsnijden bebouwing Zelzate; slopen woningen aan de Leegstraat te Zelzate; 

 Nieuwe gelijkvloerse kruisingen met diverse wegen (aandachtspunt in de verdere 

procedure, risico-analyse vereist); 

 Kruising met A11 en bijbehorende op/afrit, waarbij in de bestaande wegen 

onderdoorgangen moeten worden gebouwd; 
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 De situering van de huidige spoorlijn door de nieuwe aansluiting Axelse Sassing 

blijft bestaan met het 2 keer doorsnijden van de op/afrit.  

 Door dit tracé wordt het kopmaken op de oostelijke oever en de passage over de 

brug bij Sluiskil naar de westoever voorkomen.  

 De bestaande spoorlijn vanaf Terneuzen naar Gent, die door diverse dorpen en 

woongebieden loopt, wordt ontlast.  

 De ontsluiting van de bedrijven op de oostoever wordt minder kwetsbaar voor 

eventuele brugstoringen.  

 

Wat betreft het effect van de nieuwe verbinding op het gebied van vervoer gevaarlijke 

stoffen is de volgende: 

De bijdrage van de spoorverbinding KGT aan het verminderen van de risico’s van het 

vervoer gevaarlijke stoffen op de westoever betreft met name de lading van Yara en 

ICL aan de oostzijde van het kanaal Gent-Terneuzen. De wagons van Yara zijn met 

name geladen met ammoniak (stofcategorie B). De wagons van ICL met diverse 

soorten chemische stoffen.  

Daarvoor in de plaats komt dan wel een nieuwe verbinding waarover treinen met 

gevaarlijke stoffen gaan rijden. 

  

Deze wagens worden momenteel in het wagenlading- (Unit-Cargo-) systeem van DB 

Schenker aan- en afgevoerd. In de huidige situatie worden de wagens dagelijks bij de 

bedrijven opgehaald en gaan dan als een treindeel over de brug bij Sluiskil naar het 

emplacement bij Sas van Gent. Daar wordt dit treindeel gecombineerd tot een trein met 

andere treindelen afkomstig van de westzijde van het kanaal. 

Het effect van de spoorverbinding KGT is dat het treindeel van de oostzijde van het 

kanaal dan direct naar het emplacement Gent-Zeehaven kan rijden. Dit is afhankelijk 

van de totale omvang van het unitcargo vervoer en de wijze waarop de vervoerders in 

de nieuwe situatie van de verschillende mogelijkheden gebruik gaan maken. Op basis 

van gesprekken met DB-Schenker kan worden aangenomen dat deze unitcargo treinen 

op de oostoever gaan rijden.  

Dit effect is als volgt te kwantificeren (op basis van de gegevens van 2013): 

tabel 9: Effect realisering spoorverbinding KGTop vervoer gevaarlijke stoffen (aantallen wagens per jaar in beide 

richtingen samen) in 2013 

Stofcategorie A B2 C3 D3 D4 totaal 

Totaal aantal wagons van/naar 

Terneuzen 

3352 1061 448 580 13 5454 

Aantal wagons van/naar de 

oostoever 

20 868 81 0 13 982 

Effect spoorverbinding KGT 1% 82% 18% 0% 100% 18% 

Bron:  berekeningen op basis van cijfers ProRail  

 

De verschuiving van 18% van de westoever naar de Oostoever is dus beperkt van 

omvang. Bij het maximale vervoer van gevaarlijke stoffen binnen de Basisnetplafonds, 

dat 50 % meer kan zijn dan het vervoer in 2015 (zie eerder in dit rapport) blijven de 

omgevingsrisico’s overal langs het bestaande spoor onder de wettelijke norm. 

Op basis van normen is deze verschuiving voor de westoever neutraal te beoordelen.  

Daar tegen over staat een nieuwe route per spoor voor het vervoer van gevaarlijke 

stoffen. 

 

6.5 Effect op vervoer 
gevaarlijke stoffen 
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Voor de nieuwe spoorverbinding KGT is met de SSK-methodiek de investeringskosten 

geraamd. Zie tabel 13. Dit geldt ook voor één onderdeel van het pakket verbetering 

bestaande spoorlijn, namelijk de verbindingsboog tussen de brug bij Sluiskil en de 

spoorlijn richting Yara. De bedragen zijn exclusief de onderhoudskosten en exclusief 

BTW. 

tabel 10: Investeringskosten 

 

 

 

 

 

6.6 Kostenraming 

 Investeringskosten (excl. 

BTW) 

Bandbreedte -/+ 30% 

Opmerkingen 

Tracé Spoorverbinding KGT € 75 miljoen  

Boog bij brug Sluiskil, verbetering 

bestaande lijn Terneuzen - Gent 

€   4 miljoen Andere verbeteringsmaatregelen zijn 

niet geraamd. 
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7 Maatschappelijke Kosten Baten Analyse 

De uitgevoerde MKBA betreft een quick-scan MKBA. De studie is in een relatief kort 

tijdsbestek tot stand gekomen en zoveel mogelijk uitgevoerd conform de geldende 

richtlijnen voor een MKBA zoals verwoord in Algemene leidraad voor 

maatschappelijke kosten-batenanalyses (CPP en PBL, 2013) en het hieraan 

gerelateerde kader KBA bij MIRT-Verkenningen – Kader voor het invullen van de 

OEI-formats (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2012). 

 

De effecten zijn op hoofdlijnen ingeschat op basis van eerdere studies en uit de 

informatie uit de werkzaamheden van Ecorys en Movares. In aanvulling hierop zijn 

verschillende aannames gedaan, en zijn verschillende effecten op basis van kengetallen 

geraamd. Om deze redenen heeft deze analyse een quick-scan karakter. De geraamde 

effecten kennen een grotere mate van onzekerheid dan in geval van een reguliere 

MKBA. 

 

Een MKBA is geen nieuw effectenonderzoek. In een MKBA worden de effecten van 

een project op systematische wijze conform voorgeschreven richtlijnen geordend en 

vervolgens in monetaire termen gewaardeerd. De MKBA is daarmee een ‘kop’ op het 

effectenoverzicht van een project. In de MKBA komen de effecten van een 

infrastructuurproject op onder meer bereikbaarheid, leefomgeving en economie samen. 

Door het waarderen van alle effecten kunnen deze op dezelfde grondslag onderling 

vergeleken worden zodat discussies over het belang van specifieke effecten 

geobjectiveerd gevoerd kunnen worden. Daarnaast ontstaat met de resulterende 

totaaluitkomsten van de MKBA een beeld van de maatschappelijk-economische 

wenselijkheid van een project. 

 

Een maatschappelijke kosten-batenanalyse berekent het sociaal-economische 

rendement van investeringen op een vergelijkbare manier zoals dat in een financiële 

analyse gebeurt. In een MKBA worden echter niet alleen de financiële kosten en baten 

voor de direct betrokkenen, maar alle mogelijke effecten van een maatregel voor alle 

partijen meegenomen. Hierbij wordt over het algemeen een onderscheid gemaakt naar 

directe, indirecte en externe effecten van een maatregel. 

 

In een MKBA worden deze effecten afgezet tegenover de meest waarschijnlijke 

situatie die optreedt zonder het project: het referentiealternatief.  

 

Directe effecten: 

Directe kosten: 

 Investeringen om de lijn te realiseren (kwantitatief) 

 Kosten voor beheer en onderhoud om de lijn operationeel te houden. Deze kosten 

bedragen veelal 1 a 2 % op jaarbasis van de totale investeringssom (kwantitatief) 

 

Directe baten: 

 Transportkostenvoordelen/efficiëntievoordelen voor bestaand vervoer en 

verandering van vervoerswijze keuze (kwantitatief) 

 Reistijdeffecten voor bestaand vervoer en verandering van vervoerswijze keuze 

(kwantitatief) 

 Betrouwbaarheidseffecten voor bestaand vervoer en verandering van vervoerswijze 

7.1 Algemeen 
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keuze (kwalitatief) 

 Effecten op congestie wegennet en kruisend verkeer (kwalitatief, gelet op geringe 

omvang) 

 Effecten tijdens realisatiefase (kwalitatief, gelet op geringe omvang) 

 Effecten op betrouwbaarheid / dienstregeling personenvervoer over spoor 

(kwalitatief) 

 

Indirecte effecten: 

 Effecten op werkgelegenheid, productiviteit, imago, vestigingsklimaat e.d. 

(kwantificeren op basis van een kengetal) 

 Effecten op binnenstedelijke ontwikkeling (kwalitatief) 

 

Een doorwerking van de effecten van bereikbaarheidsverbetering in de economie (= 

indirecte effecten) wordt in Figuur  schematisch weergegeven. 

 

 
Figuur 12 – doorwerking van indirecte effecten in de economie 

 

Externe effecten: 

Dit betreft effecten die allereerst het gevolg zijn van de aanleg van de verbinding: 

 Broeikasemissies en luchtkwaliteitemissies (kwantitatief)  

 Effecten op natuur, landschap en barrièrewerking (kwalitatief) 

 

Tevens zijn er externe effecten die het gevolg zijn van een kortere route en verandering 

van vervoerswijze keuze: 

 (Positieve) effecten op externe veiligheid (kwalitatief = conform richtlijnen, en 

zeer moeilijk te kwantificeren. Het vervoer blijft binnen de normen van het 

Basisnet) 

 (Naar verwachting positieve) effecten op geluid, trillingen, verkeersveiligheid en 

emissies. 

 

Daarnaast zijn er de volgende effecten: 

 Effecten op congestie wegennet en op kruisend verkeer. Als gevolg van de 

verandering van vervoerswijze keuze neemt het vrachtverkeer over de weg op de 
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relaties Terneuzen-Gent af ten opzichte van de situatie met huidige modalsplit.. 

Daarmee vermindert ook de congestie op deze wegen, hoewel deze beperkt is. 

Daarnaast zullen er ook effecten zijn op kruisend verkeer bij overwegen. 

Uitgangspunt in het tracé is dat ‘drukke’ auto- en provinciale wegen ongelijkvloers 

worden gekruist. Bij kleinere overwegen ontstaat mogelijk wachttijd voor verkeer. 

Beide effecten zijn naar verwachting in omvang zeer beperkt. 

 Effecten tijdens de realisatiefase. De aanleg van de verbinding kan tot hinder 

leiden voor bestaand spoor- en autoverkeer. Ook deze effecten zijn naar 

verwachting zeer beperkt.    

 
Voor de Spoorverbinding KGT wordt een (quick-scan) MKBA opgesteld. Dit betreft  

een tracé ten oosten van het kanaal Gent Terneuzen, gebundeld met de Tractaatweg en 

de R4. De Spoorverbinding KGT is hierbij afgezet tegenover de referentiesituatie 

zonder deze verbinding. Dit is de huidige situatie. Het vastgestelde beleid voorziet 

immers niet in aanpassing van de infrastructuur, maar de situatie die optreedt bij 

vastgesteld beleid. Bijvoorbeeld vastgestelde aanpassingen aan het infrastructuur-

netwerk of de dienstregeling zijn hier onderdeel van.  

 

Aan het begin van dit document is de probleemanalyse voor de Spoorverbinding KGT 

geformuleerd. Als gevolg van de omweg en het kopmaken is de bestaande  

spoorverbinding ‘Oostoever Kanaal Gent-Terneuzen’ – Sas van Gent – Gent 

Zeehavens momenteel niet optimaal. Dit resulteert in extra transportkosten ten opzichte 

van een directere verbinding en daarmee in een niet-optimaal concurrerend 

spoorproduct. De transportkostenbesparingen die bij de verbinding resulteert, zijn 

daarmee ook de belangrijkste directe baat van het project. Daarmee verbeteren de 

bereikbaarheid en de concurrentiepositie van de haven van Terneuzen wat tot een 

positieve ‘spin-off’ kan leiden (indirecte effecten). Daarnaast verschuiven 

verkeersstromen (verandering van vervoerswijze keuze) wat tot externe effecten leidt. 

 

De nieuwe spoorverbinding KGT wordt naar verwachting gebruikt door 34 treinen per 

week in 2 richtingen samen in 2020. 

De directe baten zijn het bereikbaarheidseffect van het project. Dit betreffen primair de 

veranderingen in de ‘gegeneraliseerde’ transportkosten (effecten op transportkosten, op 

reistijden en op betrouwbaarheid enz.) van de gebruikers van de spoorlijn. Daarnaast 

zijn er effecten als gevolg van de verschuiving van verkeer (verandering van 

vervoerswijze keuze) en kunnen er tijdens de realisatiefase effecten optreden. 

 De belangrijkste baten luiden als volgt: 

 Transportkostenvoordelen / efficiëntiewinsten: De spoorverbinding KGT betekent 

dat treinen uit de richting van de Axelse Vlakte, zoals Outokumpu en Yara op de 

oostoever niet meer ‘kop behoeven te maken’ in Terneuzen. Dit scheelt de 

vervoerder circa 30 minuten. Door vervoerders is aangegeven dat het 

kostenvoordeel hiervan van één uur reistijdwinst geschat wordt op 1.000 à 2.500 

Euro per trein. Het kostenvoordeel van 30 minuten reistijd besparing wordt hier 

dan ook geschat op circa € 500 per trein (minimaal).  

 Reistijdbaten: Verder zal er voor rangeerdelen uit de richting van de Axelse Vlakte 

vanaf Outokumpu en in mindere mate vanaf Yara een rijtijdwinst zijn te behalen 

door de kortere afstand naar het emplacement Gent-Zeehaven. Dit betreft 10 tot 12 

km, hetgeen met een gemiddelde rijsnelheid van 20 km/u neerkomt op een 

tijdbesparing van 30 minuten. Dit betreft wederom een (minimaal) kostenvoordeel 

van € 500 per trein. 

 Betrouwbaarheidsbaten. De Spoorverbinding KGT betekent ook, dat er een 2e 

7.2 Spoorverbinding KGT  



 

C30-ARI-KA-1500092 v / Proj.nr. RA001846 / Vrijgegeven / Versie 2.0 / 14 juli 2015 

 

 

41/47 

ontsluitingsroute komt voor de verladers op de oostoever als alternatief voor de 

route over de brug bij Sluiskil. Hierdoor neemt de betrouwbaarheid van de 

spoorontsluiting voor de verladers op de oostoever toe.  

 

 

Het resultaat is een MKBA volgens de richtlijnen, waarbij de doorslaggevende effecten 

gekwantificeerd worden voor Spoorverbinding KGT. De overige effecten worden 

benoemd en kwalitatief beschreven. In onderstaande tabel worden de resultaten van de 

QS MKBA voor de basisvariant Spoorverbinding KGT weergegeven. Voor de 

volledige berekening opgesplitst naar effectsoort wordt verwezen naar de tabel in 

bijlage II. 

tabel 11: uitkomsten MKBA 

Resultaat spoorverbinding KGT  Bedragen incl BTW 

Totaal kosten  € -70  

Totaal baten  €   47  

 

 Saldo kosten en baten  €  -24  

Baten-kostenverhouding 0,7 

 

Bovenstaande tabel laat zien dat de maatschappelijke baten van de basisvariant niet 

opwegen tegen de maatschappelijke kosten. De baten hebben een omvang van € 47 

miljoen en de kosten van €70 miljoen. Hiermee resulteert een negatief saldo van € -24 

miljoen en een baten/kostenverhouding van 0,7. 

 

De belangrijkste baten van de spoorverbinding zijn een verbeterd spoorproduct in de 

vorm van lagere transportkosten (als gevolg van minder rangeren en een kortere route) 

en kortere reistijden bij een directe verbinding. Zie de bedragen in onderstaande tabel. 

Deze bedragen gezamenlijk circa 80% van de totale baten. Dit is overeenkomstig 

vergelijkbare projecten.  

 

tabel 12:  belangrijkste baten 

Totale baten € 47 

Transportkostenvoordeel € 19 

Reistijdvoordeel € 21 

Betrouwbaarheid 0/+ 

Congestie wegennet 0/+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De externe baten (minder milieu- en geluidshinder) zijn relatief beperkt van omvang, 

7.3 Resultaten MKBA 
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zoals in onderstaande tabel te zien is. 

tabel 13: Externe baten 

 € per 1000 tonkilometer Jaarlijkse baten (€ miljoen) 

Veiligheid  € 0,38   € 0,1 

Broeikas (CO2)  € 1,24   € 0,4 

Luchtvervuiling (NOx en PM10)  € 2,10   € 0,7 

Geluid  € 0,40   € 0,1 

 

Niet alle baten konden worden gemonetariseerd. De effecten op onder meer 

betrouwbaarheid van het spoorvervoer, de effecten op congestie op de weg als op 

externe veiligheid zijn uitsluitend kwalitatief opgenomen. Het betreft naar verwachting 

in omvang beperkte effecten die bij monetarisering niet tot noemenswaardige andere 

effecten leiden. De kwalitatieve bijdrage van deze effecten is in onderstaande tabel 

weergegeven. 

tabel 14:  Niet te kwantificeren effecten 

Effecten Waardering 

Externe veiligheid 0/+ 

Trillingen 0/+ 

Natuur en landschap - 

 

Doel van voorliggend rapport is ook om inzicht te geven in de verdeling van de 

maatschappelijke kosten en baten. In onderstaande tabel zijn hiertoe de resultaten per 

variant uitgesplitst naar overheid , bedrijfsleven en maatschappij.  Dit geeft een 

indicatie van bij wie de positieve effecten (‘de voordelen’) en de negatieve effecten 

(‘de nadelen’) van de spoorverbinding KGT terechtkomen. De tabel laat zien dat de 

maatschappelijke kosten volledig worden gedragen door de overheid, en dat de baten 

van het project nagenoeg volledig bij het bedrijfsleven neerslaan. Voor de 

maatschappij resulteren minder externe effecten en positieve indirecte effecten.  

 

Voor de volledige opsplitsing naar effectsoorten per partij wordt verwezen naar de 

tabel in bijlage III. 

tabel 15:  Verdeling baten 

Uitkomst MKBA Overheid Bedrijven Maatschappij 

 Netto contante waarde  €  -70 € 40 € 7 

 

Bij aanleg van de spoorlijn KGT slaan de positieve baten in eerste instantie neer bij de 

bedrijven die gebruikmaken van de spoorlijn. Dit zijn bedrijven in Terneuzen maar 

naar verwachting ook een aantal bedrijven aan de ontvangende kant in ondermeer 

België en Frankrijk. Dit betekent dat zowel de werkgelegenheid in Terneuzen als bij 

ontvangers in het buitenland kan toenemen. Naar verwachting is dit effect in 

Terneuzen echter het grootst. Deze banen kunnen ingevuld worden door inwoners van 

Terneuzen en de omliggende regio. Nader onderzoek zou moeten uitwijzen welke 

gemeenten dit specifiek zijn. De positieve effecten van de spoorverbinding in de zin 

van ‘minder hinder’ slaan neer in de gemeenten Terneuzen en Sas van Gent aangezien 

7.4 Uitsplitsing van 
effecten over direct 
betrokken partijen 
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daar minder treinen zullen passeren na realisatie van een oostelijke spoorverbinding 

KGT. 

 

 

Verdeling baten Nederland en buitenland 

Belangrijke baten in de MKBA zijn de reistijdwinsten voor het spoorvervoer en de 

transportkosten-voordelen. Deze baten komen in eerste instantie bij de spoorbedrijven 

(hoofdzakelijk DB Schenker en Locon ) en verladers (verzenders en/of ontvangers van 

de lading) terecht. In een goed werkende economie zullen deze voordelen uiteindelijk 

doorgegeven worden aan de finale consument. Of deze baten dan in Nederland of in 

het buitenland vallen, is niet op voorhand aan te geven. Het feit dat het hier 

voornamelijk om exportstromen gaat, doet vermoeden dat een belangrijk deel van de 

baten in het buitenland terecht kunnen komen. Het is op basis van de thans beschikbare 

informatie moeilijk om te bepalen waar de effecten uiteindelijk zullen neerslaan. 

  

 

Naast de basisvariant is een gevoeligheidsanalyse doorgerekend waarin er sprake is 

van ruim een verdubbeling van de vervoervraag: een groei naar 57 à 91 treinen per 

week in 2030 en verder. Onderstaande tabel laat van deze variant de uitkomst zien. 

Voor de berekening opgesplitst naar effectsoort wordt verwezen naar de bijlage III. 

 

tabel 16: Gevoeligheidsanalyse 

 Spoorverbinding KGT 

(34 treinen per week) 

Ruim een verdubbeling van de 

vervoersomvang 

(57 à 91 treinen per week) 

Resultaat   

Totaal kosten € -70 €  -70 

Totaal baten €  47 €   68 

   

Saldo kosten en baten €  -23 €    -2 

Baten-kostenverhouding 0,7 1,0 

 

Uit de tabel volgt dat een verdubbeling (op termijn) van het aantal treinen op de 

verbinding resulteert in een baten-kostenverhouding van 1,0 tegenover 0,7 in de 

hoofdberekeningen. 

 

 

In dit rapport zijn de maatschappelijke kosten en baten van een directe spoorverbinding 

tussen Axel en Zelzate bepaald. Dit is gebeurd in de vorm van een quick-scan MKBA 

op basis van de verwachte vervoersomvang in 2020. Voor de verschillende effecten 

zijn aannames gedaan.  

 

Een negatief netto contante waarde van minus € 24 miljoen en een baten-

kostenverhouding van 0,7 resulteren. De maatschappelijke kosten zijn daarmee ruim 

het dubbele van de maatschappelijke baten. Let wel, in deze uitkomsten komen de 

kwalitatief gescoorde effecten niet tot uiting. Het betreft deels positieve en deels 

negatieve effecten. Het zijn naar verwachting ook per saldo in omvang beperkte 

effecten, die deels tegen elkaar opwegen. 

7.5 Gevoeligheids-analyse 

7.6 Conclusie 
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Indien de ontwikkeling van de haven verloopt zoals geschetst dan is een beduidend 

beduidend hogere vervoersomvang mogelijk, die  resulteert in een baten-

kostenverhouding van 1,0. 
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8 Conclusies en aanbevelingen 

Uit gesprekken met een groot aantal bedrijven en vervoerders is gebleken dat de 

huidige achterlandverbinding per spoor niet optimaal is. De rijtijd is lang, door 

omwegen en kopmaken en bovendien stortingsgevoelig. Ook mede door de 

tarievenstructuur, werkt dit de groei van het spoorvervoer in de Kanaalzone tegen. 

Daarom is een tweede spoorontsluiting op de oostoever gewenst. Omdat de 

besluitvormingsprocedures en aanleg om te komen tot een tweede spoorontsluiting 

lang duren (tussen de 10 en 15 jaar), is het noodzakelijk om daar nu mee te starten. 

 

Het aantal treinen dat in 2020 van de nieuwe spoorverbinding KGT gebruik kan maken 

komt uit op 34 treinen per week in beide richtingen samen, terwijl de aanlegkosten van 

de verbinding langs de Tractaatweg uitkomen op 75 miljoen euro (exclusief BTW). 

 

De opgestelde quick scan MKBA laat zien dat er sprake is van een negatief netto 

contante waarde van minus € 23 miljoen en een baten-kosten verhouding van 0,7.  

Bij verdere ontwikkeling van de haven in de Zeeuws-Vlaamse kanaalzone, met name 

op de oostoever, waaronder de  Axelse Vlakte (zowel bestaande als nieuwe bedrijven) 

en bij een, door de overheid en ZSP nadrukkelijk gewenste modal shift naar het spoor 

toe, ontstaat een situatie waarbij de vervoersomvang kan groeien naar 57 – 91 treinen, 

waarmee de kosten van aanleg van de spoorverbinding KGT en de baten die daarbij 

ontstaan in evenwicht zijn. 

 

Voor wat betreft de bestaande spoorverbinding is een aantal potentiële knelpunten 

geconstateerd: de rijsnelheid; de rijtijd tussen de bedrijven bij Terneuzen enerzijds en 

Gent-Zeehavens anderzijds;  de beweegbare brug bij Sluiskil, het kop moeten maken te 

Terneuzen, de aanwezigheid van veel overwegen. 

Bij de toenemende treinaantallen en geen aanpassingen aan de bestaande spoorlijn, 

nemen de grote van de knelpunten toe, terwijl de beoogde optimalisering van de 

achterlandverbindingen niet wordt bereikt 

 Een deel van deze punten is door minder ingrijpende en tegen lagere kosten te 

realiseren, waardoor de ontsluiting van de haven kan verbeteren. Denk aan: 

De aanleg van een verbindingsboog op de oostoever richting Axelse vlakte, 

snelheidsverhoging, aanpassing beveiliging, maatregelen bij overwegen. 

Maar bij deze oplossing blijft wel het risicopunt van de brug te Sluiskil en de langere 

rijtijd vanwege de omweg naar Gent Zeehavens bestaan. 

 

Een toenemende vervoersomvang vraagt om een verbetering van de spoorontsluiting 

en daarmee de aantrekkelijkheid van de haven in de Zeeuws Vlaamse Kanaalzone te 

vergroten. 

 

De besluitvormingsprocedures en aanleg van een spoorlijn vragen al gauw 10 tot 15 

jaar. Het verdient dan ook aanbevelingen tijdig te starten met de benodigde 

besluitvormingsprocedures voor de aanleg van de nieuwe spoorverbinding KGT. 

 

Uit gesprekken met een groot aantal bedrijven en vervoerders is gebleken dat een 

kwalitatief goede achterlandverbinding een factor is bij de vestiging van bedrijven en 

het verwerven van vervoersmarkten. Dit betreft niet alleen de harde infrastructuur, 

8.1 Conclusies 

8.2 Aanbeveling 
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maar ook de grensoverschrijdende logistiek en de tariefstelling. Vaak is dat nu nog een 

beletsel om voor het spoor te kiezen.  

 

Het gaat bij de spoorverbinding KGT tussen de Axelse Vlakte en Zelzate om een 

grensoverschrijdende verbinding. Om tot een tracé te komen en voor het rijden van 

treinen daarover (gewijzigd logistiek proces) zal een samenwerking met niet alleen 

overheid en partijen in Nederland maar ook met die in België noodzakelijk zijn. 
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Bijlage I Gehouden interviews  

 

In het kader van de Verkenning Veza en verbetering spoorontsluiting Kanaalzone Gent Terneuzen zijn door 

Movares/Ecorys en Zeeland Seaports interviews gehouden met vertegenwoordigers van belanghebbende c.q. 

relevante partijen. Omdat er bij meerdere bedrijven gesproken is over beide spoorverbinding wordt hieronder 

de complete lijst weergegeven. 

 

In onderstaande tabel zijn de gegevens van deze interviews weergegeven. 

 

Datum Partij Vertegenwoordiger 

Verladers   

6 januari 2015 OVET Sander van der Veeke 

6 januari 2015 VOPAK Peter van der Vliet 

12 januari 2015 DOW Ed Bobelijn 

12 januari 2015 & 12 mei 

2015 

Outokumpu Frank de Meijer 

14 januari 2015 Verbrugge Terminals Mario van Rijt 

1 april 2015 Combinant terminal Ben Beirnaert 

15 april 2015 Yara Sluiskil Eric Wieland 

22 april 2015 Kloosterboer Fred Compeer 

22 april 2015 BOW Terminal Roel de Guchteneire 

Telefonisch Cobelfret Willem van Wallenburg 

Vervoerders   

18 december 2014 DB Schenker Jan Jansen 

12 januari 2015 Locon Remco van Staaijeren 

Telefonisch Captrain Marijn Vocke 

Telefonisch OXBO Ewoud Colenbrander 

Infrastructuurbeheerders   

17 februari 2015 ProRail Marc Kleinjan 

17 maart 2015 InfraBel Karl Faes 

Overheid / havenbedrijven   

7 april 2015 Ministerie I & M Frank van Heijst 

29 april 2015 Federale 

Overheidsdienst 

Frederik de Ridder 

22 april 2015 Havenbedrijf 

Antwerpen 

K. Cuypers 

21 april 2015 Havenbedrijf Gent Kate Verslype 

Frédéric de Vreese 

  



 

 

Bijlage II Uitkomsten MKBA basisvariant Spoorverbinding KGT  

   Bedragen in miljoen euro, prijspeil 2015, (Bedragen incl BTW) 
Directe effecten Basisvariant 

Investeringskosten: € -56 

Kosten B&O: € -14 

 

 Transportkostenvoordeel: € 19 

Reistijd € 21 

Betrouwbaarheid 0/+ 

Congestie wegennet 0/+ 

 

 Effecten tijdens realisatie -/0 

 

 Indirecte effecten 

 Imago, vestigingsklimaat, werkgelegenheid (15% directe baten) € 6 

 

 Externe effecten 

 Verkeersveiligheid € 0,1 

Externe veiligheid 0/+ 

Broeikasemissies (CO2) € 0,4 

Luchtkwaliteit (NOx en PM10) € 0,7 

Geluidsbelasting € 0,1 

Trillingen 0/+ 

Natuur & Landschap - 

 

 Resultaat 

 Totaal kosten € -70 

Totaal baten € 47 

 

 Saldo kosten en baten € -24 

Baten/kostenverhouding 0,7 
 

  



 

 

Bijlage III Uitkomsten MKBA uitgesplitst naar betrokken partij  

  Bedragen in miljoen euro, prijspeil 2015 (Bedragen incl BTW) 
Effecten  Basisvariant 

 OV BE MA 

Directe kosten    

Investeringskosten € -56   

Kosten beheer en onderhoud € -14   

    

Directe baten    

Transportkostenvoordelen  € 19  

Reistijd  € 21  

Betrouwbaarheid  0/+  

Congestie wegennet   0/+ 

    

Indirecte effecten    

Imago, vestigingsklimaat, werkgelegenheid 

(15% directe baten)   € 6 

    

Externe effecten    

Verkeersveiligheid   € 0,1 

Externe veiligheid   0/+ 

Broeikasemissies (CO2)   € 0,4 

Luchtkwaliteit (NOx en PM10)   € 0,7 

Geluidsbelasting   € 0,1 

Trillingen   0/+ 

Natuur & Landschap   0 

    

Uitkomst MKBA OV BE MA 

Netto Contante Waarde - € 70 € 40 € 7,3 
 

 

 

  



 

 

Bijlage IV Uitkomsten MKBA Spoorverbinding KGT diverse varianten  

    Bedragen in miljoen euro, prijspeil 2015 (Bedragen incl BTW) 
Directe effecten Basisvariant Hogere 

vervoervraag 

Investeringskosten: € -56 € -56 

Kosten B&O: € -14 € -14 

 

 

 

Transportkostenvoordeel: € 19 € 27 

Reistijd € 21 € 31 

Betrouwbaarheid 0/+ 0/+ 

Congestie wegennet 0/+ 0/+ 

 

 

 

Effecten tijdens realisatie -/0 -/0 

 

 

 

Indirecte effecten 

 

 

Imago, vestigingsklimaat, werkgelegenheid € 6 € 9 

 

 

 

Externe effecten 

 

 

Verkeersveiligheid € 0,1 € 0,2 

Externe veiligheid 0/+ 0/+ 

Broeikasemissies € 0,4 € 0,6 

Luchtkwaliteit € 0,7 € 1,0 

Geluidsbelasting € 0,1 € 0,2 

Natuur & Landschap - - 

   

Resultaat 

 

 

Totaal kosten € -70 € -70 

Totaal baten € 47 € 68 

 

 

 

Saldo kosten en baten € -24 € -2 

Baten-kostenverhouding 0,7 1,0 
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