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geacht leden van de staten en gemeenteraden,
In de brief aan de Kamer( IENW/BSK-2020/57856) staat het volgende genoemd ik
citeer: Zeehavens, binnenhavens en achterlandverbindingen zijn belangrijk De Nederlandse
zeehavens met het logistieke netwerk van binnenhavens en achterlandverbindingen over weg,
water en spoor zijn belangrijk voor de economie en werkgelegenheid van Nederland. Deze zin is
momenteel lang niet op alle zeehavens van toepassing. Ook het volgende citaat is buiten de
werkelijkheid: De gunstige ligging van ons land in een delta met grote, natuurlijke rivieren en een
omvangrijk Europees achterland heeft er mede toe geleid dat onze zeehavens tot volle wasdom
zijn gekomen. Daarnaast beschikt ons land over zeer goede infrastructuur zoals ook het World
Economic Forum al meerdere malen heeft bevestigd. Daarmee is en blijft de uitgangspositie
goed. Aangezien niet alle zeehavens van Nederland optimaal met het Europese achterland
verbonden zijn.
In het stukje kansen voor de zeehavens zijn een paar interessante opmerkingen te vinden zoals
de volgende: De ontwerp Havennota wil in de periode 2020 – 2030 inspelen op de uitdagingen en kijkt meer dan
voorheen naar het gehele logistieke systeem van zee- en binnenhavens en goederenvervoercorridors. Nederland heeft
immers de grootste binnenvaartvloot van Europa en een sterk netwerk van kanalen en rivieren dat we
tot in de haarvaten moeten blijven benutten, daarin zijn we onderscheidend ten opzichte van
andere landen. Bovendien is er op het water nog voldoende capaciteit en kan meer vervoer per
binnenvaart helpen om de wegen te ontlasten. Met de Goederenvervoeragenda (Kamerstukken II
2018/19, 34 244, nr. 2) zet ik maatregelen in om vervoer over water te stimuleren.
Op het kaartje van de goederenvervoeragenda ontbraken de havens van Groningen
(Eemshaven - Delfzijl)
In alle recente Kamerstukken ontbrak de Hoofdvaarweg Lemmer - Delfzijl met een
overzicht van het gebruik en het tonnage. Terwijl Rijkswaterstaat sinds 2014 deze
gegevens maakt? Dus ook in de Goederenvervoeragenda de scoop reikte tot Arnhem en de
Rijn.
Onder welke TEN-T corridor valt de Hoofdvaarweg Lemmer - Delfzijl in Europese context?
Dit is ook niet terug te vinden in de documenten naar de Kamer. Mede wegens de
cofinanciering uit Brussel.
Het volgende citaat daar worden boude beweringen gedaan die niet in overeenstemming zijn met
de werkelijkheid: Daarnaast blijven infrastructurele maatregelen voor een goede bereikbaarheid
van de havens belangrijk. Met het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
(MIRT) geef ik hier onverkort invulling aan, zowel voor de maritieme toegang tot de havens als op
de multimodale achterlandverbindingen en goederenvervoercorridors Mag ik u wijzen op een oud
document met betrekking tot de topsector logistiek in deze context: Kunt u uitleggen waarom
Noord-Nederland een witte vlek is. Dit helemaal in verband met het volgende citaat: De
Havennota gaat voor deze investeringen uit van vijf havens van nationaal belang: Rotterdam,
Moerdijk, Amsterdam/Noordzeekanaalgebied, Groningen (Eemshaven en Delfzijl) en North Sea
Port (in Nederland Vlissingen en Terneuzen). De zeehavens in Groningen merken weinig van 'vijf
havens van nationaal belang'. De nationale overheid doet het af met woorden als het gaat om
Groningen, multimodaal en optimale achterland verbindingen met Duitsland zeker als het gaat om
de ontsluiting per spoor dan zijn er grote gaten in tal van beleidsnota's van recente datum.
Helemaal als het erom gaat dat deze havens optimaal bereikbaar zijn voor treinen die
'interoperabel' zijn.
Op pagina 4 van de brief stond het volgende: De concrete voorstellen moeten nog volgen, maar duidelijk is
dat de zee- en binnenvaart verder moeten verduurzamen. Havens spelen daar een rol in met
walstroomvoorzieningen, gunstige haventarieven voor schone zeeschepen en inzet op een modal
shift naar water en spoor. Modal shiftt naar spoor is bij de havens van Nationaal Belang in
Groningen ver te zoeken. Dit met de volgende redenen:
ERTMS naar Delfzijl, Eemshaven en de terminal Veendam pas ver na 2030 een keer thema
Elektrificatie van de Noordelijke lijnen om de havens interoperabel bereikbaar te maken
ontbreekt in elk document van I&W in context met het spoorgoederenverover.
Geen korte directe aansluiting op het Duitse spoornetwerk. Delfzijl ligt hemelsbreed 6
kilometer van de zeehaven Emden. Maar per trein eerst half Nederland door moeten. Zie
de link

Wikipedia:  https://de.wikipedia.org/wiki/Bahnstrecke_Rheine%E2%80%93Norddeich_Mole
Missing link tussen Mediteraan - Noordzee en Baltic: https://www.rfc-northsea-med.eu/ De
diagonale verbinding Rotterdam - Groningen - Hamburg - Scandinavië ontbreekt al ruim 20
jaar in de visie's van het Rijk. Ook het goederenvervoer ook vanuit de Greenports rondom
Rotterdam richting Scandinavië kunnen de nodige vrachtwagens van de weg.
Graag raad ik u aan om deze linkjes te lezen; waarom lukt het vanuit Nederland niet?
https://www.railfreight.com/intermodal/2020/05/20/rolling-highway-from-germany-tolithuania-a-new-success-for-modal-shift/
https://www.railfreight.com/intermodal/2020/05/14/first-shipment-of-frozen-poultry-onrail-from-russia-to-china/  
https://www.railfreight.com/beltandroad/2020/05/11/all-you-need-to-know-about-thenew-fresh-route-through-russia/
Alle stromen die niet per definitie langs Duisburg moeten zullen eerder via aftakkingen van de
Betuweroute moeten lopen. In geen van de actuele documenten staat iets over de positie van
Nederland in het transitoverkeer in combinatie met de Zeehavens en de aansluitingen erop.
Volgens mij mis je zeker 50% van de data die voor een fatsoenlijke MKBA nodig zijn.
Hoop dat u bijgevoegde informatie nuttig zal gebruiken.
Met vriendelijke groet,
Frank Menger
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Combined Transport in Europe:
Scenario-based Projections of Emission Saving Potentials
Malte Jahn, Paul Schumacher, Jan Wedemeier, André Wolf

Abstract The paper at hand discusses the different typologies of combined transportation in Europe. It shows that an improvement of handling infrastructure for combined
transport can positively reduce environmental costs of trading between regions. However, the expected emission reduction effects are relatively small in comparison to the
total emissions of the transport sector. This means that, in order to achieve a substantial
reduction of emissions, combined transport initiatives need to be complemented by a
reduction of the specific emissions of the relevant transport modes. The paper closes
with an outlook towards the development of the combined transportation sector.

Key words combined transport, European Union, hinterland transportation, sustainability, regional economics, Baltic Sea Region

JEL R4, R40, R48, Q56

3

Content
Content
4
1 | Introduction
5
2 | Definitions of freight transport modes
7
3 | Stylized facts on logistical, financial, and environmental concerns and utilities in
the transport mode choice
10
4 | Facts on freight transportation in the EU and realistic future scenarios
16
5 | Conclusion and outlook
23
Sources
25

List of figures
Figure 1: Qualitative cost scheme showing the structure for combined transport
Figure 2: Modal split of freight transport,
in % of total transport performance (tkm), 2017
Figure 3: Modal shift potential of long-distance road freight
in containers (t, tkm), 2017
Figure 4: Observed development of the rail share in the modal split
(2006-2017)
Figure 5: Increase of rail share in freight transport
(ambitious modal shift scenario)
Figure 6: Increase of rail share in freight transport
(very ambitious modal shift scenario)

13
17
18
20
19
21

List of tables
Table 1: Characteristics of different freight transport modes.
Table 2: Classification of negative externalities of freight transport
Table 3: Logistical, financial and environmental concerns for different
transport modes
Table 4: Specific emissions of freight transport modes
Table 5: Modal shift potential, emission saving potential and social cost
saving potential, 2017
Table 6: Index of GHG emissions from transport sector (scenarios)

9
14
15
20
21
22

4

1 | Introduction
The need to lower economic and environmental costs in the transportation sector challenges people to re-think the way goods are transported. A new approach to reduce these
transportation-related costs is the combined freight transport which will be the focus of
this paper. Whereas optimizing economic costs has always been a common approach,
environmental concerns regarding the use of certain transport mode have become more
relevant over the last decades.
After the financial crisis of 2008, a serious decrease in transportation volume of cargo
was observed around the world and especially in Europe (Reis et al, 2012). This decrease
and the associated loss in revenue confronted and still confronts different actors in logistics and transportation until today. Shippers, railroad companies and other logistic
service providers were urged to lower their costs and expenditures to stay competitive
on the market. At the same time, the transport sector in the EU faces increased pressure
to reduce its carbon footprint. In its strategy for low-emission mobility, the EU commission demands by mid-century a reduction in Greenhouse Gas (GHG) emissions from
transport by at least 60 % compared to 1990 (European Commission, 2016). A potential
option to reduce both economic and environmental costs which is often overlooked is
the application of combined freight transportation. In the European White Paper on
transport 2011, the publishers state that freight transport in Europe is currently dominated by truck transportation, although there is a growing demand for a change to an
integration of different modes of transport, such as rail or waterborne transport (European Commission, 2011).
We want to analyse the above-mentioned transition and consider their work as an
explanation of the theoretical framework of combined transport. The considered modes
are transportation via road, rail and inland waterway. The paper consists of four main
chapters. At first, we will reflect on common definitions of combined transport applied
in the European Union. In a second chapter, we will elaborate how the combination of
individual modes of transportation can solve current logistical, financial, and environmental challenges under a cost projection for the European Union of 27 including negative externalities. In the third part, we will model the emissions of unimodal modes of
freight transportation and will provide quantitative data about the potential savings
through combined transport in the EU27 until 2030. Chapter 4 concludes with a conclusion and outlook.
The paper has been developed in the framework of the Baltic Sea Region project COMBINE (see Box 1).
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Box 1

COMBINE Project description
COMBINE project, funded by the INTERREG Baltic Sea Region Programme (BSR), aims at enhancing the share
of combined transport (CT) in the Baltic Sea Region to make transport more efficient and environmentally
friendly.
COMBINE project follows a comprehensive approach to strengthen all parts of the transport chain: main leg,
terminal handling and last mile. New technologies regarding these different parts of the transport chain as
well as modern and efficient transport organization are opportunities for the Baltic Sea Region. To inhibit pure
road transport, it is vital to use the benefits of each transport mode and to optimize each part of the transport
chain where appropriate.
COMBINE is led by Port of Hamburg Marketing and implemented together with 14 partners from Belgium,
Denmark, Germany, Finland, Lithuania, Latvia, Poland and Sweden. These partners have joined their forces
to work towards a higher share of combined transport and to increase the knowledge about combined
transport in the Baltic Sea Region. The project has also 14 selected associated partners from Belarus, Germany, Denmark, Finland, Latvia, Poland and Sweden supporting the project partners in their respective fields.
All national ministries of transport are involved in COMBINE as partners or as associated organizations. Further, regional and local public authorities, infrastructure and public service providers, business support organizations, interest groups, enterprises and research institutes are participating. This wide range of different
experiences, responsibilities and networks ensures valuable outputs that contribute to the aimed change in
the Baltic Sea Region.
COMBINE will contribute to closer cooperation in the policy level, stronger support for combined transport and
a stronger role of combined transport in the BSR transport system. The project’s budget amounts to 3,49 M€
of which 2,72 M€ is co-financed by the BSR Programme (ERDF). The COMBINE project started in January
2019 and will run until June 2021.
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2 | Definitions of freight transport modes
In this chapter, we provide an overview of possible developments of the transport
chain away from unimodal transport by road and use definitions introduced by the Economic Commission for Europe of the United Nations (Economic Commission for Europe, 2001) which are also applied by the European Commission (Council Directive,
1992). Table 1 presents different freight transport modes according to three characteristics, where the considered modes of transport are i) rail, ii) road and iii) inland waterways/sea. The first characteristic is the number of modes in the transport chain. The second characteristic refers to the possibility for a mode change during the transportation.
The EU legal framework does not further define the terms ‘intermodal loading unit’
(ILU)- or ‘intermodal transport unit’ (ITU) but rather identifies the types of units, such
as semi-trailer, trailer, swap body, container, road vehicle. The Commission proposed a
Directive on intermodal loading units in 2003 which was revoked in the end. On the
following pages, we refer to a transportation of goods in a container, barrel or any other
vessel. The third characteristic concerns the dominant mode of transportation in the
chain.

Table 1: Characteristics of different freight transport modes.

Number of modes of
transports

Change of transportation unit

Most used transportation mode
of the transport chain

One
(predominately Road)

Possible by definition,
but unusual

Varies by destination

Multimodal freight
transport (MT)

More than one
(predominantly Road and
Rail)

Possible

Varies by destination

Intermodal freight transportation (IT)

More than one
(predominantly Road and
Rail)

No

Varies by destination

Combined freight
transport (CT)

More than one
(predominantly Road and
Rail)

Possible

Non-Road

Unimodal freight
transport (UT)

Source: UNECE (2009); HWWI.

A unimodal freight transport (UT) is the transport of goods by just one mode, most
commonly road. An example would be the transportation of a good that is picked up at
a factory by a truck, brought via highway to a supermarket, where it is directly sold to
the final consumer. A multimodal freight transport (MT) is the transport of goods by
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more than one mode of transport in regular practice (Lowe, 2006; UNECE, 2009). As an
example, one can think of a good that is picked up in a factory by a truck, brought to a
port and loaded onto a water vessel as the second mode of transport in the chain. At the
destination port, it is unloaded and sold at the harbour. During the transportation, the
good may change its transport unit, e.g. from a package on a truck to a box on a water
vessel.
Intermodal freight transportation (IT) describes the transportation of goods in one and
the same intermodal transport unit by successive modes of transport without handling
the good itself while changing modes. (UNECE p. 157, 2009). The intermodal transport
unit can be a container, swap body or another vessel (Crainic & Kim, 2007). As an example, one can think of a good that is picked up in a factory by a truck, brought to a port
and reloaded to a water vessel. The good is brought by the vessel to its destination. At
the destination port, it is unloaded and sold at the harbour. This time, the good does not
change its transport unit.
The combined freight transport is a multimodal freight transport of goods where the
major part of the journey is completed by rail, inland waterway or sea and any initial
and/or final leg carried out by road is as short as possible (UNECE p. 157, 2009). The EU
Directive 92/106/CEE limits the distance on road of the initial and final leg (measured in
airline distance) to 100 km for road-rail transport and to 150 km for road-inland waterway or sea. Also, both legs shall not exceed 20 % of the airline distance between the
loading point for the initial leg and the unloading point for the final leg, when it amounts
to a distance of more than 100 or respectively 150 km per leg (Council Directive, 1992).
Additionally, the Directive 719/2015 limits the length of a transport unit to 45 feet. As an
example, a good is picked up in a factory by a truck, brought to a port and reloaded to a
water vessel. The good is brought to the destination on water. At the destination port,
the good is unloaded and brought by a truck to a different place to sell it.
Furthermore, the International Union of Railways (Report on Combined Transport in
Europe (UIC) differentiates in their observation of Combined Freight Transport between
unaccompanied combined transport (UCT) and accompanied combined transport
(ACT). At the former, the movement of goods happens in one and the same loading unit
or road vehicle, while using successively two or more modes of transport without handling the goods themselves in changing modes. An example would be a transport of a
loaded container from a factory first by truck, then by ship and finally again by truck to
the supermarket. The latter is the transport of a road vehicle or an intermodal transport
unit that is accompanied by the driver and uses another mode of transport (for example
a ferry or a train). Accompanied combined transport is popular for transportation in the
Alps or at the Euro Tunnel where in 2017 1.6 Million trucks reached the other end by
train which marks an increase by 10.3 % compared to the volume of 2013. Nevertheless,
the total continental accompanied combined transport volume decreased over two years
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by 10 % to approximately 0.67 Million Twenty-foot Equivalent Unit (TEU) in 2017 (UIC,
2019).
For measuring combined transportation, Eurostat differentiates between the transport
modes rail, sea, road, inland waterways, air, and pipelines. The unit of measure is usually in (metric) tonne-kilometres (transportation of one ton of good over a distance of
one kilometre) or absolute volume (tonnes), values (Euro) or number of containers transported in shares of transport modes (Eurostat, 2019).
These definitions do not consider efficiency and therefore leave a gap between theoretical success and practical implementation. Both Steadie Seifi et al. (2014) and Verweij
(2011) include efficiency in their definition of combined transport and prefer the term
synchro modal transportation or co-modal transportation where the carriers or customers select, at any time, the best transportation mode based on the operational circumstances
and/or customer needs. The efficient and successful use in practice of one mode or of
several modes combined, depends on how well economic, logistical, and environmental
challenges are solved. In the following, these challenges are discussed.
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3 | Stylized facts on logistical, financial, and environmental concerns and utilities in the transport mode
choice
In the process of finding the most cost-effective transport mode for a certain good,
carriers or customers are confronted with at least three different kinds of challenges or
concerns: logistical, financial, and environmental. In this chapter, we analyse which unimodal transport mode has which strengths regarding the different concerns. The observed unimodal modes of freight transport are road, rail, and inland waterway transportation. Sea (maritime), pipeline and air freight transportation are not the of focus of
this paper.

Logistical concerns
According to Reis (2013), transportation on road has three main logistical advantages.
First, its flexibility allows the carrier to reach almost every node in Europe directly. Second, compatibility of the roads system in Europe allows an actor to use the same type of
freight truck on almost every road on the European continent. Third, on medium and
short distances up to 300 km (Carboni et al., 2018), goods cannot be transported faster
by any other mode of transport. However, the most important limitations are the capacity constraints of the highways. For example, most of the highways in and around the
city of Hamburg, Germany have already reached a level of capacity between 71 up to 90
% (Holtermann et al., 2015), which causes congestions during most parts of the day.
These advantages of road transport constitute disadvantages of rail and of inland waterway transport. A door-to-door transport is often not possible because the required
infrastructure is not developed. The required infrastructure investment costs are very
high and exceed the benefits in many cases.
In contrast to the road system for freight trucks, even in the European Union, railways
do not always have universal specifications (track gauge, etc.) and regulations (traffic
control systems, etc.). Freight trains of one country (rail gauge in Spain 1668 mm) do not
always fit with the track gauge of other countries (continental standard: 1435 mm; Russia: 1520 mm) in Europe (Puffert, 2002).
Barge vessels on inland waterways are of lower velocity than freight trucks are on the
network of roads (e.g. highways, main roads). One reason why transportation on inland
waterways might still be efficient on longer distances is that truck drivers have limited
working hours according to EU rules (Carboni et al., 2018). According to the Directive
2003/59/EC, a freight truck handler is allowed to drive 9 hours a day which can be extended to 10 hours twice a week. In a single week, drivers can be on the road for 56 hours
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and for 90 hours in any two consecutive weeks (European Union, 2003). Another difference between truck and rail freight traffic is the presence of mixed traffic and a wide
speed range (with an average of 45 km/h to 230 km/h) (Teuber et al. 2015). Moreover, the
transportation on freight trains and inland waterway barges is relatively slow in comparison to trucks on short- and medium-term distances, a significant time-loss already
occurs during shunting and loading procedures.
While a freight truck counts for one standardized Intermodal Transport Unit at fortyfood equivalent (ITUs 40’), a train contains around 20 ITUs 40’, and a barge, depending
on the water infrastructure, can carry up to 250 ITUs 40’ (Economic Commission for Europe 2010; Carboni et al., 2018). This implies the loading time of a single freight truck is
shorter than that of a single freight train or inland waterway vessel but at the same time,
the amount of ITUs a truck can transport is by far lower than that of the other two equivalents (economies of scale).
On inland waterways, logistic companies are in demand of an increasing number of
carried ITUs per inland waterway barge which leads to a demand for bigger vessels.
This confronts the port managers with the task to create deeper riverbeds for the bigger
vessel and create more storage facilities for the logistic companies to allow them to bypass the time until the last ITU is ready to be shipped (Reis, 2013). More restrictions are
the lack of year-round navigable passageways (e.g. rivers Elbe and Oder), and bridge
passage heights (Teuber et al., 2015)

Financial concerns
The financial crisis of 2008 led to a decrease of global and European trade which reduced the profits in the transportation and logistics sector. Many actors have responded
by reducing their costs and investments until today, even though the volume of trade in
Europe and on the globe has increased again in recent years. While analysing the costs
in the sector, we distinguish between internal costs which are covered in this subchapter
and external costs (externalities) which will be covered in the next subchapter as environmental challenges.
Internal costs are costs that a business bases its price on. Black et al. (2003), Janic (2008),
Kim et al. (2011) and Carboni et al. (2018), in their quantitative analysis of internal costs
for freight transportation, refer to price estimations for a kilometre covered by a certain
mode of transportation. They rely on the project REal COst Reduction concerned with
door-to-door intermodal transport which was supported by the European Commission.
In their calculation, they estimate the price for the transportation by truck to be 0.58–1.37
Euros per kilometre for a 40-foot container (ITU 40′), with an assumed vehicle utilization
rate of 0.85. In the same study, we suggest that the costs are in the range between 0.46
and 1.35 Euros per kilometre for transportation on rail plus costs at the rail terminals of
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about 27 Euros for an ITU (40′) in the case of a rail-rail-transfer, and of about 36 to 60
Euros for an ITU (Black et al., 2003; Janic, 2008; Kim et al., 2011; Carboni et al., 2018;
European Commission, 2002).
These numbers emphasize the lower unit costs of transportation by rail compared to
unit costs of transportation on road. Additionally, organizational and management costs
are lower for the transportation on road than those for transportation on rail or on water
due the additional handling of goods at the terminals for rail and water transportation
(Reis et al., 2013). Other internal costs which will not be covered in this paper’s analysis
are the cost of ownership of vehicles, use of infrastructure, depreciation costs, staff costs,
consumption costs, maintenance costs, insurance costs, taxes or tolls.
Carboni et al. (2018) analyse the internal and external cost advantages of combined
transport by road and rail compared with unimodal road transport. They compared both
types of costs over different total track lengths and different lengths of the initial and
final haulage. The scholars claim that the combined transport is less costly in external
costs. Regarding internal costs, it depends on the two variables total track lengths and
lengths of the initial and final haulage. To illustrate, if a track was in total 1,000 kilometres long, the transport on road only and the combined transport would have the same
costs if the terminals were 60 kilometres away from the origin or destination respectively. If the initial and final haulages were less than 60 kilometres, a combined transport
would be cheaper in terms of internal costs.
A constant cost factor in the calculations of Carboni et al. (2018) are the costs that accrue in transition terminals, also known as “transhipment costs”. The faster these terminals operate and the lower the operational costs are, the higher the competitiveness of
the combined transfer (Behrends and Floden, Hanssen, Ishfaq and Sox (2012). Furthermore, Frémont and Franc (2010) argue that the additional costs for planning the intermodal transfer is worth the investment if the cost for transportation can be reduced by
ten to 20 %.
Dalla and Pellicelli (2011) differentiate the combined freight transport according to
three different stages and allocate different costs for these stages, as illustrated by Carboni & Dalla Chiara (2018) (Figure 1): the initial and final leg covered by truck, the handling processes at terminals and the non-road transport in between. The pre- and posthaulage cost are higher than the costs for non-road haulage over long distances and are
estimated to about 1.23–3.78 Euros per kilometre for a 40-foot container (ITU 40′).
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Figure 1: Qualitative cost scheme showing the structure for combined transport

Source: Carboni & Dalla Chiara (2018), HWWI.

Environmental concerns
Besides financial costs which we are referring to as internal costs, challenges also
emerge from the impact of transportation activities on the environment. We interpret
environmental concerns as external costs, as these costs are in absence of regulatory attempts usually not included in the price calculation of businesses. An externality arises
when a person engages in an activity that influences the well-being of a third party who
neither pays nor receives any compensation for the (positive or negative) effect. The social costs include the external plus the private costs of production. The social costs are
always higher than the private costs. These social costs must be internalized in the production process (internalization of external costs) in order to achieve an efficient outcome.
In theory, there are many solutions for solving the externality problem, e.g. the Coase
theorem (by private agreement, respectively direct negotiation between parties), regulation (e.g. CFC and halon ban in the aviation industry), Pigouvian taxes. A further example is to establish strict and precise property rights on public or environment goods (e.g.
certificates on emission rights and corresponding trading schemes), but this is not always possible or viable. As an overview, the negative externalities of freight transport
are summarized in Table 2. They take the form of air emissions, water and noise pollution, congestion, accidents, and land use.
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Table 2: Classification of negative externalities of freight transport
Air Pollution

Sulphur
Oxides

Nitrogen
Oxides
Carbon
Monoxide
Volatile
Organic

Greenhous
Gases

Water Pollution

Carbon Dioxide
Equivalent

0 – 60 dBA
Petroleum
quiet/ comfortHydrocarbons
able

Carbon
Dioxide

Heavy Metals
from
Motor Vehicles

Methane

Cargo

Nitrous
Oxide

Shipwrecks

Compounds

Ozone

Particulates

Chlorofluorocarbon

Other Gases

Other Gases

Noise Pollution

61 – 85 dBA
moderate

Congestion Accidents

Land Use

Cost of Destruction
Wasting
of
Emergency
Time
Habitats
Services
Delays

85 – 110 dBA
Health Risk
very loud
110+ dBA
Wear and
uncomfortaTear on
ble/ dangerVehicles
ous

Delay of
Traffic

Visual
Intrusion
on the
Landscape
Disruptive
Effect

Inaccurate
Travelling
Times

Source: Carboni & Dalla Chiara (2018), HWWI

Frémont, A., & Franc, P. (2010) showed that the transportation sector is the only major
sector of the economy in the EU that is responsible for a growing percentage of CO2 in
total emissions of the EU. Nevertheless, the per unit emissions have decreased significantly over the last decades, for reasons of cleaner engine technologies or economies of
scale.
Table 3 summarizes this chapter and displays the performance of road and non-road
modes of freight transportation with focus on logistical, financial, and environmental
concerns.
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Table 3: Logistical, financial and environmental concerns for different transport
modes
Logistical concerns

Financial concerns
Flexibility

Environmental concerns

Low organizational costs

Compatibility of European roads
system
Road

Fastest mode for transportation
of
below 300 km
Limited work hours for drivers

High unit cost per km High CO2 emission per km

1 ITU per service
Less limited working hours

Low unit costs per km

Low CO2 emission per km

More than 1 ITU per service
Rail and inland waterways

No door-to-door operation High organizational costs
Different rail gauges and shipping piers
Time loss while shunting and
loading

Source: HWWI.

15

4 | Facts on freight transportation in the EU and realistic future scenarios
Some stylized facts on freight transport
After analysing the theoretical advantages and disadvantages of unimodal transport,
we now analyse whether and how the combination of the advantages of unimodal transportation can be a new best fit model for the transportation of freight. Although the European White Paper (2011) on transport states that freight transport by truck will still
dominate over short and medium distances (roughly, below 300 km), about 30 % of road
freight over 300 km shall be shifted to other modes of transport by 2030, such as rail or
waterborne transport. This value is expected to rise to more than 50 % by 2050. Mathisen
and Hanssen (2014) found out that intermodal freight transport grew from the year 2000
onwards due to a stronger political focus, whereas Islam et al. (2016) extended the explanation by the influence of the European White papers to competitive prices of combined freight transport, heavier and longer trains, wider loading gauges, higher speeds,
and better utilization of wagon spaces.
The EU-wide freight transport is mostly dominated by road transportation (77%), followed by railway (17%), and waterways (6%). Just a few countries have road shares below 50%. These are Latvia (74% rail), Lithuania (67% rail), Romania (30% rail, 27% inland
waterways), and the Netherlands (6% rail, 45% inland waterways) (Figure 2).
A key target of the EU’s transport policy is to achieve a 60% reduction in greenhouse
gas (GHG) emissions from the transport sector by 2050 (compared to 1990 levels). One
of the strategies to reach this goal is to shift 30% of the long-distance road freight (over
300 kilometres) to transport modes with lower CO2-emissions, in particular to rail.
The Eurostat indicator ‘modal shift potential’ provides information on the share of
road freight containers transported over distances larger than 300 kilometres. This is interpreted as modal shift potential because these containers could theoretically be shifted
to rail or inland waterways, thus contributing to the reduction of CO2-emissions from
the transport sector. In the EU28, the share of such long-distance container transport by
road was 41.2% in 2017 when measured in terms of the transport performance (tonnekilometres). When measured in terms of volumes (tonnes), the share is much lower (8.2
%). The difference between the two indicators means that the average container is transported over relatively short distances. The less frequent long-distance transports over
300km or more, however, contribute more to the transport performance (measured in
tkm) (Figure 3).
The modal shift potential as provided by Eurostat does not recognize the ability to
actually shift the long-distance road freight to rail. In particular, no information on the
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railway network enters the indicator. In order to obtain more realistic scenarios for the
future development, the “realized” modal shift is analysed instead. The realized modal
shift is computed from the observed increase of rail in the modal split of freight transport
in each country. Figure 4 shows the median 1 increase of the rail freight share in the time
period 2006-2017. Most countries did not manage to increase the share of rail freight in
most years.
Figure 2: Modal split of freight transport, in % of total transport performance (tkm), 2017

Source: Eurostat (2020), HWWI

1

Due to high volatility in the annual growth rates of the rail freight share, the median is used instead of the mean.
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Figure 3: Modal shift potential of long-distance road freight in containers (t, tkm), 2017

Source: Eurostat (2020), HWWI

Figure 4: Observed development of the rail share in the modal split (2006-2017)

Source: Eurostat (2020), HWWI
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For the construction of realistic scenarios for future development of the modal shift, it
can be expected that countries will be more ambitious in the future than they were in the
past. Therefore, the ambitious scenario assumes an annual increase in the rail freight
share corresponding to the 75%-quantile of the observed annual change in the respective
countries in the time period 2006-2017. Additionally, the very-ambitious scenario assumes a stronger increase in the rail freight share equal to the 90%-quantile. For both
scenarios, it is assumed that the share of inland waterway stays constant at the 2017 level
(cf. Figure 2) and that the increase of rail in the modal split corresponds to the (relative)
reduction of road freight.
Figure 5 shows the rail share in the base year 2017 and the potential rail shares in 2030
under the ambitious scenario. The very ambitious scenario is illustrated in Figure 6.
As an average over all considered countries, the rail share would increase from 23.3%
in 2017 to 32.6% under the ambitious scenario and to 41.7% under the very ambitious
scenario. In the following, the goal is to assess what these scenarios imply for the reduction of GHG emissions from freight transport in the EU.
Figure 5: Increase of rail share in freight transport (ambitious modal shift scenario)

Source: Eurostat (2020), HWWI
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Figure 6: Increase of rail share in freight transport (very ambitious modal shift scenario)

Source: Eurostat (2020), HWWI

Emissions from freight transportation in the EU
The basic information needed to analyse GHG emissions from freight transport are
the specific emissions of the three considered transport modes: road, rail and inland waterway. For this study, we employ recent numbers calculated for Germany (Table 4).

Table 4: Specific emissions of freight transport modes
CO2-emissions (g/tkm)
road
rail
inland waterway

Source: German Environmental Agency (2018); HWWI.
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32

Based on the difference in the specific emissions between road and rail (Table 4), the
CO2emission saving potential is calculated from the officially published modal shift potential. The resulting volume of emissions can be multiplied by a conservative estimate
of the social cost of carbon (25 Euro/t) in order to estimate the monetary benefits of such
a shift. The 151.3 million Euro constitute a lower bound for the benefits of realizing the
modal shift potential in the EU-28 countries (Table 5).
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Table 5: Modal shift potential, emission saving potential and social cost saving potential, 2017

EU-28
Belgium

million
tkm

CO2e
(tonnes)

Emission cost saving potential
(million Euro)

45,041

3,783,444

151.3

1,360

114,240

4.6

Czechia

1,316

110,544

4.4

Germany

15,989

1,343,076

53.7

Spain

4,594

385,896

15.4

France

3,108

261,072

10.4

Lithuania

1,057

88,788

3.6

282

23,688

0.9

Luxembourg

481

40,404

1.6

1,636

137,424

5.5

182

15,288

0.6

Portugal

3,504

294,336

11.8

Slovenia

518

43,512

1.7

Slovakia

848

71,232

2.8

Finland

834

70,056

2.8

2,443

205,212

8.2

Hungary
Netherlands
Austria

United Kingdom

Source: Eurostat (2020); German Environmental Agency (2018), HWWI.

In relation to the total annual emissions from the transport sector in the EU of over 1
billion tons, the emissions saving potential of around 3.8 million tons would only mean
a very small reduction. In other words, even if the modal shift potential is fully exploited,
the total emissions from the transport sector would be reduced by less than 1%. Furthermore, as argued previously, the modal shift potential does not provide enough information for determining realistic future pathways for the modal shift. Therefore, in the
following, we consider the emission saving potential resulting from the empirically constructed “ambitious” and “very ambitious” modal shift scenarios. We calculate
transport-emissions indices for each EU28 country based on the modal split in 2017 and
the associated mode-specific emissions (Table 6, column 1). The index is scaled in a way
that the modal split of the EU28 in 2017 yields an emission index of 100. Countries with
a lower index value have a less emission-intensive modal split than on average, i.e. an
above average rail share or inland waterway share. The “ambitious” and “very ambitious” modal shift scenarios can also be expressed in terms of the emission index. Regarding the EU28, the ambitious scenario corresponds to a decrease of GHG emissions
from the transport sector of 3.2% (ambitious) or 6.5% (very ambitious) by 2030. Note that
these numbers ignore possible developments in the total transported volumes and refer
only to the reduction related to a modal shift from road to rail.
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Table 6: Index of GHG emissions from transport sector (scenarios)
2017

ambitious
2030

very ambitious
2030

Austria

88.2

85.6

75.3

Belgium

98.5

95.3

89.4

Bulgaria

82.9

68.0

62.1

Croatia

97.0

84.6

72.3

Czechia
Denmark
Estonia
EU28

95.5

91.0

90.3

110.9

103.1

99.2

78.0

80.0

58.6

100.0

96.8

93.5

Finland

94.8

81.9

75.4

France

109.9

108.6

99.5

97.1

90.0

86.8

120.5

118.6

114.0

Germany
Greece
Hungary

85.9

68.4

47.0

Ireland

121.4

120.1

120.1

Italy

108.8

91.3

89.3

48.5

35.5

22.6

Latvia

55.8

35.0

28.6

Luxembourg

111.2

99.5

67.1

Netherlands

78.7

74.2

72.3

Poland

98.4

95.2

90.6

Lithuania

Portugal

108.3

95.9

88.8

Romania

69.1

57.4

26.8

Slovakia

86.5

77.4

54.0

Slovenia

86.9

59.7

58.4

117.2

112.7

109.5

92.2

81.2

74.0

112.8

106.3

97.2

Spain
Sweden
United Kingdom

Source: Eurostat (2020); German Environmental Agency (2018), HWWI.
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5 | Conclusion and outlook
In this paper, we have examined definitions of unimodal, multimodal, intermodal and
combined transport and corresponding policies at the EU level regarding the implementation of combined freight transport. We have considered the current state of the modal
split in freight transport in EU28 countries, which is still dominated by road transport.
Our scenario-based projections show that a modal shift in freight transportation in the
EU28 is not able to decrease total GHG emissions of the transport sector significantly.
Even under very optimistic modal shift scenarios and constant total freight volumes, the
emission reduction would only be 6.5% in 2030 (compared to 2017). We conclude that
additional measures must be taken. As a reduction of trade volumes seems unlikely, the
remaining option would be to reduce the specific emissions of the transport modes. In
turn, this requires the implementation of additional policies targeted at internalizing the
social costs of emissions for companies in the transport sector. The debate on the appropriate instruments for this is still ongoing.
In addition, policy measures need to be complemented technological efforts to improve the relative cost effectiveness of multimodal transport.
A smooth transition between two modes of transportation is crucial for the efficient use
of a multimodal transportation. For an easy Inter Terminal Transportation (ITT) between
barge and rail or truck, Heilig (2017) suggest installing a network of non-public roads at
ports, which allows using terminal equipment such as multi-trailer systems (MTS) and
automated guided vehicles (AGV) more efficiently. A sophisticated data infrastructure
is required for an ITT operating system to provide information about the container’s
location, destination, duration of stay at the terminal, and about the available modes and
connections (Tierney et al., 2014).
Other suggestions are to increase efficiency through IT-based solutions to find empty
containers, exploit storage possibilities or to increase economies of scale for goods that
go on railway less frequently (Reis et al., 2013). Furthermore, most project developers
are concerned about raising the efficiency of ports and their hinterland settlement. The
current development leads to a bigger scope for transportation geography for hinterland
transportation whereas advanced technological developments could also cause a reorganization of market value chains.
The trend of a globalization of value chains appears to come to an end, further provoked by the recent Covid-19 epidemic. Moreover, the emerging markets tend to move
from export-intensive industries towards (domestic) service markets. Digitalization will
further push the transportation industry and will reshape the values chains with its intermodal organization forms (Jahn et al. 2018).
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In general, one has to stress that multimodal transport may have additional social benefits other than emission saving. It may reduce other forms of external costs from road
freight such as land use, congestion, or noise.
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1. Einleitung
Die Zukunft des Hamburger Hafens ist seit vielen Jahren Gegenstand politischer und
standortpolitischer Diskussionen. Seit Jahrhunderten prägt er das Bild und die Entwicklung der
Stadt. Entsprechend sind mit dem Hafen viele unterschiedliche Interessen und Meinungen
verbunden. Vor dem Hintergrund sehr einschneidender technologischer, ökonomischer und
gesellschaftlicher Veränderungen stellt sich heute erneut die Frage nach der Zukunft des
Hafens – sowohl mit Blick auf den Strukturwandel im Hafen selbst, den angrenzenden
Branchen, aber auch für den Standort Hamburg und dessen Ausrichtung, wovon der Hafen in
jedem denkbaren Szenario weiterhin ein wichtiger Teil sein wird – wahrscheinlich aber im
Vergleich zu heute in sehr veränderter Funktion. Insoweit geht es um eine integrierte Analyse
in Zeiten eines umfassenden Strukturwandels, der neben den offensichtlichen exogenen
Risiken für bestehende Strukturen eben auch neue Chancen und Opportunitäten für größere
endogene Anpassungen, Korrekturen und Richtungsentscheidungen beinhaltet.
In der vorliegenden Kurzstudie soll daher eine Einschätzung der für den Hafen relevanten
Determinanten, Trends und Optionen vorgenommen werden, ohne damit einen bestimmten
Entwicklungspfad zu präjudizieren oder zu empfehlen. Die Diskussion um die Zukunft des
Hafens war bislang jedoch in wesentlichen Punkten unvollständig, weil nicht alle relevanten
Determinanten und Trends sowie alle beteiligten Interessen und Akteure berücksichtigt
wurden. Es sind immer nur Teilaspekte und Partikularinteressen innerhalb der eigenen
Hafenlogik zum Ausdruck gekommen.
In einem ersten Teil werden daher zunächst die relevanten Determinanten und
Bewertungskriterien identifiziert und in eine Systematik gebracht, die den neutralen Rahmen
für eine umfassende Analyse liefert. In einem zweiten Teil werden die mittelfristigen Trends
und neueren Entwicklungen erläutert und in deren Einfluss auf die Determinanten der
wirtschaftlichen Zukunft des Hafens qualifiziert. Eine Quantifizierung der Effekte im Rahmen
von Prognosen ist dabei in vielen Fällen nicht möglich, da einerseits gerade jetzt, unter dem
Eindruck der Corona-Pandemie, die Trends und Entwicklungen mit großer Unsicherheit
behaftet sind, und andererseits noch keine ausreichende Datenbasis am aktuellen Rand
vorliegt. Es handelt sich daher in weiten Teilen um ein Positionspapier, das die Grundlage für
eine systematische, d.h. vollständige und strukturierte Diskussion und Analyse schafft. So
kann sichergestellt werden, dass eine umfassende Bewertung möglicher Entwicklungsoptionen unter Abwägung unterschiedlicher Einschätzungen und Interessen erfolgt.
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2. Ausgangslage
In der Hochphase der Globalisierung, die vor allem durch die Integration großer
Schwellenländer wie vor allem China in die Weltwirtschaft und deren Wachstumsprozesse
gekennzeichnet war, kam es zu einem starken Anstieg des Welthandels. Dieser wuchs durch
einen Anstieg der internationalen Arbeitsteilung und der Produktion von standardisierten
Massengütern über viele Jahre sogar mehr als doppelt so schnell wie die Weltwirtschaft selbst,
was sich vor allem in einen entsprechenden Anstieg des Container-Verkehrs niederschlug.
Dieser Effekt war im Wesentlichen durch einen Aufholprozess der Schwellenländer begründet
und insoweit ein temporärer Effekt. Auf dieser Grundlage wurden Extrapolationen bis weit in
die Zukunft erstellt, obwohl aus vergangenen Wachstumsprozessen bekannt ist, dass sich
diese über die Zeit abschwächen. Das gilt beispielsweise auch für das Wirtschaftswachstum
Chinas, welches über viele Jahre über zehn Prozent pro Jahr betrug, sich zuletzt aber auf rund
sechs Prozent abschwächte. Auch für Hamburg wurden auf Basis dieser überoptimistischen
Annahme Umschlagsprojektionen für den Hafen erstellt. So wurde für das Jahr 2025 ein
Umschlag von 25 Millionen TEU prognostiziert. Auf dieser Grundlage wurde ein
Hafenentwicklungsplan erstellt, der sich auf die für das prognostizierte Umschlagvolumen
notwendige Infrastruktur und Flächenbedarf bezieht. Infolge der Weltwirtschaftskrise in den
Jahren 2008 und 2009 ging das globale Wachstum zurück. Seitdem verharrt der Umschlag bei
rund neun bis zehn Millionen TEU, also deutlich unter dem prognostizierten Pfad (vgl.
Abbildung 1).
In der Zwischenzeit hat sich der Hafenwettbewerb verschärft. Immer größere
Containerschiffe, die sich unter anderem durch die langanhaltende Schifffahrtskrise und die
Konsolidierung des Marktes durchsetzten, erforderten größere Hafenanlagen und eine
tidenunabhängige Anfahrt. Vor diesem Hintergrund wurde eine weitere Fahrrinnenanpassung
der Elbe beschlossen und seit dem Jahr 2019 umgesetzt, um den Nachteil des Hamburger
Hafens, kein Tiefwasserhafen zu haben, abzumildern. Zu den Stärken des Hamburger Hafens
zählen eine hohe Loco-Quote sowie eine sehr gute Hinterland-Anbindung, insbesondere über
die Schiene, was ein positiver Faktor Hamburgs im Kostenwettbewerb der Häfen ist.
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Abbildung 1: Containerumschlag in TEU

Quelle: Hafen Hamburg, 2020

Dennoch wird der Hafen in dem reinen Container-Wachstum absehbar weit unter der
ursprünglichen Prognose von 25 Millionen TEU für das Jahr 2025 bleiben. In den Jahren 2000
bis 2018 betrug das Wachstum des Welthandels knapp vier Prozent pro Jahr, während das
Weltinlandsprodukt im gleichen Zeitraum durchschnittlich um rund 2,8 Prozent pro Jahr
gewachsen ist. Weltinlandsprodukt und Welthandel sind seit dem Jahr 2011 deutlich
langsamer gewachsen als im Durchschnitt der Jahre 2000 bis 2018 (vgl. Abbildung 2).
Abbildung 2: Wachstum Weltbruttoinlandsprodukt und Welthandel

Quelle: WTO, 2020a
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Die Coronakrise wird das Handelswachstum für die kommenden Jahre vermutlich weiter
dämpfen. Die Welthandelsorganisation hat dabei zwei Szenarien berechnet, ein
pessimistisches und optimistisches (vgl. Abbildung 3). Der Welthandel wird demnach in jedem
Fall auf einem geringeren Wachstumspfad verharren.
Abbildung 3: Szenarien des Welthandels

Quelle: WTO, 2020b

Vor diesem Hintergrund und unter den oben genannten dämpfenden Effekten auf den Handel
dürfte bis zum Jahr 2025 der Containerumschlag im Hamburger Hafen mit hoher
Wahrscheinlichkeit unter elf Millionen TEU bleiben. Selbst dieser Umschlag müsste angesichts
des verschärften Hafenwettbewerbs mit relativ hohen Kosten erkämpft werden. Anders als
viele

der

konkurrierenden

Hafenstädte

weist

Hamburg

attraktive

alternative

Entwicklungsstrategien auf, entsprechend hohe Opportunitätskosten resultieren aus dem
gegenwärtigen Hafenentwicklungsplan. In den letzten Jahren hat sich eine kontroverse und
anhaltende Diskussion über die Zukunft des Hafens entfacht. Ein Strukturwandel im Hafen
wird kaum noch bestritten, jedoch bestehen Differenzen über das Ausmaß und die daraus zu
ziehenden Schlussfolgerungen.
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3. Eine Systematik relevanter Determinanten
Zunächst gilt es, die relevanten Determinanten und Entscheidungsparameter der Zukunft des
Hamburger Hafens vollständig zu bestimmen. Dafür müssen sämtliche Kategorien von
Effekten und Kosten identifiziert werden, das schließt insbesondere externe Effekte sowie
Opportunitätskosten ein. Eine Übersicht der wichtigsten Kategorien zur Bewertung von
wirtschaftspolitischen Maßnahmen und Strategien findet sich in Tabelle 1.
Tabelle 1: Kostenkategorien und Bewertungskriterien

Quelle: eigene Darstellung

Eine wichtige Frage stellt sich nach dem relevanten Zeithorizont der Betrachtung. So werden
alternative Entwicklungspfade in ihren Opportunitätskosten oft unterschätzt, da sie von den
Entscheidungsträgern als mittel- oder langfristige Option ausgeschlossen werden. Daraus
ergibt sich aufgrund der oft politisch motivierten Anreizstruktur ein zu langes Festhalten an
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bestehenden Strukturen, da ein Umsteuern aus jeweils kurzfristigen Erwägungen,
partikularen Interessen und strukturellen Restriktionen heraus immer wieder verworfen wird.
Immer stärkere Pfadabhängigkeiten resultieren daraus, das heißt, die Trägheit nimmt zu, so
dass sich bestehende Strukturen verfestigen und ein erfolgreicher Strukturwandel immer
schwieriger wird. Zwar gibt es umgekehrt oft auch positive Agglomerations-, Skalen- und
Verbundeffekte, die über Jahrzehnte aufgebaut worden sind und eine starke
Wettbewerbsposition begründen, in Zeiten exogener Strukturbrüche und insbesondere
technologischer Umbrüche wirken die Pfadabhängigkeiten zumeist jedoch strukturerhaltend,
wo ein frühzeitiges Umsteuern aus intertemporaler Perspektive effizient wäre. Insoweit sind
die Zeitpräferenz der Entscheidungsträger und die Wahl entsprechender Diskontfaktoren
kritisch mit einzubeziehen, denn kurzfristige eigennützige Motive können gegenüber den
langfristigen wohlfahrtsökonomischen und standortpolitischen Argumenten dominant sein.
Die politökonomische Auflösung solcher Prinzipal-Agenten-Probleme soll hier aber nicht
weiter diskutiert werden.
Im Zusammenhang mit Opportunitätskosten werden oftmals „versunkene Kosten“ als
Argument für den Erhalt bestehender Strukturen verwendet („Wenn man schon einen Hafen
hat, dann muss man den doch auch nutzen“ oder „Wer einmal die Fahrrinne angepasst hat,
der muss das auch ein zweites Mal tun, sonst wären die Kosten der ersten Maßnahme ja
umsonst gewesen“). Ein solches Argument ist unzutreffend, denn versunkene Kosten stellen
keine Opportunitätskosten dar und sind aus diesem Grund nicht entscheidungsrelevant. In
diesem Zusammenhang spricht man zuweilen von Persistenz- oder von Hysterese-Effekten.
Damit sind Maßnahmen gemeint, die entweder fortdauern (Persistenz) oder fortgesetzt
werden, obwohl deren eigentliche Ursache nicht mehr fortbesteht (Hysterese). Insoweit ist
neben der geeigneten Zeitpräferenzrate die Kalkulation von Opportunitätskosten
entscheidend für die Wahl der optimalen Strategie. Momentan scheinen Zeitpräferenz zu
hoch und die Opportunitätskosten zu niedrig angesetzt zu werden, um im Einklang mit den
großen exogenen Umbrüchen frühzeitig den Strukturwandel einzuleiten.
Darüber hinaus müssen die sogenannten externen Effekte mit in die Bewertung einbezogen
werden. Externe Effekte sind solche, die auf Dritte wirken, aber von den Akteuren und
Entscheidungsträgern nicht oder nicht in voller Höhe in ihren Entscheidungen berücksichtigt
werden. Das klassische Beispiel sind die Kosten des Klimawandels, die von den Emittenten von
CO2 und anderen klimaschädlichen Gasen nicht vollständig einbezogen werden, weil die
entstehenden Schäden zwar Kosten verursachen, aber keinen Preis haben. Externe Effekte
können auch lokal auftreten, etwa in Form von Beeinträchtigungen der Luftqualität. Ein e
Form von externen Effekten sind sogenannte spillovers. Bestimmte Aktivitäten lösen nicht nur
positive Effekte in den jeweiligen Branchen, sondern auch in angrenzenden Branchen, etwa
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weil diese von Technologien, Innovationen, Wissen u.a. profitieren. Komplementaritäten in
den Produktionsfaktoren und der Innovationstätigkeit sind wesentliche Determinanten der
Produktivitäts- und Wirtschaftsentwicklung von Städten und Regionen.
Die „richtigen“, wohlfahrtsoptimalen Entscheidungen können also nur unter Einbezug aller
tangierten Interessen, Betrachtung sämtlicher Kostenkategorien inklusive externer Effekte
und Opportunitätskosten sowie der Wahl des angemessen Zeithorizonts getroffen werden.
Insbesondere die Wahl des Zeithorizonts und des Diskontfaktors sind entscheidend. Sie sollten
daher den zeitlichen Dimensionen der Veränderungen, die auf einen Standort einwirken,
angepasst werden. So sollten rein konjunkturelle, also vorübergehende Effekte auf den Hafen,
wie etwa infolge der Coronakrise, keine strukturellen Maßnahmen nach sich ziehen.
Technologische Veränderungen oder weltwirtschaftliche Verschiebungen wirken dagegen
strukturell und sollten daher längerfristige Anpassungsreaktionen nach sich ziehen.
Abbildung 2: Determinanten der Branchenentwicklung

Quelle: eigene Darstellung
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Im Wesentlichen lassen sich folgende Kategorien von Effekten unterscheiden, die jeweils
Nutzen und Kosten nach sich ziehen. Die Unterscheidung dieser Effekte ist für die politischen
Reaktionen und strategischen Antworten bedeutsam, denn mit ihnen werden jeweils sehr
unterschiedliche Empfehlungen verbunden sein.


Rein konjunkturelle Effekte, etwa eine Über- oder Unterauslastung von Kapazitäten,
sollten keine strukturpolitischen Maßnahmen nach sich ziehen, weil diese Effekte
vorübergehend sind. Hier reicht es aus bei normalen zyklischen Verläufen, den
Unternehmen die erforderlichen Anpassungen zu überlassen. In größeren Krisen
können Konjunkturprogramme helfen, die Branche zu stabilisieren.



Darüber hinaus kann es zu Veränderungen des spezifischen Markt- und
Wettbewerbsumfelds

kommen.

Auch

hier

reichen

typischerweise

einzel-

wirtschaftliche Anpassungen in Prozessen oder Geschäftsmodellen aus.


Endogene strukturelle Effekte lösen dagegen dauerhafte Veränderungen am Markt
und in der Branche aus. Hier können koordinierte, in Teilen auch industriepolitische
Reaktionen von Standorten, zum Beispiel durch Veränderungen von Regulierungen
oder Infrastrukturen, sinnvoll und sogar erforderlich sein. Ein Beispiel sind die
Schiffsgrößenklassen. Die betriebswirtschaftliche Effizienz größerer Schiffe erfordert
in der Hafeninfrastruktur entsprechende Anpassungen.



Exogene strukturelle Effekte hingegen sind solche, die von außen auf die Branche
einwirken. Sie können zu langfristig anderen Entwicklungspfaden führen und erfordern
daher grundsätzlich neue strategische Bewertungen.

4. Relevante Trends und Entwicklungen
Die exogenen Treiber des Strukturwandels, auf die Hamburg selbst nicht direkt einwirken,
sondern sich nur an sie anpassen kann, sind im Wesentlichen die vier folgenden. Dabei ist für
die Analyse nicht nur deren direkte Relevanz für den Hafen entscheidend, sondern eben auch
für den Standort insgesamt, weil erst in einer standortbezogenen Gesamtbetrachtung
Opportunitäten identifiziert werden können, die auf die Entwicklung des Hafens indirekt
Einfluss haben können (vgl. Abbildung 4).

9

Abbildung 4: Exogene Trends der Standort- und Hafenentwicklung

Quelle: eigene Darstellung

Geopolitische und ökonomische Veränderungen der Globalisierung
Im Moment vollzieht sich ein historischer Übergang von einer Phase der Globalisierung in die
nächste. Dieser Übergang ist durch zwei Merkmale gekennzeichnet. Zum einen verschieben
sich die ökonomischen Gewichte in der Weltwirtschaft, vor allem durch den Aufstieg Chinas,
wodurch zudem geopolitische Veränderungen ausgelöst werden. Solche Phasen sind zumeist,
wie Charles Kindleberger aufgezeigt hat, durch längere Phasen des Vakuums gekennzeichnet.
Bestehende Ordnungen und Regelsysteme werden durch neue abgelöst. In der Zwischenzeit
herrscht kein regelbasiertes, sondern ein machtbasiertes Handelssystem. Protektionistische
Maßnahmen und eine Re-Nationalisierung von wichtigen Industrien erhöhen die
Handelskosten, wodurch es zu einer tendenziellen Dämpfung des internationalen Handels
sowie zu einer Umlenkung von Handelsströmen kommt. Auch Projekte wie die Belt-and-RoadInitiative, auch als Neue Seidenstraße bekannt, gehören zu diesen Entwicklungen. Gerade
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Infrastrukturprojekte wie die Belt-and-Road-Initiative werden den Hafenwettbewerb jenseits
reiner Standortbedingungen strategisch prägen, wie etwa das Beispiel Piräus zeigt.
Alles das führt dazu, dass die Elastizität des globalen Handels zurück geht. Galt in der großen
Wachstums- und Integrationsphase Chinas die Daumenregel „Ein Prozent Wachstum der
Weltwirtschaft bedeutet zwei Prozent Zunahme des Welthandels“, so geht die Elastizität auf
Eins zurück, d.h. beide Größen wachsen gleich schnell, der Handel zuletzt sogar weniger
schnell als die Weltwirtschaft. Hinzu kommt, dass sich das weltwirtschaftliche Wachstum in
den kommenden Jahren verringern wird. Einige sprechen sogar von einer sogenannten
säkularen Stagnation, die durch die aktuelle Corona-Krise noch wahrscheinlicher werden
könnte. Auch das Wachstum im Welthandel wird sich räumlich anders verteilen. Profitierten
Deutschland und Europa vom China-Handel noch überproportional, so könnten sich nicht
zuletzt wegen des Strategie-Wechsels Chinas die Handelsströme in Zukunft verschieben.
Damit ist der Peak in der „Container-Globalisierung“ womöglich heute schon erreicht.
Wesentliche Effekte auf den Hamburger Hafen sind zusammenfassend:


Eine längere Phase der De-Globalisierung wird das Umschlagswachstum generell
dämpfen (nicht jedoch verringern).



Geostrategische Projekte wie die Belt-and-Road-Initiative wird den Wettbewerb
zwischen Märkten und Häfen neu strukturieren.

Digitalisierung und technologische Transformation
Eine Entwicklung von ähnlicher Tragweite ist die Digitalisierung, die ähnlich große
Umwälzungen auslösen wird wie vor rund zweihundert Jahren der Übergang von der Agrarin die Industriewirtschaft. Die wichtigsten digitalen Innovationen sind die Entstehung und
Verbreitung von Plattformen und mobilen Endgeräten, die Entwicklung von Algorithmen und
Künstlicher Intelligenz und die Automatisierung und Autonomisierung von Produktions- und
Entscheidungsprozessen insbesondere im Bereich der Industrie (Internet of Things, IoT), der
3D-Druck (Additive-Layer Manufacturing) sowie Virtual und Augmented Reality. Alle diese
digitalen, d.h. Daten gestützten und Algorithmus basierten Innovationen werden
Produktions- und Organisationsprozesse, Wertschöpfungs- und Lieferketten sehr stark
verändern. Insbesondere ist von einer Verkürzung der Wertschöpfungsketten und einer
Dezentralisierung (Re-Regionalisierung) der Produktion auszugehen. Auch werden digitale
Dienstleistungen stark zunehmen, womit ein Handel von Daten und weniger von physischen
Gütern verbunden sein wird. Alle diese Effekte haben unmittelbar Auswirkungen auf den
Hafen und deren Geschäftsmodelle und Wertschöpfungsbeitrag, denn das Transportvolumen
und somit der Containerumschlag werden dadurch in der Tendenz gedämpft.
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Die wesentlichen Effekte auf den Hafen sind zusammenfassend:


Plattform-basierte Geschäftsmodelle werden Margen reduzieren und umlenken.



Verkürzung der Wertschöpfungsketten und Dezentralisierung der Produktion
wirken dämpfend auf das Umschlagswachstum.

Klimaneutrale Transformation der Industrie
Ein wesentlicher Treiber des wirtschaftlichen Strukturwandels ist der Klimawandel bzw. die
industrielle Transformation zu einer post-fossilen, klimaneutralen Wirtschaft. Eine Mischung
aus CO2-Steuer, Emissionshandelssystemen und Verboten sowie einem dadurch ausgelösten
technischen Fortschritt müssen den Verbrauch fossiler Energien so stark reduzieren, dass bis
spätestens im Jahr 2050 nicht mehr als das geschätzte zur Begrenzung des Klimawandels auf
maximal 1,5 Grad Celsius erlaubte „Restbudget“ an CO2 von rund 800 Milliarden Tonnen CO2
ausgestoßen wird. Die Effekte auf den Hafen sind dabei unterschiedliche: Zum einen trägt der
Hafen wesentlich zur CO2-Bilanz Hamburgs bei. Das Reduktionsziel des Hamburger
Klimaplans muss daher in anderen Bereichen mit erreicht werden, was dort zu
entsprechenden Kosten führt, sofern der Hafen nicht selbst noch stärker zur Reduktion
beiträgt. Zum anderen könnte aber der Umschlag im Hamburger Hafen zunehmen, da der
Weitertransport per Schiene im Hinterland kaum irgendwo so gut ausgebaut ist wie in
Hamburg, was bei entsprechender Bepreisung von CO2 den Hamburger Hafen relativ zu
anderen attraktiver machen könnte. In der Industrie schafft ein frühzeitiger klimaneutraler
Umbau mittelfristig Chancen auf Exportmärkten und für nachhaltige Beschäftigung.
Die wesentlichen Effekte auf den Hafen sind zusammenfassend:


Eine klimaneutrale Transformation des Hafens und die sehr gute Schienenanbindung im Hinterland können zu einer höheren Wettbewerbsfähigkeit
führen.



Die Umwelt- und Klimabelastungen durch den Hafen verursachen externe Kosten
auf andere Sektoren der Stadt.

Wissensökonomischer Strukturwandel
Ein wesentliches Kennzeichen des Strukturwandels ist die wachsende Bedeutung der
Wissensökonomie

insbesondere

in

großen

urbanen

Agglomerationen.

Fast

alle

Wertschöpfungsbereiche sind mittlerweile stark automatisiert, so dass der Unterschied in der
Wettbewerbsfähigkeit, der Produktivitätsentwicklung und der Innovationsfähigkeit vor allem
durch hochqualifizierte Spezialisten und Fachkräfte entsteht. In diesen Bereichen entstehen
wertschöpfungsintensive, zukunftssichere Arbeitsplätze. Städte, die über exzellente
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Forschungseinrichtungen und Innovationsmilieus verfügen, ziehen solche internationalen
Talente an.
Die wesentlichen Effekte auf den Hafen sind zusammenfassend:


Der Strukturwandel zu wissensbasierten Dienstleistungen verschiebt die
wertschöpfungsintensiven Arbeitsplätze in diese Bereiche.



Eine zunehmende Automatisierung der Container-Logistik verdrängt tendenziell
solche Arbeitsplätze.

Corona-Krise
Die Corona-Krise ist als eine Art Naturereignis selbst kein Trend. Gleichwohl wird sie zu sehr
schweren Beeinträchtigungen und Verwerfungen in der Weltwirtschaft führen, die
strukturelle Effekte nach sich ziehen können. Die Corona-Krise kann somit auf bestehende
Trends und Entwicklungen beschleunigend oder verlangsamend wirken. Während viele von
einer Beschleunigung der Digitalisierung sprechen, befürchten einige einen Rückschlag im
Klimaschutz. Wahrscheinlich ist aus heutiger Sicht eine nur langsame Erholung von der
schwersten globalen Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg. Absatzmärkte und Lieferketten
werden wohl länger von den Folgen der Corona-Krise massiv betroffen sein. Eine mögliche ReNationalisierung von Wertschöpfungsketten und verstärkte Autarkie-Bestrebungen vieler
Länder könnten die latente De-Globalisierung verstärken.
Die wesentlichen Effekte auf den Hafen sind zusammenfassend:


Die globale Rezession infolge der Corona-Pandemie wird den internationalen
Handel nach Prognose der Weltbank um zehn bis dreißig und somit auch den
Umschlag in den Häfen einbrechen lassen.



Zwar ist dieser Effekt zunächst nur konjunkturell bedingt und somit temporär,
jedoch können die wahrscheinlich auftretenden strukturellen Effekte den Umschlag
im Hafen spürbar dämpfen.

5. Einschätzung für den Hamburger Hafen und den Standort Hamburg
Die oben genannten Treiber eines sehr grundlegenden Strukturwandels können angesichts
der Unsicherheit, mit denen diese Trends behaftet sind, nicht quantifiziert werden. Das gilt
insbesondere für viele digitale Innovationen wie dem 3D-Druck, von denen heute kaum gesagt
werden kann, wie schnell und breit sich diese durchsetzen werden und welche Effekte daraus
entstehen. Die Wirkungsrichtung kann jedoch qualitativ angegeben werden. Zugleich treffen
diese Entwicklungen auf eine bestimmte Konstitution des Hafens und des Standortes, von
dem der Hafen ein Teil ist. Die optimale Strategie, zumal in Bezug auf so fundamentale
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Strukturbrüche, liegt nicht in partieller Anpassung in bestimmten Bereichen, sondern in einer
übergeordneten, koordinierten Transformation unter gezielter Nutzung von Synergien und
Komplementaritäten.
Der Standort Hamburg ist ein über Jahrhunderte und Jahrzehnte erfolgreicher internationaler
Wirtschaftsstandort. Jedoch hat sich die Dynamik Hamburgs, gleichwohl auf hohem Niveau
stehend, und des Nordens insgesamt gegenüber anderen Metropolregionen und dem Süden
Deutschlands verlangsamt. Die Schere geht seit rund fünf Jahrzehnten schleichend, aber
kontinuierlich auseinander. Dieser Befund wird durch mehrere Gutachten gestützt (vgl.
Handelskammer, 2016, OECD, 2019, HWWI, 2019). Hamburg und der Norden haben vom
technischen Fortschritt und den Markterweiterungen infolge der Globalisierung über längere
Zeiträume weniger profitiert als andere Städte und Regionen. Nun stehen mit den oben
beschriebenen Umbrüchen abermals Entwicklungen an, die über viele Jahre, wahrscheinlich
Jahrzehnte die wirtschaftliche Dynamik bestimmen werden. Es besteht also ein Zeitfenster für
frühzeitiges Handeln und Reagieren, um heute die Voraussetzungen dafür zu schaffen, die
wirtschaftlichen Potenziale in Zukunft realisieren zu können.
Frühzeitiges Handeln ist insbesondere für Hamburg angezeigt, da hier eine Kombination aus
hohem technologischen Disruptionsrisiko für viele bestehende Geschäftsmodelle und einer
hohen strukturellen Pfadabhängigkeit besteht. Daraus folgt eine vergleichsweise hohe
strukturelle und operative Verwundbarkeit gegenüber schnellen exogenen Veränderungen
des wirtschaftlichen und technologischen Umfelds (vgl. Abbildung 5).
In wenigen und groben Aussagen zusammengefasst lässt sich der Zustand Hamburgs wie folgt
beschreiben:


Der Standort Hamburg ist wenig technologie- und forschungsintensiv, hat jedoch
Stärken in wissensintensiven Dienstleistungen und in der Kreativwirtschaft.



Hamburg ist im internationalen Vergleich eine attraktive Stadt mit hoher
Lebensqualität, konnte jedoch vergleichsweise wenig internationale Studierende und
Talente in die Stadt locken (vgl. Berenberg/HWWI, 2019).



Mit Wasserstoff und Windkraft, der Luftfahrt sowie den Life Sciences sind starke
Cluster am Standort vertreten, die hohes Zukunftspotenzial aufweisen, gerade vor
dem Hintergrund der digitalen und klimaneutralen Transformation der Industrie.



Der Hafen Hamburg hat Stadthafen hohe Opportunitätskosten wegen der
Flächennutzungskonkurrenz und den stadtnahen Umweltbelastungen.



Der Hafen Hamburg hat als Nicht-Tiefseehafen natürliche strukturelle Nachteile, deren
Ausgleich hohe Infrastrukturkosten nach sich zieht, insbesondere vor dem
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Hintergrund, dass der Wettbewerb unter den Häfen durch immer größere Schiffe sich
verschärft.


Die Automatisierung in den hafenbezogenen Dienstleistungen und Prozessen in der
Container-Logistik reduzieren Wertschöpfung und Beschäftigung.

Abbildung 5: Resilienz und Verwundbarkeit im Strukturwandel

Quelle: eigene Darstellung

Alle drei hafenbezogenen Entwicklungen – steigender Flächenbedarf in zentraler Lage und
somit hohen Opportunitätskosten, sinkende Wertschöpfungs- und Beschäftigungsintensität
durch Automatisierung sowie steigende öffentliche Infrastrukturkosten durch größere
Hafenanlagen – machen das derzeitige Geschäftsmodell zunehmend unattraktiver. Das gilt
zusätzlich vor dem Hintergrund der vier oben beschriebenen exogenen Treiber des
Strukturwandels, der neue attraktive Optionen für Hamburg eröffnet. Dies bedeutet indes
nicht, den Hafen als wichtigen Teil der Hamburger Wirtschaft aufzugeben. Jedoch scheint eine
technologische und industrielle Transformation des Hafens unausweichlich, will er seine
wirtschaftliche und identitätsstiftende Bedeutung erhalten. Dafür muss der Hafen zum Treiber
und zum Kern einer umfassenderen Transformation des Standortes werden, der die
Opportunitäten des Strukturwandels aktiv nutzt.
Der Strukturwandel ist so grundlegend, dass eine allmähliche graduelle Anpassung kaum
ausreichen wird. Vielmehr muss rechtzeitig umgesteuert werden. Das setzt jedoch voraus,
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dass die Entscheidungsträger in Wirtschaft und Politik die langfristigen Opportunitäten sehen
und bereit sind, diese mit den kurzfristigen und partikularen Interessen des Status quo
zusammenzuführen. Es ist immer am klügsten, zumal für jene, die durch unvermeidliche
Strukturbrüche disruptiert werden, sich selbst zu einem Treiber der dahinterstehenden Trends
und Entwicklungen zu machen, weil nur durch eigenes Handeln das Unvermeidliche zum
Vorteil gedreht werden kann.
Insgesamt ergibt sich die Einschätzung, dass sehr viele Entwicklungen eine Revision der
Umschlagprognose und des Hafenentwicklungsplans erforderlich machen. Daraus können sich
wichtige Entscheidungen über die Entwicklungsrichtung und Entwicklungspfade des Hafens
ergeben, die sich auf die Flächennutzung und hafenwirtschaftliche Geschäftsmodelle
auswirken. Es ist zu empfehlen, den Hafen so in einen umfassenden standortbezogenen
Strukturwandel einzubeziehen, dass seine historische und wirtschaftliche Bedeutung erhalten
bleibt. Für eine attraktive Stadt wie Hamburg ergeben sich hohe Opportunitätskosten, da
alternative Investitionsmöglichkeiten hohe Renditen versprechen, aber zum Teil alternative
Entwicklungspfade erfordern, etwa die strategische Entwicklung von Wissenschaft und
Forschung.
Strukturwandel bedeutet indes nicht, dass man den „alten“ Kapitalstock demontiert und
durch einen neuen ersetzt. Strukturwandel ist ein Prozess der Transformation, der nicht
gegen, sondern nur mit der „alten“ Industrie gelingt, indem diese selbst zu dem
Strukturwandel beiträgt, indem Strukturen mit neuen Maßnahmen und Investitionen
modernisiert und nicht bloß konserviert werden. Wie oben bereits beschrieben, gibt es
kurzfristig jedoch immer einen Grund, den unvermeidlichen Strukturwandel aufzuschieben,
weil die innere Logik der Pfadabhängigkeiten auf den Erhalt der Strukturen wirken. Insoweit
gilt es, dem Hafen bei der Transformation von außen, also politisch zu helfen. Dafür ist es
erforderlich, den Hafen als wichtigen, aber eben nur Teil und in einer längerfristigen
Perspektive zu betrachten, in der Partikularinteressen und kurzfristige Anreize geringeres
Gewicht in den – dadurch strategischen – Entscheidungen erhalten. Es gilt also, die
bestehenden Pfade zusammenzuführen, etwa durch ein integriertes Flächennutzungskonzept.
Viel ist die Rede davon, dass der Hafen ökologischer, digitaler und innovativer werden müsse.
Das allein ist jedoch nicht genug, sofern und insoweit sich das auf bestehende Strukturen und
Geschäftsmodelle bezieht. Höhere Wertschöpfung, Produktivität und Beschäftigung werden
sich nur durch grundlegend neue Geschäftsmodelle und Entwicklungspfade einstellen. Eine
grundlegendere Neuausrichtung des Hafens könnte dazu führen, dem Wettbewerb nicht
hinterherzulaufen, indem komparative Kostennachteile durch hohe Infrastrukturinvestitionen
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ausgeglichen werden, sondern komparative Kostenvorteile strategisch zu entwickeln (vgl.
zusammenfassend Abbildung 6).
Abbildung 6: Pull-down- und Push-up-Faktoren im alten versus neuen Hafenmodell

Quelle: eigene Darstellung

6. Fazit
Der gesamte Standort Hamburg ist von einem sehr grundlegenden technologischen und
ökonomischen Strukturwandel betroffen, dessen Ausmaße durchaus als historisch bezeichnet
werden können. Die relevanten Strukturbrüche sind die Verschiebungen in der Globalisierung,
die Digitalisierung, die klimaneutrale Transformation sowie die kulturellen Veränderungen
von Innovationsmilieus und Forschungsnetzwerken. Die Stadt verzeichnet derzeit ein
Wertschöpfungsdefizit gegenüber ihrem eigentlichen Potenzial. Vor diesem Hintergrund gilt
es, in größeren Maßstäben und längeren Zeiträumen über die Ausrichtung des Standortes
nachzudenken, um diese Potenziale stärker auszuschöpfen und mehr Dynamik zu erzeugen.
Das schließt die Definition von „Standort“ mit ein. Eine weitaus stärkere Kooperation in
Norddeutschland könnte zu mehr Effizienz und Dynamik in der Wirtschaftsentwicklung
führen. Die Neuausrichtung des Standortes insgesamt ist eine günstige Gelegenheit, den
Hafen in diese grundsätzliche Transformation einzubeziehen.
Durch die Integration des Hafens in ein übergeordnetes und längerfristiges Standortkonzept
ergeben sich für den Hafen neue Entwicklungsoptionen, die es bei einer partiellen
Transformation des Hafens nicht gäbe. Der Hafen fungiert dabei als Teil, Treiber und Kern
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einer industriellen Transformation, anstatt ihn in seiner traditionellen Funktion gegen die sehr
starken exogenen Trends zu verteidigen. Je früher dies im Rahmen einer Revision der
mittelfristigen Umschlagprognose und eines neuen Hafenentwicklungsplans geschieht, desto
größer sind die Chancen, den Strukturwandel für eine Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und
Dynamik zu nutzen, insbesondere in den Bereichen der digitalen und klimafreundlichen
Industrie,

Wasserstoff

und

Windkraft

wären

hier

in

der

Entwicklung

neuer

Antriebstechnologien und Kraftstoffe in Verkehr und Logistik eine solche Chance. Der Hafen
ließe sich in eine übergeordnete Strategie einer industriellen Transformation und
Forschungsentwicklung gut integrieren, sofern man bereit ist, den Hafen – unabhängig von
kurzfristigen Restriktionen und partikularen Interessen – in einer breiteren und längerfristigen
Perspektive zu denken.
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Geachte voorzitter,
Hierbij doe ik uw Kamer de ontwerp Havennota 2020 – 2030 toekomen, samen
met de onderliggende onderzoeksrapporten. In het Algemeen Overleg Maritiem
van 28 november 2019 heb ik toegezegd om de Havennota in het eerste kwartaal
van 2020 naar uw Kamer te sturen, in vervolg op mijn eerdere toezegging om met
een integrale visie in te gaan op de toekomst van de Nederlandse zeehavens en
de mainport Rotterdam. Mijn constatering is dat de havens zich in een goede
uitgangspositie bevinden, maar dat de vanzelfsprekendheid voorbij is vanwege de
fundamentele uitdagingen die op de havens afkomen. Meer samenwerking is
noodzakelijk om de vooraanstaande positie van de Nederlandse havens in Europa
en de wereld te behouden. Het perspectief van de Havennota is een geïntegreerd
systeem van samenwerkende havenbedrijven om de systeemsprong naar een
duurzame en digitale haveneconomie te maken.
De Havennota kent geen formele inspraakprocedure. Desondanks bied ik uw
Kamer de nota graag als ontwerp aan zodat uw leden de gelegenheid hebben om
zich over de inhoud uit te spreken. Op basis van de zienswijzen van uw Kamer en
eventuele actuele ontwikkelingen zal ik de Havennota definitief afronden. Daarbij
zal ik ook ingaan op de effecten van de huidige crisis als gevolg van het
coronavirus (COVID-19). De toestand waar we ons momenteel in bevinden is
dermate acuut ingetreden dat deze ontwerp nota daar nog geen rekening mee
heeft gehouden. Duidelijk is dat deze pandemie en de wereldwijd getroffen
maatregelen hun weerslag zullen hebben op de vraag naar maritiem vervoer en
de overslag in havens, echter de omvang en daarmee de economische schade kan
op dit moment nog onvoldoende worden bepaald. Met de aanbieding van de
ontwerp Havennota geef ik ook invulling aan de motie van het lid Kröger
(GroenLinks, Kamerstukken II 2019/20, 31 409, nr. 211) waarin uw Kamer de
regering verzoekt een visie te ontwikkelen op de rol van de havens in zowel de
klimaat- als de circulaire transitie. Verder hebben de leden Snels en Kröger (beide
GroenLinks) de regering per motie (Kamerstukken II, 2019/20, 28 165, nr. 314)
verzocht om samen met lokale overheden te onderzoeken wat de aard, omvang
en effecten van transitierisico’s en -kansen zijn voor de haven van Rotterdam, en
met aanbevelingen te komen hoe hierop geanticipeerd kan worden. Zoals mijn
collega Minister Hoekstra tijdens het VAO Staatsdeelnemingen (respectievelijk op
21 november en 18 december 2019) heeft aangegeven, gaat onder andere deze
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Havennota hier nader op in. Ook de herijkte Havenvisie Rotterdam, die de
gemeenteraad van Rotterdam onlangs heeft vastgesteld, besteedt hier aandacht
aan. Tot slot heeft de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (huidig
Minister voor Milieu en Wonen) in de Kamerbrief van 19 juni 2018 over het
maatregelenpakket spoor (Kamerstukken II 2017/18, 29 984, nr. 782) een
herijking van het terminalbeleid aangekondigd. In de Goederenvervoeragenda
(Kamerstukken II 2018/19, 34 244, nr. 2) is benoemd dat het terminalbeleid
vanuit breder perspectief, inclusief binnenvaart, zal worden bezien. De ontwerp
Havennota schetst het bredere perspectief van het terminalbeleid.
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Zeehavens, binnenhavens en achterlandverbindingen zijn belangrijk
De Nederlandse zeehavens met het logistieke netwerk van binnenhavens en
achterlandverbindingen over weg, water en spoor zijn belangrijk voor de economie
en werkgelegenheid van Nederland. Veel mensen in ons land kennen de
Rotterdamse haven als de grootste haven van Europa. Enkele decennia geleden
was de mainport Rotterdam zelfs de grootste haven ter wereld. Met de opkomst
van vooral Chinese havens is die tijd voorbij, maar met een overslag van bijna
605 miljoen ton in 2018 (bron: CBS) zijn de Nederlandse zeehavens gezamenlijk
nog steeds een factor van belang. In Nederland, in Europa en in de wereld. De
gunstige ligging van ons land in een delta met grote, natuurlijke rivieren en een
omvangrijk Europees achterland heeft er mede toe geleid dat onze zeehavens tot
volle wasdom zijn gekomen. Daarnaast beschikt ons land over zeer goede
infrastructuur zoals ook het World Economic Forum al meerdere malen heeft
bevestigd. Daarmee is en blijft de uitgangspositie goed. Toch komt er veel op de
havens af.
De uitdagingen zijn fors en de vanzelfsprekendheid is voorbij
De klimaat- en energietransitie is fundamenteel voor de toekomst van de havens
en zal ervoor zorgen dat goederenstromen in ieder geval veranderen en mogelijk
minder worden. Ook klimaatverandering en de zeespiegelstijging kunnen op
termijn een grote impact hebben op het functioneren van de zeehavens en het
achterlandnetwerk. Verder zijn er ontwikkelingen die leiden tot een nieuwe manier
van werken, zoals de circulaire economie, schaalvergroting en verdere integratie
in de achterlandketen, met mogelijk behoefte aan andere kennis en vaardigheden.
Daarnaast zorgt de economische en politieke orde die mondiaal aan verandering
onderhevig is, voor uitdagingen die de overheid en havens samen moeten
omzetten in kansen. Voorbeelden hiervan zijn de Brexit, het toenemend
protectionisme in de wereld of de invloed van China op logistieke ketens en
goederenstromen. Tegelijkertijd neemt het belang van logistiek en digitalisering
verder toe. Digitalisering en automatisering dragen bij aan de efficiëntie, kwaliteit
en betrouwbaarheid van havenprocessen en daarmee aan concurrentiekracht en
groei van de handel. De keerzijde is dat het gepaard kan gaan met vormen van
cybercriminaliteit en kan leiden tot een afname van traditionele
(haven)werkgelegenheid. Gelet op de forse uitdagingen is de vanzelfsprekendheid
van de krachtige positie van de Nederlandse zeehavens voorbij. Voor het behoud
en het versterken van de economische waarde van de havens voor ons land is het
van belang om adequaat op de veranderingen in te spelen.
Uitdagingen omzetten in kansen voor versterken van het verdienvermogen
De ontwerp Havennota wil in de periode 2020 – 2030 inspelen op de uitdagingen
en kijkt meer dan voorheen naar het gehele logistieke systeem van zee- en
binnenhavens en goederenvervoercorridors. Nederland heeft immers de grootste
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binnenvaartvloot van Europa en een sterk netwerk van kanalen en rivieren dat we
tot in de haarvaten moeten blijven benutten, daarin zijn we onderscheidend ten
opzichte van andere landen. Bovendien is er op het water nog voldoende
capaciteit en kan meer vervoer per binnenvaart helpen om de wegen te ontlasten.
Met de Goederenvervoeragenda (Kamerstukken II 2018/19, 34 244, nr. 2) zet ik
maatregelen in om vervoer over water te stimuleren. Daarnaast blijven
infrastructurele maatregelen voor een goede bereikbaarheid van de havens
belangrijk. Met het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
(MIRT) geef ik hier onverkort invulling aan, zowel voor de maritieme toegang tot
de havens als op de multimodale achterlandverbindingen en
goederenvervoercorridors. De Havennota gaat voor deze investeringen uit van vijf
havens van nationaal belang: Rotterdam, Moerdijk,
Amsterdam/Noordzeekanaalgebied, Groningen (Eemshaven en Delfzijl) en North
Sea Port (in Nederland Vlissingen en Terneuzen). De mainport Rotterdam heeft
hierin een bijzondere positie vanwege de economische omvang en schaalgrootte.
De voorrangspositie van de mainport zal meer dan voorheen in samenhang met
de Brain- en Greenports en het logistieke systeem van zee- en binnenhavens
worden bezien.
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Systeemsprong naar een duurzame en digitale haveneconomie
De Havennota zet in op thema’s als veiligheid, verduurzaming, bereikbaarheid en
ruimte en biedt mede de randvoorwaarden voor doorontwikkeling van de havens.
Het is aan de havenbeheerders en het havenbedrijfsleven om de omslag te maken
van een havensysteem dat is gebaseerd op fossiele grond- en brandstoffen naar
duurzaam, circulair en koolstofarm. Dit betreft een transitie die niet van de ene op
de andere dag is gerealiseerd, maar vraagt om vele stappen over een langere
periode. De havens zullen nieuwe goederenstromen en andere inkomstenbronnen
aan moeten boren om het verdienvermogen op peil te houden om te kunnen
blijven investeren in de haven van de toekomst en om maatschappelijk waarde en
een duurzame ‘license to operate’ te behouden. Een publiek-private aanpak kan
de systeemsprong beter haalbaar, betaalbaar en schaalbaar maken. Innovatie en
samenwerking zijn hierin sleutelbegrippen. De omslag van fossiele
goederenstromen naar duurzame en CO2-arme energiedragers is een
fundamentele uitdaging die de belangen van individuele havens overstijgt en meer
samenwerking noodzakelijk maakt.
De Brancheorganisatie Zeehavens (BOZ) onderschrijft de noodzaak om de
onderlinge samenwerking te versterken. Havensamenwerking is vanuit een
maatschappelijk perspectief aantrekkelijk omdat het tot betere marktprestaties en
meer efficiëntie kan leiden. Een gezamenlijke havenregie zal zich richten op een
minimaal ruimtebeslag en een optimale benutting van infrastructurele capaciteit
en publieke middelen. Ook kan meer samenwerking helpen om toenemende
concurrentie van buitenlandse havens het hoofd te bieden. Daarbij is van belang
dat het aandeelhouderschap van de Nederlandse havenbedrijven in publieke
handen blijft om voldoende regie en sturing te kunnen houden op havenbeheer
om de vitale maatschappelijke en economische belangen van de havens voor ons
land te kunnen bewaken. Het gezamenlijke perspectief van IenW en de
havenbeheerders is dat de zeehavens toegroeien naar een geïntegreerd systeem
van samenwerkende havenbedrijven. Met een dialoog tussen overheid,
wetenschap en havens wil ik inzichtelijk maken hoe de toekomst van de
zeehavens zich verder kan ontwikkelen. Op basis van afwegingen van nut en
noodzaak kan een innovatie- en/of transitieregeling voor zeehavens in beeld
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komen, om net als in Duitsland innovatieve haventechnologieën te stimuleren in
de omslag naar een digitale en duurzame haveneconomie.
In de havens kan voor ons land het verschil worden gemaakt
De havens vervullen een spilfunctie in de transitie naar een duurzame en digitale
economie. Juist in de havens met concentraties van logistiek, industrie en
bedrijvigheid komen de opgaven samen en kunnen we het verschil maken. Op
digitaal terrein wil ik stappen zetten in lijn met de digitale transport strategie
(Kamerstukken II 2018/19, 26 643, nr. 581). De overheid beschikt samen met de
havens over een informatiepositie die op basis van een data delen infrastructuur
kan leiden tot meer logistieke efficiëntie. Dit is noodzakelijk voor het optimaal
afwikkelen van grootschalige goederenstromen. Ik verken daartoe een bijdrage
aan de ontwikkeling van NextLogic. Dit integrale planningsinstrument kan
containercongestie in de containerbinnenvaartketen verder verminderen. Ook op
het gebied van veiligheid gebeurt van alles. Nog deze kabinetsperiode zal ik uw
Kamer een beleidskader maritieme veiligheid doen toekomen dat uitgaat van meer
risico-gestuurde inzet op nautische veiligheid en (cyber)security om samen met de
havens en maritieme sector meer doelgericht veiligheidsrisico’s aan te kunnen
pakken. Uiteraard is ook verduurzaming een urgente opgave. Met de Green Deal
Zeevaart, Binnenvaart en Havens en de uitvoering van het Klimaatakkoord
spannen overheid, havens en maritieme sector zich hier hard voor in. Ook de
Europese Green Deal zoals de Europese Commissie deze heeft medegedeeld gaat
een rol van betekenis spelen. De concrete voorstellen moeten nog volgen, maar
duidelijk is dat de zee- en binnenvaart verder moeten verduurzamen. Havens
spelen daar een rol in met walstroomvoorzieningen, gunstige haventarieven voor
schone zeeschepen en inzet op een modal shift naar water en spoor. Daarmee
wordt ook milieugebruiksruimte gecreëerd voor activiteiten die al dan niet tijdelijk
‘op slot’ zitten, zoals de stikstof problematiek of met pfas verontreinigd bagger
illustreren. Het kabinet werkt met veel urgentie aan een structurele aanpak voor
de stikstofproblematiek. De inzet is om op basis van lopende onderzoeken te
komen tot een definitief handelingskader voor hergebruik van pfas-houdende
grond en baggerspecie. Een gezamenlijke inzet op verduurzaming met
tegelijkertijd (milieu)ruimte om activiteiten te kunnen ontplooien is van groot
belang voor het vestigingsklimaat en de concurrentiepositie. De huidige
onzekerheid leidt tot uitstel of afstel van investeringen in vernieuwing.
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Overheid, havens en (haven)bedrijfsleven zullen in de jaren 20 van deze eeuw
gezamenlijk de weg vooruit moeten bewandelen om te komen tot een
toekomstbestendig, duurzaam en digitaal havensysteem. Daar zit zoals in de
ontwerp Havennota beschreven uiteindelijk de toegevoegde waarde en
werkgelegenheid voor ons land.
Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

drs. C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
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Samenvatting en Inhoudsopgave
Voorwoord

6

1 De Topsector Logistiek

7

De economische kracht van logistiek

7

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.

De kansen

8

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

De uitdagingen

8

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.

Duurzaamheid

9

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.

2 Ambitie

11

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.

Streefwaarden
1.

2.
3.
4.
5.

11

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);
De bijdrage van ketenregiediensten aan het BBP is gestegen tot € 10 miljard in 2020 (momenteel ruim
€ 3 miljard);
Het aantal bedrijven dat zich in Nederland vestigt met logistieke activiteiten is in 2020 toegenomen met
30%;
De beladingsgraad van vervoersmiddelen stijgt van 45% (nu) naar 65% in 2020;
Verhoging van instroom van gekwalificeerde professionals met een logistieke opleiding in de arbeids
markt in 2020 met 50%.

4 | Partituur naar de top

Adviesrapport Topteam Logistiek

Uitgangspunten

11

Bij de uitwerking van de ambitie en streefwaarden in de actieagenda heeft het Topteam uitgangspunten
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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.
2.

3.

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.
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.
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 ict-leveranciers. 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 informatie-infrastructuur. 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
2

De World Logistics Performance Index meet de kwalitatieve indicatoren van logistieke prestaties
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.
Adviesrapport Topteam Logistiek
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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 CO2-reductie. 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 informatie-uitwisseling tussen partijen (bedrijven en overheden) in de keten
via één ICT-Platform.
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 ICT-Platform, 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 ICT-Platform 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 real-time 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 ICT-Platform (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 Greenrail-project 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 DAVINC3I-project 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 economisch-logistiek 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 acht-puntenplan 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 TEN-T (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 ICT-Platform (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 level-playing field in Europa wordt geborgd.
Als we, met de inzet van het nieuwe open ICT-Platform, 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,
ICT-providers 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 after-sales-service 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 ICT-netwerken. 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:
•

•

•

•

e huidige mededingingswetgeving kan de
D
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) MKB-bedrijven 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
MKB-ers 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 STC-Group 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 postexperience 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 e-freight 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.
Adviesrapport Topteam Logistiek
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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 ICT-infrastructuur.
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 ICT-Platform, 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 2015-2020 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 ICT-Platform (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 medeoverheden. 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

100

300

400

Ketenregie

50

50

100

Innovatie- en vestigingsklimaat

50

150

200

200

500

700

Nederland als logistiek systeem

Totaal
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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 opslag-bedrijven 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 customer-service, 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, informatie-management,
ordermanagement, ketenmanagement door middel van regiecentra (control towers), en zogenaamde 4PL6 diensten. Deze
activiteiten worden in Europa door zo’n 13% van de bedrijven ge-outsourced, 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) 2004-2009: van 3.308 TEU naar 11.190 TEU (+238%). Groei
Rotterdam 2004-2009: 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 35-jarig 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 China-Afrika.
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 IT-ontwikkelingen 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, Wi-Fi, 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
Nederland als een samenhangend logistiek systeem
Naadloze informatievoorziening in het logis tieke s ys teem (open IC T P latform).
1.
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.
S ynchromodaal trans ports ys teem (flexibele en duurzame inzet van vervoers wijzen).
2.
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.
S amenwerking tus s en de zeehavens en de mainports
3.
Een samenwerkingsintensivering van de Nederlandse mainports op
bovengenoemde thema’s, waarbij een gezamenlijke visie op de
achterlandverbindingen prioriteit heeft (zie ook actie 4).
K ernnetwerk van fys ieke infras tructuur met (inter)nationale verbindingen en multimodale knooppunten.
4.
Een gemeenschappelijke visie van bedrijfsleven, havenbedrijven en (regionale)
overheden op een kernnetwerk van achterlandverbindingen (weg, spoor en
binnenvaart) en multimodale overslagpunten (2012).
S troomlijnen en vereenvoudigen van activiteiten van douane en ins pecties
5.
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
C ros s C hain C ontrol C enters en S ervice Logis tiek.
6.

7.

8.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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).
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.
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
V ereenvoudigen wet- en regelgeving
9.
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.
V erkleinen van de kloof tus s en kennis en bedrijfs leven (met name MK B ).
10.

11.

12.

Starten met realisatie van de innovatiecampus in Breda
Ontwikkeling Kennisdistributiecentra ondersteunen1 en uitgebouwen
Verbeteren toegankelijkheid van het instrumentarium voor innovatie voor
logistieke projecten.
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.
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
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.
13.
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 2008-2011 and Hesketh ‘Seamless Electronic data and Logistics
Pipelines’ WCO Journal 3(1), 27-32)

Dit laatste kan gerealiseerd worden met het creëren van een data-pijplijn 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 data-pijplijn 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 data-pijplijnsystemen 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 data-pijplijnen. 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 applicatie-ontwikkeling 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 ontwikkel-community 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 macro-economische 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 CO2-uitstoot 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 micro-economisch 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 ketenregieactiviteiten 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 time-to-market 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.

36 | Partituur naar de top

Adviesrapport Topteam Logistiek

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Ahold
Air Cargo Netherlands (ACN)
Amsterdam Airport Schiphol
Amsterdam Logistics Board
Capgemini
Cargonaut/Portbase
Centraal Bureau Levensmiddelenhandel
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB)
Connekt
L. de La Rive Box
Deltalinqs
Dinalog met Universiteiten (WUR, EUR, TU/e, Twente,
Tilburg, Groningen, VU, UVA)
Dryport/ Rotterdam Rail Feeding
Dutch Institute World Class Maintenance
EVO
Europe Container Terminals (ECT)
FENEX
Flora Holland
Frugi Venta
Gemeente Haarlemmermeer
Gemeente Venray
Greenports stuurgroep duurzame logistiek
HBO Kennisakkoord Logistiek
HBO raad,
Hogescholen van Amsterdam, Rotterdam, Venlo,
Breda, onderwijsmanagers
Heineken
Herbalife
HPW-S²PARC²K Systeem, Hammerstein & Partners
HUPAC Intermodal NV
HUSA
JODOCUS (TNO/TU Delft/CapGemini/EVO)
Kamer van Koophandel Amsterdam
Keyrail
KLG Europe
M. Kole
Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV)
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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 (STC-Groep)
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. VNO-NCW
67. Waalhaven Group
68. Wageningen Universiteit
69. J.N. Willemse
70. WOTRO
71. Zeeland Seaports
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