U I T N O D I G I N G
CONGres BINNeNhaveNs als sChakels
vaN heT NOOrDeN (IJsselmeeralliantie)

Donderdag 8 november 2012
van 09.00-13.00 uur

CONGres DUUrzame
ONTwIkkelING haveN DraChTeN

Donderdag 8 november 2012
van 14.00-17.00 uur

Organisator: NVB en AA-planadvies

Organisator: provincie Fryslân en gemeente Smallingerland

De IJsselmeeralliantie is op 25 juni 2012 opgericht tussen ca. 30
gemeenten en organisaties in Noord-Nederland. Het doel van
de alliantie is een netwerk te vormen dat de binnenhavens in
Noordoost-Nederland faciliteert. Door samenwerking en/of door
uitwisseling van kennis kunnen de havens elkaar versterken in de
positie van het goederenvervoer ten opzichte van de zeehavens in
de Randstad.

Natuur, recreatief gebruik en bedrijvigheid/industrie in de
nabijheid van het Nationaal Park de Alde Feanen, lijken van nature
tegenstrijdig te zijn. Toch bestaan deze al jarenlang naast elkaar en
kunnen ze ook niet zonder elkaar. In de praktijk gaat de beroepsen recreatievaart in veel gevallen prima samen. Zo nu en dan
komen er knelpunten om de hoek waardoor de tegenstelling weer
duidelijk wordt.

Doelstelling van het congres is om leden en geïnteresseerden
te informeren over de stand van zaken ten aanzien van het
Kernnetwerk goederenvervoer, over samenwerking van
havenbedrijven en de nieuwe kansen in de logistiek.

Doelstelling van dit congres is om de betrokken partijen te
informeren over elkaars drijfveren, belangen en achtergronden
vanuit de insteek dat kennis en begrip kunnen bijdragen aan
het overbruggen van tegenstellingen en het vinden van goede
oplossingen.

PrOgrAmmA
09.00 uur
Inloop, ontvangst met koffie en thee
09.45 uur
Inleiding door Lijdia Pater en Rik Duijn (NVB)
10.00 uur
Gert Schouwstra (AA-Planadvies, NVBambassadeur voor Noord-Nederland:
De IJsselmeeralliantie als doel of als middel?
10.45 uur
Pauze
11.05 uur
Marco Huijsman (Bureau voorlichting
Binnenvaart): Nieuwe kansen voor vervoer over
water
11.55 uur
Rina Engelen-Eijgelshoven (Provincie Limburg):
Samenwerkende havens: kans of nachtmerrie
12.45 uur
Samenvatting en afsluiting ochtendprogramma
13.00-14.00 uur Lunch
14.00 uur
Afvaart

PrOgrAmmA
14.00 uur Welkom en terugblik op het ochtendprogramma
14.10 uur Opening congres door wethouder Marjan van der Aart
en Sanne van Balen (gemeentedichter)
14.20 uur Inleidingen door onder andere:
• Mw. Lydia Pater (NVB)
• Dhr. Henk de Vries (Fryske Gea)
• Dhr. Bas Doets (E&E-advies)
• Dhr. Gerben Gerbrandy (NP de Alde Feanen)
15.40 uur Korte pauze en vervolgens discussie in subgroepen
16.40 uur Afsluiting van het middagprogramma door
De Voorzitters en wethouder Marjan van der Aart
17.00 uur Afsluitende borrel en aanmeren Loswal Drachten

U wordt van harte uitgenodigd om deze congressen bij te wonen!

U kunt er voor kiezen om alleen het ochtendprogramma of alleen het middagprogramma bij te wonen of het gehele dagprogramma. De lunch
is optioneel. De congressen vinden plaats op een schip, de m.p.s. Marprinses. Dit betekent dat er een ruimte is voor maximaal 100 personen.
Wees er dus snel bij als u aanwezig wilt zijn.
Gedurende het middagprogramma (vanaf 14.00
tot 17.00 uur) wordt er gevaren (u kunt niet
tussentijds het schip verlaten). Rond 17.00 uur
meert het schip weer aan bij de Loswal. Parkeren
kan langs de Loswal (industrieterrein De Haven) op
aanwijzing van de medewerkers SVS.

Kosten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. De
bijeenkomst wordt mogelijk gemaakt door de
Nederlandse Vereniging voor Binnenhavens (NVB),
Provincie Fryslan en de gemeente Smallingerland.

Aanmelden en informatie
Meld u zich aan vóór 30 oktober via de website www.havens.binnenvaart.nl. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met
mevrouw M.J. Tefi-Dontje, afdeling Economische
Zaken, gemeente Smallingerland. T. 0512-581234 of
via de mail: EZ@smallingerland.nl

