Aan de Minister van Infrastructuur en Milieu
Mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen –
Maas Geesteranus
Postbus 20901
2500 EX ‘s-GRAVENHAGE

10 juni 2013

Betreft: Bezuinigingen bediening objecten

Excellentie,

Zowel Europees als nationaal is bij het vervoer voorzien in een toenemend aandeel van de
binnenvaart. We zijn blij dat uw Ministerie met diverse beleidsmaatregelen en programma’s
investeert om een kwaliteitsslag in de binnenvaart te maken.
De te verwachten groei van de binnenvaart zorgt voor nieuwe uitdagingen in het achterlandtransport. De binnenhavens vormen, als economisch belangrijke knooppunten, een wezenlijk
onderdeel van de achterlandverbindingen. Zij worden uitgedaagd om de te verwachten groei in de
toekomst op te vangen.
Zowel nationaal als Europees is er erkenning voor het belang van een robuust achterlandnetwerk,
inclusief binnenhavens. Met de zogenaamde Quick Win-regelingen heeft het Rijk een substantiële
bijdrage geleverd aan havens en vaarwegen. In het Europese beleid hebben binnenhavens een
prominente plaats gekregen in het Trans-Europese vervoersnetwerk (TEN-T).
We zijn op de hoogte gesteld van de realisatie van een flinke bezuinigingsoperatie door
Rijkswaterstaat (RWS) en de plannen om vanaf 2014 minder personeel in te zetten op de bediening
van diverse bruggen en sluizen in Nederland, en de bedieningstijden te gaan terugbrengen. Deze
keuze heeft een direct gevolg voor de bereikbaarheid van onze binnenhavens en de lokale economie.
We maken ons grote zorgen om deze ontwikkelingen vanwege:
 de noodzaak van een robuust en samenhangend netwerk tussen zee- en binnenhavens;
 het (regionale) economisch belang van binnenhavens;
 het belang van binnenhavens in het Core en Comprehensive netwerk van het TEN-T.
Hans Smits, CEO van het Havenbedrijf van Rotterdam, stelde bij het in 2012 gehouden NVB-congres,
met de titel ‘Mainports & Blue Ports’, dat de Nederlandse haveninfra de beste ter wereld is. Maar
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een zeehaven is zo goed als de bijbehorende achterlandverbindingen zijn. Er is een grote noodzaak
van een samenhangend netwerk tussen zee- en binnenhavens. In verschillende regio’s wordt aan
regionale samenwerking concreet inhoud gegeven en ontstaat een logistiek netwerk dat klaar is voor
de toekomst. Vanzelfsprekend moet dit robuuste netwerk goed beschikbaar zijn.
Reeds eerder is uw Ministerie geïnformeerd over het economisch belang van binnenhavens.
Bijgevoegd treft u de samenvatting aan van het recente onderzoek, wat in opdracht van de NVB en in
samenwerking met de Erasmus Universiteit is uitgevoerd. In het rapport ‘Blue ports, de onmisbare
schakels’ is te lezen dat de direct toegevoegde waarde van Blue Ports € 8,2 miljard bedraagt. De
directe en indirecte, achterwaartse toegevoegde waarde is zelfs € 13,2 miljard groot.
Diverse Nederlandse binnenhavens maken deel uit van het ‘Core’en ‘Comprehensive’ netwerk van
het Trans Europese Vervoersnetwerk. Het voorgenomen beleid, met een beperking in de toegang
naar belangrijke binnenhavens, staat daar haaks op.
Zowel het belang van een robuust en beschikbaar achterlandnetwerk, als het economische belang
van de binnenhavens geven we nadrukkelijk aan u mee in uw overwegingen. We verzoeken u dan
ook om uw besluitvorming van landelijke bezuinigingen op bedieningstijden van bruggen en sluizen
te heroverwegen. Uiteraard zijn we bereid om, samen met andere belanghebbenden, mee te
denken over een oplossing.
Uw reactie zien we belangstellend tegemoet.

Hoogachtend,

M.H.H. van Haaren-Koopman
voorzitter

Bijlage: samenvatting rapport ‘Blue Ports, de onmisbare schakels’
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