Uitnodiging Symposium

“Kansen voor de binnenvaart in het Noorden
en de haven van Drachten”
Op vrijdag 20 september 2013 organiseert de gemeente Smallingerland een symposium voor havenbedrijven, watergebonden bedrijven, overheden en verladers over de kansen voor binnenvaart in het Noorden en de mogelijkheden van de
haven van Drachten. Het symposium is onderdeel van het havenevenement dat wordt georganiseerd in het kader van het
Skûtsjejier 2013.
Aanleiding voor het symposium is het project “Vaarweg Drachten” waarin gezocht wordt naar een breedgedragen oplossing
voor de verbetering van de bereikbaarheid via het water door de mogelijke aanleg van een nieuwe vaarweg. Hoewel de
haven van Drachten de grootste centraal gelegen binnenhaven is van het Noorden, waar ook nog watergebonden kavels
beschikbaar zijn, wordt in publicaties en onderzoeken over binnenvaart relatief weinig aandacht aan deze haven besteed.
Het doel van deze dag is dan ook om u een beeld te geven van de kansen voor de binnenvaart in het Noorden en wat dat
voor het vestigingsklimaat in de haven van Drachten betekent.
Het symposium vindt plaats bij: Philips Research Centre Consumer Lifestyle, Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten.
Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan dit symposium. Deelname is kosteloos. U kunt zich opgeven door een
e-mail te sturen naar ez@smallingerland.nl onder vermelding van uw naam, bedrijfsgegevens en telefoonnummer. Ruim
voor het symposium ontvangt u per mail een bevestiging*.
Meer informatie over het Havenevenement en het Skûtsjejier vindt u op www.skutsjejier.nl.
Wij hopen dat we op uw komst mogen rekenen. Ik heet u graag van harte welkom op 20 september!
Met vriendelijke groet,
Marjan van der Aart,
wethouder

Programma
10.00 u. Ontvangst
10.30 u. Welkomstwoord door wethouder
Marjan van der Aart
10.45 u. Mw. Annemarie Jorritsma, Voorzitter
Koninklijke Schuttevaer
11.15 u. Mw. Betty de Boer, noordelijk Tweede Kamerlid VVD
11.45 u. Pauze
12.00 u. Patrick Cnubben, Energyvalley
12.30 u. Lunch
13.30 u. Rondvaart door Haven Drachten en bezoek SMST
of Kijlstra Beton
15.30 u. Netwerkborrel
16.30 u. Einde

* Er kunnen maximaal 90 personen deelnemen, opgaven worden behandeld naar moment van binnenkomst. Wanneer het maximum bereikt is worden de volgende
aanvragen op een wachtlijst geplaatst. U ontvangt hierover dan bericht.
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