Provincie Zuid-Holland
Kennisdelen om ruimte te maken
Programma masterclass I 2014

30 januari 2014
16.00 tot 20.00 uur, inloop vanaf 15.30
Locatie: Caballero Fabriek, Saturnusstraat 60, Laurenszaal, Den Haag

Masterclass I: Economisch gebruik van de vaarwegen in relatie tot bedrijventerreinen
De overheid en het bedrijfsleven verwachten een groei van het goederenvervoer, zeker in Zuid-Holland.
Een keerpunt van deze voor de economie positieve ontwikkeling is het gevaar voor het dichtslibben van de
wegen en de daarmee gepaard gaande verslechtering van de luchtkwaliteit.
Een alternatief is vervoer over water en/of spoor. In de praktijk blijkt dat niet zo makkelijk te faciliteren.
Terwijl er in Zuid-Holland zeker kansen liggen, m.n. voor vervoer over water.
Eind 2011 heeft de provincie hierover een masterclass georganiseerd. Toen werd duidelijk dat nog veel
zaken verder onderzocht moesten worden. Daarom heeft de provincie Panteia opdracht gegeven voor een
analyse naar het economisch gebruik van het vaarwegen netwerk in relatie tot de bedrijventerreinen in
Zuid-Holland. Daarnaast hebben we een aantal verdiepende workshops gehouden. Hiermee hebben we
meer inzicht gekregen in het gebruik van de vaarwegen, nu en in de toekomst. Deze inzichten willen we
graag delen en met u bediscussiëren in een masterclass op donderdag 30 januari 2014.
Programma
15.30 uur Inloop
16.00 uur Welkom en introductie

Margreet Verwaal (PZH)

16.15 uur Uitkomsten onderzoek “Economische potentie van de

Rob de Leeuw van Weenen en/of

vaarwegen i.r.t. bedrijventerreinen”
17.20 uur Wat kunnen we met de resultaten doen? Blik op de toekomst

Richard van der Liere (Panteia)
Gerard Wesselink (PZH)

en de mogelijkheden voor vrachtvervoer over water en de rol
van bedrijventerreinen en overslaglocaties
18.00 uur PAUZE met maaltijd
19.00 uur Werksessies
Centraal tijdens deze sessies staat de vraag hoe we met elkaar de gesignaleerde kansen kunnen
benutten.
20.00 uur Sluiting met mogelijkheid voor een borrel

Het onderzoek van Panteia zal z.s.m. op de provinciale website worden geplaatst. Via www.zuidholland.nl/masterclasseconomie zal deze terug te vinden zijn.
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U kunt uzelf aanmelden door een mail met uw contactgegevens te sturen naar Rob Poolen
(r.poolen@pzh.nl). Wanneer u dit n.a.v. de vooraankondiging al gedaan heeft is dat niet meer nodig. Aan
deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.
Voor de routebeschrijving naar de Caballero Fabriek: http://www.cabfab.nl/contact/routebeschrijving/

