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Logistieke kansen voor een nieuw kabinet

Geachte mevrouw Schippers,

Met handel en logistiek verdient Nederland haar brood. Om de verwachte economische groei ook
echt om te kunnen zetten in meer welvaart voor alle Nederlanders, moet aan meer economische
activiteiten echter wel ruimte worden geboden. Een goede doorstroming en afhandeling van het
vrachtverkeer over de weg, het water, het spoor en door de lucht is daarbij cruciaal.
Nu toekomstverkenningen onomstotelijk aangeven dat ons infrastructurele netwerk de groei van onze
economie niet kan bij benen, dreigt weer meer filevorming en stagnatie en komt de ontwikkeling van
onze welvaart in het gedrang. Dat willen wij samen met een nieuw kabinet voorkomen.
Namens 18 vertegenwoordigers uit de sector handel, transport en logistiek roepen wij de
onderhandelaars over een nieuw Kabinet op om tenminste 1 miljard euro per jaar extra te investeren
in meer, slimme en robuuste oplossingen om zowel de huidige en toekomstige knelpunten in ons hele
infrastructurele netwerk tijdig weg te nemen. En zo met gerichte investeringen kansen te bieden voor
Nederlandse ondernemingen.
In de bijgevoegde notitie treft u de voorstellen vanuit het gezamenlijke bedrijfsleven aan. Met deze
voorstellen willen wij een nieuw kabinet helpen de juiste keuzes te maken om het verdienvermogen
van het bedrijfsleven, en daarmee de welvaart van Nederland, verder te versterken.
Namens Handel en Logistiek Nederland, met vriendelijke groet,
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