Vervolg Natte bedrijventerreinen en binnenhavens
Workshop 2: synchromodaliteit en logistieke concepten
Bij deze nodigt de Provincie Zuid Holland u uit voor de tweede workshop n.a.v. de masterclass “Natte
bedrijventerreinen en binnenhavens” van 10 november 2011.
Inleiding?
Deze workshop zal gaan over logistieke concepten waarmee goederenvervoer efficiënter en effectiever over
water vervoerd kan worden. Dit thema kwam tijdens de evaluatie naar voren als gewenst om verder uit te
diepen tijdens een workshop. De workshop krijgt echter als insteek synchromodaliteit en de mogelijkheden
die dit biedt voor bedrijven(terreinen) in Zuid-Holland. Synchromodaliteit is het brede begrip van waaruit we de
diverse aspecten van vervoer over water, zoals logistieke concepten, nader kunnen belichten.
Beoogd resultaat van de workshop?
Synchromodaliteit moet leiden tot meer vervoer over water. Deze workshop probeert inzichtelijk te maken welke
voordelen synchromodaliteit kan bieden en welke rol lokale en regionale overheden hierin hebben. Door
partijen bij elkaar te brengen die vanuit verschillende invalshoeken een inbreng kunnen leveren, hopen we op
een resultaat dat meer is dan de som der delen.
Voor wie is de workshop?
Synchromodaliteit raakt veel beleidsterreinen en daarom hopen wij op een mix van aanwezigen vanuit
gemeenten met een ruimtelijke ordening, milieu, economische en/of mobiliteit als beleidsterrein. Daarnaast zijn
het bedrijfsleven (o.a. verladers), binnenvaartschippers en belangenverenigingen van harte welkom om een
bijdrage te leveren tijdens de workshop.
Programma
15.45 Inloop
16:00

Welkom + toelichting door de provincie

16:15

Synchromodaal transport: kansen voor Zuid-Holland
Presentatie Rikkert de Kort (Buck Consultants International)

17:00

Case I*: Synchromodaliteit en containers

17:45

Pauze incl. lichte maaltijd

18:30

Case II*: Synchromodaliteit en bulk

19:15

Samenvatting en discussie

19:45

Sluiting

* Tijdens de cases hebben we uw inbreng nodig. Indien nodig zullen de cases in kleinere deelgroepen besproken worden, waarbij
we zullen letten op de veelzijdigheid van de deelgroepjes.
Wanneer?
13 november van 16.00 tot 20.00 uur
Waar?
De locatie is momenteel nog niet bekend. Deze volgt zo spoedig mogelijk, maar zal zeker op loopafstand van
het Centraal Station Den Haag liggen.
Aanmelden?
Wilt u zich aanmelden voor deze workshop geeft u dan op bij Rob Poolen (r.poolen@pzh.nl of 070 441 73 21).
Graag daarbij aangeven wat voor functie u hebt en welk beleidsveld (indien werkzaam bij overheden).
Deelname is kostenloos.
Wij hopen van harte op uw aanwezigheid!

