Transport, Mobiliteit en Vervoer

Binnenhavens: kansen voor regio’s
Binnenhavens zijn belangrijke vestigingsplaatsen voor industriële en logistieke bedrijven die voor de
productie en/of distributie van goederen gebruik maken van transport via het water. De binnenhavens
functioneren als multimodale knooppunten voor het transport en de overslag van goederen via het
water. In elke regio spelen de binnenhavens een essentiële rol als knooppunt in het logistieke netwerk. Daarnaast zijn de binnenhavens van belang voor de werkgelegenheid, bereikbaarheid en leefbaarheid in de regio. Het kabinet geeft in het beleidsprogramma aan dat “binnenhavens een kritische
succesfactor zijn voor de concurrentiepositie van de binnenvaart”.
In de (her)ontwikkeling van binnenhavens worstelen
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knooppunt van regionaal belang. Provincies en regiona-

heden. De potenties en belangen van binnenhavens en

le samenwerkingsverbanden dragen zorg voor de

vervoer over water worden nog onvoldoende erkend en

bereikbaarheid van de economische kerngebieden en

benut door de regio’s.

het reserveren van voldoende ruimte voor multimodale
knooppunten. Gemeenten kunnen door herontwikkeling

Verbetering (regionale) bereikbaarheid

van de binnenhavens faciliteiten en ruimte bieden voor

Het bereikbaar houden van economische kerngebieden

vestiging van (watergebonden) bedrijven.

is voor veel bedrijven essentieel. De groei van het
goederenvervoer leidt echter tot een toenemende
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Maatschappelijk belang binnenhavens
Intensiever gebruik van de vaarwegen en de binnenhavens voor goedkoop, betrouwbaar en milieuvriendelijk
transport van goederen door bedrijven kan de regio
economische, maar ook maatschappelijke voordelen
opleveren. Samen met bedrijven kunnen gemeenten
maatregelen nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren
door de binnenhavens beter te benutten en bedrijven
meer te laten vervoeren over water.
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Waarom Ecorys?

Financial engineering
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gemeenten, provincies en bedrijven. Ook ondersteunen
wij de klant bij het proces om plannen op de beleids-

Financiële haalbaarheid gebiedsontwikkeling

agenda te zetten

Om de financiële haalbaarheid te kunnen bepalen van
complexe en grootschalige gebiedsontwikkelingen is het

Opstellen business cases

opstellen van een integrale grondexploitatie cruciaal.

Door middel van het opstellen van gedetailleerde busi-

Onze ervaring leert dat het van groot belang is om vroeg
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Wanneer een helikopterview nieuwe strategische
impulsen kan brengen.
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