
Watergebonden bedrijvigheid

Bedrijven aan het water  
Bedrijven voor het water



Wie spreekt?

• Leen Schipper, directeur Schipco Consultancy B.V.
• Schipco is een adviesbureau voor 

transportoplossingen, sterk praktisch gericht. 
• Vervoer en modaliteitshift (verandering van 

vervoerswijze) is voor Schipco een kernactiviteit. 
• De opdracht: een onderzoek uitvoeren naar de 

kansen en mogelijkheden voor watergebonden 
bedrijvigheid in Stichtse Vecht .
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Doel

Het belangrijkste doel van deze bespreking in de 
commissie is het delen van de stand van zaken en het 
ophalen van input voor het onderzoek watergebonden 
bedrijvigheid.

Om te beginnen informeer ik u over:
• Het belang van vervoer over water
• Relevante betrokkenen (inclusief andere overheden) 
• Recente (duurzaamheidsheids-) ontwikkelingen
• Economische kansen voor de gemeente Stichtse Vecht en de ondernemers
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Bedrijvigheid aan 
het water

• Aan- en/of afvoer van goederen
• personenvervoer
• Havens
• Bedrijvigheid emissie/geluid
• Logistieke concepten (city barge etc.)
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Mogelijkheden voor bedrijven om gebruik te maken van het water



Voorbeeld zero emissie



Bedrijven voor het water

• Economische toekomst
• Toeleveranciers
• Elektrificatie
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Belanghebbenden
watergebonden bedrijvigheid

• De gemeente Stichtse Vecht
• De provincie Utrecht
• Rijkswaterstaat
• Regelgevende instanties (wat voor 

bedrijvigheid?)
• Bedrijven en logistieke ketens
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Wat zien we in 
Stichtse Vecht?



Wat zien we?
Er is voldoende ruimte op het 

Amsterdam-Rijnkanaal .
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De situatie met het dichtslibbende verkeer ten opzichte van de mogelijkheden die het water nog biedt. Duurzaamheidsaspecten van vervoer over water. 



Wat zien we?
Stichtse Vecht ligt aan de hoofdas 

van het vervoer over water.





Wat zien we?

• De ruimte in Stichtse Vecht zelf is beperkt. Er 
zijn ruimtelijk weinig mogelijkheden voor 
watergebonden bedrijven, welke veel ruimte 
vergen: de grondprijs is te hoog.

• Ook is er sprake van andere ruimtelijke 
opgaven zoals woningbouw, energietransitie 
(voorbeeld Haven Ballast Nedam).



Wat zien we?
Enkele kansrijke gebieden 



Mogelijke zoekrichtingen

• Plekken Stichtse Vecht overslag (verder 
onderzoek)

• Haven Utrecht (doorvoer containers)
• Personenvervoer?
• Aansluiten provinciale/regionale activiteiten
• Toegevoegde waarde voor de vaarweg

Presentator
Presentatienotities
Bij overslag beperkte mogelijkheden.Toegevoegde waarde voor de vaarweg: goede faciliteiten bij de ligplaatsen / groene stroom etc. 



Hoe nu verder?
Wat is daar voor nodig?

Er zijn drie beleidsvarianten:
A. Geen extra inzet voor vervoer over water
B. Vervoer over water faciliteren
C. Vervoer over water actief stimuleren binnen de 

beperkte mogelijkheden

Wat is er voor nodig?
Optie C vereist nader onderzoek / Kosten nader in 
beeld brengen. 
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Geen extra inzet; mogelijkheden te beperkt /  gemeente is geen vaarwegbeheerder / bestaande voorzieningen in stand houden. Waar mogelijk faciliteren iom vaarwegbeheerder / vragen van bedrijven doorgeleiden naar relevante partijen ( RWS / Provincie/ Haven Utrecht) Actieve rol vergroening scheepvaart / rekening houden in RO / kansgebieden voor overslag verder onderzoeken edOpties a en b binnen de huidige capaciteit 



Input voor het onderzoek

• Ideeën?
• Vragen?
• Suggesties?  
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