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Doelstelling en Ambitie

“Een duurzaam en veiliger goederenvervoer in 2028”
Gezondheid staat centraal

Slimmer, efficiënter en schoner!
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Opgave:

Goederenstromen en overslag

Totaal 200 mln. ton: in naar en door de provincie

58% over de weg (99 tot 125 mln. ton)

40% over het water (80 mln. ton)

2% over het spoor (5 tot 7,7 mln. ton)
Doorvoer: 140 mln. ton (70%)

Bij de binnenvaart is 90% doorvoer

Bij het vrachtverkeer is 55% doorvoer


Vervoer per vrachtauto is gestegen



Vervoer per binnenvaartschip is gedaald,
maar wel toename van 30% stukgoederen 30%:
van 610.000 TEU -> 780.000 TEU



Minder overslagactiviteit in binnenhavens
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Actielijnen
Actielijn 1. Doorontwikkelen kwaliteitsnet goederenvervoer

het in goede banen leiden van het goederenvervoer, het stimuleren van effciënt goederenvervoer stimuleren en het terugdringen van
de negatieve effect van het goederenvervoer

een visie op onze rol voor onderdelen van het uitvoeringsprogramma en welke pilots we uit gaan voeren

evaluatie van het huidige kwaliteitsnet goederenvervoer en ontwikkeling van een multimodaal kwaliteitsnet goederenvervoer

opzetten van een regioloket goederenvervoer (aanspreekpunt en deling van kennis en data)
Actielijn 2. Monitoren externe veiligheid

Het bewaken van de externe veiligheid rondom auto-, spoor- en waterwegen (Wet vervoer gevaarlijke stoffen).

Het beperken van het transport van gevaarlijke stoffen in de bebouwde kom door het in stand houden van een provinciedekkende gemeentelijk routering.

Gemeenten wijzen de wegen aan waarover vrachtwagens met gevaarlijke stoffen mogen rijden en de provincie heeft hierbij een
coördinerende taak. Elke 5 jaar herziening van het register externe veiligheid.
Actielijn 3. Verduurzaming goederenvervoer

Het beperken van geluidhinder; het verbeteren van de luchtkwaliteit en het klimaat en terugdringen van de uitstoot (Nox, CO2).

Een aanpak om goederenstromen en stadsdistributie in de provincie te verduurzamen:
1. onderzoek naar kansen voor modal shift; 2. verbreding kansrijke projecten; 3. uitvoering kansrijke projecten.

Vervolgonderzoek schone binnenvaart: aanpak voor stimulering vervoer over water en minimalisering van negatieve aspecten.

Provinciaal netwerk ‘clean energy hubs’: onderzoek kansrijke locaties, stimulering samenwerking en bijdrage aan de realisatie..

Verduurzamen goederenstromen provinciale organisatie: eigen inkoop en afvalstromen, eigen GWW-bouwprojecten. Dit doen
we deze stromen slimmer, effciënter en groener te organiseren

Er is een visie en kansrijke projecten zijn uitgevoerd
8 december 2020
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Onderzoek binnenvaart - Vraag 1. Geïdentificeerde kadegebonden locaties met kade en hun potentie


Aanpak: regio’s, vaarkaarten, BVB-lennis, google maps en interviews





Methodologie: functies en criteria van kades

Mogelijke functies: stadslogistieke hub, bouwhub, regulier: bulk, container, clean energy hub
Criteria voor geschiktheid voor een van de mogelijke functie: Vaarwater; Moet groot genoeg zijn; Wegontsluiting;
‘last mile’ naar eindbestemming); Interessant gebied dichtbij, bijvoorbeeld een bedrijvencluster, of een stadsdeel.



Indicatieve cijfers en uitkomsten: 27 locaties gevonden; Vooral rond Utrecht Stad en Nieuwegein.
 7 hebben zo weinig potentie dat er geen verdere scan gedaan is; Te klein vaarwater, geen vrachtstromen, etc.
 11 zouden potentie kúnnen hebben;
 9 hebben potentie, hoewel meestal met randvoorwaarden



Aanbevelingen:
 Breng bouwplannen in kaart; Lokale bouwplannen in de nabije toekomst zijn vitaal om te bepalen of en waar
bouwhubs mogelijk zijn.
 Gebruik kades om bedrijvencluster te bevoorraden; Kades die dicht tegen bedrijvencluster liggen (o.a. Liesbosch)
kunnen worden ingezet om de lokale bedrijven te bevoorraden via het water.
 Langshaven Wijk bij Duurstede overwegen als bundellocatie en/of als Clean Energy Hub. Door locatie dicht bij
kruispunt van belangrijke vaarwegen lijken er mogelijkheden te zijn voor een punt waar schepen duurzame energie
(waterstof, batterijcontainers) aan boord kunnen nemen.
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Lijst gevonden kadelocaties per regio
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Onderzoek binnenvaart - Vraag 2. Aanbod walstroom en ligplaatsen



Aanpak:
 gesproken met RWS, Walstroom.nl; Parkline-Aqua, BLN;
 Methodologie: kaartstudie google maps & vaarwegenkaart en van blauwegolfverbindend.nl
 Mogelijke functies: stadslogistieke hub, bouwhub, regulier: bulk, container, clean energy hub
 Criteria voor geschiktheid: bij ligplaatsen



Uitkomsten:
 Walstroom: grote onduidelijkheid en weinig aanbod in de provincie
 Ligplaatsen: vrij veel aanbod, maar ook veel onduidelijkheid.
(RWS weet niet aantal ligplaatsen; Blauwegolfverbindend.nl geeft grofweg 50 locaties weer op
een locatie kunnen meerdere schepen liggen); Netwerk lijkt op het eerste gezicht redelijk
dekkend. Echter, buiten stedelijk gebied nemen voorzieningen af.



Aanbevelingen;
 Creëer een duidelijke website met overzicht;
 Wat betreft ligplaatsen is er blauwegolfverbindend.nl, dat een redelijk beeld geeft;
 Voor walstroom zou een soortgelijke pagina moeten komen waarin locaties van commercieële aanbieders,
Rijkswaterstaat, gemeenten en havens inzichtelijk worden gemaakt.
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Openbare ligplaatsen
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Onderzoek binnenvaart - Vraag 3. Vlootanalyse: grootgebruikers van het wegennet


Aanpak:
 Analyse laten uit voeren in BIVAS;
 checks uitgevoerd op Marinetraffic.com
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Verduurzamen Goederenstromen en stadsdistributie
•
•
•
•

verkennen netwerk logistieke hubs (o.a. Merwedekanaal, Liesboschhaven, City Barging)
participeren in bovenregionaal netwerk bouwlogistiek (Metropolitan Hub System)
opzetten en participeren in Lean&Green Off Road (modal shift)
Participeren in digitale modal shift platforms (bv. 4-shipping, Keany e.a.) – regiodesk (dataportal)
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Mobiliteitsplan 2040 Gemeente Utrecht
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Pilot Afval en bouwmaterialen
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Bouwlogistiek: veel, zwaar, inefficient

Merwedekanaalzone
Bevoorrading en bouwtransport via het water.
• Afval- en grondstoffen slimmer te hergebruiken in het gebied
en af te voeren.

Circulair;
‘vol heen, vol terug’
Omgevingsvisie
Merwedekanaal

Circulair: ‘vol heen, vol terug’
Omgevingsvisie Merwedekanaal
Merwedekanaalzone ‘5’ wordt in komend jaren
circa 80.000 m2 aan gebouwen gedemonteerd
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Hoe kunnen we elkaar versterken – samenwerken?
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