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Samenvatting
Onderzoeksvraag
De Raden voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) hebben in hun werkprogramma
voor 2012-2013 zeven adviesonderwerpen benoemd. Eén van deze zeven adviesonderwerpen is: “De Logistieke kracht van Nederland”. Voor dit onderwerp zal de raadscommissie Logistieke Kracht, die is ingesteld door de RLI, het advies uitwerken. De hoofdvraag van
het advies luidt: Wat moet de overheid1 doen om de logistieke sector zelf en de sector
als ‘enabler’ voor de topsectoren chemie, agrofood en high tech in 2040 optimaal te
laten functioneren?
In het voorbereidende werk voor deze adviesvraag werd geconstateerd dat er de afgelopen
10 jaar door verschillende organisaties diverse rapporten met beleidsaanbevelingen voor de
overheid inzake de logistieke sector in Nederland zijn gepubliceerd. Echter, de onderzoeksvraag voor dit rapport is wat het verband is tussen deze beleidsaanbevelingen: in
hoeverre zijn ze opgevolgd, wat voor resultaat hebben de aanbevelingen in de praktijk gehad, en welke conclusies zijn hieruit te trekken?
Buck Consultants International (BCI) heeft in opdracht van de RLI in deze literatuurstudie
een top-25 van logistiek strategische rapporten met beleidsaanbevelingen voor de overheid
geselecteerd, hieruit de belangrijkste rode draden gehaald, en is nagegaan hoe deze aanbevelingen in de praktijk zijn opgevolgd. De literatuurstudie zal dienen om in 2012 de bovenstaande hoofd adviesvraag mede te beantwoorden.

Top-25 van logistiek strategische rapporten: aanbevelingen voor
zes rollen overheid
Bij de start van de literatuurstudie heeft BCI een top-25 van rapporten op het gebied van
logistiek beleid in Nederland (en deels Europa) in 2002-2011 samengesteld, op basis van
een ‘long list’ met een kleine honderd rapporten. De belangrijkste twee criteria voor opname
in de top-25 waren de volgende:
•
•

1

er diende een analyse gegeven te worden van het concurrentievermogen van (een deel
van) de sector logistiek, en
er dienden duidelijke en concrete beleidsaanbevelingen voor de overheid geformuleerd
te worden, maar de rapporten dienen niet door de overheid zelf geschreven en uitgebracht te zijn.

Daarbij gaat het om de verschillende rollen van de overheid: wet- en regelgevend, controlerend, richtinggevend, investerend, faciliterend, stimulerend en aanjagend.
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Deze top-25 van rapporten op logistiek beleidsgebied uit de periode 2002-2011 bevatten
gezamenlijk een groot aantal aanbevelingen voor de overheid, namelijk 173. Deze zijn te
vinden per rapport in bijlage 1, terwijl een overzicht wordt gegeven in bijlage 2. De aanbevelingen aan de overheid vallen in te delen in zes verschillende categorieën, afhankelijk van
de rol van de overheid:
1
2
3
4
5

6

Wet/regelgevend: de overheid kan in deze rol sturend optreden richting de logistieke
sector, maar moet de concurrentiepositie van het bedrijfsleven niet uit het oog verliezen.
Controlerend: deze rol wordt in de praktijk via verschillende instanties en organen uitgeoefend. De douane en inspectiediensten spelen een belangrijke rol.
Richtinggevend via beleid: In deze rol worden strategische visies opgesteld en onderzoek uitgevoerd met een niet-verplichtend karakter.
Investerend in infrastructuur: De overheid heeft ook een specifieke rol in het financieren
van de aanleg van de infrastructuur.
Stimulerend: De overheid kan verder gewenste logistieke ontwikkelingen op meerdere
manieren stimuleren: via een financiële of organisatorische ondersteuning, of het ‘makelen en schakelen’ om verschillende partijen bij elkaar te krijgen.
Aanjagend: Tenslotte kan de overheid een aanjagende rol vervullen door als eerste gebruiker op te treden bij logistieke innovaties.

De verdeling van de diverse beleidsaanbevelingen over de rollen is als volgt:

Tabel 1

Overzicht beleidsaanbevelingen in top-25 rapporten, verdeeld naar overheidsrol

Nr Rapport: Organisatie, jaartal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

BCI/Rebel Group, 2011
Topteam Logistiek, 2012
Ernst & Young, 2011
Kernteam BLTR, 2011
EC, 2011
NEA, 2011
Raad V&W/BCI, 2010
TNO, 2010
TRANSUMO, 2010
World Bank, 2010
ABN-Amro/NEA, 2009
BCI, 2009
Greenports Nederland, 2009
ECN, 2009
Capgemini, 2009
BCI/SEO, 2009
Cie van Laarhoven, 2008
TNO, 2006
Cie van Laarhoven , 2006
NDL, 2006
Club van Maarssen, 2005
AWT, 2004
TNO, 2003
Raad V&W/IG&H, 2003
WRR, 2003
Totaal beleidsaanbevelingen
Legenda:
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1. Wet/regelgevend
2
1
1

2. Controlerend

6
1
1
2

1

2
4

2
1

3. Richtinggevend
3
3
1
3
1
2
1
1
11

1

1

1

2
1

1

2

1
1
2
27

1
1
12

x
x
x

=1
= 2/3
= 4 of meer

5
1
6
7
2
1
4
1
3
5
2
3
1
1
2
70

4. Investerend
1
1
4
1

5. Stimulerend

6.Aanjagend

6
1
2
2
1

1
1
1
1
3
1

2
1
1

1

1
3
23

2
5
1
1
1
1
1
1
3
1
2
2

1
34

1

1

1
1
2

7

2

De belangrijkste conclusie uit deze analyse is dat de overheidsrol waarvoor in de top-25
rapporten uit de afgelopen 10 jaar de meeste aanbevelingen zijn gedaan de richtinggevende rol is (rol 3). In totaal zijn 70 van de 173 beleidsaanbevelingen op deze overheidsrol gericht, dat is 40% van de aanbevelingen. Daarna volgen de stimulerende en wet- en regelgevende rol, terwijl de aanjagende rol het minst in de aanbevelingen terugkomt. De belangrijkste reden dat deze top-25 rapporten vooral aanbevelingen bevatten voor de rol van de
overheid als richtinggevende beleidsmaker in het proces is dat de Nederlandse overheid de
laatste 10 jaar regelmatig met beleidsnota’s en –brieven de koers voor het mobiliteits-,
mainport- en logistieke beleid uitgezet heeft, en de auteurs van de rapporten deze koers
vaak bijgesteld willen zien.

Overzicht zeven rode draden in 10 jaar logistieke beleidsaanbevelingen
Om inhoudelijk lijn aan te brengen in de grote hoeveelheid beleidsaanbevelingen zijn ze
gegroepeerd in zeven inhoudelijk-logistieke beleidsthema’s, die als rode draad aangeduid
kunnen worden. Deze zeven rode draden zijn de volgende;
Tabel 2

Zeven rode draden in de beleidsaanbevelingen voor de overheid betreffende logistiek

Belangrijke Rode Draden in 10 jaar aanbevelingen voor logistiek overheidsbeleid
Bestuurlijk/wet- en regelgeving aanpassen: Creatie van bestuurlijke ruimte voor logistiek ondernemerschap. De overheid kan door passende wet- en regelgeving en controlerende activiteiten nationaal en
internationaal de concurrentiekracht van de logistieke sector ondersteunen.
2 Stimuleren van logistieke samenwerking: Stimuleren van actieve samenwerking tussen overheid, bedrijven en kennisinstellingen om logistieke concurrentiepositie te verbeteren, op programma- of projectbasis,
in wisselende samenstellingen.
3 Ontwikkeling van één logistiek netwerk Nederland: Mainports en achterlandregio’s moeten gezamenlijk
logistieke activiteiten in een netwerk ontwikkelen en niet los van elkaar. Door naadloze verbindingen te
maken kan beter op de klantvraag worden ingespeeld.
4 Opzetten van intermodale verbindingen: Het ontwikkelen van intermodale verbindingen in Nederland zal
de concurrentiekracht vergroten, omdat van verschillende transportwijzen gebruik kan worden gemaakt.
5 Ketenregie bevorderen: Een strakke regie op de goederenstromen zorgt ervoor dat goederen betrouwbaar, duurzaam en tegen de afgesproken vervoerscondities worden bezorgd, en dit versterkt de concurrentiepositie van Nederland.
6 Duurzaamheid bevorderen: Een combinatie van logistieke efficiency en duurzame uitvoering van deze
logistieke activiteiten versterkt de concurrentiekracht van de sector. Duurzaamheid wordt steeds belangrijker voor logistieke bedrijven, en dit gaat vaak hand in hand met een effectief operationeel proces.
7 Innovatie stimuleren: Stimuleren van logistieke innovatie en kennisopbouw bij bedrijven en onderwijsinstellingen. Deze innovatie is belangrijk om de logistieke koppositie in Europa vast te houden, en de concurrentie voor te blijven.
1

In de praktijk blijkt dat lang niet alle aanbevelingen uit de top-25 rapporten met succes zijn
opgepakt. De overheid heeft het meeste resultaat geboekt met uitvoering van aanbevelingen waar zij het primaat op heeft: de bestuurlijke wet- en regelgeving en het investeren
in/opzetten van intermodale links. Het wordt echter lastiger als er voor succes samenge-
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werkt moet worden met andere partijen, omdat het dan mede afhankelijk is van de opstelling van deze partijen.
Daarnaast lagen veel aanbevelingen op het gebied van logistieke innovatie, omdat dit de
concurrentiepositie van de Nederlandse logistieke sector kan verbeteren. Het blijkt in de
praktijk echter niet gemakkelijk om daadwerkelijk innovaties voor elkaar te krijgen in deze
sector, deels vanwege de economische situatie maar ook omdat logistieke dienstverleners
betrekkelijk weinig slagkracht hebben om te investeren. Er waren daarnaast maar beperkt
aanbevelingen in de rode draden faciliteren van logistieke netwerken en bevorderen van
duurzaamheid. De onderstaande tabel biedt een overzicht.

Tabel 3

Overzicht van succes uitvoering beleidsaanbevelingen in zeven rode draden

Rode Draad
1
Wet- en
regelgeving
aanpassen

Beleidsaanbevelingen
36, meer dan gemiddeld
succes in opvolging

2

Samenwerking stimuleren

23, gemiddeld succes in
opvolging

3

Faciliteren
van logistieke netwerken

15, minder dan gemiddeld
succes in opvolging

4

Stimuleren
opzet intermodale verbindingen

21, meer dan gemiddeld
succes in opvolging

5

Ketenregie
bevorderen

26, gemiddeld succes in
opvolging
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Soorten aanbevelingen
• Versnellen van besluitvorming.
• Innemen internationale actieve voortrekkersrol.
• Balans maatschappelijke belang en concurrentiepositie
bedrijfsleven.
• Flexibiliteit in toepassing wet- en regelgeving als dit gewenst is.
• Overheid als makelaar en schakelaar.
• Overheid als starter van een tripartiete initiatief (triple
helix).
• Overheid als informatieverstrekker en aanjagend.
• Overheid die vanuit 1-loket gedachte vast aanspreekpunt biedt.
• Overheid als integrale strateeg voor de draaischijf Nederland.
• Overheid als beslisser over projecten van nationaal belang.
• De synergie die er tussen mainports onderling, en mainports en achterlandgebieden kan bestaan.
• Stevige verbondenheid van mainport met achterlandregio’s.
• Het blijven investeren in intermodale infrastructuur.
• Het stimuleren en ontwikkelen van intermodale diensten.
• Het opstarten van projecten op het gebied van goederenvervoermanagement en beter benutten.
• Het aanvullend investeren in een ICT-platform.
• Het opstellen en ingevoerd krijgen van ketenstandaarden.
• Het actief stimuleren van mogelijkheden voor nieuwe
ketenregie initiatieven.
• Het ontwikkelen en aanpassen van overheidsdiensten
aan ketenregiewensen van bedrijven.
• Bieden van het juiste ondernemersklimaat voor ketenregie.

4

Rode Draad
6
Duurzaamheid bevorderen

Beleidsaanbevelingen
18, gemiddeld succes in
opvolging

7

34, minder dan gemiddeld
succes in opvolging

Innovatie
stimuleren

Soorten aanbevelingen
• Financiering om duurzamer te werken in de logistiek.
• Overheid kan op maat gesneden regelgeving opstellen
voor duurzame logistiek.
• Overheid kan ontwikkeling van duurzame technologie
stimuleren.
• Overheid kan consumenten/bedrijven bewust maken van
milieu invloed.
• Overheid kan als incubator van innovatie dienen.
• Overheid als aanjager van innovaties door rol als eerste
klant.
• Overheid als partner in het ontwikkelen van nieuwe vormen van logistieke innovatie.

Overzicht rode draden in huidig logistiek overheidsbeleid
Het logistieke beleid van de Nederlandse overheid is vastgelegd in diverse beleidsnota’s,
programma’s en brieven. De meeste van deze beleidsnota’s en –brieven zijn breed gericht
op mobiliteit, zeehavens, luchthavens, concurrentievermogen of de topsectoren. Twee brieven bevatten echter actieagenda’s die specifiek gericht zijn op de logistieke sector: de Beleidsbrief Logistiek en Supply Chains (2006) en de Bedrijvenslevenbrief Naar de top (2010).
De genoemde beleidsacties in deze brieven zijn te koppelen aan elk van de zeven rode
draden, maar de stand van zaken in 2011/2012 bij het uitvoeren van de voorgenomen acties verschilt per draad.

Tabel 4

Overzicht overheidsbeleid met raakvlakken logistiek sector Nederland 2002-2011

Rode Draad en beleidsaanbevelingen
in top-25
1 Wet- en regelgeving aanpassen /
36,
meer
dan
gemiddeld succes
in opvolging

Teruggekomen in beleiddocumenten overheid?
(focus op 6. Beleidsbrief 2006 en 1. Bedrijvenbrief
2011)
Ja, onder andere in (2006) 8. Nederland blijft zich
internationaal inzetten voor open grenzen voor het
goederenvervoer en een level playing field qua regelgeving en handhaving en 9. Ingezette acties om
administratieve lastendruk te verlagen doorzetten en
(2011) 5. Vereenvoudiging van relevante wet- en
regelgeving. Daarnaast staat deze rode draad centraal in het rapport van de Commissie Elverding,

2 Samenwerking
stimuleren / 23,
gemiddeld succes
in opvolging

Ja, onder andere in (2006) 4. Versterken samenwerking bedrijven en kennisinstellingen door Kennisakkoord Logistiek en acties in kader van nieuwe programma Transportefficiënte Economie en (2011) 3.
Stimuleren van nauwere samenwerking tussen de
Nederlandse zeehavens via het acht punten plan
van de Havenalliantie. Ook in andere beleidsrapporten, zoals de Nota’s Zeehavens en Luchthavens,
staat intensievere samenwerking tussen de zee- en
luchthavens centraal.
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Stand van zaken 2011/2012
Gaande. Als deze voorgenomen acties compleet gerealiseerd kunnen worden, is het
logistieke beleid in deze rode
draad succesvol. Echter, de
vraag is of deze ambities in de
praktijk volledig haalbaar zijn.
De acties zijn nu nog te weinig
afgebakend om het succes
goed te kunnen meten.
Deels afgesloten. De samenwerking tussen bedrijven en
kennisinstellingen is formeel
gesloten, maar vraag is wat
bedrijven in de praktijk hier aan
hebben. De havens werken
meer samen, maar nog steeds
op afstand van elkaar vanwege
concurrentieoverwegingen. De
samenwerking tussen luchthavens is gemakkelijk vanwege
de grotere verschillen.

5

Rode Draad en beleidsaanbevelingen
in top-25
3 Faciliteren
van
logistieke
netwerken / 15, minder dan gemiddeld
succes in opvolging

4 Stimuleren opzet
intermodale verbindingen / 21,
meer dan gemiddeld succes in
opvolging

Teruggekomen in beleiddocumenten overheid?
(focus op 6. Beleidsbrief 2006 en 1. Bedrijvenbrief
2011)
Ja, onder andere in (2006) 10. Uitvoeren/evalueren
investeringspakket van Nota Mobiliteit om tot hoogwaardig infrastructuurnetwerk te komen, 11. Voortgaan met het streven naar beprijzing, onder andere
conform de afspraken daarover in de Nota Mobiliteit,
12. In het programma Transportefficiënte Economie
afspraken maken over vastgestelde kwaliteitsnetten
voor
optimaal
vervoer
en
(2011) 4. Ontwikkeling van een kernnetwerk van
(inter)nationale verbindingen en multimodale knooppunten door de ontwikkeling van een gemeenschappelijke visie van het bedrijfsleven, havenbedrijven en
(regionale) overheden op een kernnetwerk van achterlandverbindingen.
Ja, onder andere in (2006) 13. Bevorderen van efficiënt gebruik van alle modaliteiten door onderzoek
naar mogelijkheden van modal shift, wegnemen van
administratieve belemmeringen, innovatie om overslagkosten te besparen en ruimtelijk beleid voor
behoud van multimodaal ontsloten bedrijventerreinen en (2011) 2. Ontwikkeling van een synchromodaal transportsysteem via start van een concrete
pilot en ontwikkeling van faciliteiten om ‘a-modaal’ te
boeken. Ook deze rode draad komt terug in de Economische Visie op mainport Rotterdam

5 Ketenregie
bevorderen / 26,
gemiddeld succes
in opvolging

Ja, Niet in 2006 maar wel in (2011) 1. Naadloze
informatievoorziening in het logistieke systeem via
een open ICT-platform via een Masterplan, aanpassing van de governance structuren van port community systemen en ontwikkeling van pilotprojecten.
Ketenregie is een relatief nieuwe term die in 2006
geïntroduceerd is, en dus nog beperkt terugkomt.

6 Duurzaamheid
bevorderen / 18,
gemiddeld succes
in opvolging

Ja, onder andere in (2006) 15. Bevorderen van
energiebesparing in het goederenvervoer door onder
meer het programma Transportefficiënte Economie
en de innovatiefondsen binnenvaart en zeevaart.
Niet specifiek in 2011. Duurzaamheid komt wel in
andere rapporten terug, de Nota Duurzame Zeehavens gaat hier zelfs geheel over.
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Stand van zaken 2011/2012
Deels gaande, deels verandert. Het opzetten van Logistieke netwerken, waarin het
uitwisselen van goederen en
informatie naadloos verloopt, is
de grootste uitdaging. Aansluiting bij het EU Witboek is essentieel. Beprijzing is politiek
inmiddels
een
gepasseerd
station. De ontwikkeling van het
kernnetwerk is in 2012/2013
essentieel, en stappen worden
gezet, maar afloop is onzeker.
Gaande, de opzet van intermodale verbindingen is deels een
succes (Betuweroute 6.000
treinen per kwartaal), maar
potentie voor modal shift is
groter. Synchromodaal transport lijkt potentiële oplossing,
maar staat nog in kinderschoenen. Economische situatie nu
lastig voor forse groei intermodale verbindingen, maar verladers zijn steeds meer geïnteresseerd.
Lacune. De ontwikkeling van
ketenregiediensten is een dilemma voor overheden. De
lead ligt bij bedrijven, maar
overheden kunnen pro-actief
ondersteunen door open ICTplatform te laten ontwikkelen.
Dit gebeurt nog mondjesmaat,
ook ketenregie op bedrijventerreinen kan bijvoorbeeld beter.
Afgesloten. Duurzaamheid is
de laatste vijf jaar van groot
belang geworden, en zit in
strategie van veel logistieke
bedrijven. Gevolg is dat aparte
acties niet echt meer nodig zijn,
het wordt grotendeels meegenomen als voorwaarde in ketenregie en intermodaal netwerk.

6

Rode Draad en beleidsaanbevelingen
in top-25
7 Innovatie stimuleren / 34, minder
dan
gemiddeld
succes in opvolging

Teruggekomen in beleiddocumenten overheid?
(focus op 6. Beleidsbrief 2006 en 1. Bedrijvenbrief
2011)
Ja, onder andere in (2006) 7. Versterken security als
competentie: logistieke dienstverleners kwalificeren
zich als veilige exploitant en partijen onderzoeken
samen hoe ketenbeveiliging innovatievoordelen kan
bieden voor het bedrijfsleven en (2011) 6. De ontwikkeling en uitvoering van een innovatiecontract in
de logistiek, om bijvoorbeeld een Cross Chain Control Center als demonstratieproject uit te werken.

Stand van zaken 2011/2012
Aandacht, maar uitkijken
voor stagnatie. Deze rode
draad kent veel acties, maar
deze werden in het verleden
minder dan gemiddeld succesvol afgerond. De innovatiecontracten bieden concrete kansen, maar aandacht voor betrokkenheid MKB.

De belangrijkste conclusie uit deze analyse is dat de zeven rode draden van de beleidsaanbevelingen uit de top-25 rapporten weliswaar elk terugkomen in de actieagenda’s Beleidsbrief (2006) en de Bedrijfslevenbrief (2011), maar dat er bij de voortgang van de uitvoering nog vraagtekens zijn. De activiteiten op het gebied van de rode draden 4. Faciliteren
van logistieke netwerken en 7. Innovatie zijn in het verleden het meest gestagneerd, en het
Topteam Logistiek, het Ministerie van EL&I, de kennisinstellingen moeten gezamenlijk actief
zijn om dit niet te laten gebeuren.
Voor de RLI is hierbij mogelijk een goed passende complementaire rol weggelegd, omdat
de organisatie als vraagstelling voor de komende jaren heeft wat de overheid moet doen
om de logistieke sector zelf, en de sector als ‘enabler’ voor de topsectoren chemie, agrofood en high tech, in 2040 optimaal te laten functioneren. Dit resulteert in een lange termijn
visie, die goed richting kan gegeven aan de uitwerking van de actieagenda’s en rode draden in de komende jaren, en onder andere gevoed kan worden door meningen van bedrijven. Een voorbeeld zijn de toekomstscenario’s die door ’s werelds grootste logistieke
dienstverlener DHL is uitgewerkt in haar Logistics 2050 rapport (2012).

Concluderend: Rode draden illustratie omslag in overheidsbeleid
logistiek
De ontwikkeling in de zeven rode draden in de afgelopen 10 jaar geeft aan dat er bij de nationale overheid een omslag geweest in het beleid ten aanzien van de logistieke sector in
Nederland.
•

•

Tien jaar geleden, in 2001, was het beleid van de overheid vooral gericht op het individueel versterken van modaliteiten en mainports, vaak relatief los van elkaar en zonder
intensieve onderlinge afstemming. Er was nog beperkt aandacht voor het feit dat zeker
de grotere bedrijven steeds meer in Supply Chain Management (SCM) oplossingen gingen denken.
Anno 2011 is er veel meer aandacht vanuit de overheid voor integrale logistieke oplossingen, die bedrijven helpen om hun logistieke processen te verbeteren. Er is de afgelopen jaren onder impuls van samenwerkende publieke en private partijen een duidelijke
strategie uitgezet om de concurrentiepositie en het innoverend vermogen van de logistieke sector te verbeteren. De sector is ook erkend als één van de negen topsectoren.
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Deze omslag in de houding van de nationale overheid in het denken over de logistieke sector valt inhoudelijk onder te verdelen in vier transities in de periode 2002-2011:

Tabel 5

Transitie 1
Transitie 2
Transitie 3
Transitie 4

Vier transities in het nationale overheidsbeleid inzake logistiek 2002-2011
Anno 2002
Denken in transport en opslag
Denken in hubs
Denken in individuele transporten
Denken in optimalisatie per bedrijf
Denken in logistiek als ondersteunende sector

Anno 2011
Denken in integrale logistiek
Denken in netwerken
Denken in logistieke operaties
Denken in ketenregie
Denken in logistiek als speerpunt

De rode draden sluiten goed aan bij deze transities:
1

2

3

4

Van denken in hubs naar denken in netwerken: Bedrijven zijn steeds meer in netwerken
gaan denken, waarbij diverse havens en modaliteiten kunnen worden ingezet. Via deze
netwerken kunnen de goederen bij de klant komen op de best passende manier. De rode draden 3 (logistieke netwerken) en 4 (intermodale verbindingen) zijn onderdelen van
deze transitie.
Van denken in individuele transporten naar denken in logistieke operaties: Dit betreft de
logistieke operatie van productie tot eindconsument: hoe valt deze het beste in te richten, en welke ondersteunende rol heeft de overheid hierbij? Het Topteam Logistiek heeft
deze logistieke operaties van bedrijven als startpunt van haar beleid. Rode draad 2
(samenwerking) is essentieel om de meest optimale inrichting te krijgen.
Van denken in optimalisatie per bedrijf naar denken in ketenregie: Een derde belangrijke
omslag in het overheidsbeleid is dat in toenemende mate erkend wordt dat bedrijven
complete ketens besturen en beheersen, in plaats van alleen de eigen logistieke processen te optimaliseren. De rode draad 5 (ketenregie) komt overeen met deze transitie.
Van denken in logistiek als ondersteunende sector naar het denken in logistiek als
speerpunt: De laatste belangrijke omslag in het overheidsbeleid heeft te maken met de
bijdrage van de logistieke sector aan de Nederlandse economie. De afgelopen 10 jaar is
het inzicht doorgebroken dat Nederland wat betreft logistieke prestaties tot de wereldtop
behoort, en dat inzetten op de logistiek zelf als speerpuntsector kan lonen.

De rode draden 1 (wet- en regelgeving), 6 (duurzaamheid) en 7 (Innovatie) zijn hierbij ondersteunend aan al deze vier transities van het denken in transport en opslag in 2001 naar
het denken in integrale logistiek op dit moment.
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Hoofdstuk 1

Achtergrond en doelstelling
studie

1.1 Achtergrond: advies Logistieke kracht van Nederland
De Raden voor de Leefomgeving en infrastructuur (RLI) zijn strategische adviescolleges op
het gebied van de fysieke leefomgeving voor regering en parlement. De RLI bestaat uit drie
raden, te weten de Raad voor het Landelijk Gebied, de Raad voor Verkeer en Waterstaat
en de VROM-raad. De Raden zijn onafhankelijk, en adviseren gevraagd en ongevraagd
over de hoofdlijnen van het regeringsbeleid inzake de duurzame ontwikkeling van de
leefomgeving en infrastructuur.
De RLI heeft in haar werkprogramma voor 2012-2013 zeven adviesonderwerpen benoemd.
Eén van deze zeven adviesonderwerpen is: “De Logistieke Kracht van Nederland”. Voor dit
onderwerp zal de raadscommissie Logistieke kracht, die is ingesteld door de RLI, het advies uitwerken. De hoofdvraag van het advies luidt:
Wat moet de overheid2 doen om de logistieke sector zelf, en de sector als ‘enabler’
voor de topsectoren chemie, agrofood en high tech in 2040, optimaal te laten functioneren?
De volgende zeven subvragen zijn benoemd:
•
•
•
•
•

2

Welke algemene trends en ontwikkelingen tot 2040 zijn van invloed op de topsectoren
chemie, agrofood, high tech en logistiek?
Tot welke transities binnen de drie topsectoren chemie, agrofood en high tech leiden
deze trends en ontwikkelingen?
Welke innovatieve kansen liggen er voor de topsector logistiek in 2040 (gericht op
people, planet en profit)?
Welke belangrijke technologische ontwikkelingen en organisatorische veranderingen
zijn binnen de sector logistiek te verwachten tot 2040?
Wat is nodig om de logistieke sector, gegeven deze ontwikkelingen en veranderingen,
optimaal te laten functioneren in 2040?
Daarbij gaat het om de verschillende rollen van de overheid: wet- en regelgevend, handhavend/controlerend,
faciliterend, stimulerend en aanjagend.
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•

•

Hoe dienen de logistieke processen verder te evolueren om de transities van de andere
sectoren chemie, agrofood en high tech te faciliteren binnen de gestelde randvoorwaarden?
Welke concrete acties zijn door wie nodig om deze verbeterde logistieke processen mogelijk te maken?

In eerder voorwerk voor het beantwoorden van de hoofd adviesvraag werd geconstateerd
dat er in de afgelopen tien jaar diverse rapporten met aanbevelingen omtrent het overheidsbeleid inzake de logistieke sector in Nederland en Europa zijn gepubliceerd. De specifieke vragen die uit deze constatering zijn voortgekomen zijn:
•
•
•
•

Welke aanbevelingen voor het overheidsbeleid zijn er precies gedaan in de belangrijkste van deze rapporten?
Kunnen deze beleidsaanbevelingen gegroepeerd kunnen worden rondom thema’s in
‘rode draden’?
In hoeverre zijn deze beleidsaanbevelingen in de praktijk opgevolgd, en waarom wel of
niet?
Wat voor resultaat hebben deze beleidsaanbevelingen in de praktijk gehad, en welke
conclusies zijn hieruit te trekken voor de toekomst?

Om deze vragen te beantwoorden heeft Buck Consultants International (BCI) in opdracht
van de RLI een literatuurstudie naar deze aanbevelingen uitgevoerd.

1.2 Doel literatuurstudie
De raadscommissie Logistieke kracht wil de volgende doelen bereiken met deze literatuurstudie:
•

•
•

Verkrijgen van zo compleet mogelijk overzicht van de aanbevelingen voor het overheidsbeleid in de sector transport en logistiek in het laatste decennium in Nederland, op
basis van een selectie van de top-25 van belangrijkste rapporten over dit thema. Om
aansluiting te vinden bij internationale ontwikkelingen zijn ook enkele relevante rapporten van buiten Nederland in beschouwing genomen.
Verkrijgen van een thematisch gestructureerd overzicht (in ‘rode draden’) van deze gemaakte aanbevelingen voor de overheid.
Een bondige analyse van wat de overheid met de in rode draden gestructureerde aanbevelingen heeft gedaan in de afgelopen jaren. Welke aanbevelingen zijn wel, en welke
niet opgepakt, en met welk resultaat?

De literatuurstudie wordt gebruik als input voor de hoofd adviesvraag, die in 2012 wordt
beantwoord.
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1.3 Selectie van top-25 rapporten Logistiek beleid
Bij de start van de literatuurstudie heeft BCI een lijst met top-25 rapporten op het gebied
van logistiek beleid in Nederland (en deels Europa) in 20020-2011 samengesteld, op basis
van een ‘long list’ met een kleine 100 rapporten. De belangrijkste twee criteria voor opname
in de top-25 waren de volgende:
•
•

er diende een analyse gegeven te worden van het concurrentievermogen van (een deel
van) de sector logistiek, en
er dienden duidelijke en concrete beleidsaanbevelingen voor de overheid geformuleerd
te worden, maar de rapporten dienen niet door de overheid zelf geschreven en uitgebracht te zijn.

Na de samenstelling bleek dat de focus in de top-25 meer lag op recentelijk gepubliceerde
rapporten: de meeste rapporten (16 van de 25) komen uit de afgelopen drie jaar, terwijl er
slechts 9 rapporten uit de periode 2002-2008 kwamen. Hierbij is er uiteindelijk geen enkel
rapport uit 2002 geselecteerd.

Tabel 1.1
Nr
25
24

23
22
21

Overzicht geselecteerde top-25 rapporten logistiek beleid Nederland 2002-2011

Organisatie
Wetenschappelijke Raad voor
het Regeringsbeleid (WRR)
Raad Verkeer en Waterstaat,
IG&H (trendanalyse)
TNO
Adviesraad voor het Wetenschap- en Technologiebeleid
(AWT)
Club van Maarssen

Titel Rapport
Nederland Handelsland

Jaar
2003

Logistieke uitdagingen voor de Nederlandse
economie, inclusief Trendanalyse Integraal logistiek beleid als sleutel voor economische groei
en duurzaamheid
De maatschappelijke betekenis van doorvoer
Samen slimmer in ketens, competenties in supply chain management als concurrentiefactor
voor Nederlandse bedrijven
Innovatie voor mobiliteit: innovatieacties uit de
uitvoeringsagenda Nota Mobiliteit

2003

2003
2004
2005

20

Nederland Distributieland
(NDL)

Wereldstromen, wereldkansen: hoe Nederland
grip krijgt op Mondiale handelsstromen

2006

19

Commissie van Laarhoven

2006

18

TNO

Naar een vitale supply chain door krachtige innovatie
Logistieke Ketenregie: het supporten waard!
(IMPULS studie + achtergrondrapporten)

17

Commissie van Laarhoven

Logistiek en supply chains: visie en ambitie voor
Nederland + innovatieprogramma

2008

16

Buck Consultants International/Stichting Economisch Onderzoek (SEO)
Capgemini

Naar een hernieuwd mainportconcept voor
Schiphol

2009

Future Dutch Mainport, succesvol op weg naar
2020
Duurzame innovatie in het wegvervoer

2009

Strategische agenda mainport 2010-2013: Denken en doen!
Uitvoeringsstrategie duurzame International
concurrentiepositie Randstad 2040

2009

15
14
13
12

Energieonderzoek Centrum
Nederland (ECN)
Greenports Nederland
Buck Consultants International
(BCI)

Buck Consultants International

2006

2009

2009

11

Nr
11

Organisatie
ABN Amro/NEA

10

The World Bank

9
8

TRANSUMO
TNO

7

Raad V en W/BCI

6

NEA

5

Europese Commissie

4

Kernteam Brabant Logistieke
Top Regio 2030

3

Ernst & Young

2

Topteam Logistiek

1

BCI/Rebel Group

Titel Rapport
Nederlandse zeehavens; onderscheid door
netwerkfocus - Toekomstige kracht door innovatieve samenwerking en duurzame achterlandlogistiek
Connecting to compete: trade logistics in the
global economy
Eindrapportage en leerervaringen
Verkennende studie naar de gevolgen van het
stilgelegde vliegverkeer door de aswolk - leren
van de crisis
Gateway Holland: fundamentele keuze voor een
welvarend Nederland + achtergrondrapport Gateway 2.0 Rotterdam Nederland
Mis de aansluiting niet: een zoektocht naar regie in vervoerend Nederland

Jaar
2009

2010
2010
2010
2010
2011

Roadmap to a Single European Transport Area
- Towards a competitive and resource efficient
transport system
Brabant logistieke topregio 2030, innovatiekracht beter benutten

2011

Transport en Logistiek 2015 + Transport en Logistiek 2011, aanvulling scenariostudie 2015
(aanvulling)
Partituur naar de Top: adviesrapport Topteam
Logistiek

2011/2008

Verankering stedelijke distributie in regionaal en
lokaal beleid

2011

2011

2011

Deze top-25 van rapporten is geschreven door een diverse groep van auteurs, werkzaam
bij overheden, non-profit organisaties, kennisinstellingen en bedrijven. Elk rapport kende
een specifieke onderzoeksopdracht en invalshoek, die grote invloed had op de inhoud van
de aanbevelingen aan de overheid. Dit betekent dat de aanbevelingen in de rapporten sterk
van inhoud en karakter (van strategisch tot operationeel) kunnen verschillen. Ook kwam het
regelmatig voor dat er aanbevelingen werden gegeven voor andere organisaties dan de
overheid, bijvoorbeeld bedrijven of kennisinstellingen.
Naast deze top-25 rapporten met beleidsaanbevelingen van diverse auteurs heeft het Rijk
zelf ook diverse beleidsnota’s en –brieven geproduceerd met logistiek en supply chains als
onderwerp, of deze sector als onderdeel van een bredere visie beschouwd. Hier zal op
worden teruggekomen in hoofdstuk 4 als de rode draden in hoofdstuk 3 gevonden zijn.

1.4 Leeswijzer voor dit rapport
Dit rapport bevat de volgende drie hoofdstukken:
•

In hoofdstuk 2 wordt de inhoud van de top-25 rapporten in de afgelopen 10 jaar chronologisch beschouwd, en worden de zes mogelijke rollen van de overheid in het logistiek
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•

•

beleid onderscheiden. Hierbij wordt nagegaan welke beleidsaanbevelingen in de top-25
rapporten gegeven zijn, en op welke van deze rollen deze aanbevelingen gericht waren
in de afgelopen 10 jaar.
Hoofdstuk 3 gaat vervolgens in op de vraag welke belangrijkste ‘rode draden’ er uit deze
beleidsaanbevelingen voor de Nederlandse overheid zijn te onderscheiden. Deze ‘rode
draden’ worden inhoudelijk nader toegelicht, terwijl wordt nagegaan wat de resultaten
van het al dan niet oppakken van deze ‘rode draden’ in het overheidsbeleid voor de logistieke sector op hoofdlijnen zijn.
In hoofdstuk 4 wordt tenslotte nagegaan wat de overheid de afgelopen tien jaar heeft
uitgezet aan beleidsnota’s en –brieven op het gebied van logistiek en supply chains. De
actieagenda’s behorende bij deze nota’s en brieven worden vervolgens uitgezet tegen
de resultaten van de rode draden, waarna de stand van zaken in 2011/2012 wordt beschouwd. Het hoofdstuk eindigt met een analyse hoe de overheid de laatste tien jaar
anders is gaan kijken naar de waarde van de logistieke sector voor de Nederlandse samenleving en economie.

Er zijn daarnaast twee bijlagen. Bijlage 1 bevat een complete opsomming van de belangrijkste resultaten en beleidsaanbevelingen uit elk van de top-25 geselecteerde rapporten,
gepresenteerd in individuele projectfiches. Daarnaast is in deze bijlage 1 nog de analyse
van een zesentwintigste rapport opgenomen. Dit is een rapport van het Planbureau voor de
Leefomgeving (PBL), dat in medio december 2011 is verschenen. Het rapport is verder niet
meegenomen in de analyse.
Bijlage 2 bevat tenslotte een gerubriceerd overzicht van alle beleidsaanbevelingen voor de
overheid uit de top-25 rapporten, dat gebruikt is als basis voor de analyse.
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Hoofdstuk 2

Top-25 rapporten: overzicht
en rollen overheid

In dit hoofdstuk 2 wordt allereerst een nadere toelichting gegeven op de top-25 rapporten
met beleidsaanbevelingen voor de overheid. Daarna wordt ingegaan op de zes verschillende beleidsrollen die de overheid heeft om de samenleving mede in te richten, en hoe deze
rollen in de afgelopen 10 jaar zijn ingevuld aan de hand van de beleidsaanbevelingen in de
top-25 rapporten.

2.1

Toelichting op geselecteerde top-25 rapporten

De top-25 rapporten geven gezamenlijk een chronologisch overzicht van hoe het denken
over het gewenste overheidsbeleid aangaande de logistieke sector in Nederland zich de
afgelopen 10 jaar ontwikkeld heeft. Dit denken wordt allereerst met een korte kenschets per
jaar en rapport geïllustreerd:

2003

Aandacht voor de breedte van activiteiten in de logistieke sector

Nr Organisatie
25 Wetenschappelijke Raad
voor het Regeringsbeleid
(WRR)
24 Raad Verkeer en Waterstaat, IG&H (trendanalyse)
23 TNO

Titel Rapport
Nederland Handelsland

Jaar
2003

Logistieke uitdagingen voor de Nederlandse economie, inclusief Trendanalyse Integraal logistiek beleid als sleutel
voor economische groei en duurzaamheid.
De maatschappelijke betekenis van doorvoer.

2003
2003

In 2003 werd in een tweetal rapporten, van de WRR (nr. 25) en de Raad voor Verkeer en
Waterstaat (nr. 24), specifiek aandacht gevraagd voor het belang van de logistieke sector in
Nederland. In beide rapporten werd op basis van onderzoek beargumenteerd dat de logistieke sector in Nederland meer activiteiten omvatte dan transport via weg, water en spoor,
overslag op terminals en opslag in magazijnen.
•

Het WRR rapport (nr. 25) toonde aan dat de logistieke sector essentieel was voor de
handelsfunctie van de Nederlandse economie, niet alleen door transport en opslag,
maar ook door uitvoering van Value Added Logistics (VAL) en Value Added Services
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•

•

(VAS), dat resulteerde in wederuitvoer. Het bleek dat bijna de helft van de geïmporteerde goederen in Nederland wordt bewerkt via VAL en VAS activiteiten, van ompakken en
labellen tot repareren en assembleren. Deze activiteiten leverden een essentiële bijdrage aan het 30% aandeel van de handelsfunctie in de Nederlandse economie.
Het rapport van de Raad voor V&W (nr. 24) beargumenteerde dat aansluiting van het
Nederlandse bedrijfsleven op internationale supply chain ontwikkelingen cruciaal was
om de logistieke concurrentiepositie van Nederland op de lange termijn te handhaven
en versterken. Verder werd geconstateerd dat de economische betekenis van goederenvervoer en logistiek voor het verladend bedrijfsleven in Nederland werd onderschat.
Nederland liep hiermee het gevaar dat de sterke logistieke concurrentiepositie in Europa
zou verzwakken. Om tot passend beleid en actie over te gaan stelde de Raad voor om
een task force Logistiek en Economie in het leven te roepen.
Het rapport van TNO (nr. 23) gaf een overzicht van de waarde van de doorvoer voor de
Nederlandse economie. De conclusie was dat deze weliswaar niet zeer groot was, maar
dat ook de negatieve effecten beperkt waren. De bestaande doorvoer was sterk verankerd aan Nederland, en de mogelijkheden van een invoerheffing werden daarom op een
rij gezet.

2004
Nr
22

Aandacht voor de logistieke competenties van Nederland

Organisatie
Adviesraad voor het Wetenschap- en Technologiebeleid
(AWT)

Titel Rapport
Samen slimmer in ketens, competenties in supply chain management als concurrentiefactor voor Nederlandse bedrijven.

Jaar
2004

In 2004 kwam het AWT met een rapport (nr. 22), waarin een sterke-zwakte analyse van de
logistieke sector in Nederland opgenomen was. De hoofdboodschap was dat Nederland
een sterke logistieke positie had op het gebied van mainports, Europese distributiecentra en
uitbesteding van logistieke activiteiten, maar dat er een reëel gevaar was dat het belang
van deze activiteiten voor Nederland zou verminderen door opkomende Europese concurrentie. Hieruit kwam een praktische agenda voor gezamenlijke acties van overheden, bedrijven en kennisinstellingen om de logistieke sector te versterken.
Verder werd in 2004 ook de “Nota Mobiliteit: naar een betrouwbare en voorspelbare bereikbaarheid” gepubliceerd door het Ministerie van Verkeer & Waterstaat. In deze Nota Mobiliteit werd het ruimtelijk beleid, zoals vastgelegd in de Nota Ruimte, verder uitgewerkt en
werd het verkeers- en vervoerbeleid beschreven. Na een algemene visie op verkeer en
vervoer wordt achtereenvolgens het beleid voor de verschillende soorten mobiliteit beschreven: wegverkeer, openbaar vervoer, spoor en fiets, luchtvaart en scheepvaart. De
Nota is niet meegenomen in deze top-25 omdat deze door de overheid zelf gepubliceerd is.
Daarnaast bevat het hieronder genoemde rapport van de Club van Maarssen (nr. 21) de
aanbevelingen die het bedrijfsleven in een publiek-privaat samenwerkingsverband inbracht.
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2005: Aandacht voor innovatie in mobiliteit en goederenvervoer
Nr
21

Organisatie
Club van Maarssen

Titel Rapport
Innovatie voor mobiliteit: innovatieacties uit de uitvoeringsagenda
Nota Mobiliteit.

Jaar
2005

Dit rapport (nr. 21) van de Club van Maarssen, een publiekprivaat samenwerkingsverband
van overheid en bedrijfsleven, bevatte een groot aantal aanbevelingen voor de overheid en
het bedrijfsleven om gezamenlijk tot innovaties in de Nederlandse mobiliteit te komen. Een
deel van het rapport bevatte ook suggesties en aanbevelingen voor innovaties in het goederenvervoer. De focus lag hier hoofdzakelijk op meer duurzaam goederenvervoer.

2006: Aandacht voor gericht overheidsbeleid voor logistiek
Nr
20

Organisatie
Nederland Distributieland
(NDL)

Titel Rapport
Wereldstromen, wereldkansen: hoe Nederland grip krijgt op
Mondiale handelsstromen.

Jaar
2006

19
18

Commissie van Laarhoven
TNO

Naar een vitale supply chain door krachtige innovatie.
Logistieke Ketenregie: het supporten waard! (IMPULS studie +
achtergrondrapporten).

2006
2006

In 2006 kwamen er verschillende rapporten uit die meer aandacht vroegen voor een meer
gericht overheidsbeleid om de kansen voor innovatie in de logistieke sector te benutten, en
zo het concurrentievermogen van de sector te verbeteren.
•

•

•

NDL produceerde een rapport (nr. 20) over de veranderende mondiale vervoersstromen, en die kansen die deze veranderingen Nederland als vestigingsland zouden kunnen bieden. Bedrijfsleven en overheden moesten samenwerken om deze kansen te benutten.
De Commissie van Laarhoven was mede ontstaan uit het pleidooi van de Raad van
Verkeer en Waterstaat voor een task force Logistiek en Economie. In de Commissie
werkten vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en de overheid samen met als doelstelling om de logistieke sector in Nederland meer innovatief en concurrerend te maken.
In haar eerste rapport (nr. 19) gaf de Commissie van Laarhoven aan dat een gebrek
aan innovatiekracht een grote bedreiging was voor de toekomst van de logistieke sector
in Nederland, en dat een sectorbrede inspanning noodzakelijk was om dit tij te keren.
Het laatste uit 2006 geselecteerde rapport voor de top-25 is het IMPULS-rapport van
TNO (nr. 18). In dit rapport is het logistieke sectorhuis opgesteld, dat via een metafoor
aantoonde dat de logistieke sector voor 750.000 mensen werkgelegenheid en voor 40
miljard Euro aan toegevoegde waarde opleverde in 2007. Dit was ongeveer twee maal
zoveel als traditioneel gedacht, en maakte duidelijk dat de waarde van VAL/VAS en ketenregie activiteiten van groot belang voor Nederland was. Dit logistieke sectorhuis staat
nu centraal in de communicatie-uitingen van het Topteam Logistiek en het DINALOG
logistieke kennisinstituut.
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2008: Een innovatieprogramma voor de logistieke sector
Nr Organisatie
17 Commissie van Laarhoven

Titel Rapport
Logistiek en supply chains: visie en ambitie voor Nederland +
innovatieprogramma.

Jaar
2008

Op basis van de in 2006 geformuleerde ambities heeft de Commissie van Laarhoven in
2008 zelf een investeringsprogramma voor de logistieke sector uitgewerkt, met bijdragen
van overheden en het bedrijfsleven (nr. 17). Dit investeringsprogramma had als ambitie om
Nederland in 2020 het Europese marktleiderschap te geven in de aansturing van transnationale stromen, via gecentraliseerde ketenregie.

2009: Aandacht voor de waarde van logistieke activiteiten voor hubs en Randstad
Nr Organisatie
Titel Rapport
16 Buck Consultants Internatio- Naar een hernieuwd mainport concept voor Schiphol.
nal/Stichting Economisch
Onderzoek (SEO)
15 Capgemini
Future Dutch Mainport, succesvol op weg naar 2020.
14 Energieonderzoek Centrum Duurzame innovatie in het wegvervoer.
Nederland (ECN)
13 Greenports Nederland
Strategische agenda mainport 2010-2013: Denken en doen!
12 Buck Consultants Internatio- Uitvoeringsstrategie duurzame International concurrentiepositie
nal (BCI)
Randstad 2040.
11 ABN Amro/NEA
Nederlandse zeehavens; onderscheid door netwerkfocus - Toekomstige kracht door innovatieve samenwerking en duurzame
achterlandlogistiek.

Jaar
2009
2009
2009
2009
2009
2009

Enige tijd na de publicatie van het tweede rapport (nr. 17) van de Commissie van Laarhoven werden er verschillende rapporten gepubliceerd waarin de mogelijkheden van de mainports Rotterdam en Schiphol en daarnaast de Randstad om hun concurrentiepositie te verbeteren centraal stonden.
•

•

•

In het rapport van BCI/SEO (nr. 16) bleek dat de economische betekenis van Schiphol
als mainports onverminderd groot was. In het toekomstig mainport beleid zou meer focus moeten zijn op het aantrekken van nieuwe bedrijven voor vestiging op logistieke
toplocaties, zoals het Amsterdam Connecting Trade bedrijventerrein. Ook kon de wisselwerking voor het goederenvervoer tussen de luchthaven en het achterland versterkt
worden, via onder andere investeringen in infrastructuur.
Het rapport van Capgemini (nr. 15) over de mainports in Nederland laat als belangrijkste
trend zien dat de mainports Rotterdam en Schiphol één zijn in 2020. Dit betekent dat alle logistieke systemen en infrastructuren op elkaar moeten worden afgesteld. Er is ook
een Ministerie van Mainports waarin diverse bestuurslagen zijn geïntegreerd.
Het ECN rapport (nr. 14) heeft als belangrijkste boodschap dat innovatie in de aandrijving bij het wegvervoer tot zeer grote emissiereducties kan leiden, en dit op termijn gaat
zorgen voor een andere inrichting van logistieke netwerken. De Nederlandse overheid
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•

•

•

wordt gevraagd om te besluiten hier al dan niet op in te spelen, zowel terughoudendheid
als voortvarendheid kan in omstandigheden de beste strategie zijn.
Het rapport van Greenports Nederland (nr. 13) gaat op de waarde van het Nederlands
tuinbouwcluster voor Nederland. De transport- en distributiesector wordt als één van de
segmenten van de Greenports specifiek erkend.
Het BCI rapport over de Randstad (nr. 12) geeft aan dat de internationale profilering van
de Randstad nog te algemeen gedefinieerd is. Er zal meer specifiek gekozen moeten
worden voor individuele sectoren als speerpunt, waarbij vooral de knooppunten Schiphol, Amsterdam en Rotterdam opgewaardeerd moeten worden. Een Supply Chain Valley Rotterdam wordt als reële mogelijkheid benoemd en onderzocht.
Het ABN Amro/NEA rapport over zeehavens (nr. 11) geeft aan dat samenwerking, delen
van kennis, transparantie en innovatie noodzakelijk zijn om de logistieke netwerkrol van
Nederland in de wereld verder te verankeren. Ook worden logistieke stromen zo blijvend
aan Nederland verbonden. De overheid heeft een belangrijke rol bij het realiseren van
goede vestigingsplaatsfactoren.

2010: Aandacht voor logistieke leerervaringen en keuzes
Nr
10
9
8

Organisatie
The World Bank
TRANSUMO
TNO

Titel Rapport
Connecting to compete: trade logistics in the global economy.
Eindrapportage en leerervaringen.
Verkennende studie naar de gevolgen van het stilgelegde vliegverkeer door de aswolk - leren van de crisis.

Jaar
2010
2010
2010

7

Raad V en W/BCI

Gateway Holland: fundamentele keuze voor een welvarend Nederland + achtergrondrapport Gateway 2.0 Rotterdam Nederland.

2010

In 2010 werd een aantal belangrijke rapporten gepubliceerd met logistieke leerervaringen
op nationale en internationale vlak. Tevens kwam er een rapport uit dat de mogelijkheden
van Gateway Holland toelichtte.
•

•

•

Het internationale World Bank rapport (nr. 10) gaf op basis van 6 indicatoren een mondiale ranglijst van logistiek goed presterende landen. Nederland was op deze ranglijst
nummer 4, na Duitsland, Singapore en Zweden. In een eerder rapport uit 2007 was Nederland nog op nummer 2 geëindigd. De daling werd vooral veroorzaakt door mindere
scores op betrouwbaarheid, tracking en tracing en het gemak van gebruik van modaliteiten.
Het TRANSUMO rapport (nr. 9) bevatte een groot aantal leerervaringen en aanbevelingen uit het gelijknamige innovatieprogramma, dat van 2005 tot 2009 liep. Een onderdeel
van dit programma waren logistieke innovatieprojecten, waarin people, planet en profit
als doelstelling geïntegreerd waren. Een belangrijke conclusie was dat het in de sector
logistiek lastig was dit soort innovatieprojecten succesvol op te pakken.
Het TNO rapport (nr. 8) ging in op de logistieke ervaringen en lessen van een specifieke
gebeurtenis: de aswolk door de uitbarsting van een vulkaan op IJsland. Hierdoor viel de
Europese luchtvaart dagenlang stil, en ook luchtvrachtstromen kwamen tot stilstand. De
conclusie was dat de afhankelijk van onze maatschappij van deze luchtvrachtstromen
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•

groter dan gedacht was, en dat bedrijven en overheden beter op dit soort gebeurtenissen voorbereid moesten zijn.
Het rapport van de Raad van Verkeer en Waterstaat (nr. 7) ging in op de ontwikkelingsmogelijkheden van de Nederlandse zeehavens. De conclusie van het onderzoek
was dat de Nederlandse zeehavens meer in onderlinge samenhang moesten worden
benaderd, en dat een Nationale Haven Strategie hiervoor de best geëigende beleidslijn
was.

2011: Aandacht voor samenhang logistieke activiteiten in diverse geografische regio’s
Nr Organisatie
6
NEA

Titel Rapport
Jaar
Mis de aansluiting niet: een zoektocht naar regie in vervoerend 2011
Nederland

5

Europese Commissie

Roadmap to a Single European Transport Area - Towards a
competitive and resource efficient transport system

4

Kernteam Brabant Logistie- Brabant logistieke topregio 2030, innovatiekracht beter benutten 2011
ke Top Regio 2030

3

Ernst & Young

Transport en Logistiek 2015 + Transport en Logistiek 2011,
aanvulling scenariostudie 2015 (aanvulling)

2011/2008

2

Topteam Logistiek

Partituur naar de Top: adviesrapport Topteam Logistiek

2011

1

BCI/Rebel Group

Verankering stedelijke distributie in regionaal en lokaal beleid

2011

2011

Uit 2011 zijn er voor de top-25 vier rapporten geselecteerd, die allen het belang van logistieke activiteiten laten zien voor diverse geografische regio’s: van groot (Europa) tot relatief
klein (provincie Brabant, of de steden in Nederland). Daarnaast is er een rapport geselecteerd dat de ontwikkeling van de sector transport en logistiek in Nederland tot en met 2015
laat zien.
•

•

•

•

In het beknopte rapport van NEA (nr. 6) werd nagegaan hoe in Nederland beter regie
kan worden gevoerd op personen- en goederenvervoer. De conclusie is dat de behoefte
aan regie groot is, en er hierbij behoefte is aan een duidelijke rolverdeling.
Het witboek van de Europese Commissie (nr. 5) bracht juist op uitgebreide wijze in kaart
hoe een meer concurrerend en efficiënt Europese vervoersysteem kan worden bereikt
in de toekomst, richting 2040. De bedoeling is om de broeikasemissies met minstens
60% te verminderen, en één van de belangrijkste manieren waarmee dat bereikt kan
worden is door gebruik van multimodale ketens voor vervoersafstanden van meer dan
300 kilometer.
Het rapport van het Kernteam Brabant Logistiek Top Regio (nr. 4) was een goed voorbeeld van een analyse van de groeimogelijkheden van de logistieke sector in een regio.
Ook voor regio’s als Venlo en Twente zijn dit soort rapporten de laatste tijd opgesteld.
Er worden 4 topthema’s voor logistieke innovatie benoemd, waarvan investeren in logistieke ketenregie er één is.
Het rapport van Ernst & Young (nr.3) pleitte voor een actief beleid van overheid en bedrijfsleven om een nieuwe ‘gouden eeuw’ voor de logistieke sector te bewerkstelligen.
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•

•

Belangrijkste aandachtspunten: het verbeteren van het vestigingsklimaat, het stimuleren
van modal shift en een transitie naar een rol als ketenregisseur.
Het rapport van het Topteam Logistiek (nr. 2) was gericht op het versterken van de concurrentiepositie van de Nederlandse logistieke sector in de mondiale concurrentiestrijd.
Dit kan volgens het Topteam (samenwerking tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen) door Nederland als één samenhangend logistiek systeem in te richten, met
de focus op ketenregie, zodat grote internationale verladers en logistieke dienstverleners zich graag in Nederland vestigen.
Tenslotte maakte het recente rapport van BCI/Rebel Group (nr. 1) duidelijk dat het nog
lang niet voor alle partijen in Nederland duidelijk is wat de maatschappelijke meerwaarde is van een afgestemd beleid voor stedelijke distributie. Als deze meerwaarde niet
duidelijk gemaakt kan worden is er slechts beperkt rechtvaardiging voor aanscherping
van het overheidsbeleid op dit vlak.

Dit complementeert de toelichting op alle top-25 rapporten. De vraag is gerechtvaardigd of
er een specifieke ontwikkeling gezien kan worden in de conclusies en aanbevelingen van
deze top-25 aan logistieke beleidsrapporten in 2002-2011. De focus op hoofdlijnen van de
top-25 rapporten per beschouwd jaar was als volgt:
2003:
2004:
2005:
2006:
2008:
2009:
2010:
2011:

Aandacht voor de breedte van activiteiten in de logistieke sector.
Aandacht voor de logistieke competenties van Nederland.
Aandacht voor innovatie in mobiliteit en goederenvervoer.
Aandacht voor gericht overheidsbeleid voor logistiek.
Een innovatieprogramma voor de logistieke sector.
Aandacht voor de waarde van logistieke activiteiten voor hubs en Randstad.
Aandacht voor logistieke leerervaringen en keuzes.
Aandacht voor samenhangende logistieke activiteiten in diverse geografische
regio’s.

Hieruit kunnen echter geen harde conclusies worden, hooguit dat de aandacht in de loop
der jaren verschoven is van een inhoudelijke beschrijving van logistieke activiteiten, competenties en mogelijke innovaties (2003-2005) naar de waarde en het belang van deze activiteiten, en de leerervaringen die uit logistieke activiteiten en beleid kan worden gehaald
(2009-2011). De selectie van top-25 rapporten is echter subjectief geweest, en bij een dergelijke conclusie moeten dan ook vraagtekens gezet worden.
Een tweede, en betere, invalshoek om de inhoud van de top-25 rapporten integraal te beschouwen is om te kijken naar de verschillende beleidsrollen van de overheid, die worden
aangesproken vanuit de aanbevelingen in de top-25 rapporten. In totaal zijn dit er zes, die
worden toegelicht in de volgende paragraaf.
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2.2

Zes beleidsrollen overheid in top-25 rapporten

De geselecteerde top-25 van rapporten op logistiek beleidsgebied uit de periode 2002-2011
bevatten gezamenlijk een groot aantal aanbevelingen voor de overheid, namelijk 173. De
aanbevelingen aan de overheid vallen in te delen in zes verschillende categorieën, afhankelijk van de rol van de overheid:
1

2

3

4

5

6

Wet/regelgevend: de overheid heeft een wet- en regelgevende rol, en kan in deze rol
sturend optreden richting organisaties in de logistieke sector. Een belangrijk doel hierbij
is het handhaven van de maatschappelijk orde en veiligheid. Secundair hieraan kan
wet- en regelgeving mede geformuleerd worden om logistieke processen efficiënter en
duurzamer uit te voeren. Dit kan met wetten, maar ook met regels waarmee activiteiten
gestandaardiseerd worden en dus effectiever kunnen worden uitgevoerd.
Controlerend: de overheid heeft naast de wet- en regelgevende rol ook een controlerende rol, die in de praktijk via verschillende instanties en organen wordt uitgeoefend. In
de logistieke sector spelen de douane en verschillende inspectiediensten bijvoorbeeld
een belangrijke rol. Ook deze rol kan zo ingericht worden dat organisaties in de sector
meer kansen krijgen om de logistieke processen efficiënter en duurzamer uit te voeren.
Richtinggevend via beleid: De overheid kan verder richting geven aan logistieke activiteiten van bedrijven door beleid op te stellen, dat een niet-verplichtend karakter heeft.
Dit kan bijvoorbeeld door strategische visies op te stellen en onderzoek uit te (laten)
voeren.
Investerend in infrastructuur: De overheid heeft uiteraard ook een rol in het financieren
van de aanleg van de infrastructuur zelf. Naast de aanleg van wegen, spoorwegen,
vaarwegen en havens is het ook belangrijk dat de digitale infrastructuur van concurrerende kwaliteit is. Dit laatste kan betekenen dat de overheid mede investeert in de aanleg en het onderhoud van digitale netwerken, zodat elk bedrijf waar dan ook in Nederland hiervan gebruik kan maken.
Stimulerend: De overheid kan verder gewenste logistieke ontwikkelingen stimuleren die
naast een bedrijfseconomisch doel ook een maatschappelijk doel dienen, bijvoorbeeld
terugdringen van de uitstoot van CO2. Dit stimuleren kan op meerdere manieren gebeuren: via een financiële of organisatorische ondersteuning, of het ‘makelen en schakelen’
om verschillende partijen bij elkaar te brengen om samen te werken.
Aanjagend: Tenslotte kan de overheid een aanjagende rol vervullen door als eerste gebruiker op te treden bij logistieke innovaties. Dit kan omdat de overheid ook zelf logistieke activiteiten uitvoert en/of inkoopt, en in deze rol kan de overheid bedrijven het goede
logistieke voorbeeld geven

Als alle aanbevelingen voor de overheid uit de geselecteerde top-25 rapporten op een rij
worden gezet, wordt duidelijk welke rol er voor de overheid bedacht is op logistiek beleidsgebied in de afgelopen 10 jaar. In de top-25 rapporten zijn in totaal 173 beleidsaanbevelingen opgenomen, en die zijn per rapport en overheidsrol gerangschikt.
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Tabel 2.1

Overzicht beleidsaanbevelingen in top-25 rapporten, verdeeld naar overheidsrol

Nr Rapport: Organisatie, jaartal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

BCI/Rebel Group, 2011
Topteam Logistiek, 2012
Ernst & Young, 2011
Kernteam BLTR, 2011
EC, 2011
NEA, 2011
Raad V&W/BCI, 2010
TNO, 2010
TRANSUMO, 2010
World Bank, 2010
ABN-Amro/NEA, 2009
BCI, 2009
Greenports Nederland, 2009
ECN, 2009
Capgemini, 2009
BCI/SEO, 2009
Cie van Laarhoven, 2008
TNO, 2006
Cie van Laarhoven , 2006
NDL, 2006
Club van Maarssen, 2005
AWT, 2004
TNO, 2003
Raad V&W/IG&H, 2003
WRR, 2003
Totaal beleidsaanbevelingen
Legenda:

1. Wet/regelgevend
2
1
1

2. Controlerend

6
1
1
2

1

2
4

2
1

3. Richtinggevend
3
3
1
3
1
2
1
1
11

1

1
1

2
1

1

2

1
1
2
27

1
1
12

x
x
x

=1
= 2/3
= 4 of meer

5
1
6
7
2
1
4
1
3
5
2
3
1
1
2
70

4. Investerend
1
1
4
1

5. Stimulerend

6.Aanjagend

6
1
2
2
1
1

1
1
1
3
1
2
1
1

1

1
3
23

2
5
1
1
1
1
1

1

1
3
1
2
2

1
1

1
34

1

2

7

Hierbij dient opgemerkt te worden dat in sommige beleidsaanbevelingen meer dan één
overheidsrol wordt aangesproken. In dit geval is er keuze gemaakt voor de meest passende
overheidsrol.
De belangrijkste conclusie uit deze analyse is dat de overheidsrol waarvoor in de top-25
rapporten uit de afgelopen 10 jaar de meeste aanbevelingen zijn gedaan de (3.) richtinggevende rol is. In totaal zijn 70 van de 173 beleidsaanbevelingen op deze overheidsrol gericht,
dat is 40% van de aanbevelingen. De specifieke rol van de overheid is hierbij om met gericht beleid bedrijven die logistieke activiteiten uitvoeren op een niet-verplichtende wijze te
ondersteunen om specifieke kansen te grijpen of bedreigingen te weerstaan. Enkele kenmerkende aanbevelingen uit de top-25 rapporten voor deze rol staan in tabel 2.2, met daarachter een inschatting of deze beleidsaanbeveling inmiddels opgepakt is en de doelstelling
gehaald is.
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Tabel 2.2

Voorbeelden van aanbevelingen in richtinggevende beleidsrol overheid (rol 3.)

Rapport nr./auteur

Voorbeelden van beleidsaanbevelingen

22

AWT

19

Cie van
Laarhoven

Ontwikkeling strategische visie op en ambitie
inzake logistieke ontwikkeling Nederland, en actief uitdragen van visie.
Stel één coördinator aan voor het logistieke overheidsbeleid en als aanspreekpunt voor de sector.

11

ABN-Amro/NEA

4

BLTR 2030

2

Topteam
Logistiek

Gehaald?

Grotendeels, het beleid staat nog
in steigers, maar raamwerk is opgezet.
Dit is niet zichtbaar gebeurd, coördinatie gaat nu via SPL en Topteam.
Ontwikkel een Logistiek Masterplan: Integratie
Beperkt gebeurd, er is wel ondervisie noodzakelijk (Strategisch Platform Logistiek, zoek geweest, uiteindelijk geen
V&W).
Masterplan ontwikkeld.
Intensievere samenwerking met Vlaanderen (via Nog te bezien (te vroeg).
Uitvoeringsagenda Vlaams-Nederlandse Delta).
Versterken van internationale allianties en buiten- Nog te bezien (te vroeg).
landpromotie via een planmatige strategie.

Uit dit korte overzicht met vijf willekeurig gekozen aanbevelingen voor de richtinggevende
rol van de overheid kan al opgemaakt worden dat niet alle gegeven beleidsaanbevelingen
ook met succes opgevolgd zijn door overheden. Het gebeurt regelmatig dat aanbevelingen
niet (geheel) worden opgevolgd, en soms zelfs terzijde worden geschoven. Aan het einde
van deze paragraaf staat een meer gedetailleerde analyse van het al dan niet opvolgen van
beleidsaanbevelingen door de overheid in elk van de zes rollen.
Ook in de andere vijf rollen zijn er voor de overheid in de afgelopen tien jaar beleidsaanbevelingen geformuleerd. Uiteraard in de rol van de wet- en regelgever in de sector (rol 1,
16% van de aanbevelingen), maar ook als verantwoordelijke voor de investering in en aanleg van infrastructuur (rol 4, 13%) of in een meer stimulerende rol, zoals subsidieverstrekker
of makelaar en schakelaar (rol 5, 20%). Voor al deze drie rollen staan hieronder een aantal
voorbeelden van beleidsaanbevelingen.

Tabel 2.3

Voorbeelden van beleidsaanbevelingen in rol overheid als wet/regelgever (rol 1.), investeerder
in infrastructuur (rol 4.) en stimulator (rol 5.)

Rapport
nr./auteur

Voorbeelden van beleidsaanbevelingen rol overheid als
wet/regelgever (rol 1.)

Gehaald?

15 Capgemini

Vereenvoudig regelgeving, optimaliseer administratieve processen en stroomlijn inspecties bijvoorbeeld op basis van risicoprofielen.
Ontwikkeling protocol waarbij informatievoorziening inzake verstoring bij/door overheid centraal afgehandeld wordt.

Deels, Met digitalisering
zijn hier stappen gezet, NL
loopt voorop in EU.
Beperkt, na aswolk 2010
is dit bekeken maar beperkt, gebeurd, dekkend
protocol is niet geformuleerd.
Nog te bezien (te vroeg).

8

TNO

2

Topteam
Logistiek

Vereenvoudiging van relevante logistieke wet- en regelgeving.
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Rapport
nr./auteur

Voorbeelden van beleidsaanbevelingen rol overheid als investeerder in infrastructuur (rol 4.)

Gehaald?

25 Min. V&W,
RWS

Zorg dragen voor goede ICT-basisvoorzieningen met publiek
karakter, zoals dekkende digitale infrastructuur en gelijke juridische posities.

15 Capgemini

Investeer in slimme infrastructuur gericht op sterke punten modaliteiten, en vermijding vervoer door clusters goederen per
segment.

5

Opzetten programma betere benutting regionale goederenvervoer infrastructuur (via Brabant-Stad).

Grotendeels, NL heeft
hoge penetratiegraad ICT
in bedrijfsleven, en speelt
rol in standaardisering.
Deels, via synchromodaal
is er nu meer clustering,
maar het is nog topje van
de ijsberg.
Deels, zie voorbeelden als
Containertransferium
Alblasserdam, maar ook
nog versnipperd.

BLTR

Rapport
nr./auteur

Voorbeelden van beleidsaanbevelingen rol overheid als stimulator (rol 5.)

Gehaald?

19 Cie van
Laarhoven

Start een campagne voor mentaliteitsverandering: logistiek is
geen ondersteunende sector maar belangrijk genoeg om de
ruimte te geven.
Verbeter relatie universiteiten en andere kennisinstellingen (m.n.
TNO), instituten (met name KiM, DVS) en kennisintensieve
adviesbureaus.

Grotendeels, zo is campagne NL = Logistiek drie
jaar lang gehouden.
Deels, kennisinstellingen
kijken meer naar buiten
maar resultaten blijven
nog achter.
Beperkt, nationale havenstrategie is doorgesproken, maar havens houden
grotendeels vast aan
eigen rol.

9

TRANSUMO

7

Raad V en
W/BCI

Zet in op samenwerking met havenbeheerders en lagere overheden een Nationale Haven Strategie voor de komende decennia op.

Voor de twee resterende rollen van de zes zijn er de minste beleidsaanbevelingen geformuleerd: de rol van controlerende instantie (rol 2, 7%) en de rol van de aanjager (rol 6, slechts
4%). Er moet hierbij wel een nuancering bij het aantal beleidsaanbevelingen voor de overheid in de controlerende rol gemaakt worden. De geselecteerde top-25 rapporten zijn uitgekozen omdat ze op strategisch niveau adviezen geven over het concurrerend vermogen
van de Nederlandse logistieke sector. Belangenorganisaties als EVO en TLN zijn in hun
operationele werkzaamheden ook gericht op het geven van aanbevelingen voor het handelen van de overheid in de logistieke sector, maar doen dit vaak in kortere operationele analyses en niet in rapportagevorm. Echter, in deze analyses komen met name aanbevelingen
naar voren voor het verbeteren van de controlerende taak (2.). Het is hiermee waarschijnlijk
dat voor deze rol in de top-25 van geselecteerde rapporten minder aanbevelingen zijn, terwijl de overheid er vanuit logistieke organisaties via andere communicatiewegen wel op
wordt aangesproken.
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Tabel 2.4

Voorbeelden beleidsaanbevelingen in rol overheid als controleur (rol 2.) en aanjager (rol 6.)

Rapport
nr./auteur

Voorbeeld van beleidsaanbevelingen rol overheid als
controleur (rol 2.)

Gehaald?

15 Capgemini

Consolideer verantwoordelijkheden van besluitvorming
van de mainports in een ‘one-stop-shop’ en ‘single window’ met externe focus.
Het verminderen van de administratieve lastendruk bij
het gebruik van Nederlandse havens en infrastructuur.

Grotendeels, NL probeert via
voortrekkersrol leidende rol in
EU te pakken.
Deels, maar het moet wel mogelijk zijn binnen EU harmonisatieregels.

Rapport
nr./auteur

Voorbeeld van beleidsaanbevelingen rol overheid als
Aanjagend (rol 6.).

Gehaald?

18 TNO

Stimuleer ‘enabling technologies’: De overheid kan een
rol spelen als ‘actieve incubator’ en launching customer
van SCM-innovaties.
De overheid kan het goede voorbeeld geven in gedragsverandering, bijv. door in te zetten op video-conferencing
en sociale netwerken.

Niet gebeurd, op enkele uitzonderingen na.

3

8

Ernst &
Young

TNO

Niet gebeurd, de overheid blijft
vaak achter op dit vlak.

Wat is er in de praktijk geworden van de aanbevelingen voor de overheid in elk van de zes
rollen? In de tabellen 2.2 t/m 2.4 is dit voor de per rol geselecteerde voorbeelden al aangegeven. Hetzelfde is ook is nagegaan voor elk van de 173 beleidsaanbevelingen uit de top25, waarbij voor de 42 aanbevelingen gedaan in 2011 er een slag om de arm gehouden. De
reden hiervoor is dat de aanbevelingen die hier opgepakt zijn nog merendeels in uitvoering
zijn, en het resultaat nog onbekend. De resultaten van de analyse staan in onderstaande
tabel.

Tabel 2.5

Worden beleidsaanbevelingen uit de top-25 rapporten 2002-2011 in de praktijk ook uitgevoerd of
niet? (aanbevelingen 2011 niet in beschouwing genomen)

Resultaat aanbeveling
Niet uitgevoerd
Uitgevoerd, beperkt resultaat
Uitgevoerd, deels bereikt
Uitgevoerd, grotendeels bereikt
Uitgevoerd en resultaat bereikt
Nog te recent (2011)

1. Wet/regelgevend
2
4
4
5
2
10

2. Controlerend
0
1
1
3
3
4

3. Richtinggevend
9
18
19
9
4
11

4. Investerend
1
5
7
1
2
7

5. Stimulerend
3
5
8
5
2
11

6.Aanjagend
2
2
1
1
1
0

Totaal Totaal 2011
10%
13%
20%
27%
23%
31%
14%
18%
8%
11%
25%

De conclusie uit deze analyse van alle 131 beleidsaanbevelingen in de rapporten tot en met
2010 is allereerst dat deze aanbevelingen slechts in een minderheid van de gevallen, namelijk 13%, in zijn geheel niet zijn opgepakt. De overige 90% zijn wel opgepakt, maar in
veel gevallen (een kleine 60%) zijn de ambities maar beperkt of gedeeltelijk bereikt. Slechts
een kleine 30% van de aanbevelingen is grotendeels of geheel uitgevoerd. Dit komt waarschijnlijk omdat de meeste aanbevelingen vrij ambitieus en open zijn geformuleerd, bijvoorbeeld ‘Het verminderen van de administratieve lastendruk bij het gebruik van Nederlandse
havens en infrastructuur’ (zie tabel 2.4).
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Tussen de zes verschillende mogelijke rollen van de overheden is er relatief weinig verschil
of aanbevelingen met succes worden uitgevoerd of niet. Uit tabel 2.5 blijkt dat de aanbevelingen voor de controlerende rol in de praktijk nog het meeste worden uitgevoerd, terwijl die
in de investerende en aanjagende rol het minstens worden uitgevoerd. Dit laatste vereist
ook een actieve rol van de overheid als marktpartij (‘first user’), dit is geen traditionele rol
van de overheid. De controlerende rol is dat uiteraard wel.
In deze literatuurstudie is er verder voor gekozen om specifieke thema’s te benoemen als
rode draad, waar de overheid in al haar zes verschillende rollen een bijdrage kan leveren
aan het concurrentievermogen van de logistieke sector in Nederland. Deze ‘rode draden’
vormen de basis van de analyse in het volgende hoofdstuk.
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Hoofdstuk 3

Rode draden in logistiek
overheidsbeleid

In dit hoofdstuk 3 wordt in kaart gebracht welke belangrijke rode draden er als thema’s te
vinden zijn in de beleidsaanbevelingen die aan de Nederlandse overheid gedaan zijn in de
top-25 van rapporten in 2002-2011. Deze rode draden worden in detail en met voorbeelden
beschreven, zodat per rode draad duidelijk wordt wat aan de overheid in welke rol is gevraagd in de afgelopen tien jaar, en in welke mate dat is opgepakt.

3.1

Selectie zeven rode draden uit top-25 rapporten

De top-25 rapporten over het logistieke beleid in de periode 2002-2011 bevatten samen 173
beleidsaanbevelingen. Om hier inhoudelijk lijn in aan te brengen, zijn deze beleidsaanbevelingen gegroepeerd in zeven inhoudelijk-logistieke beleidsthema’s, die als rode draad aangeduid kunnen worden. Deze zeven rode draden zijn de volgende;
Tabel 3.1

Zeven rode draden in de beleidsaanbevelingen voor de overheid betreffende logistiek

Belangrijke Rode Draden in 10 jaar aanbevelingen voor logistiek overheidsbeleid
1

2

3

4
5

6

7

Bestuurlijk/wet- en regelgeving aanpassen: Creatie van bestuurlijke ruimte voor logistiek ondernemerschap. De overheid kan door passende wet- en regelgeving en controlerende activiteiten nationaal en
internationaal de concurrentiekracht van de logistieke sector ondersteunen.
Stimuleren van logistieke samenwerking: Stimuleren van actieve samenwerking tussen overheid, bedrijven en kennisinstellingen om logistieke concurrentiepositie te verbeteren, op programma- of projectbasis,
in wisselende samenstellingen.
Ontwikkeling van één logistiek netwerk Nederland: Mainports en achterlandregio’s moeten gezamenlijk
logistieke activiteiten in een netwerk ontwikkelen en niet los van elkaar. Door naadloze verbindingen te
maken kan beter op de klantvraag worden ingespeeld.
Opzetten van intermodale verbindingen: Het ontwikkelen van intermodale verbindingen in Nederland zal
de concurrentiekracht vergroten, omdat van verschillende transportwijzen gebruik kan worden gemaakt.
Ketenregie bevorderen: Een strakke regie op de goederenstromen zorgt ervoor dat goederen betrouwbaar, duurzaam en tegen de afgesproken vervoerscondities worden bezorgd, en dit versterkt de concurrentiepositie van Nederland.
Duurzaamheid bevorderen: Een combinatie van logistieke efficiency en duurzame uitvoering van deze
logistieke activiteiten versterkt de concurrentiekracht van de sector. Duurzaamheid wordt steeds belangrijker voor logistieke bedrijven, en dit gaat vaak hand in hand met een effectief operationeel proces.
Innovatie stimuleren: Stimuleren van logistieke innovatie en kennisopbouw bij bedrijven en onderwijsinstellingen. Deze innovatie is belangrijk om de logistieke koppositie in Europa vast te houden, en de concurrentie voor te blijven.
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De eerste van deze zeven rode draden (bestuurlijk/wet- en regelgeving) betreft een traditioneel bij het overheidshandelen passende rode draad, terwijl ook in het tweede thema samenwerking de overheid als partner een essentiële rol speelt. De derde en vierde rode
draad zijn gericht op de groep aanbevelingen voor het verbeteren van de inrichting van het
logistieke systeem in Nederland. De laatste drie rode draden 5 t/m 7 betreffen specifieke
beleidsonderwerpen die veelvuldig terugkwamen in de aanbevelingen: ketenregie, duurzaamheid en innovatie.
Deze zeven rode draden in de aanbevelingen aan de overheid zijn erop gericht om effect te
hebben op de werking van het logistieke systeem in Nederland in de afgelopen en komende
10 jaar op macro-economische schaal. Dit systeem werkt als een logistieke draaischijf, en
staat hieronder in gestileerde en uitgewerkte vorm weergegeven.

Figuur 3.1

Nederland als logistieke draaischijf: gestileerd en uitgewerkt

Overzeese
Import en afzetmarkten

9
Beleid Overzees
Coalitievorming
TW-strategie
Wet & regelgeving
Level playing field
Profileren (Holland)
Aansluiting oa Bric-landen

4

7

Beleid Mainports/havens
Mainport-beleid
Supply chain valley
Techniek & proces (overslag)
ICT & Ketenstandaarden (ladingdragers, info)
Ruimte & Bedrijventerreinen
Ontsluiting Mainports

Algemeen in Europese context
Afstemming wetgeving en beleid
Afstemming voertuigeisen
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Levelplaying field
Coalitievorming
Benutting programma’s
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regio’s

Mainports
en havens

Beleid modaliteiten
Intermodale afstemming
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ICT & ketenstandaarden (logistiek)

3
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Ontwikkeling VAL/VAS
Coalitievorming
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Level Playing field

Sectoren
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Ruimte & Bedrijventerreinen
Ontsluiting clusters

Bron figuur gestileerde draaischijf: Club van Maarssen 2008
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Elk van deze zeven rode draden omvat een cluster van beleidsaanbevelingen aan de overheid, waarvan het doel is om bij te dragen aan een soepele en concurrerende werking van
Nederland als logistieke draaischijf voor nationaal en internationaal zakendoen. Wel dient
hierbij gesteld te worden dat deze clusters van beleidsaanbevelingen achteraf voor het doel
van deze studie zijn samengesteld. Verbanden die achteraf gezien logisch lijken, werden
niet altijd in de jaren waarin de aanbevelingen voor overheidshandelen werden uitgebracht
opgemerkt.

3.2

Nadere uitwerking zeven rode draden uit top-25
rapporten

De zeven rode draden in het logistieke beleid van Nederlandse overheden in de afgelopen
10 jaar worden hieronder stuk voor stuk toegelicht, op basis van relevante beleidsaanbevelingen uit de top-25 van rapporten.

Rode Draad 1: Bestuurlijk/wet- en regelgeving aanpassen: Creatie van bestuurlijke ruimte
voor logistiek ondernemerschap. De overheid kan door passende wet- en regelgeving en controlerende activiteiten nationaal en internationaal de concurrentiekracht van de logistieke sector
ondersteunen.

Een kerntaak van de overheid is het formuleren en handhaven van wet- en regelgeving
waaraan iedereen in dit land moet voldoen. Het ligt voor de hand dat de Nederlandse overheid de laatste 10 jaar in de top-25 van strategische logistieke rapporten veelvuldig beleidsaanbevelingen op dit gebied heeft gekregen. In totaal zijn er 36 beleidsaanbevelingen op dit
vlak gedaan, gericht op vijf van de zes rollen, met de nadruk op de wet- en regelgevende
(21 aanbevelingen) en controlerende rol (7 aanbevelingen).
In de 36 beleidsaanbevelingen zijn de volgende vier invalshoeken te onderscheiden:
•

•

•

Versnellen van besluitvorming, met als voorbeeld een aanbeveling uit het rapport van
NEA (nr. 6): ‘Versnelling van besluitvorming: de Spoedwet wegverbreding is een voorbeeld van daadkrachtig overheidsingrijpen met korte doorlooptijd, en dit kan elders nagevolgd worden.’
Innemen van internationale actieve voortrekkersrol, met als voorbeeld een aanbeveling
uit het rapport van het Topteam Logistiek (nr. 2): ‘Versterken van internationale allianties
en buitenlandpromotie via een planmatige strategie’.
Actief zoeken van balans tussen maatschappelijke belangen en concurrentiepositie bedrijfsleven, met als voorbeeld een aanbeveling uit het rapport van TNO (nr. 18): ‘Verbeteren logistieke concurrentiepositie door de lead te nemen voor economisch-ruimtelijk
raamwerk voor bedrijfsontwikkeling.’
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•

Flexibiliteit in toepassing wet- en regelgeving als situatie erom vraagt, met als voorbeeld
een aanbeveling uit het rapport van TNO (nr. 8): ‘Verruiming capaciteiten van overheid
in crisissituaties, een mogelijkheid is flexibeler om te gaan met strakke wet- en regelgeving, zoals in de situatie met de aswolk.’

Zijn de 36 beleidsaanbevelingen in deze eerste rode draad de afgelopen jaren door de
overheid met succes opgepakt? Van de 36 zijn er 15 in het laatste jaar 2011 gedaan, hiervan is nog niet goed te zeggen of ze met succes zijn opgepakt. Van de 21 overblijvende
aanbevelingen in de periode 2002-2010 zijn er 20 opgepakt, en is er bovendien een relatief
groot deel met succes uitgevoerd: 12 in zijn geheel of grotendeels uitgevoerd, 5 deels en
slechts 3 beperkt of niet. De Nederlandse overheid is de afgelopen tien jaar dus bestuurlijk
in actie geweest om het concurrentievermogen van de logistieke sector in Nederland te
verbeteren door gericht bestuurlijk beleid te voeren. Enkele praktische voorbeelden:
•

•

•

•

•

De overheid als aanjager van snelle besluitvorming: De besluitvorming bij de aanleg van
infrastructuur is waar mogelijk versneld, mede op basis van de adviezen van de Commissie Elverding. De Spoedwet Wegverbreding is hiervan een praktisch voorbeeld.
De overheid als internationale voortrekker: Nederland vervult een voortrekkersrol om
belangrijke goederenvervoertrajecten in Europa zo effectief mogelijk ingericht te krijgen,
zoals het spoortraject Rotterdam-Genua. Aan de andere kant is met het beprijzen van
goederenvervoer de laatste jaren in Nederland geen vooruitgang geboekt in de laatste
vijf jaar.
De overheid als afweger van logistieke versus andere belangen: De overheid is actief
op zoek naar de beste balans tussen maatschappelijke belangen en de concurrentiepositie van het bedrijfsleven. Dit wordt geïllustreerd door het dossier van de Lange en
Zware Vrachtwagens, die in Nederland al jaren onder vergunning rijden terwijl dat (buiten Scandinavië) in andere Europese landen veel lastiger ligt
De overheid als flexibele regelgever en handhaver: De flexibiliteit in de toepassing van
wet- en regelgeving is nog het minst ontwikkeld van deze punten. Als een bedrijf feitelijk
kan aantonen dat het een goede ‘track record’ heeft in het nakomen van wet- en regelgeving, is het mogelijk dat er minder fysieke steekproeven uitgevoerd worden door controlediensten.
De enige aanbeveling die in zijn geheel niet is opgevolgd binnen dit thema is het opstellen van een wettelijk kader om samenwerkende bedrijven in de logistiek specifiek te beschermen. Dit is gezien de mededingingswetgeving nu niet goed mogelijk om te verwezenlijken.

In deze rode draad zijn dus relatief veel aanbevelingen overgenomen en met redelijk succes uitgevoerd door de overheid voor de logistieke sector. Een reden hiervan zou kunnen
zijn dat de overheid ook het primaat heeft voor activiteiten in deze rode draad, en dus bekend is met de mogelijkheden om hier resultaat te boeken.
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Rode Draad 2: Stimuleren van logistieke samenwerking
Stimuleren van actieve samenwerking tussen overheid, bedrijven en kennisinstellingen om logistieke concurrentiepositie te verbeteren, op programma- of projectbasis, in wisselende samenstellingen.

Het verbeteren van de logistieke concurrentiepositie is in feite de verantwoordelijkheid van
het Nederlandse bedrijfsleven zelf, maar steeds meer vereist dit samenwerking tussen en
afstemming met ketenpartijen, zowel verticaal (‘van zand tot klant’) als horizontaal (tussen
mogelijke concurrenten). Het eerste pakken bedrijven in ketens vaak op, maar het laatste is
lastig voor veel bedrijven omdat het om concurrenten gaat. De overheid kan hier een belangrijke stimulans betekenen. Bij de samenwerking worden vaak bedrijven, kennisinstellingen en overheden betrokken, om zo gezamenlijk de kansen op de logistieke markt te pakken. De inrichting is steeds vaker plaats via een publiekprivate samenwerking tussen overheden en bedrijven, met vaak ook kennisinstellingen als betrokken partijen. In totaal zijn er
23 beleidsaanbevelingen op dit vlak gedaan, met de volgende vier invalshoeken:
•

•

•

•

De overheid als makelaar en schakelaar, die partijen met elkaar in contact brengt en
verder helpt, met als voorbeeld een aanbeveling uit het rapport van de Club van Maarssen (nr. 20): ‘Bevorderen directe contacten tussen bedrijven en kennisinstellingen, in
samenwerking met het Supply Chain Netwerk van de EVO.’
De overheid als initiatiefnemer van een tripartiete initiatief, met als voorbeeld een aanbeveling uit het rapport van TRANSUMO (nr. 9): ‘Houd vast aan het tripartiete karakter.
Betrek dus kennisinstellingen, publieke en private partijen bij de definiëring van projecten. Vanuit de Topteams wordt hiervoor de term ‘triple helix’ gebruikt.’
Het Rijk als informatieverstrekker en Aanjagend, met als voorbeeld een aanbeveling uit
het rapport van TNO (nr. 8): ‘De vraag van verladers naar informatie over nog beschikbare vervoersalternatieven dient gefaciliteerd te worden’
Het Rijk dat vanuit een één loket gedacht een vast aanspreekpunt biedt, met als voorbeeld een aanbeveling uit het rapport van de Commissie van Laarhoven (nr. 19): ‘Stel
één coördinator aan voor het logistieke overheidsbeleid en als aanspreekpunt voor de
sector.’

Zijn ook hier de beleidsaanbevelingen in deze tweede rode draad de afgelopen jaren door
de overheid opgevolgd? Hier is het antwoord minder eenduidig, als gekeken wordt naar de
17 beleidsaanbevelingen in 2002-2010. Er zijn 2 beleidsaanbevelingen in zijn geheel niet
opgevolgd, en verder de meerderheid deels of beperkt (10 van de 15) dan grotendeels of
geheel (de overige 5). Het blijkt dus lastig om daadwerkelijk resultaten te boeken in het tot
stand komen van samenwerking, en dat is begrijpelijk omdat er verschillende belangen
kunnen spelen. De Nederlandse overheid heeft de afgelopen jaren wel initiatieven opgezet
om de samenwerking tussen bedrijven en overheden natuurlijk te laten verlopen. Enkele
voorbeelden:
•

De overheid heeft mede Connekt en DINALOG opgezet, dit zijn twee publiekprivate
samenwerkingsverbanden die met een gezamenlijk door bedrijven en overheden beschikbaar gesteld budget een leidende rol hebben met de focus op logistieke innovatie
en meer duurzaamheid in de sector. Door de crisis staan de budgetten van deze sa-
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•

•

•

menwerkingsverbanden echter wel onder druk. Ook de havens in Nederland werken nu
samen in de Havenalliantie, dat was 10 jaar geleden minder goed voorstelbaar.
De overheid makelt en schakelt tussen sectorale partijen, zoals in het Platform Agrologistiek, maar in de praktijk staat deze functie de laatste tijd door de bezuinigingen en
gemaakte keuzes wat onder druk. Het Platform Agrologistiek wordt bijvoorbeeld opgeheven, terwijl ook de Havenraad al is opgeheven.
De overheid verstrekt informatie aan bedrijven om dit samenwerking te komen: Deze
wordt vrij wisselend ingevuld, afhankelijk van het ingeschatte belang van het onderwerp
voor bedrijven. Als het gaat om wet- en regelgeving is de informatieverstrekking in het
algemeen goed. Een vaste aanspreekpunt voor de logistieke sector op verschillende beleidsterreinen is intern vaak aanwezig, maar bij de buitenwereld is dit niet altijd bekend.
Een niet ingevulde aanbeveling was het oprichten van een SCM Interventieteam om
logistieke innovatie te promoten.

Er zijn dus naar verwachting verbeteringen mogelijk in het overheidsbeleid op basis van de
ervaringen met aanbevelingen in deze rode draad. Echter, het succes van deze verbeteringen blijft afhankelijk van de houding van bedrijven inzake onderwerpen als horizontale samenwerking.

Rode Draad 3: Ontwikkeling van één logistiek netwerk Nederland: Mainports en achterlandregio’s moeten gezamenlijk logistieke activiteiten in een netwerk ontwikkelen en niet los van
elkaar. Door naadloze verbindingen te maken kan beter op de klantvraag worden ingespeeld.

Deze derde rode draad van aanbevelingen aan de overheid is gericht op de synergievoordelen die behaald kunnen worden als de verschillende logistieke regio’s in Nederland beter
verbonden zouden zijn. Hier heeft het laatste decennium een omslag in beleid plaatsgevonden. Aan het einde van de jaren negentig stonden de mainports centraal in de beleidsvisie
van de Rijksoverheid, en was er minder aandacht voor de daarmee verbonden achterlandregio’s. In de afgelopen tien jaar is echter duidelijk geworden dat achterlandregio’s als
West- en Midden-Brabant en Venlo de logistieke hot spots zijn waar veel nieuwe bedrijvigheid, die gebruik maken van de mainports, naar toe trekt. Voorbeelden van deze bedrijvigheid zijn distributiecentra, die steeds vaker additionele activiteiten als hoofdkantoren en
sales & marketing met zich meebrengen. Het besef is nu duidelijk aanwezig dat mainports
en achterlandregio’s gezamenlijk het concurrentievermogen van Nederland als logistieke
draaischijf bepalen, hetgeen ook blijkt uit de inhoud van verschillende rapporten in de top25 (bijvoorbeeld rapport nr. 11, ABN-Amro/NEA. De volgende invalshoeken zijn in deze
rode draad te onderscheiden:
•

De overheid als integrale strateeg voor de draaischijf Nederland, met als voorbeeld een
aanbeveling uit het rapport van Raad V&W (nr. 6): ‘Zet in samenwerking met havenbeheerders en lagere overheden een Nationale Haven Strategie voor de komende decennia op. Deze Nationale Haven Strategie bevat een visie op de Nederlandse havens met
een strategie die gericht is op vergroting van de welvaart van de burgers van Nederland.’ Deze Nationale Haven Strategie is tot nu toe niet gerealiseerd, mede omdat de
havens deels met elkaar concurreren om ladingpakketten. Er is echter tussen de haven
wel meer samenwerking ontstaan, onder andere in de Havenalliantie.
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•

•

•

De overheid als beslisser over netwerkprojecten van nationaal belang, met als voorbeeld een aanbeveling uit het rapport van BCI (nr. 12): ‘In de Randstad moet worden ingezet op bestaande en nieuwe sleutelprojecten. Voorbeelden hierbij kunnen zijn: het
ontwikkelen van nieuwe Gateway-concepten gericht op Business to Business in hoogwaardige logistiek en handel, en het realiseren van Supply Chain Valley Rotterdam als
knooppunt voor het vernieuwen van logistieke ketens.’ Deze aanbeveling is deels gerealiseerd, zo is er bijvoorbeeld meer aandacht van havenlogistiek in Rotterdam, maar
is er geen Supply Chain Valley gerealiseerd.
Focus op de synergie die er in de activiteiten tussen mainports onderling, en mainports
en achterlandgebieden kan bestaan, met als voorbeeld een aanbeveling uit de rapporten van NDL (nr. 20): ‘Profiteer van de unieke combinatie van faciliteiten die de luchthaven Schiphol en de zeehaven Rotterdam bieden. Zorg dat Rotterdam en Schiphol gezamenlijke promotieboodschappen ontwikkelen om zich in internationaal verband te profileren.’ Ook deze samenwerking is slechts deels van de grond gekomen, mede omdat
de invloed van de nationale overheid bij het handelen van regionale autoriteiten grenzen
kent.
Focus op stevige verbondenheid van mainport met achterlandregio’s, met als voorbeeld
een aanbeveling uit het rapport van BCI/SEO over de regio Schiphol (nr. 15): ‘Inzet op
vraagstimulatie binnen de catchment area. Binnen het catchment area wordt extra vraag
gegenereerd wanneer zich hier meer bedrijven vestigen met een sterke luchthavenbinding. Dit kan gestimuleerd worden door het leef- en vestigingsklimaat en daarmee arbeidsklimaat en aantrekkelijkheid van vestiging van bedrijven binnen de catchment area
te verbeteren.’ Ook deze integrale aanbeveling is slechts deels gerealiseerd.

Uiteraard zijn niet alle beleidsaanbevelingen succesvol opgevolgd in deze rode draad op
het verbeteren van het netwerk tussen mainports en achterlandregio’s, maar er wordt nu
meer dan vroeger nagedacht over de mogelijkheden van samenwerking en synergie. De
vraag is of deze beleidsaanbevelingen de afgelopen jaren door de overheid zijn opgevolgd.
In totaal zijn er 15 specifieke beleidsaanbevelingen op dit vlak gedaan, waarvan er 1 niet is
uitgevoerd en 2 uit 2011 zijn, en dus nog niet te evalueren. Dan blijven er 12 over, waarvan
er 4 grotendeels of compleet zijn opgevolgd, 5 deels en 3 beperkt. Het antwoord is dus dat
de overheid in het algemeen inderdaad meer op synergie tussen mainports en achterlandregio’s aanstuurt, maar deze verandering bewerkstelligen is in de praktijk lastig. Enkele
voorbeelden:
•

•

•

Het Rijk heeft meer visie dan 10 jaar geleden op een strategie voor de draaischijf Nederland, maar deze visie is nog niet als Masterplan voor de logistieke sector op papier
gezet, terwijl dat in Vlaanderen in 2006/2007 wel is gebeurd. Zo heeft het onderzoek
naar het kernnet goederenvervoer van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in
2011 nog niet tot concrete activiteiten geleid, alhoewel het nu wel vastgelegd is in de
nieuwe Structuurvisie.
Het Rijk heeft wel beslist over het doorgaan van enkele belangrijke strategischinfrastructurele projecten van nationaal belang, zoals de Maasvlakte II en de Greenports. Bij deze strategische projecten is expliciet gedacht vanuit de gedachte van Nederland als een logistiek netwerk.
Het bereiken van synergie wordt merendeels overgelaten aan de sectorpartijen zelf, het
Rijk speelt wel een leidende rol in het opzetten van structuren die hierbij moeten helpen.
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•

De Havenalliantie is hiervan een voorbeeld, daarentegen is de Havenraad weer afgeschaft.
Er is steeds meer aandacht voor de verbondenheid van achterlandregio’s en mainports,
en dit komt vooral tot uiting in de integrale aanpak van aanleg en benuttingsmaatregelen voor de infrastructuur, zoals vastgelegd in de jaarlijkse MIRT-rapportages.

Ook in deze rode draad zijn er dus mogelijkheden om het overheidsbeleid te intensiveren
en aan te scherpen voor 2012, alhoewel er relatief meer aanbevelingen met succes zijn
opgevolgd in vergelijking met de rode draad 2 Samenwerking.

Rode Draad 4: Opzetten van intermodale verbindingen: Het ontwikkelen van intermodale
verbindingen in Nederland zal de concurrentiekracht vergroten, omdat van verschillende transportwijzen gebruik kan worden gemaakt

Deze vierde rode draad is onlosmakelijk verbonden met de derde rode draad, want de op te
zetten intermodale verbindingen moeten passen in het logistiek netwerk tussen mainports
en achterland. Het gebruik van het goederenvervoer per spoor op internationale trajecten is
de laatste jaren in Nederland ondanks de crisis iets toegenomen, met name door de ingebruikname van de Betuweroute, waar inmiddels rond de 6.000 treinen per kwartaal over
rijden. Ook het gebruik van de binnenvaart voor containervervoer in Nederland is in 10 jaar
sterk toegenomen, terwijl het bulkvervoer en internationaal vervoer via de binnenvaart meer
schommelingen kende. De verbinding tussen de rode draden 3 en 4 blijkt wellicht het meest
duidelijk uit de contractueel afgesproken 65% aan containers die via spoor en binnenvaart
van/naar de Maasvlakte II moeten worden aan- en afgevoerd in 2030. In totaal zijn er 21
specifieke beleidsaanbevelingen op dit vlak gedaan, waarvan maar liefst 10 in 2011. De
volgende invalshoeken zijn in deze rode draad te onderscheiden:
•

•

•

De overheid moet blijven investeren in intermodale infrastructuur, met als voorbeeld een
aanbeveling uit het rapport van Capgemini (nr. 15): ‘Investeer in slimme infrastructuur
gericht op de sterke punten van modaliteiten (bijv. investeringen in trimodale bedrijventerreinen om wegvervoer zoveel mogelijk te vermijden). Daarnaast kan vervoer vermeden worden door het clusteren van bedrijven naar segment.’ Dit wordt deels gedaan, bijvoorbeeld de A15 en het Containertransferium Alblasserdam.
Het in een netwerk stimuleren van de ontwikkeling van intermodale diensten, met als
voorbeeld een aanbeveling uit het rapport van BCI (nr. 12): ‘Ontwikkel per segment op
het juiste schaalniveau structurele netwerken: ontwikkel deze netwerken met bijbehorende lange termijn investeringsagenda en middelen, gericht op versterking van internationale segmenten.’ Met de inrichting van de Topsectoren is dit de laatste jaren grotendeels gelukt, want hier wordt vanuit een netwerkgedachte naar logistieke aan- en afvoer
gekeken.
Het uitvoeren van projecten op het gebied van goederenvervoermanagement en beter
benutten, met als voorbeeld een aanbeveling uit het rapport van ABN-Amro/NEA (nr.
11): ‘Verbeter benutting infrastructuur in het achterland (overheden en semioverheden’.
Dit is beperkt gelukt, waarbij er verschillen tussen regio’s zijn. Door de economische crisis is de urgentie van deze projecten in sommige gevallen ook minder geworden.
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•

Het aanvullend stimuleren en investeren in een generiek ICT-platform, om zo altijd via
tracking en tracing inzicht te bieden in de keten, met als voorbeeld een aanbeveling uit
het rapport van Capgemini (nr. 15): ‘Gebruik IT: de overheid moet het gebruik van overkoepelende IT-systemen in de logistiek meer stimuleren.’

Ook hier is de vraag of deze beleidsaanbevelingen de afgelopen jaren door de overheid zijn
opgevolgd. Het antwoord is eerder ja dan nee, maar er moet opgemerkt worden dat van de
totaal 21 aanbevelingen er 11 zijn gedaan in 2011, en dus nog te jong zijn voor een beoordeling. Van de overige 10 zijn er 6 grotendeels of compleet opgevolgd, 4 deels en 2 beperkt. De volgende praktische voorbeelden kunnen worden gegeven:
•

•

•

•

Er is in Nederland de afgelopen jaren door het bedrijfsleven en ondersteund door overheden behoorlijk geïnvesteerd in nieuwe intermodale terminals. Het containertransferium Alblasserdam is hiervan een goed voorbeeld, maar ook zijn er nieuwe terminals in
Alphen aan de Rijn en Kampen verwezenlijkt, en wordt er gebouwd in Lelystad.
Het in een netwerk ontwikkelen van intermodale diensten wordt vooral in de laatste 2
jaar opgepakt door ECT, die met het concept European Gateway Services vanuit Rotterdam naadloos 10 inland terminals bedient in Nederland, Duitsland en België.
De specifieke projecten voor goederenvervoermanagement blijven nog wat achter bij
soortgelijke projecten voor het personenvervoer. Echte, de geboekte voortgang in het
programma Beter Benutten biedt soortgelijke kansen voor de logistieke sector.
De investeringen in ICT-platforms wordt door de overheid deels ter hand genomen,
maar het primaat ligt hiervoor bij het bedrijfsleven. Zowel in de eigen platforms als in de
ontwikkeling van Portbase en Cargonaut heeft de overheid een belangrijke rol in de
voortgang gehad.

De conclusie is dat de gedane beleidsaanbevelingen in deze rode draad eerder wel dan
niet met succes opgevolgd zijn. Er zijn wel echter relatief weinig beleidsaanbevelingen op
dit vlak gedaan in de top-25, en dit komt waarschijnlijk omdat deze beslissingen meestal in
het jaarlijkse Meerjarenplan Infrastructuur, Ruimte en Transport – rapport staan, en dus
minder aan de orde komen in andere rapporten.

Rode Draad 5: Ketenregie bevorderen: Een strakke regie op de goederenstromen zorgt ervoor dat goederen betrouwbaar, duurzaam en tegen de afgesproken vervoerscondities worden
bezorgd, en dit versterkt de concurrentiepositie van Nederland.

Deze vijfde rode draad vormt in grote lijnen het symbool voor de omslag in logistiek denken
die de overheid heeft gemaakt in de afgelopen tien jaar. De drijvende kracht hierachter is
dat bedrijven steeds meer hun logistieke stromen via Supply Chain Management (SCM)
besturen en beheersen. Met de toenemende complexiteit van mondiale goederenstromen is
een excellente uitvoer van deze SCM activiteiten essentieel voor het behoud van de concurrentiepositie. Deze noodzaak wordt in Nederland al enige tijd breed erkend door bedrijven en overheden, en er zijn de afgelopen 10 jaar dan ook verschillende aanbevelingen op
dit vlak gedaan. In totaal zijn er 28 specifieke beleidsaanbevelingen, met de volgende vier
invalshoeken:
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•

•

•

•

De overheid kan het voortouw nemen in opstellen en ingevoerd krijgen van ketenstandaarden, zodat hierop diensten ontwikkeld kunnen worden. Een voorbeeld is een aanbeveling uit het rapport van Greenports Nederland (nr. 13): ‘Het verbeteren van ketenstandaarden en het opzetten van een ICT-innovatieprogramma in de sector.’ Deze aanbeveling is grotendeels ingevuld, het bedrijfsleven had hierbij de lead.
De overheid kan mogelijkheden voor nieuwe ketenregie initiatieven actief stimuleren,
met als voorbeeld een aanbeveling uit het rapport van TNO (nr. 18): ‘Schrijf een prijsvraag uit om de functie van ketenregisseur te promoten: Deze prijsvraag stimuleert het
bedenken van nieuwe ideeën buiten de sector.’ Deze prijsvraag is niet uitgeschreven,
wel is op andere manieren dit gestimuleerd. Tot een doorbraak heeft dit echter nog niet
geleid.
Het ontwikkelen en standaardiseren van het gebruik van openbare platforms, met als
voorbeeld een aanbeveling uit het rapport van het Topteam Logistiek (nr. 2): ’Naadloze
informatievoorziening in het logistieke systeem via een open ICT-platform.’
Het bieden van het juiste ondernemersklimaat voor ontwikkeling van ketenregie, met als
voorbeeld een aanbeveling uit het rapport van NDL (nr. 20): ‘Zorg dat Nederland zich
onderscheidt als pleitbezorger voor een open economie met vrij verkeer van goederen,
diensten en werknemers. Hiermee trekt Nederland de regiefunctie naar zich toe. Bovendien versterkt het de relatie van Nederland als handelsland.’ Hier is via de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) veel aandacht voor, maar de competitie met
andere landen is sterk.

Bedrijven en overheden in Nederland hebben gezamenlijk de intentie om deze ketenregie
activiteiten in Nederland te verankeren, maar de uitwerking van deze wens stuit in de praktijk soms op struikelblokken. Enkele praktische ervaringen:
•

•

•

•

De overheid is op deelgebieden actief in het opstellen en ingevoerd krijgen van ICTketenstandaarden, en probeert hier ook mondiaal een vinger aan de pols te houden.
Vanuit de EU zijn er echter wetten en regels waarbinnen gewerkt moet worden, en dit
kan beperkingen geven voor de leidende rol, omdat er Europese afstemming nodig is.
Het actief zoeken naar mogelijkheden voor nieuwe ketenregie initiatieven wordt door de
overheid gefaciliteerd vanuit het DINALOG programma en Connekt. Ketenregie vormt
bij DINALOG één van de drie onderzoeksthema’s, maar volgens vooral het MKB overheerst hierbij een meer conceptuele in plaats van een praktische aanpak.
Het ontwikkelen en aanpassen van de overheidsdiensten aan ketenregiewensen van
bedrijven gebeurt meer en meer. De initiatieven in het project Extended Single Window
zijn hier een voorbeeld van.
Het juiste ondernemersklimaat voor ketenregie wordt door de overheid in Nederland op
een aantal belangrijke gebieden geboden. Het glasvezelnetwerk en mobiele datacommunicatie is in Nederland goed verzorgd, terwijl er ruimte is voor vrije informatievergaring. Aan de andere kant worden er vanuit de mededingingswet ook grenzen gesteld
aan de mogelijke samenwerking.

De Nederlandse overheid lijkt met haar beleidsacties mede aan de hand van de aanbevelingen uit de top-25 rapporten in deze rode draad de basisvoorwaarden voor de ontwikkeling van ketenregie-initiatieven op orde te hebben. Echter, dit betekent nog niet dat logistieke ketenregie in Nederland altijd snel van de grond komt. Dit blijkt ook uit de mate van uit-
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voering en succes van de aanbevelingen. Van de 26 aanbevelingen zijn er 4 in 2011, er
blijven er dus 22 voor evaluatie. Meer dan de helft van de aanbevelingen wordt maar deels
of beperkt opgevolgd (13 van 20), en de overige 7 grotendeels of geheel. In de praktijk blijkt
het dus lastig te zijn om ketenregie activiteiten over sectoren heen op te zetten, vanwege
onder meer concurrentieoverwegingen en beperkende wet- en regelgeving.

Rode Draad 6: Duurzaamheid bevorderen: Een combinatie van logistieke efficiency en duurzame uitvoering bij logistieke activiteiten versterkt de concurrentiekracht van de sector. Duurzaamheid wordt steeds belangrijker voor logistieke bedrijven, en dit gaat vaak hand in hand met
een effectief operationeel proces.

De zesde rode draad betreft de opkomst van duurzaamheid in het bedrijfseconomische en
dus ook logistieke denken. Anno 2012 is de algemene gedachte bij de meeste bedrijven en
overheden dat rentabiliteit en duurzaamheid samen kunnen, maar ook samen moeten gaan
om op termijn ‘in business’ te blijven. De overheid heeft net als bedrijven belang bij het terugdringen van emissies in de logistiek, en dit betekent dat er een goede grond is voor samenwerking tussen bedrijven en overheden in het verbeteren van de duurzaamheid. Een
bekend voorbeeld van een dergelijk samenwerking is het Lean & Green Award programma
van Connekt, waarin inmiddels een kleine 200 bedrijven meedoen om 20% besparing op
hun CO2 uitstoot te behalen in vijf jaar. In totaal zijn er 20 specifieke beleidsaanbevelingen
gedaan op dit vlak in de top-25 rapporten, met de volgende vier invalshoeken:
•

•

•

•

De overheid stelt financiering beschikbaar om duurzamer te werken in de logistiek, met
als voorbeeld een aanbeveling uit het rapport van ABN-Amro/NEA (nr. 11): ‘Faciliteer de
ontwikkeling van duurzame supply chains (via SPL, logistiek topinstituut).’ Dit is inderdaad gebeurd via verschillende programma’s, ook via Connekt.
De overheid kan op maat gesneden regelgeving opstellen voor duurzame logistiek, met
als voorbeeld een aanbeveling uit het rapport van TNO (nr. 17): ‘Maak regelgeving voor
stadsdistributie en promotie van schonere voertuigen eenduidig: Momenteel staat een
lappendeken aan verschillende venstertijden en regionale beperkingen een efficiënte
organisatie van stadsdistributie in de weg. Door stimuleren van schone voertuigen en
minimaliseren van kilometers kan de overheid hierin de lead nemen.’ Deze aanbeveling
is maar beperkt ingevuld: er is wat meer afstemming tussen steden, maar in principe
voert elke gemeente nog zijn eigen beleid.
De overheid kan de ontwikkeling van specifieke duurzame technologie stimuleren, met
als voorbeeld een aanbeveling uit het rapport van ECN (nr. 13): ‘Inzetten op robuuste
opties zoals hybride voertuigen, in-car ITS, en banden met lage rolweerstand en fiscale
instrumenten.’ De overheid zet hier op dit moment beperkt op in, en laat het initiatief aan
het bedrijfsleven.
De overheid kan consumenten en bedrijven bewust maken van hun invloed op het milieu, met als voorbeeld een aanbeveling uit het rapport van de Europese Commissie (nr.
4): ‘Consumenten en bedrijven bewust maken van hun invloed op het milieu: druk op
meer milieuvriendelijk en constructief handelen bedrijfsleven.’ Deze aanbeveling wordt
deels opgevolgd, maar dit is zeer afhankelijk van de politieke kleur van de regering, provincie of gemeente.
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Op het gebied van aanbevelingen inzake overheidsacties voor meer duurzame logistiek is
er de laatste jaren veel gebeurd, ook in samenwerking met andere initiatieven of sectoren.
De opvolging en het succes is echter wisselvallig. Van de 18 aanbevelingen zijn er 2 uit
2011 en dus nog te recent om te evalueren, en is er 1 niet opgevolgd. Van de 15 die wel
opgevolgd zijn, hebben er 10 beperkt of deels succes opgeleverd, en 5 grotendeels of geheel. Het hangt af hoofdzakelijk van activiteiten van het bedrijfsleven zelf of meer duurzaamheid in de logistieke keten bereikt worden, de overheid heeft hier maar weinig invloed
op, behalve uiteraard door wet- en regelgeving. Enkele voorbeelden van praktisch overheidshandelen op dit vlak:
•

•

•

Er zijn verschillende regelingen voor duurzame logistiek die door de overheid financieel
ondersteund worden. Het Lean & Green programma van Connekt is als voorbeeld al
aangehaald, terwijl een andere subsidieregeling Truck van de Toekomst is.
Op maat gesneden regelgeving voor duurzame logistiek kan door regionale overheden
gebruikt worden om duurzame beleveringen in de binnenstad te stimuleren, en de nationale overheid financiert hier soms aan mee. Voorbeelden zijn in Nijmegen, Tilburg en
Utrecht (de Cargohopper en de bierboot). Ook de ontwikkeling van duurzame technologie wordt vaak gestimuleerd in Nederland, zie de introductie van de LZV (Lange en
Zware Vrachtwagen) .
De Nederlandse overheid is echter zelf aarzelend over het landelijk verdere aanscherpen van de wet- en regelgeving om duurzaamheid in de logistiek verder te bevorderen.
De insteek is dat bedrijven beter gestimuleerd dan gedwongen kunnen worden.

De conclusie is dat er op het gebied van duurzame logistiek al verschillende verbeterprojecten en programma’s gaande zijn, analoog aan andere sectoren. Het succes van deze programma’s is echter nog beperkt, en de sector transport blijft de laatste jaren wat achter bij
de nationale ontwikkeling in CO2 emissies. De overheid kan middels wet- en regelgeving
meer duurzaam transport afdwingen, maar hier is men terughoudend mee.

Rode draad 7: Innovatie stimuleren: Stimuleren van logistieke innovatie en kennisopbouw bij
bedrijven en onderwijsinstellingen. Deze innovatie is belangrijk om de logistieke koppositie in
Europa vast te houden, en de concurrentie voor te blijven.

De zevende en laatste rode draad betreft de mate waarin innovatie in logistieke processen
gestimuleerd kan worden. Bedrijven en overheden in Nederland willen gezamenlijk inzetten
in op logistieke innovaties als ketenregie, synchromodaliteit en 4C (cross chain control centers) om het concurrentievermogen van Nederlandse bedrijven, en dus Nederland als Europese draaischijf, te verbeteren. Uit verschillende onderzoeken, o.a. van de Adviesraad Wetenschap en Technologie (AWT) en de Europese Commissie, blijkt dat de innovatiegraad
van de logistieke sector achterblijft bij het gemiddelde, en dit komt omdat de sector een
dienstverlenende sector is met relatief weinig rendement en dus ruimte voor investeringen
in innovatie. De aanbevelingen aan de overheid uit de top-25 rapporten betreffen onder
andere mogelijkheden om dit op gang te krijgen. In totaal zijn er 34 beleidsaanbevelingen
op dit vlak gedaan, met de volgende vier invalshoeken:
•

De overheid als incubator van innovaties, met als voorbeeld een aanbeveling uit het
rapport van de Cie. van Laarhoven (nr. 19): ‘Stimuleer innovaties, ook financieel, met
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•

•

name door het opzetten van een íncubator voor logistieke vernieuwende activiteiten’.
Deze incubatorfunctie is tot nu toe beperkt van de grond gekomen, alleen bij DINALOG
zijn hier de eerste stappen in gemaakt met 4 MKB-ers.
De overheid als aanjager en ondersteuner van innovaties, met als voorbeeld een aanbeveling uit het rapport van Greenports Nederland (nr. 13): ‘Monitoring, initiëren, aanjagen en verbinden van nieuwe logistieke concepten en het verbeteren van de beladingsgraad in de agrosectoren.’ Dit is deels uitgevoerd, maar er zijn ook vertragingen ontstaan, zoals bij de realisatie van de Greenport Campus.
De overheid als partner in het ontwikkelen van nieuwe vormen van logistieke innovatie,
met als voorbeeld een aanbeveling uit het rapport van de Commissie van Laarhoven
(nr. 17): ‘Versterken security als competentie: logistieke dienstverleners kwalificeren
zich als veilige exploitant en partijen onderzoeken samen hoe ketenbeveiliging innovatievoordelen kan bieden voor het bedrijfsleven’. Deze aanbeveling is voor een groot deel
opgevolgd, waarbij de bal uiteindelijk bij het bedrijfsleven ligt, zoals dat voor alle innovaties geldt.

De Nederlandse overheid ziet in het algemeen het belang van logistieke innovatie, en zoals
al aangehaald zijn hiervoor met samenwerking met bedrijven en kennisinstellingen samenwerkingsverbanden als Connekt en DINALOG opgezet. Dit zijn twee publiekprivate samenwerkingsverbanden die met een gezamenlijk door bedrijven en overheden beschikbaar gesteld budget proberen om logistieke innovatie te stimuleren. Echter, Nederland blijft de laatste jaren steken op het Europese gemiddelde in R&D uitgaven, zowel van bedrijven als
overheden. Het ‘track record’ van Nederland in logistieke innovatie is wisselend, en veel
aanbevelingen in deze rode draad worden bij opvolging maar deels of beperkt een succes
(20 van de 23). Hierbij moet gezegd worden dat 14 van deze aanbevelingen ingevoerd en
deels een succes zijn, waarbij geldt dat het vaak langer duurt alvorens je kunt vaststellen
dat innovatie een succes is. Slechts 3 van de 23 aanbevelingen zijn grotendeels of geheel
succesvol opgevolgd, terwijl 8 aanbevelingen in zijn geheel niet zijn opgevolgd. Enkele
voorbeelden:
•

•

•

Er is in samenwerking tussen overheden, bedrijven en kennisinstellingen weliswaar een
start gemaakt met het opzetten van Cross Chain Control Centers, maar het is nog niet
te zeggen of dit een succes wordt.
Een andere aanbeveling was om in te zetten op een koplopersrol in de ontwikkeling van
hightech systemen & materialen en Intelligent Transport Systems (ITS), dit mede op basis van het invoeren van de kilometerbeprijzing. Dit is echter niet doorgegaan, en dus
kon deze aanbeveling niet verwezenlijkt worden.
Een laatste aanbeveling was dat overheden voor een aantal logistieke innovaties als
‘launching customer’ dienen. Dit kan bijvoorbeeld door het transport van afval via de
binnenvaart te doen, of de bevoorrading van overheidsgebouwen met electrisch transport. Deze rol is vanwege onder andere de extra kosten ook maar zeer beperkt ingevuld.

In de praktijk blijkt dat het doen van aanbevelingen op het gebied van logistieke innovatie
gemakkelijk is dan het realiseren van die aanbevelingen met bedrijven in de praktijk. Dit
heeft mede te maken met de economische situatie, waardoor investeringen in innovatie
vaak uitgesteld worden.
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3.3

Opvolging aanbevelingen in rode draden

De zeven rode draden aan beleidsaanbevelingen uit de top-25 rapporten bevatten 173
aanbevelingen die deels door de overheid met succes zijn opgevolgd. De volgende tabel
geeft een overzicht:

Tabel 3.2

Overzicht van succes uitvoering beleidsaanbevelingen in zeven rode draden

Rode Draad
1: Wet- en regelgeving aanpassen

2: Samenwerking
stimuleren

Beleidsaanbevelingen
36, meer dan
gemiddeld
succes in opvolging
23, gemiddeld
succes in opvolging

3: Faciliteren van
15, minder dan
logistieke netwergemiddeld
succes in opken
volging
4: Stimuleren opzet
intermodale verbindingen

21, meer dan
gemiddeld
succes in opvolging

5: Ketenregie
bevorderen

26, gemiddeld
succes in opvolging

6: Duurzaamheid
bevorderen

18, gemiddeld
succes in opvolging

7:

34, minder dan
gemiddeld
succes in opvolging

Innovatie
stimuleren
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Soorten aanbevelingen
• Versnellen van besluitvorming.
• Innemen internationale actieve voortrekkersrol.
• Balans maatschappelijke belang en concurrentiepositie bedrijfsleven.
• Flexibiliteit in toepassing wet- en regelgeving als dit gewenst is.
• Overheid als makelaar en schakelaar.
• Overheid als starter van een tripartiete initiatief (triple helix).
• Overheid als informatieverstrekker en aanjagend.
• Overheid die vanuit 1-loket gedachte vast aanspreekpunt biedt.
• Overheid als integrale strateeg voor de draaischijf Nederland.
• Overheid als beslisser over projecten van nationaal belang.
• De synergie die er tussen mainports onderling, en mainports en
achterlandgebieden kan bestaan.
• Stevige verbondenheid van mainport met achterlandregio’s
• Het blijven investeren in intermodale infrastructuur.
• Het stimuleren en ontwikkelen van intermodale diensten.
• Het opstarten van projecten op het gebied van goederenvervoermanagement en beter benutten.
• Het aanvullend investeren in een ICT-platform.
• Het opstellen en ingevoerd krijgen van ketenstandaarden.
• Het actief stimuleren van mogelijkheden voor nieuwe ketenregie
initiatieven.
• Het ontwikkelen en aanpassen van overheidsdiensten aan ketenregiewensen van bedrijven.
• Bieden van het juiste ondernemersklimaat voor ketenregie.
• Financiering om duurzamer te werken in de logistiek.
• Overheid kan op maat gesneden regelgeving opstellen voor
duurzame logistiek.
• Overheid kan ontwikkeling van duurzame technologie stimuleren.
• Overheid kan consumenten/bedrijven bewust maken van milieu
invloed.
• Overheid kan als incubator van innovatie dienen.
• Overheid als aanjager van innovaties door rol als eerste klant.
• Overheid als partner in het ontwikkelen van nieuwe vormen van
logistieke innovatie.
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De belangrijkste conclusies uit de zeven rode draden uit de vorige paragraaf en vorenstaande tabel zijn de volgende:
•

•

•

Lang niet alle aanbevelingen uit de top-25 rapporten zijn met succes opgepakt. De
overheid heeft het meeste succes geboekt met uitvoering van aanbevelingen waar zij
het primaat op heeft: de wet- en regelgeving en het investeren/opzetten van intermodale
links. Het wordt echter lastiger als er voor succes samengewerkt moet worden met andere partijen, omdat het succes dan mede afhankelijk is van de opstelling van deze partijen.
De meeste aanbevelingen lagen op het gebied van de wet- en regelgeving en innovatie.
Vooral het laatste onderwerp stond de afgelopen jaren centraal in het denken over verbetering van de concurrentiepositie van de Nederlandse logistieke sector. Het blijkt in de
praktijk echter niet gemakkelijk om daadwerkelijk innovaties voor elkaar te krijgen in de
logistieke sector, deels vanwege de economische situatie, maar ook omdat logistieke
dienstverleners betrekkelijk weinig slagkracht hebben om te investeren.
Er waren daarnaast maar beperkt aanbevelingen in de rode draad faciliteren van logistieke netwerken en bevorderen van duurzaamheid. Het is mogelijk dat het eerste komt
door het feit dat in Nederland al circa 10 jaar integraal wordt gedacht over de benutting
van ruimte en infrastructuur, hetgeen ook tot uiting komt in de MIRT-aanpak. Duurzaamheid wordt verder op verschillende manieren bevorderd, en is niet exclusief verbonden aan logistieke bedrijvigheid.

Samenvattend kan gesteld worden dat er in de afgelopen 10 jaar in 25 toonaangevende
logistieke beleidsrapporten richting de overheid 173 aanbevelingen gedaan zijn voor aanscherping van het overheidsbeleid. Deze aanbevelingen zijn gericht op zes specifieke rollen
van de overheid, van het opstellen en uitvoeren van wet en regelgeving tot een rol als aanjager van logistieke bedrijvigheid. Uit de analyse blijkt dat er zeven belangrijke rode draden
in de beleidsaanbevelingen te identificeren zijn, die de overheid in 2002-2011 deels via
specifiek beleid heeft opgepakt. Echter, lang niet al die aanbevelingen zijn met succes opgepakt in overheidsbeleid. Hier kunnen diverse redenen voor zijn:
•
•
•
•
•

De overheid kan de aanbeveling terzijde schuiven, omdat deze bijvoorbeeld te weinig
relevant wordt geacht of te complex is om te realiseren.
De aanbeveling kan te ambitieus van aard zijn.
De aanbeveling kan te open van aard zijn, waardoor het lastig is een doel te stellen.
De aanbeveling kan minder interessant of relevant worden door veranderende politieke
of beleidsmatige inzichten.
De uitvoering of het succes van de aanbeveling kan afhankelijk zijn van deelname van
externe partijen.

In het volgende hoofdstuk wordt een overzicht van het overheidsbeleid gegeven, dat op
logistiek gebied gevoerd is in de afgelopen 10 jaar op basis van de belangrijkste beleidsdocumenten, en wordt dit gehouden naast de zeven rode draden die uit de top-25 adviesrapporten komen.
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Hoofdstuk 4

4.1

Logistiek beleid overheid:
invloed rode draden

Belangrijkste logistieke beleidsrapporten overheid

De top-25 van adviesrapporten hebben zeven rode draden van beleidsaanbevelingen opgeleverd, die door de overheid met wisselend succes zijn opgepakt. Dit logistieke beleid van
de Nederlandse overheid is vastgelegd in diverse beleidsnota’s, programma’s en brieven.
De belangrijkste beleidsnota’s en –brieven staan in tabel 4.1 op chronologische volgorde
samengevat. Hiervan is eigenlijk alleen de Beleidsbrief Logistiek en Supply Chains uit 2006
puur op de logistieke sector gericht, de andere negen zijn breder gericht op bijvoorbeeld
mobiliteit, zeehavens, luchthavens, concurrentievermogen of de topsectoren. Verschillende
van deze Nota’s zijn inmiddels geëvalueerd op de behaalde resultaten, zoals de Zeehavennota door het KIM en de Nota Pieken in de Delta door Berenschot. Daarnaast zijn er verschillende programma’s geweest zoals CTT, TRANSUMO, Connekt en DINALOG, die de
overheid mede heeft opgezet om beleidsvoornemens in daden om te zetten, vaak in samenwerking en gedeelde financiering met het bedrijfsleven en kennisinstellingen. De evaluatie van deze programma’s vormen alleen een onderdeel van deze studie als deze binnen
de periode 2002-2011 afgesloten is met een evaluerend rapport met conclusies. Dit is het
geval bij het TRANSUMO programma, en het eindrapport is opgenomen als nr. 9 in de top25.

Tabel 4.1

Overzicht overheidsbeleid met raakvlakken logistiek sector Nederland 2002-2011

Nr
10
9
8
7

Organisatie
Ministerie van V en W
Ministerie van V en W
Kabinet
Ministerie van Economische Zaken

Titel Rapport
Nota Mobiliteit.
Nota Zeehavens: ankers van de economie.
Kabinetsstandpunt Schiphol.
Nota Pieken in de Delta.

Jaar
2004
2004
2006
2006

6

Ministerie van V en W en
Rijkswaterstaat

Beleidsbrief Logistiek en Supply chains + achtergrondrapport
Perspectief op Logistiek.

2006

5

Commissie Elverding

2008

4

Ministerie van V en W

3

Ministeries van V en W
en VROM

Sneller en beter: versnelling besluitvorming infrastructurele
projecten.
Zeehavens als draaischijven naar duurzaamheid: Innovatie voor
mobiliteit: innovatieacties uit de uitvoeringsagenda Nota Mobiliteit.
Luchtvaartnota.
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Nr Organisatie
2 Ministeries van EZ,
V en W en VROM

Titel Rapport
Economische visie op de lange termijn ontwikkeling van de
mainport Rotterdam.

Jaar
2009

1

Naar de Top: het bedrijvenbeleid in actie(s).

2011

Ministerie van Economie,
Landbouw en Innovatie

Een overzicht van de inhoud van deze tien belangrijkste beleidsnota’s en –brieven met logistieke raakvlakken wordt hieronder gegeven:
•

•

•

•

In juni 2004 kwam de Nota Mobiliteit uit, als uitwerkingsdocument van de Nota Ruimte.
Het begrip bereikbaarheid stond centraal, waarbij de schade voor het milieu beperkt
moest blijven. Door een betere bereikbaarheid konden onder andere bedrijven hun activiteiten effectiever uitvoeren en kon zo de economische situatie in Nederland verbeteren. De bereikbaarheid werd verbeterd door beter benutten, toepassen van beprijzen en
verder bouwen. Logistiek speelde nauwelijks een rol in de Nota Mobiliteit, waardoor er
maar beperkt rekening werd gehouden met de wensen van het bedrijfsleven. Dit maakt
het risico van suboptimale investeringen in infrastructuur groter.
De Nota Zeehavens: ankers van de economie verscheen ook in 2004, en formuleerde
beleidsacties en doelen voor verdere ontwikkeling en versterking van de Nederlandse
zeehavens. Aanleiding was de mogelijke verslechterde internationale concurrentiepositie van de zeehavens, en het effect op de Nederlandse economie. Er zijn drie hoofdlijnen van beleid: verbeteren van de marktomstandigheden van havengerelateerde bedrijven, in stand houden en vergroten van de fysieke capaciteit en bevorderen van de veiligheid en kwaliteit van de leefomgeving, en deze hoofdlijnen zijn uitgewerkt in een uitvoeringsagenda. De evaluatie (KIM, 2012) wijst uit dat de belangrijkste acties uit de uitvoeringsagenda uitgevoerd zijn of in uitvoering zijn, maar dat er wel systematisch minder uitgegeven is dan begroot. Alleen de regeling Haven Interne Projecten was niet
doelmatig, en is beëindigd.
Het Kabinetsstandpunt Schiphol uit 2004 kende twee uitgangspunten: handhaving van
de positie van Schiphol als belangrijke Noord-West Europese hub en de hinder van het
vliegverkeer terugdringen. Dit wordt gedaan via vijf thema’s, die deels procesgericht
zijn, zoals het verbeteren van de communicatievoorziening en het aanpakken van minder effectieve wet- en regelgeving. De rol van Schiphol als vrachthub speelt een ondergeschikte rol in dit standpunt.
De Nota Pieken in De Delta bracht in 2006 een omwenteling teweeg in het regionaal
economisch beleid. Van het wegwerken van achterstanden stapte de overheid over op
een focus op de economisch sterke clusters, en maakt daarbinnen keuzes voor het versterken van sectoren. Op deze wijze wordt de internationale concurrentiepositie van
Nederland verder versterkt. Er is gekozen om Nederland op te verdelen in zes programmagebieden, en in enkele van die gebieden is logistiek benoemd als speerpuntsector. Dit is in de regio’s Noordvleugel Randstad waar gemikt werd op innovatieve logistiek en handel, de Zuidvleugel Randstad, waar het haven-industrieel complex centraal staat, en Zuidwest Nederland, waar logistiek als sector centraal staat. Het gevolg
van deze keuze was dat in deze drie regio’s logistiek als speerpunt sector werd erkend,
en dat er een actieprogramma voor ontwikkeling van de sector opgezet werd. Dit was
een belangrijke stap naar de erkenning van logistiek als topsector.
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•

In juni 2006 bracht het Kabinet de Beleidsbrief Logistiek en Supply Chains uit, dat inhoudelijk voor een deel aansloot bij het advies van de Commissie Van Laarhoven (nr.
19). Het Kabinet formuleerde met de beleidsbrief de ambitie om het maatschappelijk
rendement van logistiek te verhogen. Dit diende te gebeuren via drie strategische lijnen:
het ontwikkelen van competenties op het gebied van Supply Chain Management (SCM),
het in stand houden van een hoogwaardige infrastructuur en het bevorderen van compact, schoon, slim en veilig vervoer. De acties waren de volgende:
Doel I. Ontwikkelen van competenties op het terrein van supply chain management
1
2
3
4
5
6

7

8
9

Initiëren proces om logistiek/SCM bij (Rijks)overheid op kaart te zetten door rondetafel sessies te organiseren.
Oprichten van SCM Interventieteam.
Ondersteunen vervolg Commissie Van Laarhoven met programmabureau.
Versterken samenwerking bedrijven en kennisinstellingen door Kennisakkoord Logistiek en acties in
kader van nieuwe programma Transportefficiënte Economie.
Voldoen aan de voorwaarden voor sleutelgebiedstatus door bedrijfsleven, waarna betrokken departementen zich inspannen om logistiek en SCM beter te verankeren.
Verder versterken klantgerichtheid van douane en overheidsinspecties door stroomlijnen van overheidsinterventies in de supply chain en uitbouw van elektronisch berichtenverkeer in aansluiting op internationale en Europese ontwikkelingen (papierloze douane).
Versterken security als competentie: logistieke dienstverleners kwalificeren zich als veilige exploitant
en partijen onderzoeken samen hoe ketenbeveiliging innovatievoordelen kan bieden voor het bedrijfsleven.
Nederland blijft zich internationaal inzetten voor open grenzen voor het goederenvervoer en een level
playing field qua regelgeving en handhaving.
Ingezette acties om administratieve lastendruk te verlagen doorzetten.

Doel II. Een hoogwaardige infrastructuur in stand houden
10 Uitvoeren/evalueren investeringspakket van Nota Mobiliteit om tot hoogwaardig infrastructuurnetwerk
te komen.
11 Voortgaan met het streven naar beprijzing, onder andere conform de afspraken daarover in de Nota
Mobiliteit.
12 In het programma Transportefficiënte Economie afspraken maken over vastgestelde kwaliteitsnetten
voor optimaal vervoer.
13 Bevorderen van efficiënt gebruik van alle modaliteiten door onderzoek naar mogelijkheden van modal
shift, wegnemen van administratieve belemmeringen, innovatie om overslagkosten te besparen en
ruimtelijk beleid voor behoud van multimodaal ontsloten bedrijventerreinen.
14 Stroomlijnen van overheidsinterventies in de luchtvrachtsector en -politiek .
Doel III. Compact, slim, schoon en veilig vervoer bevorderen.
15 Bevorderen van energiebesparing in het goederenvervoer door onder meer het programma Transportefficiënte Economie en de innovatiefondsen binnenvaart en zeevaart.
16 Doorzetten acties gericht op het verbeteren van de veiligheid van het goederenvervoer.
17 Uitwerken van visies voor zeevaart, binnenvaart, wegvervoer en buisleidingen.

•

De Commissie Elverding werd gevraagd om de trage besluitvorming bij de aanleg van
infrastructuur in Nederland onder de loep te nemen. In haar rapport Advies Sneller en
Beter werd betoogd dat de gemiddeld doorlooptijd van de besluitvorming kan halveren
van 14 naar 7 jaar, terwijl daarnaast een kwaliteitsslag kon worden gemaakt. Dit werd
mogelijk door alle participanten er eerder en intensiever bij te betrekken, een strakkere
planning te voeren en een eenmalige formele inspraakronde te organiseren. Door middel van een voorkeursbesluit door de Staten Generaal kan de planfase eveneens korter
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•

•

•

•

worden. De ideeën van de Commissie Elverding kunnen als inspiratiebron gebruikt worden om ook in het logistieke beleid de wet- en regelgeving te versnellen.
Het Ministerie van V en W bracht in 2008 de Beleidsbrief Zeehavens als draaischijven
naar duurzaamheid. Deze Beleidsbrief kwam er als uitwerking van de derde hoofdlijn
van de hoofdlijnen uit de Nota Zeehavens van 2004: bevorderen van de veiligheid en
kwaliteit van de leefomgeving. De duurzaamheid van zeehavens was relatief onderbelicht gebleven in de Nota Zeehavens uit 2004. De Beleidsbrief ging in op de inzet voor
reductie van emissies, kondigde een subsidieprogramma voor innovatie en duurzaamheid aan en stelde de verbetering van afvalafgifte en –inzameling voor.
De Luchtvaartnota uit 2009 schetst de lopende beleidstrajecten voor de luchtvaart in
Nederland in samenhang, waarbij het doel is om een concurrerende en duurzame luchtvaart in stand te houden. De insteek is dat de kaders van het luchthavenbeleid gezet
zijn met het Aldersakkoord in 2008. Schiphol kan verder groeien tot 510.000 vliegtuigbewegingen in 2020, en dit biedt ook kansen voor de cargosector. Het vliegen moet wel
schoon, stil en zuinig gebeuren. De ontwikkeling van de luchtvaart op Schiphol kan gefaciliteerd worden door ontwikkelingen in Eindhoven, Lelystad, Rotterdam en Twente.
De groei van het vliegverkeer op Schiphol dient nauw afgestemd te worden met de ontwikkeling van de ruimte rondom de luchthaven, en hierin zitten raakvlakken met de logistieke sector.
De Economische visie op de lange termijn ontwikkeling van de mainport Rotterdam uit
2009 is gemaakt in een samenwerking tussen drie Ministeries. Doel van de visie is dat
de mainport Rotterdam duurzaam bijdraagt aan de verbetering van het vestigingsklimaat in Nederland en de internationale concurrentiepositie van in Nederland gevestigde
bedrijven. De kern van de visie is een logistiek netwerk waarin ‘Rotterdam‘ explicieter
samenwerkt met andere zeehavens, binnenhavens, logistieke knooppunten en industriële centra op de achterlandassen. Deze intensievere samenwerking leidt tot meer
specialisatie van zeehavens, zodat ze elkaar logistiek meer aanvullen in plaats van beconcurreren. Hierdoor kan er naast effectiever ook duurzamer gewerkt worden, en wordt
de infrastructuur efficiënter gebruikt.
De laatste beleidsbrief is Naar de top: het bedrijvenbeleid in actie(s) uit 2011. Deze Bedrijfslevenbrief is tot nu toe het belangrijkste document van het Kabinet Rutte voor de
topsector Logistiek (naast de 8 andere topsectoren). Uitgangspunt van de beleidsbrief is
dat het Kabinet niet stuurt niet regels en subsidies, maar bedrijven de ruimte geeft om te
ondernemen, te innoveren, te investeren en te exporteren. De brief is ook een antwoord
op de ondernemers en onderzoekers uit negen topsectoren, die door het Kabinet zijn
gevraagd om concrete voorstellen te doen om de Nederlandse concurrentiekracht te
versterken. De ambitie is dat Nederland zich als kenniseconomie manifesteert, en in de
mondiale top 5 van kenniseconomieën komt in 2020. Voor de logistieke sector zijn de
volgende zes acties voorzien, die voortkomen uit een concept versie van het rapport
Partituur naar de Top van het Topteam Logistiek.
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1
2
3
4

5
6

Naadloze informatievoorziening in het logistieke systeem via een open ICT-platform via een masterplan,
aanpassing van de governance structuren van port community systemen en ontwikkeling van pilotprojecten.
Ontwikkeling van een synchromodaal transportsysteem via start van een concrete pilot en ontwikkeling van
faciliteiten om ‘a-modaal’ te boeken.
Stimuleren van nauwere samenwerking tussen de Nederlandse zeehavens via het acht punten plan van de
Havenalliantie.
Ontwikkeling van een kernnetwerk van (inter)nationale verbindingen en multimodale knooppunten door de
ontwikkeling van een gemeenschappelijke visie van het bedrijfsleven, havenbedrijven en (regionale) overheden op een kernnetwerk van achterlandverbindingen.
Vereenvoudiging van relevante wet- en regelgeving, met name de mededingingswet, de vervoers- en aansprakelijkheidswetgeving, het omgevingsrecht en het vergunningenstelsel.
De ontwikkeling en uitvoering van een innovatiecontract in de logistiek, om bijvoorbeeld een Cross Chain
Control Center als demonstratieproject uit te werken.

4.2

Specifiek logistiek beleid overheid in rode draden

Op welke wijze wordt in de logistiek beleidsnota’s en brieven van de overheid teruggekomen op de zeven rode draden? Om dit in kaart te brengen is de focus gelegd op de twee
beleidsbrieven waar specifiek aan beleid voor de logistieke sector gerefereerd wordt: de
beleidsbrief Logistiek en Supply Chains uit 2006 (nr. 6) en de Bedrijfslevenbrief Naar de top
uit 2010 (nr. 1). De genoemde beleidsacties in deze brieven zijn te koppelen aan elk van de
zeven rode draden, maar de stand van zaken in 2011/2012 bij het uitvoeren van de voorgenomen acties verschilt per draad, zoals tabel 4.2 laat zien.

Tabel 4.2

Overzicht overheidsbeleid met raakvlakken logistiek sector Nederland 2002-2011

Rode Draad en
beleidsaanbevelingen in top-25
1 Wet- en regelgeving aanpassen / 36, meer
dan gemiddeld
succes in opvolging

2 Samenwerking
stimuleren / 23,
gemiddeld succes in opvolging

Teruggekomen in beleiddocumenten overheid? (focus op 6. Beleidsbrief 2006 en 1.
Bedrijvenbrief 2011)
Ja, onder andere in (2006) 8. Nederland
blijft zich internationaal inzetten voor open
grenzen voor het goederenvervoer en een
level playing field qua regelgeving en
handhaving en 9. Ingezette acties om
administratieve lastendruk te verlagen
doorzetten en (2011) 5. Vereenvoudiging
van relevante wet- en regelgeving, met
name de mededingingswet, de vervoersen aansprakelijkheidswetgeving, het omgevingsrecht en het vergunningenstelsel.
Daarnaast staat deze rode draad centraal
in het rapport van de Commissie Elverding.
Ja, onder andere in (2006) 4. Versterken
samenwerking bedrijven en kennisinstellingen door Kennisakkoord Logistiek en
acties in kader van nieuwe programma
Transportefficiënte Economie en (2011) 3.
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Stand van zaken 2011/2012

Gaande. Als deze voorgenomen acties
compleet gerealiseerd kunnen worden, is
het logistieke beleid in deze rode draad
succesvol. Echter, de vraag is of deze
ambities in de praktijk volledig haalbaar
zijn. De acties zijn nu nog te weinig afgebakend om het succes goed te kunnen
meten.

Deels afgesloten. De samenwerking
tussen bedrijven en kennisinstellingen is
formeel gesloten, maar vraag is wat bedrijven in de praktijk hier aan hebben. De
havens werken meer samen, maar nog
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Rode Draad en
Teruggekomen in beleiddocumenten overbeleidsaanbevelin- heid? (focus op 6. Beleidsbrief 2006 en 1.
gen in top-25
Bedrijvenbrief 2011)
Stimuleren van nauwere samenwerking
tussen de Nederlandse zeehavens via het
acht punten plan van de Havenalliantie.
Ook in andere beleidsrapporten, zoals de
Nota’s Zeehavens en Luchthavens, staat
intensievere samenwerking tussen de zeeen luchthavens centraal.
3 Faciliteren van Ja, onder andere in (2006) 10. Uitvoelogistieke net- ren/evalueren investeringspakket van Nota
werken / 15,
Mobiliteit om tot hoogwaardig infrastrucminder dan
tuurnetwerk te komen, 11. Voortgaan met
gemiddeld suc- het streven naar beprijzing, onder andere
ces in opvolging conform de afspraken daarover in de Nota
Mobiliteit, 12. In het programma Transportefficiënte Economie afspraken maken
over vastgestelde kwaliteitsnetten voor
optimaal vervoer en (2011) 4. Ontwikkeling
van een kernnetwerk van (inter)nationale
verbindingen en multimodale knooppunten
door de ontwikkeling van een gemeenschappelijke visie van het bedrijfsleven,
havenbedrijven en (regionale) overheden
op een kernnetwerk van achterlandverbindingen.
4 Stimuleren
Ja, onder andere in (2006) 13. Bevorderen
opzet intermo- van efficiënt gebruik van alle modaliteiten
dale verbindin- door onderzoek naar mogelijkheden van
gen / 21, meer modal shift, wegnemen van administratieve
dan gemiddeld belemmeringen, innovatie om overslagkossucces in opvol- ten te besparen en ruimtelijk beleid voor
behoud van multimodaal ontsloten bedrijging
venterreinen en (2011) 2. Ontwikkeling van
een synchromodaal transportsysteem via
start van een concrete pilot en ontwikkeling
van faciliteiten om ‘a-modaal’ te boeken.
Ook deze rode draad komt terug in de
Economische Visie op mainport Rotterdam
5 Ketenregie
Ja, Niet in 2006 maar wel in (2011) 1.
bevorderen /
Naadloze informatievoorziening in het
26, gemiddeld logistieke systeem via een open ICTsucces in opvol- platform via een Masterplan, aanpassing
ging
van de governance structuren van port
community systemen en ontwikkeling van
pilotprojecten. Ketenregie is een relatief
nieuwe term die in 2006 geïntroduceerd is,
en dus nog beperkt terugkomt.
6 Duurzaamheid Ja, onder andere in (2006) 15. Bevorderen
bevorderen /
van energiebesparing in het goederenver18, gemiddeld voer door onder meer het programma
succes in opvol- Transportefficiënte Economie en de innoging
vatiefondsen binnenvaart en zeevaart. Niet
specifiek in 2011. Duurzaamheid komt wel
in andere rapporten terug, de Nota Duurzame Zeehavens gaat hier zelfs geheel
over.
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steeds op afstand van elkaar vanwege
concurrentieoverwegingen. De samenwerking tussen luchthavens is gemakkelijk
vanwege de grotere verschillen.

Deels gaande, deels verandert. Het
opzetten van Logistieke netwerken, waarin
het uitwisselen van goederen en informatie
naadloos verloopt, is de grootste uitdaging. Aansluiting bij het EU Witboek is
essentieel. Beprijzing is politiek inmiddels
een gepasseerd station. De ontwikkeling
van het kernnetwerk is in 2012/2013 essentieel, en stappen worden gezet, maar
afloop is onzeker.

Gaande, de opzet van intermodale verbindingen is deels een succes (Betuweroute
6.000 treinen per kwartaal), maar potentie
voor modal shift is groter. Synchromodaal
transport lijkt potentiële oplossing, maar
staat nog in kinderschoenen. Economische situatie nu uitdagend voor forse groei
intermodale verbindingen, maar verladers
zijn steeds meer geïnteresseerd.

Lacune. De ontwikkeling van ketenregiediensten is een dilemma voor overheden.
De lead ligt bij bedrijven, maar overheden
kunnen pro-actief ondersteunen door open
ICT-platform te laten ontwikkelen. Dit gebeurt nog mondjesmaat, ook ketenregie op
bedrijventerreinen kan bijvoorbeeld beter.

Afgesloten. Duurzaamheid is de laatste
vijf jaar van groot belang geworden, en zit
in strategie van veel logistieke bedrijven.
Gevolg is dat aparte acties niet echt meer
nodig zijn, het wordt grotendeels meegenomen als voorwaarde in ketenregie en
intermodaal netwerk
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Rode Draad en
beleidsaanbevelingen in top-25
7 Innovatie stimuleren / 34,
minder dan
gemiddeld succes in opvolging

Teruggekomen in beleiddocumenten overheid? (focus op 6. Beleidsbrief 2006 en 1.
Bedrijvenbrief 2011)
Ja, onder andere in (2006) 7. Versterken
security als competentie: logistieke dienstverleners kwalificeren zich als veilige exploitant en partijen onderzoeken samen
hoe ketenbeveiliging innovatievoordelen
kan bieden voor het bedrijfsleven en
(2011) 6. De ontwikkeling en uitvoering van
een innovatiecontract in de logistiek, om
bijvoorbeeld een Cross Chain Control
Center als demonstratieproject uit te werken.

Stand van zaken 2011/2012

Aandacht, maar uitkijken voor stagnatie. Deze rode draad kent veel acties,
maar deze werden in het verleden minder
dan gemiddeld succesvol afgerond. De
innovatiecontracten bieden concrete kansen, maar aandacht voor betrokkenheid
MKB.

De belangrijkste conclusie uit deze analyse is dat de zeven rode draden van de beleidsaanbevelingen uit de top-25 rapporten weliswaar elk terugkomen in de actieagenda’s Beleidsbrief (2006) en de Bedrijfslevenbrief (2011), maar dat er bij de voortgang van de uitvoering nog vraagtekens zijn. De activiteiten op het gebied van de rode draden 4. Faciliteren
van logistieke netwerken en 7. Innovatie zijn in het verleden het meest gestagneerd, en het
Topteam Logistiek, het Ministerie van EL&I, de kennisinstellingen moeten gezamenlijk actief
zijn om dit niet te laten gebeuren.
Voor de RLI is hierbij mogelijk een goed passende complementaire rol weggelegd, omdat
de organisatie als vraagstelling voor de komende jaren heeft wat de overheid moet doen
om de logistieke sector zelf, en de sector als ‘enabler’ voor de topsectoren chemie, agrofood en high tech, in 2040 optimaal te laten functioneren. Dit resulteert in een lange termijn
visie, die goed richting kan gegeven aan de uitwerking van de actieagenda’s en rode draden in de komende jaren, en onder andere gevoed kan worden door meningen van bedrijven. Een voorbeeld zijn de toekomstscenario’s die door ’s werelds grootste logistieke
dienstverlener DHL is uitgewerkt in haar Logistics 2050 rapport (2012).

4.3

Omslag overheidsbeleid: denken in integrale logistiek

Als de beleidsaanbevelingen in de top-25 rapporten, samengevat in zeven rode draden,
chronologisch worden beschouwd is er de afgelopen 10 jaar bij de nationale overheid een
duidelijke omslag geweest in het beleid ten aanzien van de logistieke sector in Nederland.
Op basis van de analyse in deze literatuurstudie kan de volgende kenschets gegeven worden:
•

Anno 2001 - denken in transport en opslag: Tien jaar geleden, in 2001, was het beleid van de overheid vooral gericht op het versterken van de transportmodaliteiten weg,
water en spoor, en de zee- en luchthavens als mainports en knooppunten. Dit beleid
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•

was vooral gericht op het individueel versterken van deze modaliteiten en mainports,
vaak relatief los van elkaar en zonder intensieve onderlinge afstemming. Er was nog
beperkt aandacht voor het feit dat zeker de grotere bedrijven steeds meer in Supply
Chain Management (SCM) oplossingen gingen denken om hun logistieke ketens flexibel
aan te sturen. Dit laatste was al langer gaande, maar door de aanslag op het WTC in
New York in september 2001 kwam dit in een stroomversnelling. De reden is dat deze
aanslag voor bedrijven en overheden duidelijk maakte dat de samenleving, en dus ook
supply chains, kwetsbaar waren voor terroristische aanslagen en andere onverwachte
verstoringen met grote impact. Deze ontwikkeling zorgde ervoor dat de bedrijven en
overheden zich op nieuw beleid moesten bezinnen om logistieke ketens onder alle omstandigheden door te laten gaan. Dit zorgde voor meer aandacht voor netwerken,
waarmee op verschillende wijzen het doel, de afnemer, kan worden bereikt.
Anno 2011 – denken in integrale logistiek: Anno 2011 is er veel meer aandacht vanuit de overheid voor integrale logistieke oplossingen, die bedrijven helpen om hun logistieke concepten te verbeteren. Er is de afgelopen jaren onder impuls van samenwerkende publieke en private partijen een duidelijke strategie uitgezet om de concurrentiepositie en het innoverend vermogen van de logistieke sector te verbeteren. Enkele resultaten van dit beleid zijn de oprichting van de publiekprivate samenwerkingsverbanden DINALOG Logistieke Topinstituut in Breda en Connekt in Delft, en de erkenning van
de sector logistiek als één van de negen topsectoren in Nederland. Op deze topsectoren wordt de komende jaren het innovatiebeleid van de Nederlandse overheid geconcentreerd.

Deze omslag in de houding van de nationale overheid in het denken over de logistieke sector valt inhoudelijk onder te verdelen in vier transities in de periode 2002-2011:

Tabel 4.3

Transitie 1
Transitie 2
Transitie 3
Transitie 4

Vier transities in het nationale overheidsbeleid inzake logistiek 2002-2011
Anno 2002
Denken in transport en opslag
Denken in hubs
Denken in individuele transporten
Denken in optimalisatie per bedrijf
Denken in logistiek als ondersteunende sector

Anno 2011
Denken in integrale logistiek
Denken in Netwerken
Denken in logistieke operaties
Denken in ketenregie
Denken in logistiek als speerpunt

Een toelichting op deze vier transities van de afgelopen 10 jaar:
1

Van denken in hubs naar denken in netwerken: In 2001 was het Nederlandse overheidsbeleid vooral gebaseerd op het hub denken, mede omdat een substantieel deel
van het internationaal goederenvolume via de mainports Rotterdam en Schiphol werd
afgewikkeld. Echter, producenten, retailers en handelsbedrijven zijn steeds meer in
netwerken gaan denken, waarbij naast de mainports ook andere zee- en luchthavens
kunnen worden ingezet, afhankelijk van de gewenste prijs-kwaliteitverhouding van de
logistieke dienst. Via deze netwerken kunnen de goederen bij de klant komen op de
meest optimale manier. Dit denken in netwerken heeft ervoor gezorgd dat de rol van regionale bedrijventerreinen en inland terminals in het logistieke beleid steeds belangrijker
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2

3

4

is geworden. De rode draden 3 (logistieke netwerken) en 4 (intermodale verbindingen)
zijn onderdelen van deze transitie.
Van denken in individuele transporten naar denken in logistieke operaties: Tien
jaar geleden was het overheidsbeleid op logistiek gebied redelijk versnipperd, en vooral
gericht op het transport via verschillende modaliteiten, die apart van elkaar werden geoptimaliseerd. Dit zorgde ervoor dat er maar beperkt successen werden behaald met
‘modal shift’ beleid, waarbij goederen in plaats van via de weg via spoor of binnenvaart
worden vervoerd. Tegenwoordig worden niet het transport zelf, maar het denken van
bedrijven in logistieke operaties als uitgangspunt genomen voor het beleid. Dit betreft de
logistieke operatie van productie tot eindconsument: hoe valt deze het beste in te richten, en welke ondersteunende rol heeft de overheid hierbij? Het Topteam Logistiek, dat
in 2010 is ingesteld, heeft deze logistieke operaties van bedrijven als startpunt van haar
beleid. De rode draad 2 (samenwerking) is essentieel om de meest optimale inrichting
te krijgen.
Van denken in optimalisatie per bedrijf naar denken in ketenregie: Een derde belangrijke omslag in het overheidsbeleid is dat in toenemende mate erkend wordt dat bedrijven complete ketens besturen en beheersen, in plaats van alleen de eigen logistieke
processen optimaliseren. Deze focus op ketenregie heeft onder andere geleid tot het
oprichten en uitbouwen van integrale ICT-platforms voor de havens van Rotterdam/Amsterdam (Portbase) en de luchthaven Schiphol (Cargonaut). Op deze wijze
worden bedrijven ondersteund in het beter inrichten van hun gehele keten, vooral door
informatie tijdig en gestandaardiseerd uit te wisselen en hierop actie te ondernemen. De
rode draad 5 (ketenregie) komt overeen met deze transitie.
Van denken in logistiek als ondersteunende sector naar het denken in logistiek
als speerpunt: De laatste belangrijke omslag in het overheidsbeleid heeft te maken met
de bijdrage van de logistieke sector aan de Nederlandse economie. Tien jaar geleden
werd de logistieke sector veelal gezien als ondersteunende sector, die ervoor zorgde
dat andere sectoren in Nederland economische beter konden presteren. Echter, gaandeweg is in de afgelopen 10 jaar het inzicht doorgebroken dat Nederland wat betreft logistieke prestaties tot de wereldtop behoort, en dat inzetten op de logistiek zelf als
speerpuntsector kan lonen.

De rode draden 1 (wet- en regelgeving), 6 (duurzaamheid) en 7 (Innovatie) zijn hierbij ondersteunend aan al deze vier transities van het denken in transport en opslag in 2001 naar
het denken in integrale logistiek op dit moment.
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Bijlage 1

Analyse per rapport:
projectfiche

Voor de 25 onderzochte rapporten zijn aparte projectfiches gemaakt, die in dit hoofdstuk
zijn opgenomen. De projectfiches geven een overzicht van de belangrijkste doelen, resultaten en aanbevelingen van de onderzochte rapporten volgens een vaste structuur.
Daarnaast is een 26ste projectfiche toegevoegd van het PBL rapport ‘Nederland in 2040,
een land van regio’s’. Dit rapport is medio december 2011 uitgekomen, maar is verder niet
meegenomen in de analyse.
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1

Project fiche nr. 25 - WRR - Nederland Handelsland

1. Titel/auteur/jaar rapport, opdrachtgever, omvang
•
•
•

Auteur/titel/jaar: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) / Nederland Handelsland, het
Perspectief van de Transactiekosten / 2003
Opdrachtgever: Ministerraad
Omvang rapport (in blz.): 264

2. Achtergrond, doel, relatie rapport
•

•

•
•

Achtergrond : In opdracht van de Ministerraad heeft de WRR de positie van Nederland als Handelsland in
kaart gebracht vanuit het perspectief van de transactiekosten van de internationale handel. Hierbij staan de
kosten van het handel drijven centraal, onder andere ook de logistieke kosten van het handel drijven. Dit is
een nieuwe benadering, vandaar dat de uiteindelijke beleidsaanbevelingen ook een globaal karakter hadden.
Doel rapport : Het in kaart brengen van de kansen voor het verhogen van de bijdrage die de buitenlandse
handel kan bieden aan onze welvaart, en het herkennen en tegengaan van de bedreigingen die er zijn voor
onze huidige mondiale handelspositie.
Doelgroep: Breed, maar vooral gericht op overheidspartijen die de Nederlandse handelsfunctie ondersteunen
Eventueel relatie rapport met andere (eerdere) rapporten: Geen

3. Centrale/aansprekende figuur rapport
Figuur 5.5 pagina 117: Dit schema geeft de positie aan van de typische handelsfunctie als koopman of makelaar
van een Nederlandse bedrijf, waarbij duidelijk wordt dat logistieke activiteiten voor de Nederlandse handel essentieel zijn.

Buck Consultants International

56

4. Belangrijkste resultaten rapport
De transactiekosten invalshoek van de transactiekosten geeft aan dat een verdere ondersteuning van de Nederlandse handelsfunctie essentieel is voor het handhaven van de positie als logistiek leidende natie. Logistieke
activiteiten hebben een belangrijke rol voor de handel, niet alleen in transport, op- en overslag, maar ook in
Value Added Logistics/Value Added Services (VAL/VAS) en wederuitvoer. Bijna de helft van de export bestaat
uit geïmporteerde goederen die in Nederland zijn bewerkt via VAL/VAS diensten. Het bedrijfsleven heeft hierin
de lead, maar de overheid heeft een belangrijke ondersteunende taak op drie gebieden: (1) geven van voorlichting en informatie, en verspreiden van kennis over de Nederlandse handelsfunctie, (2) aandacht voor bevordering handelsfunctie bij opzetten van regelgeving, naast andere maatschappelijke belangen en (3) inrichten van
onderwijs op huidige toekomstige competenties in de Nederlandse handelsfunctie.
5. Aanbevelingen voor overheid
Er is alleen een gewenste rol van de overheid in het stimuleren van de handel als er sprake is van marktfalen.
Deze overheidsrol kan op drie gebieden liggen: (1) pleiten voor vrijhandelsbeleid, (2) aanscherpen van vestigings- en investeringsbeleid en (3) acties op het gebied van informatieverstrekking, bemiddeling en ondersteuning. Specifieke aanbevelingen voor de Nederlandse overheid (zie paragraaf. 7.6) zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Internationaal blijven ijveren voor vermindering van formele handelsbarrières
Blijven werken aan een nationaal onderscheidend en internationaal helder rechtssysteem voor de internationale handel
Ondersteunende rol in het vergroten van de reputatie en bekendheid van NL handelsland op mondiale
schaal en bedrijven ondersteunen bij opbouw van internationale handelsrelaties (bijv. door middel van handelsmissies)
Investeren in onderwijs om Nederlandse ‘handelsbekwaamheid’ op peil te houden
Ondersteuning van het MKB door een passende infrastructuur op te zetten, financiële risico’s af te kunnen
dekken en juridische geschillen snel en afdoende te kunnen doen
Vergroten van de aantrekkelijkheid van NL als Handelsland, vooral door te investeren in ‘zachte’ voorwaarden als een sociale en culturele infrastructuur
Zorg dragen voor goede ICT-basisvoorzieningen met een publiek karakter, zoals een dekkende digitale
infrastructuur en gelijke juridische concurrentieposities
Verbeteren van de effectiviteit van overheidscontroles door in te zetten op digitalisering
Stimuleren van kennistoename over innovatieve toepassingen van ICT in de handelswereld

6. Rubricering aanbevelingen overheid
•
•
•
•
•
•

Wet/regelgevend: (1), (2)
Controlerend: (8)
Richtinggevend voor beleid: (4)
Investerend in infrastructuur : (3), (5), (6), (7)
Stimulerend: (9)
Aanjagend: geen

7.

Voorzet voor rode draden in aanbevelingen

Centrale boodschap: Deze belangrijke rapportage verschafte een beter inzicht in de verwevenheid van de handels- en logistieke functie in Nederland, waarbij er voor de overheid globale aanbevelingen zijn geformuleerd om
deze handelsfunctie verder te ondersteunen. Als eerste kwam hier naar voren dat het belang van de logistieke
activiteiten verder reikt is dan alleen transport en opslag, en hier is in de top-25 rapporten die later gepubliceerd
zijn op verder gebouwd. De wederuitvoer (voornamelijk VAL/VAS activiteiten) is voor het eerst ook uitgebreid in
kaart gebracht, zowel in dit overkoepelende rapport als in de onderliggende rapporten.
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Project fiche nr. 24 – Raad V&W/IGH –
Logistieke uitdagingen NL economie

1. Titel/auteur/jaar rapport, opdrachtgever, omvang
•
•
•

Auteur/titel/jaar: Raad voor Verkeer en Waterstaat/Logistieke uitdagingen voor de Nederlandse economie/
2003
Opdrachtgever: Raad voor Verkeer en Waterstaat
Omvang rapport (in blz.): 97

2. Achtergrond, doel, relatie rapport
•

•

•
•

Achtergrond: De minister van Verkeer & Waterstaat heeft verzocht een advies uit te brengen over de snelle
veranderingen die optreden binnen de supply chains van het Nederlandse bedrijfsleven en de mogelijke
gevolgen voor het overheidsbeleid.
Doel rapport: Met dit advies beoogde de Raad een bredere visie te geven op het belang van logistiek voor
de Nederlandse economie. Daarbij werd met name gekeken naar de logistieke uitdagingen waarmee het
verladende en ontvangende bedrijfsleven binnen en buiten Nederland te maken had. Het advies richtte zich
op die logistieke uitdagingen die relatief snel en met relatief beperkte overheidsinvesteringen te realiseren
zijn. De rol van de overheid was dan ook voorwaardenscheppend en gericht op positieve beïnvloeding van
het gedrag van het bedrijfsleven. Dit was in lijn met de in het regeerakkoord geformuleerde wens tot minder
bureaucratie en regelzucht, concrete beleidsdoelstellingen en een voortvarende aanpak van langslepende
problemen. Samengevat waren de uitdagingen:
•
binnenlandse distributie-efficiency binnen vijf jaar met twintig procent verhogen;
•
wegvervoer binnen vijf jaar met tien procent naar andere modaliteiten verschuiven;
•
verdere ruimtelijke clustering van bedrijven in de waardeketen, verbonden door congestievrije (Europese) netwerken.
Doelgroep: Breed, maar vooral gericht op overheidspartijen die de Nederlandse handelsfunctie ondersteunen
Eventueel relatie rapport met andere (eerdere) rapporten: Er is een voorstudie Integraal Logistiek Beleid als
sleutel voor economische groei en duurzaamheid uitgevoerd door IG&H. Daarnaast wordt de logistieke sector zoals gedefinieerd door de WRR (nr. 25) verder uitgewerkt.

3. Centrale/aansprekende figuur rapport
Geen, het rapport bevat voornamelijk tekst en tabellen.
4. Belangrijkste resultaten rapport
De aansluiting van het Nederlandse bedrijfsleven op internationale supply chain ontwikkelingen is cruciaal voor
de concurrentiepositie van Nederland. Hierin moeten bedrijven gefaciliteerd worden door de overheid op vooral
de volgende vlakken:
•

•
•

Het bedrijfsleven wordt geconfronteerd met knelpunten op gebied van goederenvervoer, waaronder afnemende bereikbaarheid en een te grote verscheidenheid aan locale maatregelen op het gebied van venstertijden, toegestane voertuiglengte, voertuiggewicht, e.d.
Knelpunten in bereikbaarheid leiden nu al tot aanzienlijke economische schade; in de toekomst wordt dit
erger door de verschuiving van het economisch zwaartepunt in Europa.
De economische betekenis van goederenvervoer en logistiek voor het verladende bedrijfsleven wordt door
de relevante departementen onvoldoende onderkend en niet integraal benaderd
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5. Aanbevelingen voor overheid
De Raad vertaalt deze noodzaak om bedrijven te faciliteren naar drie typen praktische maatregelen die het tij
kunnen doen keren:
•
Het maken van een inhaalslag op het gebied van de aanleg en het onderhoud van infrastructuur
•
Het aangaan van de grootste logistieke uitdagingen van dit moment zonder dat hiervoor omvangrijke overheidsinvesteringen nodig zijn
•
Het nadruk leggen op het kordaat en integraal realiseren van beleid in plaats van het maken van meer
beleid.
De volgende drie aanbevelingen worden hiervoor gedaan:
(1) Creëer een nationaal kader voor stedelijke distributie. Er komt in Nederland een nationaal kader dat verladers, ontvangers en logistieke dienstverleners in staat stelt 24 uur per dag alle steden te bevoorraden.
Voorwaarden zijn het gebruik van duurzame en aangepaste transportmiddelen die aan de hoogste normen
voldoen en de flexibiliteit bezitten om zich aan te passen aan de vele lokale eisen.
(2) Beïnvloed de keuze van vervoerswijze bij verladers en ontvangers door middel van financiële prikkels.
Beïnvloeding van de keuze van vervoerswijze bij verladers en ontvangers kan in de fiscale sfeer plaatsvinden. De regeling zou voor een periode van 5 jaar gelden, waarna evaluatie plaatsvindt
(3) Werk een interdepartementaal ruimtelijk cluster beleid uit. Nederland inventariseert de sterke economische
clusters in de economie en formuleert ruimtelijke clusteringsvoorstellen, waarbij waardeketens worden versterkt en geoptimaliseerd. Integraal overheidsbeleid over de diverse departementen heen, gesteund met
een adequate financiering van de infrastructuur, zal snel moeten bijdragen aan het versterken van de concurrentiepositie van het bedrijfsleven .
Om tot een gezaghebbend samenwerkingsverband te komen die met deze aanbevelingen aan de slag kan gaan
stelt de Raad voor om een Task force Logistiek en Economie voor een periode van vijf jaar in te stellen.
6. Rubricering aanbevelingen overheid
•
•
•
•
•
•

Wet/regelgevend: (1)
Controlerend: geen
Richtinggevend voor beleid: geen
Investerend in infrastructuur : (3)
Stimulerend: (2)
Aanjagend: geen

7.

Voorzet voor rode draden in aanbevelingen

De drie beleidsaanbevelingen uit dit rapport zetten allen in op meer centraal gecoördineerde nationale distributie
en ruimtelijke clusters. Tevens wordt ingezet op het fiscaal stimuleren van vervoerskeuzen. Opvallend punt: In
praktijk zijn geen van de drie aanbevelingen volledig gerealiseerd in de laatste 8 jaar. Echter, in navolging van
het advies is wel een task force Logistiek en Economie ingesteld, die als de Commissie van Laarhoven grote
invloed heeft gehad op het overheidsbeleid in de afgelopen jaren.
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Project fiche nr. 23 – TNO Maatschappelijke betekenis van doorvoer

1. Titel/auteur/jaar rapport, opdrachtgever, omvang
•
•
•

Auteur/titel/jaar: TNO/De maatschappelijke betekenis van doorvoer/2003
Opdrachtgever: Directoraat Generaal Goederenvervoer, Verkeer & Waterstaat
Omvang rapport (in blz.):135

2. Achtergrond, doel, relatie rapport
•

•

•
•

Achtergrond: Mainport Rotterdam is de doorvoerhaven van ons land. Enerzijds bestaat het trotse beeld van
‘Gateway to Europe’, anderzijds bestaat het beeld dat dit leidt tot het weinig winstgevende ,maar wel vervuilende ‘ schuiven met dozen’. Bij de herijking van het zeehavenbeleid in 2004 speelden strategische vragen
rondom doorvoer een rol, en dit advies moest hier meer inzicht in geven .
Doel rapport: Het doel van het onderzoek was om een objectief en diepgaand beeld van de maatschappelijke betekenis van doorvoer via de zeehavens voor de Nederlandse maatschappij te krijgen. Daarbij werd ingegaan op zowel doorvoer als wederuitvoer. De studie bestond onder meer uit een quick-scan van effecten
van doorvoer, en een kwantitatieve analyse naar de toegevoegde waarde en werkgelegenheid die samenhangt met doorvoer. Als laatste werden de effecten in kaart gebracht van een eventuele doorvoerheffing,
evenals de maatschappelijke effecten van een vermindering van doorvoer.
Doelgroep: Vooral overheden en non-profit organisaties die zich bezig houden met facilitatie van handelsstromen.
Eventueel relatie rapport met andere (eerdere) rapporten: Naar aanleiding van de studie is tevens een
second opinion studie uitgevoerd door SEO, Stichting voor economisch onderzoek. Verder alleen een relatie met het WRR rapport (nr. 25), dat deels ook over wederuitvoer en doorvoer gaat.

3. Centrale/aansprekende figuur rapport
Figuur 2.2 pagina 10: Deze figuur laar zien hoe doorvoer zich onderscheidt van (weder) in- en uitvoer.
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4. Belangrijkste resultaten rapport:
Uit de onderzoekresultaten komt naar voren aan dat het macro-economisch belang van doorvoer niet zeer groot
is. Echter, ook de negatieve effecten zijn niet zeer groot. Daarnaast blijkt de doorvoer door schaalgrootte en de
vele achterlandrelaties robuust voor Nederland te zijn: de meeste doorvoer zal niet snel uitwijken naar een ander land. Het effect van een mogelijke invoerheffing op het doorvoer volume is daarom waarschijnlijk beperkt.
5. Aanbevelingen voor overheden
De volgende drie aanbevelingen voor overheidsbeleid worden in het rapport gemaakt:
1. Zowel de positieve als negatieve effecten die met uitvoering van diensten ten behoeve van de doorvoer
samenhangen zijn beperkt voor de Nederlandse samenleving. Dit opent mogelijkheden voor de invoer van
heffingen gerelateerd aan doorvoer door de Nederlandse overheid als sturingsinstrument.
2. Geef prioriteit aan het faciliteren van de in- en uitvoer via de zeehavens, waar verreweg de meeste doorvoer door gaat.
3. Versterken van de doorvoer is geen doel op zich, maar moet gezien worden in relatie met het belang dat
aan het hele nationale transportcluster voor de nationale economie wordt gehecht.
6. Rubricering aanbevelingen overheid
•
•
•
•
•
•

Wet/regelgevend: (1)
Controlerend: (2)
Richtinggevend voor beleid: (3)
Investerend in infrastructuur: geen
Stimulerend: geen
Aanjagend: geen

7.

Voorzet rode draden in aanbevelingen

De studie geeft aan dat de effecten van meer of minder doorvoer niet van zeer groot belang zijn voor de nationale economie. Daarnaast is de doorvoer van goederen (met name bulk) robuust door de schaalvoordelen die
Rotterdam biedt, zelfs een heffing op doorvoer zal naar verwachting geen groot effect hebben. Dit blijft bij elke
beleidsanalyse een belangrijk uitgangspunt.
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Project fiche nr. 22 - AWT –
Samen slimmer in ketens

1. Titel/auteur/jaar rapport, opdrachtgever, omvang
•
•
•

Auteur/titel/jaar: Adviesraad voor het Wetenschaps en Technologiebeleid (AWT) / Samen Slimmer in Ketens/2004
Opdrachtgever: Verkeer en Waterstaat
Omvang rapport (in blz.): 62

2. Achtergrond, doel, relatie rapport
•

•

•
•

4.

Achtergrond: Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat tracht de prestaties van de Nederlandse economie
te versterken door bij te dragen aan innovatie op gebied van logistiek. De vraag is hoe deze inzet verbeterd
kan worden.
Doel rapport: De rapportage richt zich de vraag hoe de logistieke innovatiekracht bij het bedrijfsleven versterkte kan worden. De volgende kernvragen staan daarbij centraal: (1) Hoe is het gesteld met de kwaliteit
en benutting van logistieke expertise in ons land ( en met de logistieke innovatiecapaciteit), (2) Wat zijn de
sterktes, zwakten, kansen en bedreigingen hierin? (3) Wat kan de overheid doen om de kwaliteit van het
onderwijs en onderzoek, alsmede de benutting van logistieke expertise door het verladende en vervoerende
bedrijfsleven te verbeteren?
Doelgroep: Vooral overheden en non-profit organisaties.
Eventueel relatie rapport met andere (eerdere) rapporten: De rapportage bouwt verder op de AWY rapportage Backing winners, van generiek technologiebeleid naar actief innovatiebeleid, 2003. Daarnaast wordt er
verwezen naar rapport nr. 25 WRR Nederland Handelsland en nr. 24 Raad V en W.
Centrale/aansprekende figuur rapport

Inzet, pagina 23: Deze figuur geeft aan hoe de logistieke functie zich de afgelopen jaren ontwikkeld heeft van
eigen operatie door de verlader tot een onderdeel van E-commerce.
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4. Belangrijkste resultaten rapport
Als algemene conclusies zijn de volgende sterkten, zwakten kansen en bedreigingen geconstateerd:
Sterktes:
•
Over het algemeen is er voldoende basiskennis over innovaties in logistiek bij universiteiten, zeker op deelgebieden. In die deelgebieden is er ook een goede aansluiting op internationale netwerken
•
Een sterke positie op het gebied van Mainports, EDC's en uitbesteding van logistieke activiteiten. .
•
Erkende expertise van Nederlandse bedrijven op logistiek gebied
Zwaktes:
•
Kennis aan universiteiten is beperkt tot de exacte kant. Er ligt een sterke nadruk op infrastructuur en planningsmodellen, maar er is nog geen goede integratie van gammadisciplines
•
Een beperkte absorptiecapaciteit voor innovaties in het bedrijfsleven, sterke operationele gerichtheid en
relatief weinig hoger opgeleide werknemers
•
Nog geringe bereidheid tot samenwerken tussen bedrijven, in het bijzonder logistiek dienstverleners
•
Nederlandse logistieke dienstverleners zijn veelal klein in vergelijking met buitenlandse concurrenten
•
Ontbreken van intermediaire partij die verschillende kennisdomeinen integreert
•
Slecht imago van de sector logistiek
•
Een te lage instroom in opleidingen
•
Onduidelijkheid over de agenda van de overheid met betrekking tot logistieke activiteiten
•
Weinig mogelijkheid voor financiering van pilots.
Kansen:
•
Toenemende complexiteit leveringsketens vergt hoogwaardige logistieke expertise
•
De sterke positie in knooppuntlogistiek biedt uitbouwmogelijkheden voor supply chain management
•
Innovaties die leiden tot duurzamer goederenvervoer zijn ook commercieel interessant en andersom.
Bedreigingen:
•
Verschuiving van het economische zwaartepunt van de EU maakt het oosten (Duitsland) aantrekkelijker
voor vestiging van logistieke activiteit
•
Verschuiving investeringen bedrijven naar opkomende markten,en het footloose worden van de logistieke
besturing, leiden tot verlies van hoogwaardige werkgelegenheid.
5. Aanbevelingen voor overheid
Er zijn 5 aanbevelingen voor de overheid:
(1) Maak werk van versterking van samenwerking tussen bedrijven: zorg voor en ondersteun neutrale 'makelaars en schakelaars', hanteer een thematische aanpak bij de stimulering van innovaties, draag actief successen uit en benut het potentieel van samenwerking tussen verladers en pilotprojecten.
(2) Verhoog het kennisniveau in bedrijven: stimuleer de aanstelling van meer hoger opgeleiden in logistieke
functie en zet meer en explicieter in op stages rond logistieke projecten
(3) Bevorder multidisciplinair onderzoek en onderwijs: stimuleer multidisciplinair onderzoek op het gebied van
supply chain management met bijzondere aandacht voor de 'zachtere' kennisaspecten, zoals alliantievaardigheden en Stimuleer vernieuwing in het onderwijs, waarbij het multidisciplinaire karakter van supply chain
management centraal moet staan.
(4) Verbeter de aansluiting tussen kennisinstellingen en bedrijven: werk aan verbetering in aansluiting tussen
kennisontwikkeling en vraag
(5) Zorg voor goede randvoorwaarden: ontwikkel samen met de andere betrokken ministeries, regionale autoriteiten en bedrijven een duidelijke visie en ambitie rond logistieke ontwikkelingen en draag die visie uit, en
kies zowel op nationaal als op internationaal niveau een actieve opstelling bij het tot stand komen van standaarden, om zodoende de Nederlandse belangen te behartigen.
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6. Rubricering aanbevelingen overheid
•
•
•
•
•
•

Wet/regelgevend: geen
Controlerend: geen
Richtinggevend voor beleid: (1), (2), (3), (4), (5)
Investerend in infrastructuur : geen
Stimulerend: geen
Aanjagend: geen

7.

Voorzet rode draden in aanbevelingen

De centrale boodschap is dat het bij logistieke innovatie vooral gaat om samenwerking en afstemming tussen
verschillende stakeholders (overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen), en niet primair om (technische) investeringen in ICT. Acties vanuit de overheid moeten dan ook met name hierop gericht zijn om de innovatiekracht
van de sector te vergroten.
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Project fiche nr. 21 –
Club van Maarssen - Innovatieagenda

1. Titel/auteur/jaar rapport, opdrachtgever, omvang
•
•
•

Auteur/titel/jaar: Club van Maarssen / Innovatie voor mobiliteit: innovatieacties uit de uitvoeringsagenda
Nota Mobiliteit/ 2006
Opdrachtgever: Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Omvang rapport (in blz.): 28

2. Achtergrond, doel, relatie rapport
•

•

•
•

Achtergrond: De Nota Mobiliteit is in 2004 uitgekomen. De Nota Mobiliteit werkt vanuit een langetermijnperspectief en stimuleert innovatie. Maar welke innovatieacties worden opgepakt? Deze rapportage zet de innovatieacties uit de Uitvoeringsagenda Nota Mobiliteit op een rij. Slechts een klein deel van deze rapportage betreft acties op het gebied van goederenvervoer en logistiek, de meerderheid zijn acties op het gebied
van passagiersvervoer en mobiliteit.
Doel rapport: De rapportage bevat een overzicht van alle innovatie-acties die uit de Nota Mobiliteit komen.
De rol van het Rijk wordt uitgewerkt, waardoor duidelijk wordt wat de bedrijven, kennisinstellingen en decentrale overheden van het Rijk kunnen verwachten. Per innovatieactie wordt aangegeven wie de betrokken partijen zijn, wat het uiteindelijke doel is en welke praktische maatregelen op stapel staan. De acties
zijn ingedeeld naar de verschillende vervoersvormen zodat de lezer eenvoudig kan opzoeken welke initiatieven voor hem van belang zijn.
Doelgroep: Overheden en non-profit organisaties
Eventueel relatie rapport met andere (eerdere) rapporten: Er is een directe relatie met de Nota Mobiliteit, uit
2004. Verder wordt gerefereerd aan het rapport van de Raad V en W (nr. 24)

3. Centrale/aansprekende figuur rapport
Geen figuur in rapportage opgenomen
4. Belangrijkste resultaten rapport
Een Inhoudelijke focus op logistieke verbetering is een belangrijke voorwaarde om tot innovatie te komen. Aan
de hand van deze focus kunnen bedrijven, kennisinstellingen en overheden gezamenlijk besluiten om zich te
committeren aan innovatieacties. Om tot implementatie van innovatieacties op voldoende schaalniveau te komen, ontwikkelde het Rijk een programmatische aanpak. In de Club van Maarssen-bijeenkomst van 1 november
2005 hebben het bedrijfsleven en de overheden het startschot gegeven van deze aanpak. Een belangrijk voordeel van deze programmatische aanpak was dat acties in samenhang worden uitgevoerd, waarbij er veel aandacht besteed wordt aan het uitwisselen van leerervaringen tussen partijen. Hiermee wordt een basis gecreëerd
voor de implementatie van de innovaties op grote schaal.
5. Aanbevelingen voor overheid
Dit rapport bevat veel aanbevelingen, maar een groot deel is gericht op mobiliteit in het algemeen en niet specifiek logistiek. De aanbevelingen voor overheden op logistiek gebied in dit rapport hebben met name betrekking
op transportbesparing. Het voorkomen van overbodig vervoer en een hogere efficiency van logistieke ketens
(fysiek en economisch) is van belang voor de concurrentiepositie van het bedrijfsleven, en heeft daarnaast positieve effecten op de bereikbaarheid. Het Rijk wil het goederenvervoer zo efficiënt en zo CO2-zuinig mogelijk
laten plaatsvinden. Het bedrijfsleven is hiervoor in de eerste plaats zelf verantwoordelijk, maar het Rijk kan op
een aantal terreinen wel voorwaarden scheppen. De volgende zes aanbevelingen zijn op logistiek gebied geformuleerd
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Het Rijk start pilots waarin de verladersbranche samen met de maatschappelijke organisaties communiceren over maatschappelijke en bedrijfseconomische voordelen, zodat bedrijven vervolgens zelf transportbesparing en/of logistieke innovaties realiseren.
Het Rijk ondersteunt initiatieven vanuit het bedrijfsleven voor transportbesparingen stimuleert dat bedrijven
bij hun strategische bedrijfsafwegingen bewust rekening houden met logistiek en de maatschappelijke gevolgen daarvan.
Het Rijk spant zich samen met de Stichting Natuur en Milieu op Europees niveau in om transportbesparing
en logistieke efficiency op de agenda te zetten.
Het Rijk ontwikkelt activiteiten om directe contacten tussen bedrijven en kennisinstellingen te bevorderen en
bestaande instrumenten en netwerken beter op elkaar en op de behoeften van bedrijven en kennisinstellingen af te stemmen. Dit gebeurt in samenwerking met het Supply Chain Netwerk van de EVO.
Het programma Transportbesparing streeft naar aandacht in het onderwijs voor transportbesparing, logistieke efficiëntie en andere innovaties in de logistiek.
Het Rijk participeert in het Platform Agrologistiek, dat zich richt op het clusteren, verbinden en regisseren
van goederenstromen door middel van innovatieve projecten in de landbouwsector. De projecten worden
getrokken door het bedrijfsleven, waarbij het Rijk faciliteert.

6. Rubricering aanbevelingen overheid
•
•
•
•
•
•

Wet/regelgevend: geen
Controlerend: geen
Richtinggevend voor beleid: (2), (3), (4), (5)
Investerend in infrastructuur: geen
Stimulerend: geen
Aanjagend: (1), (6)

7.

Voorzet rode draden in aanbevelingen

De centrale boodschap op logistiek gebied is dat de overheid de verantwoordelijkheid neemt om bedrijven via
een programma te stimuleren tot transportbesparing en meer duurzaamheid. De rapportage geeft daarbij een
overzicht van innovatie-acties, maar uiteindelijk moeten bedrijven de acties zelf uitvoeren.
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Project fiche nr. 20 – NDL –
Wereldstromen, wereldkansen

1. Titel/auteur/jaar rapport, opdrachtgever, omvang
•
•
•

Auteur/titel/jaar: Nederland Distributieland / Wereldstromen: wereldkansen/ 2006
Opdrachtgever: Nederland Distributieland
Omvang rapport (in blz.): 29

2. Achtergrond, doel, relatie rapport
•

•

•
•

Achtergrond: Om in kaart te brengen hoe de logistieke sector in de toekomst als Aanjagend van de economie kan blijven functioneren, heeft NDL in 2006 een studie verricht naar de huidige positie van Nederland
op mondiaal logistiek gebied. De vestigingsplaatsfactoren van Nederland stond hierbij centraal.
Doel rapport: In de publicatie wordt geschetst hoe de goederenstromen zich lijken te ontwikkelen, wat de
consequenties hiervan zijn voor de logistieke sector in Europa en welke kansen we vandaar uit voor Nederland kunnen creëren. In het onderzoek wordt meer specifiek ingegaan op globalisering en de bijbehorende
effecten en kansen voor de Nederlandse logistieke sector.
Doelgroep: Vooral overheden, maar ook het bedrijfsleven (leden van NDL)
Eventueel relatie rapport met andere (eerdere) rapporten: Er wordt verwezen naar het rapport WRR Nederland Handelsland (nr. 25), terwijl ook de TNO doorvoer studie (nr. 23) relevant is.

3. Centrale/aansprekende figuur rapport:
Tabel pagina 14: Deze figuur geeft de kansen en bedreigingen van globalisering voor de Nederlandse logistieke
sector weer
Globalisering: Bedreigingen en kansen voor Nederland
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4. Belangrijkste resultaten rapport
De wereld globaliseert, en dit zorgt ervoor dat de intercontinentale goederenstromen in volume en belang verder
toenemen. Buitenlandse bedrijven zijn steeds meer geïnteresseerd in nabewerking en distributie in Europa, en
Nederland heeft goede kansen deze activiteiten huis te vesten, door onder meer ruimte te geven voor Value
Added Logistics. Er zijn echter ook bedreigingen voor de sector, voornamelijk uit omliggende landen maar ook
uit Oost Europa. Het rapport geeft aanbevelingen hoe bedrijfsleven met ondersteuning van overheden deze
kansen op aantrekken of vestiging van logistieke activiteiten met een hogere toegevoegde waarde kunnen pakken, en wat dit economisch betekent voor ons land.
5. Aanbevelingen voor overheid
De volgende 7 aanbevelingen voor overheidsbeleid worden genoemd:
(1) Onderschrijf het belang van doorvoer en wederuitvoer voor de Nederlandse economie en faciliteer de groei
ervan.
(2) Zet alle zeilen bij om voldoende capaciteit te blijven houden op onze achterlandverbindingen via weg,
spoor, kustvaart en binnenvaart. Stimuleer daarbij multimodale verbindingen.
(3) Profiteer van de unieke combinatie van faciliteiten die de luchthaven Schiphol en de zeehaven Rotterdam
bieden. Zorg dat Rotterdam en Schiphol gezamenlijke promotieboodschappen ontwikkelen om zich in internationaal verband te profileren.
(4) Zorg dat Nederland zich onderscheidt als pleitbezorger voor een open economie met vrij verkeer van goederen, diensten en werknemers. Hiermee trekt Nederland de regiefunctie naar zich toe. Bovendien versterkt
het de relatie van Nederland als handelsland.
(5) Trek als Nederland assemblage activiteiten en ‘Value Added’ activiteiten aan die betrekking hebben op
producten die dichtbij de bestemmingsmarkt worden geassembleerd.
(6) Focus op het binden van bedrijven in die sectoren waar productie of assemblage plaats vindt die is gebonden aan kennis en een hoog investeringsniveau. Dit trekt weer andere activiteiten aan en leidt tot interessante clustervorming en innovatie.
(7) Blijf de positie van Nederland ten opzichte van de concurrerende landen structureel benchmarken.
6. Rubricering aanbevelingen overheid
•
•
•
•
•
•

Wet/regelgevend: geen
Controlerend: geen
Richtinggevend voor beleid: (1), (4), (5), (6), (7)
Investerend in infrastructuur: (2)
Stimulerend: (3)
Aanjagend: geen

7.

Voorzet rode draden in aanbevelingen

De centrale boodschap is dat NDL pleit voor een actieve stimulerende en faciliterende rol van de overheid bij het
profileren van Nederland als logistieke draaischijf. Het aantrekken van nieuwe logistieke bedrijvigheid, met daarbij nadruk voor hoogwaardige (value added) activiteiten en het gezamenlijk profileren van sectoren en knooppunten, is aantrekkelijk genoeg om hier in te investeren.
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Project fiche nr. 19 – Commissie van Laarhoven –
Naar een vitale supply chain door krachtige
innovatie

1. Titel/auteur/jaar rapport, opdrachtgever, omvang
•
•
•

Auteur/titel/jaar: Commissie van Laarhoven/ Naar een vitale supply chain door krachtige innovatie/2006
Opdrachtgever: Commissie van Laarhoven
Omvang rapport (in blz.): 46

2. Achtergrond, doel, relatie rapport
•

•

•
•

Achtergrond: De Commissie van Laarhoven is ontstaan vanuit het pleidooi voor een ‘Task force Logistiek
en economie’ vanuit de Raad van Verkeer en Waterstaat (nr. 24) en de logistieke werkgroepen binnen het
Verkeer en Waterstaat beraad Kennis en Innovatie. De Commissie van Laarhoven is een publiekprivaat
samenwerkingsverband en richt zich in haar taak op het stimuleren van de bedrijvigheid in logistiek door innovatie.
Doel rapport: De Commissie van Laarhoven heeft onderzocht of en hoe innovatie in de Supply Chain de
Nederlandse economie kan versterken. Dit heeft plaats gevonden door discussiesessies. en interviews met
het bedrijfsleven en met kennisinstellingen. De Commissie kende een brede samenstelling (kennis, bedrijfsleven, overheden), en kwam met een actieprogramma voor logistieke innovatie. .
Doelgroep: Breed, zowel bedrijven als overheden.
Eventueel relatie rapport met andere (eerdere) rapporten: Het rapport bouwt voort op verschillende rapporten: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (nr. 25), Raad van V en W (nr. 24) en NDL (nr. 20)
Daarnaast is er ook een vervolg:, waarvan Commissie van Laarhoven /Logistiek en supply chains, Visie en
ambitie voor Nederland en Commissie van Laarhoven /Logistiek en supply chains, Innovatie programma
(samen nr. 17) het meest in het oog springt.

3. Centrale/aansprekende figuur rapport
Figuur 2.1 pagina 14: Deze figuur geeft weer wat de effecten zijn van enkele belangrijke maatschappelijke
trends op de logistieke afwikkeling.
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5.

Belangrijkste resultaten rapport

De belangrijkste conclusies van het rapport zijn als volgt:
•
Logistieke innovatie is nodig om ‘mee te komen’ in de steeds complexere internationale supply chain.
•
Door gebrek aan innovatiekracht op dit vlak is onze concurrentiepositie de laatste jaren duidelijk verslechterd
•
De verslechtering van de Nederlandse concurrentiepositie is ernstig, want er staat voor ons land economisch veel op het spel.
•
Een sectorbrede inspanning en een actieve overheid zijn nodig om supply chain innovatie te realiseren en
zo de economische vruchten te plukken
5. Aanbevelingen voor overheid
Er zijn zeven concrete punten benoemd:
1. Benoem innovaties in supply chain activiteiten tot sleutelgebied in het innovatiebeleid
2. Stel één coördinator aan voor het logistieke overheidsbeleid en als aanspreekpunt voor de sector
3. Versterk partnerships binnen de logistieke sector aan de hand van concrete initiatieven
4. Start een campagne voor mentaliteitsverandering: logistiek is geen ondersteunende sector maar belangrijk
genoeg om de ruimte te geven
5. Zet nu de eerste stappen op weg naar een marktgedreven kennisinstituut met internationale uitstraling op
gebied van de supply chain
6. Stimuleer innovaties, ook financieel, met name door het opzetten van een íncubator voor logistieke vernieuwende activiteiten
7. Laat de overheid voor een aantal innovaties als ‘launching customer’ dienen
6. Rubricering aanbevelingen overheid
•
•
•
•
•
•

Wet/regelgevend: geen
Controlerend: geen
Richtinggevend voor beleid: (1), (2), (3), (5)
Investerend in infrastructuur: geen
Stimulerend: (4), (6)
Aanjagend: (7)

7.

Voorzet rode draden in aanbevelingen

Het rapport van de Dommissie van Laarhoven pleit duidelijk als een van de eerste rapporten voor gerichte samenwerking en beleid op het gebied van innovaties in supply chain management in Nederland, dit mede vanaf
het feit het Nederland het gevaar loopt hierin achter te blijven. Deze visie wordt in verdere rapportages van de
commissie van Laarhoven verder uitgewerkt in een innovatiestrategie.
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Project fiche nr. 18 – TNO Logistieke ketenregie, het supporten waard

1. Titel/auteur/jaar rapport, opdrachtgever, omvang
•
•
•

Auteur/titel/jaar: TNO / Logistieke Ketenregie: het supporten waard!, Samenvatting resultaten ketenstudie
IMPULS / 2008
Opdrachtgever: Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Omvang rapport (in blz.): 24 blz. Samenvatting + 5 extra rapporten

2. Achtergrond, doel, relatie rapport
•

•

•
•

Achtergrond: In de Beleidsbrief Logistiek en Supply Chains (2006) staat dat we in Nederland goud in handen hebben. Onze infrastructuur is al goed en wordt nog beter. Daarnaast levert ons logistieke bedrijfsleven
diensten van hoge kwaliteit. Op dat stevige fundament moeten we verder bouwen aan een kennisgestuurde
en innovatieve logistieke sector om Nederland sterk en concurrerend te houden. De ambitie van de Beleidsbrief is dat het (logistieke) bedrijfsleven het maatschappelijk rendement van het goederenvervoer verhoogt door naast transportfaciliteiten en traditionele logistieke diensten nieuwe aanvullende diensten te
ontwikkelen.
Doel rapport: Het rapport richt zich op het in kaart brengen van het belang van SCM voor Nederland door:
(1) een nadere onderbouwing van het belang van logistiek voor de Nederlandse economie, de doorwerking van SCM-ontwikkelingen in de Nederlandse economie en de relatie met de mainports
(2) uitwerken van kansen die in de Beleidsbrief worden aangestipt. Wat zijn de aanvullende diensten
waarmee we meer aan logistiek kunnen verdienen? Welke typen diensten, in welke sectoren vormen
de grote kansen, enerzijds in de logistieke sector en anderzijds in de toeleverende sectoren?
(3) Tot slot zijn de belemmeringen uitgewerkt die de realisatie van deze kansen in de weg staan.
Doelgroep: Bedrijfsleven en overheden, met de nadruk op de laatste.
Eventueel relatie rapport met andere (eerdere) rapporten: Ja, met eerdere rapporten van TNO (nr. 23), de
Raad V en W (nr. 24) en WRR (nr. 25).

3. Centrale/aansprekende figuur rapport
Figuur 2, pagina 8: deze figuur geeft de integrale waarde van logistieke activiteiten aan voor de Nederlands
samenleving in toegevoegde waarde en werkgelegenheid.
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4. Belangrijkste resultaten rapport
In deze studie is het logistieke sectorhuis ontwikkeld, dat later door de Commissie van Laarhoven en DINALOG
is overgenomen. Dit sectorhuis geeft de integrale waarde van de logistieke functie in Nederland aan, en deze is
hoger dan de traditionele waarde van transport, over- en opslag activiteiten alleen. De impact van SCM ligt
vooral in de drie nieuwe activiteiten VAL/VAS, ketenregie en logistieke supportdiensten, die in het sectorhuis
weergegeven worden. De toegevoegde waarde van logistieke activiteiten wordt meer en meer met deze activiteiten gegenereerd. Dit betekent dat de toegevoegde waarde en werkgelegenheid van de logistieke functie
hoger is dan voorheen aangenomen, en dit geeft bedrijven en overheid kansen om meer bedrijvigheid te genereren, kansen te grijpen en bedreigingen tegen te gaan.
5. Aanbevelingen voor overheid
Er zijn 6 aanbevelingen voor interventies van de overheid om de logistieke functie te stimuleren, deze sluiten
aan op de Beleidsbrief Logistiek en Suppy Chains van het Ministerie:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Verbeteren van de logistieke concurrentiepositie van Nederland door de lead te nemen in het creëren van
een raamwerk waarin bedrijven zich beter kunnen ontwikkelen dan in concurrerende omliggende landen.
Consumenten en bedrijven bewust maken van hun invloed op het milieu; Als consumenten en bedrijven
zich hier meer bewust van worden, wordt er door deze partijen meer milieuvriendelijk en constructief gehandeld.
Schrijf een prijsvraag uit om de functie van ketenregisseur te promoten: Deze prijsvraag stimuleert het bedenken van nieuwe ideeën buiten de sector.
Opstellen van wettelijk kader om samenwerkende bedrijven te beschermen: Hiermee worden de randvoorwaarden verbeterd waardoor bedrijven tot samenwerking kunnen komen.
Maak regelgeving voor stadsdistributie en promotie van schonere voertuigen eenduidig: Momenteel staat
een lappendeken aan verschillende venstertijden en regionale beperkingen een efficiënte organisatie van
stadsdistributie in de weg. Door stimuleren van schone voertuigen en minimaliseren van kilometers kan de
overheid hierin de lead nemen
Stimuleer ‘enabling technologies’: De overheid kan een rol spelen als ‘actieve incubator’ van SCMinnovaties. Dit betekent gedeeltelijke financiering van samenwerkingsverbanden, en ontwikkelen van nieuwe supportdiensten. Ook kan de overheid optreden als ‘launching customer’

6. Rubricering aanbevelingen overheid
•
•
•
•
•
•

Wet/regelgevend: (1), (4)
Controlerend: geen
Richtinggevend voor beleid: (2)
Investerend in infrastructuur: geen
Stimulerend: (3), (5)
Aanjagend: (6)

7.

Voorzet Rode draden in aanbevelingen

Logistiek is meer dan transport en distributie, en juist in die andere activiteiten leveren Nederland gemiddeld
meer toegevoegde waarde en werkgelegenheid op dan de andere meer traditionele functies in de logistiek.
Investeren in het verankeren van deze nieuwe bedrijvigheid loont dus, maar deze nieuwe activiteiten kunnen
niet worden uitgevoerd zonder traditionele transport en overslagactiviteiten. Vanuit deze achtergrond is het
noodzakelijk dat overheden randvoorwaarden creëren, waarbij nieuwe diensten zich kunnen ontwikkelen terwijl
ook traditionele transport en overslagactiviteiten behouden blijven.
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Project fiche nr. 17 – Commissie van Laarhoven –
Logistiek en supply chains: visie en ambitie voor
Nederland

1. Titel/auteur/jaar rapport, opdrachtgever, omvang
•

•
•

Auteur/titel/jaar: 2 samenhangende rapporten in 2008: Commissie van Laarhoven/ Logistiek en supply
chains: Visie en ambitie voor Nederland/ 2008 en Commissie van Laarhoven/ Logistiek en supply chains:
Innovatieprogramma / 2008
Opdrachtgever: Commissie van Laarhoven
Omvang rapport (in blz.): 64+ 60

2. Achtergrond, doel, relatie rapport
•

•

•
•

Achtergrond: De Commissie van Laarhoven is als vertegenwoordiging van Logistiek Nederland opgericht
om logistieke bedrijvigheid in logistiek te stimuleren door innovaties waarbij de nadruk ligt op de economische betekenis (werkgelegenheid, toegevoegde waarde). Vanuit de visie dat er voor Nederland grote kansen liggen op het vlak van ketenregie en configuratie heeft de Commissie Van Laarhoven de ambitie om als
Nederland in 2020 het Europese marktleiderschap te verwerven in de aansturing van alle transnationale
stromen, die één of meer Europese landen aandoen, en worden geregisseerd vanuit gecentraliseerde regiefuncties van marktpartijen.
Doel rapport: De visie en het innovatieprogramma logistiek en supply chains is gericht op het onderbouwen
en uitwerken van een innovatieprogramma voor logistiek Nederland. Daarbij ligt de focus op het ondersteunen van (logistieke) ‘kampioenen’ en wordt aangesloten en ingezet op het versterken van bestaande ideeen, concepten en initiatieven van grote partijen die ontwikkeld zijn met Nederlandse Kennisinstituten.
Doelgroep: bedrijfsleven en overheden
Eventueel relatie rapport met andere (eerdere) rapporten: Ja, dit rapport bouwt voort op verschillende rapporten, namelijk nr. 18, 19, 20, 24 en 25

3. Centrale/aansprekende figuur rapport
Figuur 4, pagina 12 (visiedocument): Deze figuur geeft aan wat de integrale waarde van logistieke activiteiten
aan voor de Nederlands samenleving in toegevoegde waarde en werkgelegenheid in 2007. Het is een bewerking en update van de figuur uit rapport nr. 18.
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4. Belangrijkste resultaten rapport
•

•
•

•

Er is een sterk groeiende behoefte aan nieuwe innovatieve ketenregie en –configuratie concepten door een
sterke groei van de goederenstromen, het centraal zetten van de klant en de behoefte aan meer duurzame
logistieke activiteiten
Voor Nederland is nu het moment om de kans om ketenregie en –configuratie activiteiten aan te trekken en
te verankeren en zo een significante economische en maatschappelijke bijdrage aan Nederland te leveren.
Nederland heeft het recht om een sterke positie in ketenregie en -configuratie te claimen: Nederland is
meteen sterke positie in de fysieke logistiek en logistieke support diensten, internationaal hooggewaardeerde kennisinstituten, een sterke ‘enabler’ rol van de overheid en goede uitgangspositievoor innovatie goed
gepositioneerd om de kansen op het vlak van ketenregie en -configuratie op te pakken.
Voortvloeiend uit de visie om als Nederland de kansen te pakken op het vlak van ketenregie en configuratie heeft de Commissie Van Laarhoven de ambitie om Nederland in 2020 het Europese marktleiderschap te verwerven in de aansturing van alle transnationale stromen, die één of meer Europese landen
aandoen, en worden geregisseerd vanuit gecentraliseerde regiefuncties van marktpartijen.

5. Aanbevelingen voor overheid
De volgende vijf beleidsaanbevelingen zijn gemaakt voor overheden en bedrijfsleven:
(1) Bouwen aan logistieke innovatie met de kampioenen (in logistiek). Doel is het voorkomen van marktfalen
(waarbij grootschalige innovaties niet zelfstandig tot stand komen) en het stimuleren van kennisontwikkeling
(2) Het ontwikkelen van Cross Chain Control Centers (4C) met de markt gericht op het gezamenlijk coördineren en regisseren van meerdere supply chains met behulp van de modernste technologieën en topprofessionals
(3) Het (door)ontwikkelen van service logistiek met marktpartijen om voor verladers naast productlevering ook
de volledige service op een klantgerichte, efficiënte en duurzame wijze in te richten
(4) Het ontwikkelen van ketenregie en –configuratie concepten gericht op sterkere coördinatie vanuit knooppunten/mainports
(5) Het oprichten van een supply chain campus, een grootschalig logistiek innovatie centrum als enabler van
verdere samenwerking en innovatie
6. Rubricering aanbevelingen overheid
•
•
•
•
•
•

Wet/regelgevend: geen
Controlerend: geen
Richtinggevend voor beleid: (1), (2), (3), (4)
Investerend in infrastructuur : (5)
Stimulerend: geen
Aanjagend: geen

7.

Voorzet Rode draden in aanbevelingen

De aanbevelingen van de Commissie van Laarhoven richten zich sterk op innovatie en regie denkend vanuit de
topbedrijven in het bedrijfsleven. Door onderlinge samenwerking en centrale regie komen nieuwe concepten in
beeld zoals regiecentra die meerdere supply chains aansturen maar ook nieuwe diensten mogelijk maken zoals
in het geval van service logistiek. De overheid heeft een faciliterende rol, en kan met name bijdragen in het
verankeren van deze ambities in onderwijs en kennisontwikkeling.
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10 Project fiche nr. 16 – SEO/BCI –
Mainportconcept Schiphol
1. Titel/auteur/jaar rapport, opdrachtgever, omvang
•
•
•

Auteur/titel/jaar: Naar een hernieuwd Mainport Concept voor Schiphol/Stichting Economisch Onderzoek - Buck
Consultants International-Universiteit van Gent
Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Verkeer & Waterstaat
Omvang rapport (in blz.): 140

2. Achtergrond, doel, relatie rapport
•

•

•
•

Achtergrond: Het Rijk zet in op het verbinden van luchthavenontwikkeling met de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Nederland en de luchthavenregio. Dit vraagt om een gezamenlijke en integrale visie op de gewenste gebiedsontwikkelingen. Voor Schiphol wordt deze visie uitgewerkt in een actualisering van het mainport
concept, genaamd Mainport 2.0. In de luchtvaartnota is een denkkader aangegeven voor een dergelijk concept.
De beschreven rapportage is een onderdeel van het thema economie.
Doel rapport: Kernvraag in het onderzoek is: Wat is de relatie tussen de economische structuur van de brede
Schipholregio, en de optimale bijdrage van het netwerk van Schiphol aan deze structuur? Naast een positionering en afbakening van de Nederlandse Global city region, haar economische structuur en (luchtvaart) netwerk
wordt daarbij ingegaan op de dilemma’s, kansen en ontwikkelingen die zich voordoen in de beoogde netwerkontwikkeling van Schiphol enerzijds en de ruimtelijke ontwikkeling van (kansrijke) clusters in de regio anderzijds.
Doelgroep: met name overheden
Eventueel relatie rapport met andere (eerdere) rapporten: relaties met Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling
Luchthavens/ Mainport 2.0/2002, Structuurvisie Randstad 2040/BCI/2009 (rapport nr. 12) en Quick Scan Pieken
van Nationaal belang/ BCI/2009

3. Centrale/aansprekende figuur rapport
Figuur 1.3 pagina 5: dit figuur geeft de relatie tussen het luchthaven- en ruimtelijk-economisch beleid van de overheid aan, met luchthaven Schiphol als spil.

Buck Consultants International

75

4. Belangrijkste resultaten rapport
Een analyse van de uitstralingseffecten van Schiphol laten zien dat de economische betekenis van Schiphol vooral
in de Noordvleugel en in de Westelijke zone van de Randstad groot is. Als Mainport Schiphol haar positie wil versterken als stuwend element van de nationale economie, dan is in het (toekomstig) mainportbeleid meer aandacht
nodig voor een sterkere focus (in marketing en productontwikkeling) op specifieke (top-)locaties. In het beleid en in
de marktpositionering zouden de volgende locaties extra aandacht verdienen: De Zuidas (direct verbonden met
Schiphol Centrum), Amsterdam Connecting Trade (direct verbonden met Schiphol Zuidoost), Locaties creatieve
industrie in de binnenstad van Amsterdam, Hoogwaardige bedrijvenlocaties die specifieke internationale clusters
versterken. Hierbij kan worden gedacht aan enkele campussen (technologie) in de Metropoolregio, maar ook bijvoorbeeld aan sterk veilinggerelateerde terreinen.
Om de wisselwerking in de Metropoolregio Amsterdam en de rest van Nederland te versterken, zal (veel) meer dan
nu vanuit mainportbeleid nagedacht kunnen worden in hoeverre Mainport Schiphol die internationaal dynamische
activiteiten kan ondersteunen. Dit gaat vooral uit van het versterken van het product ‘Schiphol’ aan de Nederlandse
zijde. Maar het zal ook belangrijk zijn om voor de onderscheidende internationale segmenten van de clusters na te
gaan met welke regio’s er directe verbindingen bestaan (passagiers en vracht) en of die (directe) buitenlandse bestemmingsregio’s juist geen aanknopingspunten vormen om de relaties tussen de metropoolregio en die regio’s te
versterken zoals bijvoorbeeld met groeiregio’s als de BRIC-landen.
5. Aanbevelingen voor overheid
De volgende beleidsaanbevelingen zijn vrachtgerelateerd:
(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

Het verdient aanbeveling om door middel van veldwerk de concrete behoefte van de clusters in termen van
netwerkkwaliteit (essentiële bestemmingen) in kaart te brengen en te monitoren met afstemming van marketing incentives van de luchthaven exploitant, economische clusters en beleidsdoelstellingen
In het kader van een nieuw Mainportconcept is het de overweging om te streven naar Open Skies verdragen
met de BRIC-landen. Vanuit deze landen wordt in de toekomst grote passagiers- en vrachtgroei verwacht.
Inzet op vraagstimulatie binnen het catchment area. Binnen het catchment area wordt extra vraag gegenereerd wanneer zich hier meer bedrijven vestigen met een sterke luchthavenbinding. Dit kan gestimuleerd worden door het leef- en vestigingsklimaat en daarmee arbeidsklimaat en aantrekkelijkheid van vestiging van bedrijven binnen het catchment area te verbeteren.
Vergroting catchment area door verlaging van access kosten naar de luchthaven. Dit kan onder andere door
het verbeteren van verbindingen, HSL Vracht, ongestoord logistieke verbindingen, verbeterde automatisering
en controles
Het hardware beleid rond Mainport Schiphol (reserveren van ruimte voor groei) zal moeten worden gecombineerd met software beleid (juiste concepten en voorzieningen) en orgware (slagkracht in de markt).

6. Rubricering aanbevelingen overheid
•
•
•
•
•
•

Wet/regelgevend: (2)
Controlerend: (4)
Richtinggevend voor beleid: (1)
Investerend in infrastructuur: (5)
Stimulerend: (3)
Aanjagend: geen

7.

Voorzet rode draden in aanbevelingen

Binnen de rapportage worden partijen opgeroepen om toekomstgericht te denken in topclusters en ‘City Regions’,
zoals de Randstad. De aanbevelingen richten zich daarbij met name op het verbeteren van de binding van de toonaangevende clusters van de Randstad met andere sterke en opkomende city regions, waarbij Schiphol als logistieke
schakel tussen deze regio’s en clusters als katalysator kan dienen. De logistieke (concurrentie-) kracht van Schiphol
hangt daarmee direct samen met de vestiging van bedrijven in de economische clusters en wordt gestimuleerd door
een aantrekkelijk leef- en werkklimaat en optimale verbindingen naar Schiphol en vanaf Schiphol naar ‘City Regions’
wereldwijd.
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11 Project fiche nr. 15 – Capgemini Future Dutch Mainport
1. Titel/auteur/jaar rapport, opdrachtgever, omvang
•
•
•

Auteur/titel/jaar: Capgemini/Future Dutch Mainport/2009
Opdrachtgever: Capgemini
Omvang rapport: (in blz.):44

2. Achtergrond, doel, relatie rapport
•

•

•
•

Achtergrond: Het onderzoek Future Dutch Mainport is uitgevoerd om in te spelen op het groeiend en strategisch belang van mainports als cluster voor Nederland, en de actoren binnen deze logistieke knooppunten.
Het groeiend belang, maar ook de kwetsbaarheid maken de komende periode tot circa 2020 cruciaal voor
het cluster van de Dutch Mainport.
Doel rapport: Naast het schetsen van een beeld van de Nederlandse Mainport in 2020 en het aanbieden
van handvatten om het innovatief vermogen van en samenwerking tussen partijen te vormen, beoogt het
rapport stakeholders tot actie aan te zetten om de concurrentie van Dutch mainport te behouden en te versterken.
Doelgroep: Vooral overheden en non-profit organisaties
Eventueel relatie rapport met andere (eerdere) rapporten: De rapportage baseert zich op groot aantal verschillende bronnen. Het doorvoer onderzoek van TNO (nr. 23) is van belang, evenals de WRR studie (nr.
25).

3. Centrale/aansprekende figuur rapport:
Figuur 5.3, pagina 33: dit figuur geeft aan welke beleidsacties de overheid op de langere termijn heeft om de
mainport in 2020 sterk te maken

4. Belangrijkste resultaten rapport
Onder invloed van de verschillende trends en de hierop anticiperende partijen wordt de toekomst van de Nederlandse zee- en luchthavens richting 2020 beschreven. De visie binnen dit document beschrijft de volgende verwachtingen:
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o

o

o

o

o
o

o
o

De infrastructuur zal in 2020 beter benut worden door introductie van kilometerbeprijzing, innovatief verkeersmanagement, multimodale transferia en een verbeterde productiviteit van lucht- en zeehaven gebonden infrastructuur.
De positie van Dutch Mainport is in 2020 versterkt door de wijze waarop goederenstromen worden afgehandeld. Dit is gerealiseerd door een goede lucht- en zeezijdige toegang, sterke groei van de modaliteiten
binnenvaart en rail en een toegenomen flexibilisering van het wegvervoer.
De ontwikkeling in en het toenemend gebruik van ICT, zoals Radio Frequency Identification (RFID), ‘agent
technology’ en Service Oriented Architecture (SOA) heeft in 2020 een snelle en betrouwbare uitwisseling
van informatie mogelijk gemaakt.
De Mainport organisatie van 2020 kenmerkt zich door een grote mate van concentratie. Er is één Dutch
Mainport met verschillende lokale operaties op Schiphol en in Rotterdam en Amsterdam. Bovendien heeft
zij deelnemingen in andere Nederlandse zeehavens en multimodale overslagpunten.
Dutch Mainport maakt deel uit van een netwerk van ‘safe secure and clean air & seaports’. De douane heeft
de regie op zich genomen over de afstemming van alle inspecties.
In 2020 is er één (virtueel) Ministerie van Mainport waarin functies van diverse ministeries en verschillende
bestuurslagen zijn geïntegreerd. Het voordeel voor alle partijen is dat er één aanspreekpunt is en dat de
besluitvorming sneller verloopt.
In de maatschappij van 2020 zijn duurzaamheid en veiligheid overheersende thema’s. Voor logistiek Nederland en Dutch Mainport grote uitdagingen.
Binnen Dutch Mainport zijn in 2020 de supply chains groen en goedkoop evenals veilig en efficiënt. Hiermee worden de eisen van de samenleving meegenomen in een economisch verantwoorden bedrijfsvoering.

5. Aanbevelingen voor overheden
Onderstaand overzicht betreft een (compacte)samenvatting van maatregelen voor de nationale overheid (1 t/m
4) en de lucht en zeehavenautoriteiten (5 t/m 7):
(1) Investeer in slimme infrastructuur gericht op de sterke punten van modaliteiten (bijv. investeringen in trimodale bedrijventerreinen om wegvervoer zoveel mogelijk te vermijden). Daarnaast kan vervoer vermeden
worden door het clusteren van bedrijven naar segment.
(2) Optimaliseer benutting infrastructuur. De Mainport van 2020 kan alleen via het achterland worden ontsloten
indien eveneens geïnvesteerd wordt in een betere benutting van de infrastructuur.
(3) Consolideer verantwoordelijkheden van besluitvorming van de mainports in een ‘one-stop-shop’ en ‘single
window’ met externe focus
(4) Vereenvoudig regelgeving, optimaliseer administratieve processen en stroomlijn inspecties bijvoorbeeld op
basis van risicoprofielen
(5) Focus op de toegevoegde waarde van de goederenstromen voor de Nederlandse economie. Deze focus op
bepaald type lading biedt een concurrentievoordeel omdat de benodigde kennis kan worden uitgediept en
de infrastructuur hierop kan worden aangepast waardoor deze op zijn beurt weer optimaal kan worden benut.
(6) Breid value added activiteiten en invloed uit naar achterland
(7) Organiseer strategische allianties
6. Rubricering aanbevelingen overheid
•
•
•
•
•
•

Wet/regelgevend: (4)
Controlerend: (3)
Richtinggevend voor beleid: (5), (6)
Investerend in infrastructuur : (1),(2)
Stimulerend: (7)
Aanjagend:………….

7.

Voorzet rode draden in aanbevelingen

De rapportage roept alle partijen te komen tot transformatie van het logistieke proces rekening houdend met
complexere stromen en hogere eisen ten aanzien van service levels. Voor de overheid en lucht-en zeehavenautoriteiten richt het zich daarbij met name op meer focus en aandachtspunten bij beleidskeuzes, het versnellen
van processen en betere benutting van bestaande infrastructuur en bedrijventerreinen zonder nadrukkelijk grote
investeringen te benoemen. Ook pleit de rapportage voor centrale regie bijvoorbeeld als het om mainportbeleid
gaat.
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12 Project fiche nr. 14 – ECN Duurzame innovatie in het wegvervoer
1. Titel/auteur/jaar rapport, opdrachtgever, omvang
•
•
•

Auteur/titel/jaar: Energie Research Centre of the Netherlands (ECN) / Duurzame innovatie in het wegvervoer/2009
Opdrachtgever: Ministerie van Verkeer en Waterstaat/ Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Omvang rapport (in blz.): 105

2. Achtergrond, doel, relatie rapport
•

•

•
•

Achtergrond: De overheid hanteert een viertal transitiepaden voor het thema Duurzame Mobiliteit. Deze
paden geven richting aan de ambities die geformuleerd zijn in de programma’s Schoon en Zuinig en ‘De auto van de toekomst gaat rijden’. De vier transitiepaden zijn: (1) hybride, plug-in hybride en elektrisch vervoer, (2) toepassing van biobrandstoffen, (3) rijden op waterstof, (4) Intelligente Transport Systemen: massa-individualisering van automobiliteit.
Doel rapport: In deze studie is voor deze vier transitiepaden en drie achterliggende innovatiescenario’s een
inschatting gemaakt van de bijdrage aan klimaatdoelen en de kosteneffectiviteit. Vervolgens is voor ieder
transitiepad in kaart gebracht wat de implicaties voor beleid zijn en zijn er suggesties voor beleidsinstrumenten gedaan. Deze scenario’s zijn uitgebreid met het lange termijn perspectief (2040) en er is een derde
innovatiescenario met een groot marktaandeel elektrisch vervoer ontwikkeld. De nadruk ligt op de bijdrage
van technische innovaties in voertuigaandrijving en brandstoffen aan energiebesparing en CO2emissiereductie in het wegverkeer.
Doelgroep: Vooral Overheden en non-profit organisaties
Eventueel relatie rapport met andere (eerdere) rapporten: Ja met ECN / Effecten en kosten van duurzame
innovatie in het wegverkeer. Een verkenning voor het programma ‘De auto van de toekomst gaat rijden/2008. Verder zijn er maar beperkt relaties met de andere rapporten uit de top-25, alleen met BCI/SEO
(nr. 16) inzake de aan- en afvoer naar Schiphol.

3. Centrale/aansprekende figuur rapport
Figuur 3.4, pagina 27: Deze figuur geeft aan wat de verwachte CO2 uitstoot is van het wegvervoer t/m 2040
onder verschillende scenario’s, en laat zien dat er met het juiste beleid veel valt te bereiken.
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4. Belangrijkste resultaten rapport
De belangrijkste boodschap van het onderzoek is dat innovatie in de aandrijving bij het wegvervoer via verschillende routes substantiële emissiereductie kan bewerkstelligen. Op de korte termijn kan ingezet worden op hybride voertuigen en eerste generatie biobrandstoffen. Op middellange en lange termijn is behoefte aan systeeminnovaties voor zowel voertuigen als het onderliggende energienetwerk. De lange termijn keuze tussen
waterstof en elektrisch vervoer is nog lastig te maken, en wordt grotendeels bepaald door ontwikkelingen die
buiten de invloedssfeer van een enkel land liggen. Vanwege de schaalgrootte is Europees beleid cruciaal, en
het is nog niet duidelijk welke technologie de winnaar zal blijken te zijn. Nederland kan, binnen de koers die
Europa vaart, strategische keuzes maken die de specifieke nationale belangen het beste dienen. Het verdient
daarnaast voorkeur om in te zetten op verschillende transitiepaden, zodat snel geswitcht kan worden.
5. Aanbevelingen voor overheid
De belangrijkste beleidsaanbevelingen waren:
1. Coalities vormen met andere landen om invloed uit te oefenen op het Europese beleid, bijvoorbeeld voor
scherpe CO2-normen voor voertuigen.
2. Inzetten op robuuste opties zoals hybride voertuigen, in-car ITS, en banden met lage rolweerstand en fiscale instrumenten .
3. Aangezien een keuze voor waterstof of elektrisch op dit moment nog prematuur lijkt, kan Nederland met
beide technologieën ervaring opdoen in demonstratieprojecten, en early markets creëren in samenwerking
met wagenparkbeheerders en openbaar vervoer bedrijven. Lokale overheden kunnen hierbij een sleutelrol
spelen.
4. Hoewel Nederland sterk afhankelijk is van Europees beleid, is het verstandig als Nederland binnen de transitiepaden prioriteiten stelt en de beperkte middelen strategisch inzet. Hierbij hoort ook het vermijden van
een lock-in. Het lange termijn perspectief van aardgas in mobiliteit moet met name gezocht worden in een
transitie naar rijden op groen gas.
5. Transitiepad waterstof: op het gebied van stadsbussen kan Nederland via specifieke beleidsmaatregelen
een markt voor brandstofcelbussen creëren. Parallel daaraan kan de Nederlandse industrie, zoals nu al
plaats vindt, gestimuleerd worden een brandstofcel bus te ontwikkelen.
6. Transitiepad elektrisch, hybride en plug in hybride: vanwege een hoge bevolkingsdichtheid in combinatie
met korte afstanden, kan Nederland een geschikte proeftuin bieden voor grootschalige demonstratieprojecten voor elektrisch vervoer.
7. Transitiepad biobrandstoffen: prioriteer de ontwikkeling van tweede generatie biobrandstoffen naar dieselvervangers om toepassing in het vrachtverkeer mogelijk te maken. In Europees kader kan Nederland agenderend bezig zijn op het gebied van duurzaamheid van biobrandstoffen en versterking van de landbouw.
8. Zet in op hightech systemen en materialen en zet in op ITS. De Nederlandse overheid loopt Europees
voorop in het invoeren van de kilometerbeprijzing en heeft internationaal een sterke positie op het gebied
van hightech systemen en materialen. Dit biedt kansen voor ITS.
Daarnaast zijn er nog twee aanbevelingen voor mogelijke vervolgonderzoek:.
9. Onderzoek overheidskosten innovatiebeleid. De voorgestelde beleidsinstrumenten kunnen een stijging van
de kosten (of gederfde accijnzen) voor de overheid met zich meenemen. Alvorens een transitie actief te
gaan stimuleren met een bepaald instrument is het essentieel om de verwachte kostenontwikkeling te kennen.
10. Onderzoek de impact van een vroegtijdige keuze van Nederlandse overheid. De keuze voor waterstof of
elektrisch vervoer als dominante technologie voor de toekomst ligt niet bij de Nederlandse overheid. Vervolgonderzoek naar de mogelijke voor- en nadelen van vroegtijdige stimulering van initiatieven waarvan nog
niet duidelijk is of zij ook de definitieve winnaar worden, kan inzicht geven in mate waarin de Nederlandse
overheid zich terughoudendheid of juist voortvarend zou moeten opstellen.
6. Rubricering aanbevelingen overheid
•
•
•
•
•
•

Wet/regelgevend: (1), (4), (5)
Controlerend: geen
Richtinggevend voor beleid: (9), (10)
Investerend in infrastructuur: geen
Stimulerend: (2), (6), (7), (8)
Aanjagend: (3)
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7. Voorzet Rode draden in aanbevelingen
Voor verdere innovatie en reductie van emissies in het wegvervoer dient onderscheid gemaakt te worden tussen
korte termijn en lange termijndoelstellingen. Hierbij kunnen meerdere transitiepaden gevolgd worden, waarbij
enerzijds rekening gehouden wordt met toekomstige technologische ontwikkelingen en voorkeursbrandstoffen
en aan de andere kant actief innovatie wordt gestimuleerd. Systeeminnovatie van onder meer het brandstofnetwerk is bij de verschillende mogelijke voorkeursbrandstoffen noodzakelijk. Een belangrijke rode draad is daarbij
dat de keuze voor een transitiepad grotendeels buiten de invloedssfeer van Nederlandse partijen valt. Wel kan
door het volgen van transitiepaden beter ingespeeld worden op een uiteindelijke systeeminnovatie.
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13 Project fiche nr. 13 - Greenports Nederland Strategische agenda greenports
1. Titel/auteur/jaar rapport, opdrachtgever, omvang
•
•
•

Auteur/titel/jaar: Greenport Nederland*/ Strategische Agenda Mainport 2010-2013/
Opdrachtgever: Greenport Nederland/Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit
Omvang rapport (in blz.): 42

* Huidige naamgeving Greenport Holland
2. Achtergrond, doel, relatie rapport
•

•

•
•

Achtergrond: Greenports Nederland heeft in de visie ‘Excelleren!’ strategische lijnen naar 2040 uitgezet
voor het ontwikkelen van de vijf Greenports in Nederland . Dit wordt in deze rapportage uitgewerkt in concrete acties. De Greenports zijn het Westland, Aalsmeer, de Bollenstreek, Boskoop en Venlo.
Doel rapport: In deze rapportage wordt een strategische agenda vormgegeven met concrete acties voor de
Greenports in de periode 2010-2013. De strategische agenda richt zich op het versterken van het tuinbouwcluster in Nederland, en haar positie als global center.
Doelgroep: Met name het bedrijfsleven.
Eventueel relatie rapport met andere (eerdere) rapporten: Greenport Visie 2040 Excelleren,Greenports
Nederland*/2008 en Vitaal Tuinbouwcluster 2040/ Adviesgroep Nijkamp/2010. Er zijn verder relaties met
het Future Dutch mainport rapport van Capgemini (nr. 15)

3. Centrale/aansprekende figuur rapport:
Ongenummerd figuur, pagina 5: deze figuur geeft de waarde van agrologistiek weer in werkgelegenheid en
toegevoegde waarde, afgezet tegenover de mainports en de haven van Amsterdam.
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4. Belangrijkste resultaten rapport
Het Nederlandse tuinbouwcluster levert als mainport* een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie,
zowel wat de handelsbalans betreft als de werkgelegenheid. Het heeft die sterke mondiale positie opgebouwd
door een combinatie van passie, talent en economie. Greenports Nederland ( huidige naamgeving Greenport
Holland) wil die positie behouden en verder uitbouwen, dit door gerichte acties van bedrijfsleven en overheden.
*Commissie Nijkamp pleit voor een met mainports vergelijkbare statuur van een High Level Group Greenport
Holland in haar advies.
5. Aanbevelingen:
Onderstaand overzicht vat een selectie van acties samen die raakvlak hebben met logistiek en overheidsbeleid
(voor het complete overzicht wordt verwezen naar de rapportage) in vier thema’s . In de rapportage zijn deze
niet expliciet als aanbevelingen beschreven, maar impliciet zijn ze eruit te halen.
Thema Gebiedsontwikkeling
(1) Monitoring, initiëren, aanjagen en verbinden van nieuwe logistieke concepten en het verbeteren van de van
de beladingsgraad in de agrosectoren
(2) Onderzoek naar nut en haalbaarheid van logistieke knooppunten in het achterland
(3) Het verder integreren van (co-modale) Greenportlogistiek met mainportnetwerk Rotterdam en Schiphol
(4) Het verbeteren van ketenstandaarden evenals en het opzetten van een ICT-innovatieprogramma
Thema Toegevoegde waarde
(5) Regie, focus en complementariteit bij innovatieprogrammering
(6) Het opzetten van een programma gericht op waardecreatie en responsiviteit
(7) Het aansturen op verdere ketensamenwerking en het verbeteren van afzetstructuren
Thema Mainport
(8) Ontwikkeling en realisatie Greenport University Network
6. Rubricering maatregelen (overheid en bedrijfsleven)
•
•
•
•
•
•

Wet/regelgevend: geen
Controlerend: geen
Richtinggevend voor beleid: (1), (2), (5), (6), (7), (8)
Investerend in infrastructuur : (3), (4)
Stimulerend: geen
Aanjagend: geen

7.

Voorzet Rode draden in aanbevelingen

Het belang van Greenports is groot voor de Nederlandse economie en het succes van de greenports heeft direct
verband met de logistieke kracht van Nederland. Verwevenheid van Greenports in logistiek beleid en het effectief verbinden met mainports en achterland is van groot belang om concurrentie kracht in de toekomst te behouden en of te versterken. Tuinbouwclusters hebben zich daarbij verenigd binnen Greenport Holland (mede op
aanbeveling van commissie Nijkamp) willen daarmee de sector en logistieke draaischijf versterken. Door meer
samenwerking tussen verschillende greenports is de sector beter in staat acties en maatregelen te prioriteren, te
agenderen en te realiseren in samenwerking met overheden.
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14 Project fiche nr. 12 – BCI –
Uitvoeringsstrategie concurrentiepositie Randstad
2040
1. Titel/auteur/jaar rapport, opdrachtgever, omvang
•
•
•

Auteur/titel/jaar: Buck Consultants International/ Uitvoeringsstrategie duurzame internationale concurrentie
positie Randstad 2040
Opdrachtgever: RMN (Randstad Metropool Nederland)
Omvang rapport (in blz.): 24

2. Achtergrond, doel, relatie rapport
•

•

•
•

Achtergrond: In 2008 is door het kabinet de Structuurvisie Randstad 2040 opgesteld gericht op het realiseren van een duurzame, internationaal concurrerende topregio. Daarbij wil het kabinet keuzes maken vanuit
vier leidende principes voor de lange termijn: (1) Leven in een veilige, klimaatbestendige en groenblauwe
delta, (2) Kwaliteit maken door een sterkere wisselwerking groen, blauw en rood, (3) Wat internationaal is,
sterker maken, (4) Krachtige, duurzame steden en regionale bereikbaarheid. Voor onderdeel drie ‘Wat internationaal is, sterker maken’ heeft BCI een onderzoek uitgevoerd gericht op het identificeren van sectoren
met een sterk internationaal onderscheidend karakter en bijbehorende interventiemaatregelen.
Doel rapport: Deze studie is uitgevoerd als ondersteuning van de ontwikkeling van een uitvoeringsstrategie
gericht op het realiseren van een internationale topregio in de Randstad. Binnen de studie zijn 32 segmenten van internationaal opererende bedrijvigheid geïdentificeerd. Vervolgens zijn mogelijke kansen uitgewerkt voor 15 internationaal onderscheidende segmenten.
Doelgroep: Vooral overheden en non-profit organisaties
Eventueel relatie rapport met andere (eerdere) rapporten: Ja, VROM /Structuurvisie Randstad 2040/2008
en Min I&M /Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 2011. Vanwege het regionale karakter zijn er weinig relaties met andere top-25 rapporten, alhoewel er wel een relatie is met de mainportvisie Schiphol (nr. 16)

3. Centrale/aansprekende figuur rapport
Figuur 8, pagina 15: deze tabel laat zien welke verbindingen er op verschillende vlakken moeten zijn voor een
goede ontwikkeling van de Randstad, incl. ontwikkeling van de logistieke sector.
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4. Belangrijkste resultaten rapport:
Het kabinet heeft herkenbare internationale krachten en functies benoemd in de Structuurvisie Randstad 2040.
Om daarmee werkelijk de concurrentiepositie van de (steden in de) Randstad te versterken, is echter een gerichte, meer toegespitste uitvoeringsstrategie nodig. Er zal veel dieper, dan nu gebeurt, naar interessante en
perspectiefvolle internationale segmenten van de economie gekeken moeten worden. Internationale speerpunten zoals bijv. ICT, zakelijke dienstverlening of Life Sciences zijn veel te algemeen geformuleerd. Bovendien is
het moeilijk om uit nu beschikbare gegevens te achterhalen, welke onderdelen van die clusters echt internationaal actief zijn en in welke niches binnen die globale speerpunten de Randstad nu echt goed is in internationaal
perspectief.
5. Aanbevelingen voor overheid
De volgende aanbevelingen voor overheden worden genoemd:
1. Faciliteer ontwikkelde segmenten en jaag in ontwikkeling zijnde segmenten aan: De in de Randstad manifeste segmenten (o.a. distributie, sierteelt en internationale kantoren) zijn grotendeels op orde en voldoende
verankerd in beleid. Dat vraagt om faciliterend beleid. De in ontwikkeling zijnde segmenten (o.a.: nanotech,
life sciences en water) moeten actief worden ondersteund door aanjagend beleid. Die aanjaagfunctie moet
echter primair worden opgepakt door bedrijven uit die segmenten en kennisinstellingen.
2. Van fysieke naar integrale connectiviteit via opwaarderen van knooppunten: De internationale segmenten
hebben behoefte aan integrale connectiviteit en internationaal onderscheidende stedelijke kwaliteit waarin
zij zich thuis voelen en tot ontwikkeling kunnen komen. Verder is van belang de segmenten te verduurzamen: duurzaamheid leidt tot attractiviteit en dus ook tot concurrentiekracht. Mainport Schiphol is goed op
weg om een knooppunt met integrale connectiviteit te worden. Mainport Rotterdam is nog ver verwijderd
van integrale connectiviteit: waar blijft bijvoorbeeld Supply Chain Valley Rotterdam?
3. Ontwikkel een Talentportbeleid met daarin centraal een beperkt aantal techparken: Richt deze op het stimuleren van onderzoek en toepassing van nieuwe kennis en technologie. Dit bestaat onder andere uit financiële stimuleringsmaatregelen, gericht onderwijs en techparken. De kenniseconomie in de Randstad moet
daarnaast met dezelfde intentie en omvang worden opgepakt als de Main- en Greenports.
4. Ontwikkel per segment op het juiste schaalniveau structurele netwerken: ontwikkel deze netwerken met
bijbehorende lange termijn investeringsagenda en middelen, gericht op versterking van internationale segmenten
5. In de Randstad moet worden ingezet op bestaande en nieuwe sleutelprojecten. Voorbeelden hierbij kunnen
zijn: Het ontwikkelen van nieuwe Gateway-concepten gericht op Business to Business in hoogwaardige logistiek en handel,Het realiseren van Supply Chain Valley Rotterdam als knooppunt voor het vernieuwen van
logistieke ketens, Het opstellen van een ruimtelijke Investeringsstrategie Greenports waarin wordt afgebakend wat wel of niet in de Randstad thuis (productie) hoort en hoe bestaande complexen/veilingen worden
getransformeerd in tot duurzame hubs met oog op bereikbaarheid en ruimtegebruik.
6. Rubricering aanbevelingen overheid
•
•
•
•
•
•

Wet/regelgevend: geen
Controlerend: geen
Richtinggevend voor beleid: geen
Investerend in infrastructuur: (2), (4), (5)
Stimulerend: (1), (3)
Aanjagend: geen

7.

Voorzet rode draden in aanbevelingen

Voor het versterken van internationaal onderscheidende en opkomende segmenten in de Randstad zullen per
topsegment structurele netwerken moeten worden ontwikkeld met bijbehorende investeringsagenda in plaats
van generiek beleid. Veel onderzoeken richten zich op ruimtelijke fysieke netwerken en tevens op informatieve
netwerken. In dit onderzoek wordt ook de sociale connectiviteit (imago, leefklimaat, identiteit) sterk benadrukt
hetgeen zeker voor transport en logistiek nog beperkte aandacht heeft. Mainport Rotterdam heeft nog een beperkt verankerd beleid gericht op integrale connectiviteit .Deze beperkt zich met name tot fysieke connectiviteit.
Een Supply Chain Valley en talentports kunnen ook de sociale en informatieve connectiviteit op de kaart zetten.
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15 Project fiche nr. 11 – ABN Amro/NEA NL Zeehavens: onderscheid door netwerkfocus
1. Titel/auteur/jaar rapport, opdrachtgever, omvang
•
•
•

Auteur/titel/jaar: ABN-AMRO-NEA/ Nederlandse Zeehavens; onderscheid door netwerkfocus
Opdrachtgever:ABN-AMRO
Omvang rapport (in blz.): 82

2. Achtergrond, doel, relatie rapport
•

•

•
•

Achtergrond: De publicatie van ABN-AMRO en EAS richt zich op havengerelateerde bedrijven en partijen in
logistiek Nederland. Aanbevelingen vanuit de rapportage zijn dan ook niet directe beleidsadviezen, maar
kunnen daarbij wel indirect worden opgetekend. De kernboodschap is dat internationale goederenstromen
niet meer gebonden aan bepaalde havens, maar meer footloose zijn. De Nederlandse zeehavens moeten
deze goederenstromen op een andere manier gaan verankeren.
Doel rapport: Het rapport richt zich op het in kaart brengen van de strategische positionering en concurrentiepositie van de Nederlandse Zeehavens in de Hamburg-Le Havre Range. Met oog op de stijgende containeroverslag en haar groeiend aandeel in de totale overslag ligt de primaire focus van de studie op containeroverslag. Deze kan aan de zeehavens gebonden worden door te denken in netwerken van havens en
achterlandregio’s in plaat van alleen havens
Doelgroep: Met name bedrijfsleven en overheden
Eventueel relatie rapport met andere (eerdere) rapporten: Verschillende, onder andere met Mainportvisie
Schiphol van BCI/SEO (nr. 16) en Future Dutch mainport van Capgemini (nr. 15).

3. Centrale/aansprekende figuur rapport
Tabel, pagina 8, 9: Deze tabel geeft aan welke acties door welke stakeholders noodzakelijk zijn om de mainports
op lange termijn onderscheidend te laten zijn.
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4. Belangrijkste resultaten rapport
Samenwerking, delen van kennis, transparantie en innovatie zijn noodzakelijk om de internationale netwerkrol in
Nederland te verankeren, en logistieke stromen fysiek en virtueel blijvend aan Nederland te verbinden. Samenwerking tussen marktpartijen onderling en met kennisinstituten om nieuwe supply chain concepten te bedenken
en toe te passen. De overheid heeft een belangrijke faciliterende rol bij het realiseren van goede vestigingsfactoren zoals een gunstig fiscaal klimaat voor bedrijven en werknemers en een aantrekkelijke leefomgeving, verbeteren van het onderwijs en de aansluiting op het bedrijfsleven, en bij het verminderen van de regeldruk. Bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen en overheden dienen hierbij gezamenlijk op te trekken, het Strategisch
Platform Logistiek vervult hierin een belangrijke initiërende rol. De conclusie is dat alleen als Nederland continu
investeert in netwerken, achterlandverbindingen, samenwerkingsverbanden, innovaties en multimodale transportmogelijkheden, de geografische ligging, de infrastructuur en het kennisniveau ervoor zullen zorgen dat Nederland ook in de toekomst de logistieke draaischijf van Noordwest-Europa blijft en de vele geboden kansen
benut worden.
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5. Aanbevelingen voor overheid
Aanbevelingen voor acties van overheid en bedrijfsleven met de beoogde trekkers indien relevant tussen aanhalingstekens:
Logistiek en infrastructuur:
(1) Ontwikkel een Logistiek Masterplan: Integratie visie noodzakelijk (Strategisch Platform Logistiek , V&W)
(2) Stel nieuwe lange termijnprognoses op voor goederenvervoer (V&W)
(3) Versnel besluitvorming grootschalige infrastructuur projecten en faciliteer mogelijkheden voor investeerders
(V&W, EU zaken, Rijkswaterstaat)
(4) Verbeter benutting infrastructuur in het achterland (overheden en semioverheden)
(5) Zet in op nichemarkten regionale havengebieden (havenautoriteiten)
Duurzaamheid en innovatie
(6) Faciliteer de ontwikkeling van duurzame supply chains (SPL, logistiek topinstituut)
(7) Faciliteer innovaties en benut logistieke expertise (havenautoriteiten, bedrijfsleven)
Samenwerking
(8) Voer regie over (Europese) multimodale netwerken en creëer toegevoegde waarde (logistiek topinstituut,
havenautoriteiten, bedrijfsleven)
(9) Organiseer samenwerking binnen en tussen transportmodaliteiten (brancheorganisaties)
(10) Intensiveer samenwerking met andere zeehavens in binnen- en buitenland (Havenautoriteiten, ministeries)
(11) Zet druk op juridisch en financieel level playing field binnen Europese beleidsruimte (EC, ministeries)
De faciliterende rol overheid richt zich daarnaast op het versterken van:
(12) Het fiscale klimaat
(13) Het Leefklimaat
(14) Het logistieke Onderwijs
(15) De aansluiting voor overheidsbeleid op het bedrijfsleven
(16) Het Verminderen van regeldruk
6. Rubricering aanbevelingen overheid
•
•
•
•
•
•
•
7.

Wet/regelgevend: (3), (11), (12), (16)
Controlerend: geen
Richtinggevend voor beleid: (1), (2), (5), (6), (7), (9), (10), (14), (15)
Investerend in infrastructuur : (4), (13)
Stimulerend: geen
Aanjagend: (8)
Voorzet Rode draden in aanbevelingen

De rapportage omvat een brede analyse en bevat een set van aanbevelingen c.q. maatregelen voor versterking
van de netwerkfocus. Het rapport pleit daarbij voor een actieve houding van de overheid om logistiek te faciliteren en de positie van de Nederlandse Zeehavens te behouden en te versterken. Een belangrijk onderdeel is het
opstellen van een Nationale havenstrategie en het realiseren van samenwerking tussen zowel Amsterdam als
Rotterdam maar ook op Europees niveau. Wel wordt geconstateerd dat de aanbevelingen zeer breed en soms
beperkt uitgewerkt zijn waardoor deze in het geheel aan kracht verliezen voor gebruik als aanbeveling voor de
overheid.
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16 Project fiche nr. 10 – The World Bank –
Connecting to compete
1. Titel/auteur/jaar rapport, opdrachtgever, omvang
•
•
•

Auteur/titel/jaar: The World Bank / Connecting to compete, trade logistics in the global economy, the logistics
performance index and its indicators / 2010
Opdrachtgever: The World Bank
Omvang rapport (in blz.): 58 blz. Hoofdrapport

2. Achtergrond, doel, relatie rapport
•

•

•
•

Achtergrond: Goede logistieke verbindingen met andere landen wordt steeds meer cruciaal voor landen om
in de mondiale concurrentiestrijd een sterke positie te houden. De World Bank heeft de Logistics Performance Index(LPI) opgesteld om de logistieke prestaties van landen te vergelijken. De LPI geeft een oordeel over
deze prestaties van 130 landen, gebaseerd op zes thema’s: douane, infrastructuur, gemak van gebruik
transport, kwaliteit logistieke dienst, tracking en tracing mogelijkheden, en betrouwbaarheid van dienstverlening. Ruim 1.000 professionals zijn ondervraagd voor het samenstelling van deze LPI. De LPI is in 2007 voor
het eerst uitgekomen, 2010 is de tweede maal. Nederland is gezakt van positie drie naar vier.
Doel rapport: Het doel is om meer inzicht te scheppen in het belang van goede verbindingen en logistieke
diensten voor de concurrentiepositie en economie van een land. Landen weten met de ranglijst waar ze sterk
in zijn en waar ze kunnen verbeteren. Een tweede doel is om duidelijk te maken welke nadelen landen hebben die niet aan zee liggen, vooral de ontwikkelingslanden.
Doelgroep: overheden en non-profit organisaties.
Eventueel relatie rapport met andere (eerdere) rapporten: Nee. Dit rapport is geschreven door een internationale organisatie in het Engels, en wordt als referentie gebruikt door later verschenen rapporten die in de
top-25 zijn gekomen.

3. Centrale/aansprekende figuur rapport
Tabel 1.1, pagina 7: Deze tabel geeft de top-10 van landen weer op de LPI (Logistics Performance Index)
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4. Belangrijkste resultaten rapport
•

•

•

•

Het belang van uitstekende logistieke faciliteiten voor de wereldhandel wordt steeds meer duidelijk, en dit
rapport levert hier inzichten voor aan. De rol van globale logistieke dienstverleners wordt hierbij steeds belangrijker.
Duitsland voert de ranglijst in 2010 aan, voor Singapore, Zweden en Nederland. Nederland stond in 2007
nog op nummer drie, in is een plaats gezakt. De voorsprong op nummer vijf, Luxemburg is echter veel groter
(0.09 punt) dan de achterstand op de nummer één Duitsland (0.04 punt). Nederland presteert goed op de categorieën infrastructuur (plaats twee), kwaliteit logistieke dienst (plaats drie) en douane (plaats vier), maar
kan verbeteren in betrouwbaarheid (plaats zes), tracking en tracing (plaats negen) en gemak van gebruik
transport (plaats elf). De betrouwbaarheid heeft vooral het maken met de wegcongestie, de tracking en tracing met de rol die dit speelt in landen met een grotere technologische productie en het gemak van gebruik
transport met het relatief groot aantal overslagen en documenten.
Overheden kunnen veel doen om de logistieke kracht van hun land te verbeteren, onder andere door de
handel zo goed als mogelijk te faciliteren. De logistieke keten moet betrouwbaar zijn, en vooral soepele douane procedures zijn hierbij van groot belang. Daarnaast is beschikbaarheid van IT diensten en de kwaliteit
van de infrastructuur van groot belang, die van spoor achterblijft bij de andere modaliteiten.
De uitkomsten van het rapport laten zien dat vooral de minder ontwikkelde landen stappen maken in een
verbetering van hun positie.

5. Aanbevelingen voor overheid
De meeste beleidsaanbevelingen in het rapport zijn gericht op de middenmoot en achterblijvende landen op de
ranglijst, en niet zozeer de bovenste landen. De volgende aanbevelingen zijn ook voor Nederland van belang:
(1) Infrastructuur: deze is prima, alleen de 1.000 ondervraagde professionals vinden dat het aanbod en de
dienstverlening van het spoor achterblijft bij andere modaliteiten. De liberalisatie van spoor is een belangrijke
aanbeveling voor overheden, maar Nederland loopt hier al voorop in. Ook het oplossingen van de congestie
in Nederland vormt een belangrijk punt.
(2) Kwaliteit logistieke dienst: De overheid kan zorgen voor gemakkelijk toegang tot de markt door de regelgeving voor start van een onderneming of bouw van een DC te verminderen. Vooral bij vergunningen e.d. zijn
de trajecten in Nederland soms lang.
(3) Grens management: de efficiency van de douane in Nederland is internationaal vergeleken al hoog, alhoewel
er altijd kleine verbeteringen mogelijk zijn. Echter, er zijn ook andere controles (fytosanitaire dienst e.d.) die
mondiaal gezien minder goed scoren dan de douane. Hier is dus verbetering mogelijk vanuit logistieke oogpunt, vooral de samenwerking tussen verschillende controlerende instanties kan verbeteren.
(4) Regionale coördinatie: Dit is vooral van belang voor andere regio’s in de wereld, en niet van toepassing voor
NL. Deze aanbeveling is verder dan ook niet in beschouwing genomen.
(5) Gebruik IT: de overheid moet het gebruik van overkoepelende IT-systemen in de logistiek meer stimuleren.

6. Rubricering aanbevelingen overheid
•
•
•
•
•
•

Wet/regelgevend: (1), (2)
Controlerend: (3)
Richtinggevend voor beleid: geen
Investerend in infrastructuur : (5)
Stimulerend: geen
Aanjagend: geen

7.

Voorzet Rode draden in aanbevelingen

Nederland is één van de mondiale leidende landen op het gebied van de logistiek en verbindingen. Tussen 2007
en 2010 is Nederland weliswaar één plaats gezakt op de ranglijst, maar nadere bestudering van de resultaten
geeft de conclusie dat eerder de nummer één positie in zicht is dan de nummer vijf positie. De verbeteringen op
overheidsbeleid die mogelijk zijn liggen op het gebied van het verdere stroomlijnen, afstemmen en digitaliseren
van overheidscontroles, en het wegnemen van congestieproblemen.
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17 Project fiche nr. 9 - TRANSUMO Eindrapportage en leerervaringen
1. Titel/auteur/jaar rapport, opdrachtgever, omvang
•
•
•

Auteur/titel/jaar: Transumo* Programma Eindrapportage, Directie Transumo, 2010 (oa in bijlage 10 verantwoording BSIK**), Leerervaringen Transumo, Athena VU Amsterdam/ 2010
Opdrachtgever: Programma directie Transumo/BSIK programma
Omvang rapport (in blz.): 142+43

* Afkorting van Transition towards sustainable mobility
** Besluit subsidies Investeringen Kennisinfrastructuur
2. Achtergrond, doel, relatie rapport
•

•

•
•

Achtergrond : Tussen 2004 en 2010 is het programma Transumo uitgevoerd als een van de Besluit subsidies Investeringen Kennisinfrastructuur (BSIK) programma’s. Transumo, ‘ Transito stewards sustainable
mobility’ richtte zich daarbij als samenwerkingsverband op kennisontwikkeling op gebied van transitie naar
een meer duurzame mobiliteit. Met 300 betrokken organisaties en financiering door deelnemende partijen
en het rijk van circa 60 miljoen euro was dit een omvangrijk kennis programma. De eindrapportage bevat
een groot aantal aanbevelingen vanuit dit kennisprogramma met verschillende invalshoeken (bijlage10).
Doel rapport: Het betreft een van de vijf eindrapportages van het kennisprogramma en richt zich op het
weergeven van resultaten. Tevens zijn in deze eindrapportage de leerervaringen en praktische tips weergegeven voor het opzetten, uitvoeren, managen en monitoren van een complex kennisprogramma gericht
op mobiliteit en duurzaamheid of aanliggende onderwerpen
Doelgroep: Vooral overheden en non-profit organisaties
Eventueel relatie rapport met andere (eerdere) rapporten: Projectplan Transumo, Deel rapportages domeinen Transumo, Visie Transumo op duurzame mobiliteit 2040, Strategische kennisagenda voor duurzame
mobiliteit 2040. Er is betrekkelijk weinig relatie met de top-25 rapporten, omdat de rapportage vooral een
beschrijving bevat van de resultaten en geleerde lessen van het meerjarenprogramma TRANSUMO

3. Centrale/aansprekende figuur rapport
‘De leerervaringen van TRANSUMO’ , figuur 1, pagina 16: Deze grafiek laat de transitie zien waar de
TRANSUMO projecten op gericht waren.

Buck Consultants International

91

4. Belangrijkste resultaten rapport
Het programma heeft verschillende logistieke innovatieprojecten ondersteund, waarbij de uitdaging was om een
succesvol People, Planet, Profit traject op te zetten. De projecten hebben uiteindelijk vooral veel voorbereidende
resultaten opgeleverd, waar programma’s als CONNEKT en DINALOG op verder hebben kunnen bouwen.
Transumo heeft onder andere in de praktijk geëxperimenteerd met het oplossen van mobiliteitsproblemen, zoals:
o van bestraffen naar belonen
o eindgebruikers verleiden om logistieke processen te optimaliseren
o ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal en instrumentarium voor ruimtelijke ordenings- en mobiliteitsplanners
o meer private betrokkenheid in het oplossen van mobiliteitsvraagstukken
o integraal kijken naar de 3 P’s van duurzaamheid
o slim gebruik maken van ICT om mobiliteitproblemen op te lossen
Transumo heeft daarnaast kennis ontwikkeld over onder andere:
o beïnvloeding van de vraag naar mobiliteit en vervoer
o beïnvloeding van mobiliteitsgedrag (bestemmingskeuze, vervoerswijze keuze, reistijdkeuze)
o het management van mobiliteit, vervoer en verkeer
o de organisatie van mobiliteit, vervoer en verkeer
o de transitie naar een duurzaam mobiliteitsysteem.
De voorbeelden zijn niet volledig door het grote aantal onderzoekstrajecten.
5. Aanbevelingen: (Ten aanzien van kennis, transitie en innovatietrajecten)
Onderstaande aanbevelingen zijn een selectie uit de rapportage en het grote aantal aanbevelingen.
1. Houd vast aan het tripartiete karakter. Betrek dus kennisinstellingen, publieke en private partijen(en maatschappelijke organisaties) bij de definiëring van projecten, projectambities en doelen, om zodoende maximale kansen te creëren voor latere implementatie.
2. Breng differentiatie aan tussen fundamenteler/strategischer en kortere termijn projecten.
3. Verken de mogelijkheden van samenwerking met vergelijkbare buitenlandse kennisprogramma’s op programmaniveau (kennisimport, kennisexport, brugprojecten, etcetera).
4. Verwacht niet teveel van feitelijke cofinanciering door private partijen voor maatschappelijk getinte, lange
termijn uitdagingen. Private partijen die feitelijk willen investeren in de langere termijn (i.e. periodes van
meer dan 10-20 jaar) zijn er nauwelijks. Ontwikkel dus andere mechanismen om private partijen te involveren en andere criteria om die betrokkenheid te meten
5. ‘Duurzame mobiliteit’ vergt kennisontwikkeling en innovaties, maar daartoe (louter)
een‘innovatieprogramma’ ontwikkelen is geen goede zaak. Een innovatieprogramma richt zich uiteindelijk
toch op een te korte termijn.
6. Zoek de bestuurlijke drukte op, in plaats van deze juist te mijden. Bouw in het project of programma in dat
er focus is op het signaleren van mogelijkheden en kansen voor het project in de praktijk. Elke verandering
in de buitenwereld mag niet beschouwd worden als een risico, een verstoring van het project, maar moet
gezien worden als een nieuwe kans tot ‘opschaling’ (in transitietermen).
7. Overschat het kennisniveau ten aanzien van duurzaamheid en transitie niet. Met name de kennis over
people en planet aspecten is in de mobiliteitsector zonder meer ‘zwak’ te noemen. Transitiekunde is nog in
ontwikkeling.
8. Kijk over de domeingrenzen heen. Duurzame mobiliteit is niet los te zien van ontwikkelingen in andere
domeinen (bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, energie, klimaat, voertuigtechniek).
9. Zorg dat elk project dat ‘opschaling’ beoogt een sterke ambassadeur heeft, die bindend werkt voor het
projectconsortium en op hoog bestuurlijk niveau verbindingen kan maken met de buitenwereld (maatschappelijke inbedding).
10. Oordeel kritisch over maatschappelijk draagvlak voor een te onderzoeken thema. Maatschappelijke urgentie is een succesvoorwaarde voor opschaling van transitie-experimenten. En een duidelijke probleemeigenaar draagt bij aan een goede projectvoortgang.
11. Verbeter de relatie tussen de universiteiten enerzijds en de andere kennisinstellingen (m.n. TNO), aan de
overheid gerelateerde instituten (met name KiM, DVS) en kennisintensieve adviesbureaus anderzijds. Beschouw vanuit de opdrachtgevende overheid de universiteiten, kennisinstellingen en bureaus niet langer als
onderling concurrerend, financier universiteiten zodanig dat ze ‘consultancy’ opdrachten ook echt aan de
markt kunnen laten, beweeg organisaties als TNO om na opdrachtverwerving ‘standaard’ een verbintenis
aan te gaan met één of meer wetenschappelijk onderzoekers bij universiteiten en daag adviesbureaus uit
ook daadwerkelijk gebruik te maken van beschikbare kennis.
12. Laat het beleidsproces van publieke partijen beter voeden vanuit een kennisbasis en zorg voor adequate
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borging van kennis. In de basis zijn dit zaken die feitelijk door het politieke proces moeten worden erkend
en aangepast, maar ook op uitvoeringsniveau liggen er taken: het ondersteunen van trajecten tot kennisborging, zorgvuldig opdrachtgeverschap (bijvoorbeeld met ‘state-of-the-art’ en gedegen literatuurreferentievereisten) en ruimte geven aan strategisch, langere termijn onderzoek.
13. Stuur als overheid op het vergroten van de effectiviteit van de grote financiële inspanningen in kennisontwikkeling door overheid en bedrijfsleven. Hiervoor is een ‘mindset’ nodig die a priori onderkent dat innovatie
en kennisontwikkeling niet te plannen is en niet volgens een blauwdruk tot stand komt. Dit vereist ruimte bij
de programmadefinities, coulance bij het afwijken van oorspronkelijke ideeën, sterke vermindering van de
administratieve last en het geven van vertrouwen aan teams op basis van hun aantoonbare competenties,
hun drive, hun eerdere successen als onderzoeker of wetenschapper en het werkelijke commitment van de
private partij.
14. Kom tot een investeringsfonds waarmee kansrijke innovatieve concepten die nog net te fragiel zijn om ze al
volledig over te dragen aan de markt en om de succesvolste proeftrajecten die op het punt van ‘doorbreken’
staan landelijk in te voeren, van extra financiële steun te voorzien (voor extra kennisinzet en valorisatieinspanningen). Dit budget zou als risicodragend kapitaal vanuit de overheid en bedrijfsleven gezamenlijk ter
beschikking moeten worden gesteld.
6. Rubricering aanbevelingen overheid
•
•
•
•
•
•

Wet/regelgevend: geen
Controlerend: geen
Richtinggevend voor beleid: (1 t/m 13)
Investerend in infrastructuur: geen
Stimulerend: (14)
Aanjagend: geen

7. Voorzet rode draden in aanbevelingen
Vanuit verschillende onderzoeken en rapporten worden rondom het thema logistiek aanbevelingen gedaan die
betrekking hebben op kennisontwikkeling, innovatie, regie, samenwerking en transitie voor het thema logistiek.
De complexiteit van logistieke samenwerkings-, kennis- en regieprogramma’s komt overeen en sluit nauw aan
op dit reeds gerealiseerde programma van Transumo. Het verdient aanbeveling de opzet, ervaring en leermomenten vanuit dit en andere programma’s te benutten bij inrichting van nieuwe kennis en innovatie projecten of
samenwerkingsverbanden.
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18 Project fiche nr. 8 - TNO Gevolgen stilleggen vliegverkeer door aswolk
1. Titel/auteur/jaar rapport, opdrachtgever, omvang
•
•
•

Auteur/titel/jaar: TNO, Verkennende studie naar de gevolgen van het stilgelegde vliegverkeer door de aswolk – leren van de crisis / juni 2011
Opdrachtgever: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Kennisinstituut voor Mobiliteit (KIM)
Omvang rapport (in blz.): 46 blz. Hoofdrapport

2. Achtergrond, doel, relatie rapport
•

•

•
•

Achtergrond : De as in het luchtruim van een IJslandse vulkaan legde het vliegverkeer in grote delen van
Europa plat tussen 14 en 22 april 2010. Het Kennis Instituut voor Mobiliteit heeft TNO gevraagd om de gevolgen van deze aswolkcrisis in kaart te brengen. De studie is direct na de aswolkcrisis uitgevoerd, en in
sommige gevallen waren de resultaten nog niet uitgekristalliseerd.
Doel rapport: Deze rapportage richt zich op het in kaart brengen van de gevolgen van de aswolk voor een
groot aantal groepen stakeholders waaronder zakelijke en toeristische reizigers maar ook naar logistieke
partijen zoals verladers , ontvangers en logistiek dienstverleners. Ook worden lessons learned en best practises in kaart gebracht.
Doelgroep: alleen overheden.
Eventueel relatie rapport met andere (eerdere) rapporten: Nee, mede omdat dit een rapport is over een heel
specifiek logistiek onderwerp.

3. Centrale/aansprekende figuur rapport
Geen, het rapport bevat geen figuren.
4. Belangrijkste resultaten rapport
•
•

•
•

De aswolkcrisis kwam onverwacht, en niemand had rekening gehouden met het sluiten van het luchtruim
voor meerdere dagen
De gevolgen verschilden sterk per bedrijf. Bij verschillende bedrijven kwam de continuïteit en winstgevendheid in gevaar. Er was een fors naijl-effect van opgehoopte voorraden zoals bloemen. Gezien de beperkte
capaciteit na de aswolk was dit lastig in te halen. Vliegverkeer in Europa werd vervangen door wegvervoer,
en voor internationale stromen werden soms andere herkomsten/bestemmingen gekozen. Ook douaneprocedures en benodigde documenten leverden soms moeilijkheden op evenals het verschil in overheidshandelen tussen EU landen. De gedragsveranderingen zijn wellicht tijdelijk, maar de tijd zal dit leren.
De EU heeft een memo met aanknopingspunten voor beleid opgesteld op 27 april, en de NL overheid heeft
beleidsaanbevelingen in 4 categorieën opgesteld: regelgeving, faciliterend, stimulerend en beschermend.
De conclusie is dat de aswolkcrisis een grote test was voor de veerkracht van het luchtvaartsysteem, en de
afhankelijkheid van onze maatschappij blijkt groot te zijn (kwetsbaarheid en continuïteit). Geen enkele organisatie was voorbereid op de uitval van de luchtvaart. Er bleken veel ad-hoc oplossingen te zijn, maar het
is aan te raden om deze structureel in te passen in het bedrijfsproces.
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5. Aanbevelingen voor overheid
De beleidsaanbevelingen zijn:
(1) De overheid kan een protocol ontwikkelen waarbij informatievoorziening over een verstoring door de overheid centraal afgehandeld wordt. De reden is dat veel partijen informatievoorziening gebrekkig vonden, of
de overheid slecht bereikbaar.
(2) De vraag van verladers naar informatie over nog beschikbare vervoersalternatieven dient gefaciliteerd te
worden.
(3) Daarnaast dient capaciteit in crisissituaties verruimd te kunnen worden, bijvoorbeeld door flexibeler om te
gaan met strakke wet- en regelgeving (bijv. over al dan niet vliegen). Dit is echter wel een discussiepunt,
want het is ook belangrijk je in crisissituaties aan wet en regelgeving te houden.
(4) De overheid kan het goede voorbeeld geven in gedragsverandering, bijv. door in te zetten op videoconferencing en sociale netwerken.
6. Rubricering aanbevelingen overheid
•
•
•
•
•
•

Wet/regelgevend: (1), (3)
Controlerend: geen
Richtinggevend voor beleid: (2)
Investerend in infrastructuur: geen
Stimulerend: geen
Aanjagend: (4)

7. Voorzet Rode draden in aanbevelingen
NL wil graag in de top drie van mondiaal leidende logistieke landen staan, en de (lucht)havens spelen hierbij
een cruciale rol. Er is een verantwoordelijkheid om de robuustheid en veerkracht van het luchtvaartsysteem te
vergroten, door een combinatie van preventie, redundantie, flexibiliteit, compartimentering, transparantie en
ketensamenwerking. Een belangrijke rode draad is dat verschillende partijen slechts beperkt voorbereid zijn op
een mogelijke vervoerscrisis en dat het bedrijfsleven zich daar ook slechts beperkt zelf toe zet. De overheid
moet een keuze maken in de beleidsaanknopingspunten waarmee ze aan de slag wil, maar het maken van
heldere procedures en goede communicatiemogelijkheden zijn daarbij cruciaal.
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19 Project fiche nr. 7 – Raad van V&W Gateway Holland
1. Titel/auteur/jaar rapport, opdrachtgever, omvang
•
•
•

Auteur/titel/jaar: Raad voor Verkeer en Waterstaat, Gateway Holland, 2010 en Buck Consultants International, Gateway Rotterdam NL 2.0, 2009
Opdrachtgever: Raad voor Verkeer en Waterstaat
Omvang rapport (in blz.): 25

2. Achtergrond, doel, relatie rapport
•

•

•
•

Achtergrond: Als gevolg van de financiële en economische crisis bereidt het kabinet heroverwegingen voor
die leiden tot fundamentele keuzes voor een economisch en sociaal krachtig Nederland. De meeste rapporten waarin op de toekomst van zeehavens wordt ingegaan hielden geen rekening met de nieuwe economische realiteit. Dit vormt aanleiding voor de Raad om een advies uit te brengen over de rol en verantwoordelijkheid die het rijk kan nemen in haar beleid voor de Nederlandse zeehavens.
Doel rapport: Het beleidsadvies heeft ten doel het kabinet te adviseren over de rol en verantwoordelijkheid
die het rijk moet nemen bij het benutten van kansen in de Nederlandse zeehavens. Het gaat daarbij om een
verscherping van de huidige koers in de huidige economische realiteit.
Doelgroep: voornamelijk overheden en non-profit organisaties.
Eventueel relatie rapport met andere (eerdere) rapporten: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Nota Zeehavens: Ankers van de economie, 2004, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Beleidsbrief Zeehavens als
draaischijven naar duurzaamheid, 2008, Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, daarnaast van de top-25
rapporten Future Dutch Mainport van Capgemini (nr. 15) en Nederlandse zeehavens: onderscheid door netwerkfocus van ABN-Amro/NEA (nr.11).

3. Centrale/aansprekende figuur rapport
Figuur pagina 19, slide 2 onderaan: deze figuur laat zien welke acties en thema’s meespelen bij het nieuwe
Gateway Rotterdam NL 2.0 denken.
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4. Belangrijkste resultaten rapport
De Nederlandse zeehavens hebben de potentie om één van de toekomstige groeimotoren van de Nederlandse economie te zijn. Dit vereist investeringen in nieuwe succesfactoren vanwege ontwikkelingen in de
internationale logistiek enerzijds en voor behoud van maatschappelijk draagvlak anderzijds.
•
Daarbij is het van belang om de zeehavens te benaderen in onderlinge samenhang, in samenhang met het
netwerk van achterlandterminals en verbindingen, per type goederenstroom (natte bulk, droge bulk, containers, specialismen) en in de internationale context van de Hamburg-Le Havre range.
•
Gelet op het nationale en internationale belang van de zeehavens, ligt het voor de hand dat het Rijk het
voortouw neemt om de Nationale Haven Strategie te formuleren. Het Rijk heeft hierin een structurerende,
richtinggevende en voorwaardenscheppende rol. Het moet zich actief inzetten voor de havens en in zijn
strategische rol keuzes maken over de uitwerking van ‘Gateway Holland’. Dit komt tot uiting in het nemen
van maatregelen gericht op beleidsterreinen zoals onderwijs, arbeidsmarkt, innovatie, achterlandverbindingen en duurzaamheid.
5. Aanbevelingen voor overheid
•

(1) Aanbeveling 1: De Raad adviseert het Kabinet om de lopende Europese discussie over gelijke regels voor
publieke financiering van haveninfrastructuur en gelijkwaardige handhaving van Europese regelgeving te intensiveren en uit te breiden met een overleg gericht op het bewerkstelligen van afspraken gericht op een
beheerste capaciteitsontwikkeling in de Hamburg-Le Havre range voor de komende decennia. Dit kan geschieden in het Europese TEN-T verband of in direct overleg met België/Vlaanderen, Frankrijk en Duitsland,
bijvoorbeeld in samenwerkingsverbanden opgericht met het EGTS-instrument (Europese groepering voor
territoriale samenwerking).
(2) Aanbeveling 2: De Raad adviseert het Kabinet om in samenwerking met de havenbeheerders en de daaraan verbonden lagere overheden een Nationale Haven Strategie voor de komende decennia op te stellen.
Deze Nationale Haven Strategie bevat een visie op de Nederlandse havens met een strategie die gericht is
op vergroting van de welvaart van de burgers van Nederland. Hierin worden de belangen van de Nederlandse burgers en de belangen van de diverse Havenbeheerders in lijn gebracht met de door het Rijk nagestreefde waardecreatie op nationaal niveau. De Nationale Haven Strategie moet kaders en randvoorwaarden stellen over:
•
positie, onderlinge samenhang en strategische ruimte van de individuele Nederlandse havens, waarvan de rijksoverheid de ontwikkeling zal steunen, mits wordt voldaan aan economische, duurzame en
andere randvoorwaarden;
•
fysieke inrichting van het logistieke netwerk van de zeehavens, achterlandverbindingen en achterlandterminals;
•
toepassing van de welvaartstrategie in besluitvorming over investeringen in dit netwerk,gericht op behoud en vergroting van de welvaart van alle burgers in Nederland.
(3) Aanbeveling 3: De Raad adviseert het Kabinet en de havenbeheerders om als hart van de Nationale Haven
Strategie ‘Gateway Holland’ uit te werken: een strategische alliantie tussen de havens van Rotterdam en
Amsterdam, die mogelijk is in te bedden in internationale afspraken over publieke financiering, regelgeving
en capaciteitsontwikkeling.
6. Rubricering aanbevelingen overheid
•
•
•
•
•
•

Wet/regelgevend: (1)
Controlerend: geen
Richtinggevend voor beleid: (2), (3)
Investerend in infrastructuur: geen
Stimulerend: geen
Aanjagend: geen

7.

Voorzet Rode draden in aanbevelingen

Omdat het havenbeleid sterk in beweging is gekomen op basis van uitgebreide rapportages heeft de raad gekozen voor een verscherping van de huidige koers in de nieuwe economische realiteit door het briefadvies en
heeft niet gekozen voor een geheel nieuwe rapportage. De beleidsbrief benadrukt nadrukkelijk de noodzaak
voor samenwerking tussen autoriteiten en havenautoriteiten in zowel Nederland als de omringende landen om
te komen tot beheerste, optimale capaciteitsontwikkeling en inzet van publieke middelen. Daarnaast adviseert
de raad om een nationale havenstrategie uit te werken waarin een strategische alliantie (Gateway Holland tussen de havens van Rotterdam en Amsterdam wordt uitgewerkt. Opvallend is wel dat de aanbevelingen oproepen tot een nationale havenstrategie en meer welvaart, maar anderzijds ook tot meer afstemming met andere
landen in de Hamburg-Le Havre Range.
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20 Project fiche nr. 6 – NEA, Mis de aansluiting niet
1. Titel/auteur/jaar rapport, opdrachtgever, omvang
•
•
•

Auteur/titel/jaar: NEA/ Mis de aansluiting niet/ 2011
Opdrachtgever: NEA
Omvang rapport (in blz.): 31

2. Achtergrond, doel, relatie rapport
•

•

•
•

Achtergrond: Vanuit internationale ervaring en cases heeft NEA dit pleidooi/deze rapportage opgesteld om
overheid en marktpartijen aan te sporen en te informeren om te komen tot meer regie in logistiek Nederland. Als basis daarvan staan ervaringen en analyses rondom opkomende economieën.
Doel rapport: Het doel van de rapportage is om op basis van voorbeelden en analyses inzicht te geven in
de noodzakelijkheid van een versnelling van de logistieke regiefunctie en onderliggende randvoorwaarden
voor zowel het bedrijfsleven als overheden om daarmee de concurrentie positie van Logistiek Nederland te
behouden of te versterken.
Doelgroep: Zowel bedrijfsleven als overheden.
Eventueel relatie rapport met andere (eerdere) rapporten: Ja, onder andere ABN Amro/NEA (nr. 10) en
Raad V en W, Gateway 2.0 (rapport nr. 7)

3. Centrale/aansprekende figuur rapport:
Geen, alleen foto’s
4. Belangrijkste resultaten rapport:
Het rapport bevat zowel resultaten voor personenmobiliteit als goederenvervoer. Wat betreft goederenvervoer
constateert NEA dat er verschillende voorbeelden zijn van partijen die met positief resultaat regie op zich nemen. Daarnaast is de behoefte aan regie groot is bij verschillende partijen (burgers, reizigers, klanten,bedrijven,
enzovoorts) en vervoerssystemen. Er is behoefte aan een duidelijke rolverdeling in de transportketen, waarbij
één partij de verantwoordelijkheid heeft en neemt.
5. Aanbevelingen:
1.

2.

3.

Zet in op (keten) regie: Het is noodzakelijk om in te zetten op regie en controle. Regie wordt daarin gezien
als het vermogen om (horizontaal) verbindend te zijn tussen personen, partijen en processen en daarin
waar nodig samenwerking te bevorderen, besluitvorming te versnellen of doorbreken en de uitvoering te
bespoedigen. In het intermodale transport is regie van groot belang. Intermodaal transport kan alleen kan
slagen met behulp van een sterke regie, anders blijven de verschillende modaliteiten alleen hun eigen aandeel zien in de transportketen. Zowel Europa als de nationale overheden dienen voorwaarden te scheppen
voor een goed (geregisseerd) intermodaal transport. Sturen op betrouwbaarheid en connectiviteit zijn essentieel.
Centrale regie voor de Randstad: De Randstad is een conceptueel begrip dat bij veel mensen een beeld
oproept, zonder dat de Randstad nu echt goed is afgebakend. Binnen de randstad zijn er bestuurlijke lagen
zoals provincies, stadsregio’s, gemeenten, deelraden; het helpt allemaal niet om de Randstad als eenheid
te zien. Al jarenlang vinden discussies plaats over de rollen, verantwoordelijkheden en functies van de bestuurslagen. Op het gebied van het verkeer en vervoer is het volgens NEA tijd om een volgende stap te zetten. Een centrale regie van de infrastructuur in de Randstad geeft veel mogelijkheden om transportstromen
efficiënter te organiseren. Centrale regie zal de slagkracht van de Randstad vergroten,en daarmee de mogelijkheden om zich in de toekomst te meten met andere metropolen.
Versnelling van besluitvorming: In de huidige praktijk ligt de bestuurlijke agenda tot 2020 vast en moeten
ruimtelijk planners zich met planvorming tot 2040 bezighouden. Op daadkrachtige manier inspelen op de
huidige veranderingen in de wereldeconomie en de ruimtevraag is met een vastgelegde agenda maar zeer
beperkt mogelijk. Echter, de Spoedwet wegverbreding toont aan dat daadkrachtig ingrijpen in betrekkelijk
korte tijd niet onmogelijk is. Anders blijven investeringen door het bedrijfsleven uit
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6. Rubricering aanbevelingen overheid
•
•
•
•
•
•

Wet/regelgevend: (3)
Controlerend: geen
Richtinggevend in beleid: (1)
Investerend in infrastructuur: (2)
Stimulerend: geen
Aanjagend: geen

7.

Voorzet rode draden in aanbevelingen

Met de aanbevelingen wordt opgeroepen om een meer centrale en regisserende rol aan te nemen om besluitvorming te versnellen en om de ontwikkeling van duurzame ketens in Nederland daadwerkelijk te realiseren.
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21 Project fiche nr. 5 - Europese Commissie –
White Paper Transport 2011
1. Titel/auteur/jaar rapport, opdrachtgever, omvang
•
•
•

Auteur/titel/jaar: Europese Commissie / Witboek Stappenplan voor een interne Europese VervoersruimteWerken aan een concurrerend en zuinig vervoerssysteem/2011
Opdrachtgever: Europese Commissie
Omvang rapport (in blz.): 33

2. Achtergrond, doel, relatie rapport
•
•

•
•

Achtergrond: Het Europese Witboek beschrijft de visie en beleidsagenda van de Europese Commissie voor
het komende decennium op het gebied van mobiliteit en goederenvervoer (tot 2020). Het is een vervolg op
Doel rapport: Het witboek beschrijft de transitie strategie om het Europese transportsysteem te hervormen
om haar rol als groeimotor te behouden en als reactie op ontwikkelingen op gebied van klimaat, congestie
en energie doelstellingen. Het rapport beschrijft daarbij 10 hoofddoelen en 40 acties om te komen tot de
benodigde hervormingen.
Doelgroep: vooral overheden en non-profit organisaties
Relatie rapport met andere (eerdere) rapporten: Vooral met Europees verschenen beleidsrapporten , zoals
EC/A, Roadmap for moving to a competitive low carbon economy in 2050/2011

3. Centrale/aansprekende figuur rapport
N.v.t., alleen tekst
4. Belangrijkste resultaten rapport
De tien belangrijkste doelstellingen voor een concurrerend Europees vervoerssysteem met een efficiënt gebruik
van hulpbronnen staan hieronder samengevat. Het betreft tevens stappen op weg naar een reductie van de
broeikasemissies van 60%:
Ontwikkelen en invoeren van nieuwe en duurzame brandstoffen en aandrijfsystemen
•
het gebruik van voertuigen op klassieke brandstoffen in de stad halveren tegen 2030;en volledig verbieden
tegen 2050; de stadsdistributie tegen 2030 grotendeels CO2-vrij maken;
•
het aandeel van duurzame koolstofarme brandstoffen in de luchtvaart tegen 2050 verhogen tot 40%; eveneens tegen 2050 de CO2-uitstoot door het gebruik van bunkerbrandstoffen in de scheepvaart met 40% verminderen (indien mogelijk met 50%).
De prestaties van multimodale logistieke ketens verbeteren, onder meer door een groter gebruik van
energie-efficiëntere vervoerswijzen
•
tegen 2030 moet 30% van het goederenvervoer via de weg over afstanden van meer dan 300 km per spoor
of over het water gebeuren en tegen 2050 meer dan 50% dankzij efficiënte en groene goederencorridors;
om die doelstelling te bereiken, moet een aangepaste infrastructuur worden uitgebouwd;
•
het Europese hogesnelheidsnet tegen 2050 voltooien; de lengte van het bestaande hogesnelheidsnet tegen
2030 verdrievoudigen en in alle lidstaten een dicht spoornet in stand houden; tegen 2050 moet meer dan de
helft van het passagiersvervoer over middellange afstand per spoor gebeuren;
•
in de hele EU een volledig functioneel en gebiedsdekkend multimodaal TEN-V kernnetwerk tegen 2030,
met tegen 2050 een hoogwaardig netwerk met bijhorende informatiediensten;
•
alle grote luchthavens tegen 2050 aansluiten op het spoornet, bij voorkeur op het HST-net; ervoor zorgen
dat alle zeehavens goed zijn ontsloten door het goederenvervoer per spoor en, indien mogelijk, ook de binnenvaart.
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Informatiesystemen en marktstimulansen om de efficiency van het vervoerssysteem en het infrastructuurgebruik te verhogen
•
invoering van gemoderniseerde infrastructuur voor luchtverkeersbeheer in Europa tegen 2020 en voltooiing
van het gemeenschappelijk Europees luchtruim; invoering van vergelijkbare verkeersbeheerssystemen voor
het vervoer over land en water; Invoering van het Europees wereldwijd satellietnavigatiesysteem (Galileo);
•
tegen 2020 het kader ontwikkelen voor een Europees multimodaal informatie-, beheers- en tariefsysteem;
•
tegen 2050 het aantal verkeersdoden tot nagenoeg nul herleiden; om die doelstelling te bereiken, streeft de
EU naar een halvering van het aantal slachtoffers tegen 2020; ervoor zorgen dat de EU wereldleider is inzake de veiligheid en beveiliging van alle vervoerswijzen;
•
werk maken van de algemene toepassing van het principe ‘de gebruiker/de vervuiler betaalt’ en verbintenissen van de private sector om anomalieën op te heffen, waaronder contraproductieve subsidies, inkomsten te genereren en de financiering van toekomstige vervoersinvesteringen te waarborgen.
Naast de 10 hoofddoelstellingen worden veertig initiatieven toegelicht om de doelstellingen te realiseren. Een
selectie van aanbevelingen aan overheden op het gebied van logistiek en goederenvervoer wordt hieronder
weergegeven:
1.

luchthavencapaciteit – een beleid ontwikkelen om toekomstige capaciteitsproblemen aan te pakken, onder
meer door een betere integratie met het spoornet
2. de transparantie inzake de financiering van havens versterken, de besteding van overheidsmiddelen voor
verschillende havenactiviteiten verduidelijken om concurrentieverstoring tegen te gaan.
3. de markt voor het goederenvervoer via de weg analyseren en de convergentie onderzoeken op het gebied
van, onder meer, tolheffingen, sociale en veiligheidsregelgeving en de omzetting en handhaving van de regelgeving in de lidstaten met het oog op een verdere opening van de vervoersmarkten. Met name de beperkingen op cabotagevervoer moeten worden opgeheven;
4. de regelgeving inzake tonnages en afmetingen aanpassen aan de gewijzigde omstandigheden, technologie
en behoeften (bv. gewicht van batterijen, betere aerodynamica), en ervoor zorgen dat ze intermodaal vervoer en de algemene reductie van het energieverbruik en de uitstoot faciliteert.
5. Het kader creëren dat het mogelijk maakt goederen in realtime te traceren, dat intermodale aansprakelijkheid regelt en schoon goederenvervoer bevordert: het concept van ‘één (administratief) loket’ in de praktijk
omzetten door invoering van uniek elektronisch vervoersdocument (elektronische vrachtbrief) en een passend kader creëren voor invoering van tracking- en tracingtechnieken, RFID enz.);
6. de regels inzake het intermodaal vervoer van gevaarlijke goederen stroomlijnen om de interoperabiliteit
tussen de verschillende vervoerswijzen te waarborgen.
7. in het kader van het kernnetwerk structuren opzetten om de infrastructuurwerkzaamheden en investeringen
op de multimodale goederencorridors te synchroniseren, en efficiënte multimodale vervoersdiensten, waaronder spoorvervoersdiensten over lange en middellange afstand, te ondersteunen
8. het multimodaal en wagenladingvervoer ondersteunen, de integratie van de binnenvaart in het vervoerssysteem stimuleren en eco-innovatie in het goederenvervoer promoten; de invoering van nieuwe of de aanpassing van bestaande voertuigen en schepen ondersteunen.
9. de belastingen op motorbrandstoffen hervormen met een duidelijke weergave van de energie- en CO2component;
10. (tot 2016) de geleidelijke invoering van verplichte infrastructuurheffingen voor vrachtwagens. De regeling
zal de bestaande gebruiksheffingen vervangen en voorzien in een gemeenschappelijke tariefstructuur en
kostenaspecten, zoals de kosten voor slijtage, geluid en plaatselijke verontreiniging;
11. (2016-2020) de volledige en verplichte internalisering van de externe kosten (waaronder geluidshinder,
plaatselijke verontreiniging en congestie, bovenop de verplichte doorberekening van de slijtagekosten) voor
het spoor- en wegvervoer; de kosten internaliseren van plaatselijke verontreiniging en geluidshinder in havens en luchthavens alsmede voor luchtverontreiniging op zee, en de verplichte toepassing onderzoeken
van internaliseringsheffingen op alle binnenwaterwegen in de EU; marktmaatregelen ontwikkelen om de uitstoot van broeikasgassen verder terug te dringen
6. Rubricering aanbevelingen overheid
•
•
•
•
•
•

Wet/regelgevend: (3), (4), (6), (9), (10), (11)
Controlerend: (5)
Richtinggevend voor beleid: (2)
Investerend in infrastructuur : (1)
Stimulerend: (7), (8)
Aanjagend: geen
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7.

Voorzet ode draden in aanbevelingen

Het is duidelijk dat Europese regelgeving voortvloeiend uit de strategie om een emissie reductie te realiseren
van 60% tot 2050 wijzigingen op landelijk en regionaal niveau zal afdwingen en/of stimuleren. Het logistieke
beleid in Nederland zal daarop moeten aansluiten en kan mogelijk profiteren van Europese trajecten op gebied
van mobiliteitsversterking, kennisversterking en regelgeving.
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22 Project fiche nr. 4 Kernteam BLTR 2030 –
Brabant Logistieke topregio 2030
1. Titel/auteur/jaar rapport, opdrachtgever, omvang
•
•
•

Auteur/titel/jaar: Kernteam BLTR* 2030 (p2managers, a49advies, NHTV, SER-Brabant en Kamer van
Koophandel Brabant) / Brabant Logistieke topregio 2030 – innovatiekracht beter benutten / februari 2011
Opdrachtgever: SER Brabant
Omvang rapport (in blz.): 48 blz.

* Brabant Logistieke Top Regio 2030
2. Achtergrond, doel, relatie rapport
•

•

•
•

Achtergrond: De provincie Brabant heeft anno 2011 een sterke positie in de logistieke sector, en wil deze
ook in de toekomst vasthouden. Echter, deze positie is geen garantie dat ook in 2030 Brabant een logistieke topregio is. Er zijn verschillende gevaren, en de logistieke spelers in Brabant vinden dat er actief moet
worden opgetreden om deze positie te behouden. Er wordt nog teveel gedacht in alleen infrastructurele oplossingen, terwijl de multimodale netwerken mogelijkheden innovatiever benut kunnen worden. Hiervoor is
ketenregie noodzakelijk, maar dit komt in de praktijk nog moeizaam van de grond. Er is momenteel geen
duidelijk visie van de Brabantse sector en partijen hoe de goederenstromen in de provincie in 2030 zouden
moeten lopen.
Doel rapport: Doel is om een 10 innovatiethema’s en bijbehorende acties te formuleren waar de ‘triple helix’
in de provincie mee aan de slag moet gaan. Deze thema’s moet Brabant zelf kunnen ontwikkelen, versnellen of realiseren, onafhankelijk van externe ontwikkelingen. Er zijn 4 topthema’s (voortouw bij Brabant) en 6
ondersteunende thema’s gericht op het slim aansluiten bij (internationale) ontwikkelingen.
Doelgroep: Met name overheden en non-profit
Eventueel relatie rapport met andere (eerdere) rapporten: Er is uit de top-25 een relatie met de rapporten
van de Commissie van Laarhoven (nr. 17 en nr. 19), die beiden worden aangehaald.

3. Centrale/aansprekende figuur rapport
Figuur 11, pagina 25: Overzicht van de voorgenomen acties
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4. Belangrijkste resultaten rapport
Er zijn 10 innovatiethema’s, verdeeld in 4 topthema’s en 5 ondersteunende thema’s. De top thema’s zijn daarbij:
•
investeren en innoveren op flexibel multimodale knooppunten: uitbouwen samenwerking tussen aantal
terminals (Brabant Intermodal) naar grootschalig netwerk van alle terminals
•
realiseren van een innovatief fijn distributiesysteem Brabant-Stad: start met 24/7 aflever/ophaalpunten
•
impuls in logistieke ketenregie met 4C locaties: start met inrichting 4C locatie voor marktniches
•
geven structurele impuls kennis/innovatie hot spot: ondersteuning/uitwerking van Kennis Distributie Centra
De 5 ondersteunende thema’s zijn:
•
intelligent benutten van de bestaande infrastructuur
•
logistieke basisactiviteiten op topniveau houden
•
grootschalige innovatie in Supply Chain Management activiteiten
•
reductie goederenvervoer door herontwerp van logistieke ketens
•
het Nieuwe Logistieke Werken en scholing en de verbetering van het imago van de logistieke sector
5. Aanbevelingen voor overheid
De basisvoorwaarden voor de overheid zijn de volgende:
•
Algemeen: advies moet niet ‘traditioneel’ door provincie opgepakt worden, maar in PPS met stakeholders
binnen triple-O helix.
•
Inhoud: de inhoudelijke acties van de10 thema’s kunnen beste worden gekoppeld aan uitvoering programma Logistics Accelerator. Dit betekent dat regionale samenwerkingsprogramma’s en zelfstandige innovatieprojecten centraal staan.
•
Organisatorisch: De DINALOG Kennis DC stuurgroep Brabant-Zeeland kan de acties aansturen, Dit garandeert coördinatie met andere projecten
•
Financieel: Opzetten van investeringsfonds voor projecten in de 4 kernthema’s op de innovatieagenda
BLTR 2030 voor 100 miljoen Euro. Gezamenlijke dekking uit publieke en private middelen. Overheidsdeel
de de
te koppelen aan 2 /3 tranche investeringsstrategie PS 2011.
Hieruit komen de volgende praktische aanbevelingen voor de overheid:
(1) Opstarten programma goederenvervoermanagement op hoofdinfrastructuur voor doorgaand goederenvervoer (via Rijk: Programma beter benutten en Provincie: Netwerkprogramma Brabant Stad)
(2) Aanhalen acties Ketenregie op Rotterdam/Antwerpen (via Brabant Intermodaal)
(3) Samenwerking met Vlaanderen (via Uitvoeringsagenda Vlaams-Nederlandse Delta)
(4) Starten experimentele proeftuinen voor innovaties hoofdinfrastructuur na 2030 via Rijk: Programma Beter
benutten)
(5) Gerichte investering en samenwerking overheid/bedrijfsleven in extra impuls multimodale knooppunten (via
Platform Multimodaal Duurzaam goederenvervoer)
(6) Toekomstvast inrichten van log. Knoppunten (Via Regionale ruimtelijke overleggen)
(7) Opzetten regionale logistieke exploitatie mij (via BOM en REWIN)
(8) Opzetten programma betere benutting regionaal gvv infrastructuur (Via Brabant-Stad)
(9) Opzetten innovatieprogramma log. Basisactiviteiten (via BOM, REWIN)
6. Rubricering aanbevelingen overheid
•
•
•
•
•
•

Wet/regelgevend: geen
Controlerend: geen
Richtinggevend voor beleid: (2), (3), (9)
Investerend in infrastructuur : (1), (5), (6), (8)
Stimulerend: (4) , (7)
Aanjagend: geen

6.

Voorzet rode draden in aanbevelingen

In Brabant moet een groot aantal acties gecoördineerd opgepakt worden wil men ook in 2030 de logistieke topregio zijn. Bij deze acties dienen zowel overheid bedrijven als kennisinstellingen activiteiten in de triple helix
samenwerking op te pakken om het doel te realiseren. Veel operationele acties wordt aan intermediaire organisaties overgelaten en de overheid heeft daarin niet de lead.
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23 Project fiche nr. 3 – E&Y Transport en Logistiek 2015
1. Titel/auteur/jaar rapport, opdrachtgever, omvang
•
•
•

Auteur/titel/jaar: Ernst & Young /Transport en Logistiek 2015 (+update 2011) /Augustus 2008 (+aanvulling
April 2011)
Opdrachtgever: Ernst & Young (eigen onderzoek)
Omvang rapport (in blz.): 96+ 20 (aanvulling)

2. Achtergrond, doel, relatie rapport
•

•

•
•

Achtergrond: Ernst & Young heeft in kaart gebracht wat de kansen en bedreigingen zijn voor de sector
transport en logistiek in Nederland in 2015. Het doel is om bedrijven te helpen deze kansen te grijpen.
Vanwege de sterk veranderende situatie door de crisis is in augustus 2011 een update uitgebracht.
Doel rapport: De rapportage richt zich in hoofdzaak op een verkenning van drie scenario’s voor de sector
transport en logistiek met focus op wegtransport op basis van een trendanalyse, interviews en een enquête.
Hiermee wordt gestimuleerd om een discussie over de sector op een ander niveau te voeren door middel
van verkennende ( maar niet voorspellende) scenario’s. De scenario’s zijn een hulpmiddel om besluitvormers voor te bereiden op toekomstige ontwikkelingen. De volgende scenario’s zijn daarbij uitgewerkt:
o Het Nieuwe gouden eeuw scenario waarbij de transport en logistieke sector zich positief ontwikkelt als
gevolg van economische en beleidsmatige ontwikkelingen
o Het doormodderen scenario waarbij uitgegaan wordt van de huidige situatie en ‘business as usual’ van
economische en beleidsmatige ontwikkelingen
o Het stiefkind scenario, een negatief scenario door slechte marktomstandigheden en beperkte beleidsmatige erkenning en stimulerende besluitvorming
Doelgroep: vooral bedrijfsleven, daarnaast overheden en non-profit
Eventueel relatie rapport met andere (eerdere) rapporten: Er wordt voortgebouwd op het Capgemini rapport
Future Dutch Mainports (nr. 15).

3. Centrale/aansprekende figuur rapport
Tabel 7, Pagina 70: vergelijking van de uitgangspunten van de verschillende scenario’s.

4.

Belangrijkste resultaten rapport

De rapportage pleit voor een actief beleid op gebied van logistiek om een ‘nieuwe gouden eeuw’ scenario te
realiseren. Belangrijke aandachtspunten zijn daarbij: het verbeteren van het vestigingsklimaat en het stimuleren
van modal shift. Het verdient aanbeveling een transitie te realiseren van Nederland als uitvoerder van goede-
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renstromen naar de functie ketenregisseur. Hierbij dient de sector wel in gelegenheid gesteld worden om optimaal gebruik te maken van de twee grootste hubs (Rotterdam en Schiphol) waarbij vooral de Rotterdamse Haven ondersteund dient te worden.
5.

Aanbevelingen voor overheden

(1) Wegvervoer verduurzaamt en gefaciliteerd opnemen als modaliteit in een duurzaam transportsysteem.
(2) Internationalisering en afstemming van regelgeving en regeldruk tussen Europese Lidstaten voor een internationaal level playing field
(3) Het verminderen van de administratieve lastendruk bij het gebruik van Nederlandse havens en infrastructuur
(4) Verder investeringen in ICT om altijd en overal de laatste status te krijgen over de goederen die van, naar
en in de haven zijn.
(5) Het verminderen van versplintering rond de besluitvorming rond infrastructuren waarbij voor de Transport
en Logistieke sector een dialoog tot stand wordt gebracht tussen betrokken partijen met concurrerende belangen.
6. Rubricering aanbevelingen overheid
•
•
•
•
•
•

Wet/regelgevend: (2)
Controlerend: (3)
Richtinggevend voor beleid: (1), (5)
Investerend in infrastructuur : (4)
Stimulerend: geen
Aanjagend: geen

7.

Voorzet Rode draden in aanbevelingen

De rapportage biedt een bron voor visievorming op Nederland als logistiek land in 2015, met meerdere scenario’s. Hiermee kan de beschrijving als thermometer rondom transport en logistiek in Nederland fungeren. De
scenariokeuze richt zich (bijvoorbeeld al door naamgeving) wel zeer sterk op het voeren van een actief beleid.
Uit de update blijkt dat de macro-economische ontwikkelingen mogelijke beleidskeuzes overschaduwden.
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24 Project fiche nr. 2 – Topteam Logistiek –
Partituur naar de Top

1. Titel/auteur/jaar rapport, opdrachtgever, omvang
•
•
•

Auteur/titel/jaar: Topteam Logistiek / Partituur naar de top, Adviesrapport Topteam Logistiek / 2011
Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Omvang rapport: (in blz.): 40

2. Achtergrond, doel, relatie rapport
•

•
•

Achtergrond: Het Topteam Logistiek is een samenwerkingsverband van publieke en private partijen, die
zich sterk willen maken voor de toekomstige concurrentiekracht van de logistieke sector in Nederland. Zij
hebben de handschoen opgepakt om
Doel rapport: Uitzetten van een beleid door bedrijven, overheden en kennisinstellingen gezamenlijk om de
logistieke sector verder te laten groeien door actief beleid en innovatie. De ambitie is dat Nederland in 2020
een internationale toppositie heeft (1) in de afwikkeling van goederenstromen, (2) als ketenregisseur van
(inter-)nationale logistieke activiteiten en (3) als land met een aantrekkelijk innovatie- en vestigingsklimaat
voor het verladend en logistiek bedrijfsleven.
Doelgroep: Breed, bedrijfsleven, overheden en kennisindelingen
Eventueel relatie rapport met andere (eerdere) rapporten: Er zijn links met diverse rapporten, onder andere
de rapporten van de Commissie van Laarhoven (nr. 19 en 17). Verder wordt er in de streefwaarden gerefereerd aan het rapport van de Wereldbank (nr. 10)

3. Centrale/aansprekende figuur rapport
Pagina 3, voorwoord (en omslag): Deze figuur laat zien dat er net als in de muziek een drieslag kan worden
uitgevoerd: (1) Nederland kan ingericht worden als één samenhangend logistiek systeem, (2) vervolgens kan
ketenregie hierin een plaats hebben en tenslotte (3) willen grote internationale verladers en logistieke dienstverleners zich hierdoor graag in Nederland vestigen, wat werkgelegenheid en toegevoegde waarde met zich meebrengt.
(FIGUUR TOEVOEGEN)
4. Belangrijkste resultaten rapport:
Het Topteam heeft vijf streefwaarden geformuleerd om de internationale toppositie in de logistiek verder te verstevigen:
18 Nederland is in 2020 nummer één van alle Europese landen in de World Logistics Performance Index
(rapport nr. 10 uit de top-25), nu is Nederland nummer 3 na Duitsland en Zweden.
19 De bijdrage van ketenregie diensten aan het BBP is gestegen tot 10 miljard Euro in 2020, nu is dat
ruim 3 miljard Euro.
20 Het aantal bedrijven dat zich in Nederland vestigt om logistieke redenen is in 2020 toegenomen met
30%.
21 De beladingsgraad van transportmiddelen stijgt van 45% nu in 65% in 2020.
22 De uitstroom van logistieke professionals naar de arbeidsmarkt is in 2020 met 50% verhoogd.
Om deze streefwaarden te kunnen verwezenlijken heeft het Topteam een actieagenda opgesteld, met het perspectief van de verlader als uitgangspunt
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5. Aanbevelingen:
De opgestelde actieagenda is in drie thema’s verdeeld:
Thema 1: Nederland als één samenhangend logistiek systeem
7 Naadloze informatievoorziening in het logistieke systeem via een open ICT-platform via een masterplan,
aanpassing van de governance structuren van port community systemen en ontwikkeling van pilotprojecten.
8 Introductie van een synchromodaal transportsysteem via start van een concrete pilot en ontwikkeling van
faciliteiten om ‘a-modaal’ te boeken
9 Stimuleren van nauwere samenwerking tussen de Nederlandse zeehavens via het acht punten plan van de
Havenalliantie
10 Ontwikkeling van een kernnetwerk van (inter)nationale verbindingen en multimodale knooppunten door de
ontwikkeling van een gemeenschappelijke visie van het bedrijfsleven, havenbedrijven en (regionale) overheden op een kernnetwerk van achterlandverbindingen.
11 Terugwinnen en behouden van de leidende Europese positie van douane en inspecties door stroomlijning
en vereenvoudiging van diensten via het maken van keuze voor inspectielocaties in het kernnetwerk en het
stimuleren van een centrale rol van de Nederlandse douane in Europa.
Thema 2: Stimuleren van Ketenregie
12 Stimuleren van opzet en gebruik Cross Chain Control Centers (4C) en Service Logistiek via de ontwikkeling
van een demonstratie 4C en een Service Control Tower, en daarna verdere uitrol in samenwerking met de
andere topsectoren.
13 Ontwikkeling van supply chain finance als competentie via het ontwikkelen en toepassen van innovatieve
financiële kennis op logistieke netwerken.
14 Versterken van internationale allianties en buitenlandpromotie via een planmatige strategie
Thema 3: Verbeteren van innovatie- en vestigingsklimaat
15 Vereenvoudiging van relevante wet- en regelgeving, met name de mededingingswet, de vervoers- en aansprakelijkheidswetgeving, het omgevingsrecht en het vergunningenstelsel. Dit kan door opstellen van een
flexibel juridisch raamwerk en aanpakken van knelpunten in de huidige wetgeving
16 Verkleining kloof tussen kennis en bedrijfsleven, met name het MKB, via start van de innovatiecampus en
kennisdistributiecentra, en aansluiting van initiatieven.
17 Betere wisselwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt door het stellen van minimumeisen, het breder
gebruik van ontwikkelde kennis en het opnemen van Supply Chain Finance in de hele onderwijskolom.
18 Eén nationale kennis- en innovatieagenda logistiek die zorgt voor samenhang, via het opstellen van deze
agenda, zorgen dat kennisinstellingen inzetten op onderwerpen uit deze agenda en zorgen voor experimenteerruimte voor innovatieve logistieke (durf)projecten.
Daarnaast is er een actie 13., die aangeeft dat het Strategisch Platform Logistiek (SPL) de uitvoering en actualisatie van de activiteiten uit deze actieagenda borgt. Deze actie ligt bij het SPL, en niet (deels) bij de overheid.
6. Rubricering aanbevelingen overheid
•
•
•
•
•
•

Wet/regelgevend: (9)
Controlerend: (1), (5)
Richtinggevend voor beleid: (4), (8), (12)
Investerend in infrastructuur: ……
Stimulerend: (2), (3), (6), (7), (10), (11)
Aanjagend:……….

7.

Voorzet Rode draden in aanbevelingen

De publicatie biedt een complete voorzet voor de gewenste ontwikkeling van de logistieke sector in Nederland
t/m 2020 , waarin bedrijven, overheden en kennisinstellingen met elkaar samenwerken. Om deze samenwerking
succesvol te laten, wordt de overheid gevraagd om mede acties in 12 thema’s op te pakken.
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25 Project fiche nr. 1 – BCI/RebelGroup Verankering stedelijke distributie
1. Titel/auteur/jaar rapport, opdrachtgever, omvang
•
•
•

Auteur/titel/jaar: Buck Consultants International en Rebelgroup/ Verankering stedelijke distributie in regionaal en lokaal beleid/2011
Opdrachtgever: Ambassadeur Stedelijke distributie
Omvang rapport (in blz.): 24

2. Achtergrond, doel, relatie rapport
•

•

•
•

Achtergrond: In het Actieprogramma Stedelijke Distributie heeft de Ambassadeur Stedelijke Distributie
(ASD) aangekondigd op nationaal niveau te onderzoeken wat nut, noodzaak en mogelijkheden zijn van financiële, juridische en educatieve stimulansen waarmee gewaarborgd kan worden dat stedelijke distributie
wordt opgenomen in gemeentelijk en regionaal beleid. De ambassadeur Stedelijke Distributie beoogt een
eindadvies te geven aan de Tweede Kamer voor de toekomstige rol die de Rijksoverheid zou moeten aannemen t.a.v. stedelijke distributie. Dit onderzoek dient mede als inbreng voor dit eindadvies.
Doel rapport: De rapportage richt zich op de volgende onderzoeksvraag: ‘Verken of en welke juridische
stimulansen nodig zijn om te waarborgen dat stedelijke distributie wordt opgenomen in gemeentelijk en regionaal beleid.’ De kernvraag is dus hoe juridische instrumenten direct of indirect kunnen stimuleren dat
stedelijke distributie wordt opgenomen in het beleid van decentrale overheden.
Doelgroep: overheden en not-for-profit.
Eventueel relatie rapport met andere (eerdere) rapporten: ja, onder andere het Voorbeeldenboek Stedelijke
distributie uit 2006. Van de top-25 wordt voortgebouwd op de lessen uit het TRANSUMO eindrapport (nr. 9)

3. Centrale/aansprekende figuur rapport
n.v.t., geen figuur in rapport
4. Belangrijkste resultaten rapport
•

De quickscan maakt duidelijk dat er nauwelijks nieuwe mogelijkheden zijn om de verankering van stedelijke
distributie via juridische instrumenten te realiseren. Het bestaande instrumentarium van rijk en decentrale
overheden wordt nog niet volledig benut om de inzet op stedelijke distributie te verankeren. Dit biedt dus
nog goede kansen om de gewenste verankering op een andere wijze te realiseren.
1. In de Nota Mobiliteit uit 2004 is het thema stedelijke distributie als één van de essentiële onderdelen
van beleid opgenomen. De hieruit voortvloeiende verplichting voor decentrale overheden om actief aan
de slag te gaan met stedelijke distributie is vervolgens maar beperkt opgevolgd.
2. In provinciale verkeer- en vervoerplannen wordt slechts beperkt aandacht aan het thema stedelijke distributie besteed. Deze laag is daarmee feitelijk de ‘vergeten’ overheid, terwijl een coördinerende rol hier
–bovenstedelijk – toch voor de hand ligt.
3. De WRO en Planwet geven provincies en gemeenten instrumenten waarmee een afgestemd beleid
voor stedelijke distributie afgedwongen kan worden. Voorwaarde hiervoor is een duidelijke beleidsmatige keuze om stedelijke distributie hierin onder te brengen. Deze bevoegdheid is tot op heden onderbenut.
4. CROW geeft een aantal Richtlijnen uit, die verschillende vraagstukken in stedelijke distributie afdekken.
Gemeenten maken maar beperkt gebruik van deze Richtlijnen.

•

Nog niet voor alle partijen is voldoende duidelijk wat de maatschappelijke meerwaarde is van een afgestemd beleid voor stedelijke distributie. Zonder zicht op deze meerwaarde is er slechts beperkte rechtvaardiging voor een aanscherping van het nationale en regionale beleid rond stedelijke distributie.
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•

Dit kabinet heeft in afwijking van vorige kabinetten gekozen voor decentralisatie van het beleid voor ruimtelijke ordening en verkeer. Dit nieuwe beleid is uitgewerkt in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. Veel
bevoegdheden zijn neergelegd bij de provincies,slechts een beperkt aantal thema’s blijven de verantwoordelijkheid voor het Rijk. Stedelijke distributie krijgt bij twee aandachtsvelden specifieke aandacht in de
Structuurvisie. Het betreft de verdere uitwerking van het programma Beter Benutten en de ontwikkeling van
ITS in het verkeer- en vervoerbeleid. Al met al valt er hierdoor de komende jaren weinig sturing/regie te
verwachten van het Rijk.

5. Aanbevelingen voor overheid
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Kwantificeer het maatschappelijk belang van afgestemd beleid: Ondanks het feit dat in de afgelopen
jaren verschillende studies rond het belang van afgestemd beleid voor stedelijke distributie zijn gepubliceerd, is het maatschappelijk belang van nationale afstemming van het themaveld stedelijke distributie tot
nu toe onvoldoende objectief voor het voetlicht gebracht.
Benut het bestaande instrumentarium en aanpalende beleidsthema’s: Effectief beleid voor stedelijke
distributie heeft ook effect op andere beleidsterreinen dan verkeer en vervoer. De positieve invloed op
luchtkwaliteit, klimaat en geluid geeft kansen om ook gebruik te maken van programma’s die op deze beleidsterreinen zijn ontwikkeld. Daarnaast blijkt dat binnen enkele van deze beleidsthema’s instrumenten beschikbaar zijn om in te zetten als stimulans voor effectief beleid rond stedelijke distributie. De volgende concrete instrumenten kunnen ingezet worden: (a) Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
(NSL) en (b) Het Activiteitenbesluit dat naast eisen aan het woon-werkverkeer ook eisen stelt aan het vervoer van goederen van en naar het eigen bedrijf.
Benut de nieuwe instrumenten die opgenomen zijn in de Structuurvisie Infrastructuur & Ruimte:
Behoudt daarbij aandacht voor stedelijke distributie in de Structuurvisie, Werk tevens een praktisch kader
uit voor de wijze waarop de inzet op het programma, Beter Benutten en de ontwikkeling van ITS gebruikt
kan worden voor de gewenste uitwerking van stedelijke distributiemaatregelen op regionaal niveau.
Verken de mogelijkheden deze inzet te combineren met publiekprivate samenwerking
Pas de instrumenten uit de planwet Verkeer en vervoer en de Wro toe: Deze regelgeving kanveel beter
benut worden als procedureel kader voor de aansturing van landelijk beleid gericht op stedelijke distributie.
Biedt via richtlijnen inhoudelijke standaardisatie van regelgeving

6. Rubricering aanbevelingen overheid
•
•
•
•
•
•

Wet/regelgevend: (5), (6)
Controlerend: geen
Richtinggevend voor beleid: (1),(4)
Investerend in infrastructuur: geen
Stimulerend: (2), (3)
Aanjagend: geen

7.

Voorzet Rode draden in aanbevelingen

De centrale boodschap uit de rapportage richt zich op verdere verankering van beleid en centrale coördinatie
van beleid. Voor een verdere verankering in het beleid zijn verschillende beleidsmaatregelen toe te passen
binnen bestaande regelgeving. De rapportage pleit voor blijvende en in beleid verankerde aandacht voor het
thema Stedelijke Distributie.
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26 Project fiche nr. 0 – PBL,
Nederland in 2040, een land van regio’s
1. Titel/auteur/jaar rapport, opdrachtgever, omvang
•
•
•

Auteur/titel/jaar: Planbureau voor de leefomgeving /Nederland in 2040, een land van regio’s/2011
Opdrachtgever: Planbureau voor de leefomgeving (Periodieke ruimtelijke verkenning)
Omvang rapport (in blz.): 188

* Deze extra fiche bevat een project dat vanwege het late verschijningstijdstip (medio december 2011) niet verder is meegenomen in de rapportage.
2. Achtergrond, doel, relatie rapport
•

•

•
•

Achtergrond: Een van de wettelijke taken voor het Planbureau voor de Leefomgeving is het uitbrengen van
een periodieke Ruimtelijke Verkenning. Deze editie heeft als thema ‘regionale ruimtelijke dynamiek in bevolking, werkgelegenheid en personenmobiliteit in Nederland’. Er is gekozen voor een regionale insteek,
omdat ontwikkelingen per regio kunnen verschillen en er behoefte bestaat aan kennis over de ruimtelijke
ontwikkelingen op dit schaalniveau.
Doel rapport: Jarenlang waren het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid gericht op het sturen en geleiden van groei.
Bevolking, woningvoorraad, arbeidsplaatsen en afgelegde kilometers namen allemaal steeds maar toe. Die
tijd is voorbij. Nederland staat aan de vooravond van andere tijden. Het ruimtelijk beleid in Nederland krijgt
volgens de nieuwe regionale scenario’s van het PBL in de toekomst te maken met drie typen regionale ontwikkeling. Sommige delen van het land kunnen vrij zeker zijn van groei, andere delen vrij zeker van krimp.
Maar in een groot deel van Nederland is zowel groei als krimp goed mogelijk afhankelijk van economische
en internationale ontwikkelingen. Vanuit deze achtergrond wordt in deze Ruimtelijke Verkenning door het
planbureau voor de leefomgeving mogelijke regionale ontwikkelingen en de samenhang van wonen, werken
en mobiliteit inzichtelijk gemaakt en biedt het aangrijpingspunten voor integraal en toekomstgericht ruimtelijk beleid.
Doelgroep: met name overheden en non-profit organisaties
Eventueel relatie rapport met andere (eerdere) rapporten: Ja, onder andere Brabant Logistieke Topregio
(nr. 3),

3. Centrale/aansprekende figuur rapport
Figuur 1.1, pagina 42: weergave van projectaanpak.
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4. Belangrijkste resultaten rapport
Beleidsstrategieën
Het tegelijkertijd bestaan van groeiregio’s, krimpregio’s en regio’s waar nog onduidelijk is of er groei of krimp zal
optreden, vraagt om verschillende ruimtelijke beleidsstrategieën. Deze strategieën moeten soms naast elkaar
worden toegepast, omdat de ontwikkelingen van bevolking, huishoudens, beroepsbevolking, werkgelegenheid
en mobiliteit niet altijd gelijk oplopen in een regio. Beleidsinstrumenten dienen dan ook waar mogelijk zowel
groei- als krimpbestendig te zijn en rekening te houden met onzekerheid.
•

•

Strategie bij groei: Zekerheid dat er groei optreedt, betekent nog geen zekerheid over de omvang van die
groei. De bandbreedte tussen het hoge en lage scenario is juist in groeiregio’s over het algemeen het
grootst. Zo ligt de verwachte woningbehoefte van Almere in het lage scenario ongeveer 10 procent boven
de huidige omvang en in het hoge scenario op ongeveer 90 procent daarvan (bijna een verdubbeling van
Almere dus). Een dergelijke grote marge vergt een flexibele planning, waarbij ruimte wordt gereserveerd en
projecten in kleine deelprojecten worden gerealiseerd.
Strategie bij krimp: Een beleidsstrategie bij krimp kan bestaan uit drie sporen: regionale afstemming om te
voorkomen dat de situatie verergerd wordt door afwenteling van problemen op buurgemeenten; tijdig nadenken over hoe noodzakelijke herstructurering tijdens de transitie te bekostigen; en ruim voor een krimpperiode mogelijk aanbreekt nadenken over de laatste groei-investeringen. Mogelijk is het verstandiger om
een tijdelijk tekort aan bijvoorbeeld woningen te laten ontstaan en/of te werken met tijdelijke bouw, dan op
de langere termijn een overschot te laten ontstaan. Nieuwe toevoegingen van bijvoorbeeld woningen of
kantoren zullen moeten passen in een strategie voor de langere termijn voor de kwalitatieve samenstelling
van de voorraad. In een later stadium kunnen dan woningen van mindere kwaliteit worden gesloopt, zodat
het aanbod beter aansluit op de vraag. In krimpgebieden is een belangrijke rol weggelegd voor de provincie. Deze zal krachtig moeten optreden, bijvoorbeeld door gemeenten te stimuleren onderling woningbouwafspraken te maken en deze ook na te komen.

• Strategie bij onzekerheid: In regio’s waar onzeker is of er groei of krimp zal optreden, en waar de omvang
van de toekomstige ruimtelijke en infrastructuuropgave dus ook onduidelijk is, is nu al een zogenoemde adaptieve planning gewenst, een vorm van planning die snel kan reageren op actuele ontwikkelingen. Robuuste
investeringen, die in alle scenario’s passen, hebben prioriteit. Andere investeringen moeten voor een zo kort
mogelijke toekomst worden vastgelegd en grote projecten moeten gefaseerd worden gepland en uitgevoerd.
Een tijdelijke piekbehoefte kan worden opgevangen door de ruimtelijke en infrastructuuropgave (deels) flexibel
in te vullen. Dit kan door gebruik te maken van tijdelijke bouw, van functieverandering van bestaande gebouwen
en te werken met ruimtelijke reserveringen. Bij een adaptieve planning hoort een monitoringssysteem dat op
basis van signaalindicatoren, zoals verhuisbewegingen, prijsontwikkelingen en bedrijfsinvesteringen, de richting
en snelheid van relevante ontwikkelingen in het oog houdt. De baten van capaciteitsuitbreidingen van het wegennet zijn sterk afhankelijk van de omvang van de mobiliteitsgroei. Omdat de mobiliteitsopgave onzeker is, is
het noodzakelijk om na te denken over meer flexibele manieren om de bereikbaarheid te verbeteren. Mogelijkheden hiertoe zijn bijvoorbeeld mobiliteitsgeleiding of een vorm van prijsbeleid. Het Rijk kan de lagere overheden ondersteunen door kennis te verspreiden over onzekere toekomstperspectieven over groei of krimp, en
informatie te verstrekken over mogelijke beleidsstrategieën. Het provinciaal bestuur kan net als bij een krimpsituatie een regionale regiefunctie op zich nemen.
5. Aanbevelingen voor overheid
Er zijn geen concrete logistieke aanbevelingen benoemd in de rapportage
6. Rubricering aanbevelingen overheid
N.v.t.
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7. Rode draden in aanbevelingen
De rapportage van het Planbureau voor de Leefomgeving biedt een nieuwe (nationale) kijk op demografische en
ruimtelijke ontwikkeling vanuit mogelijke groei en krimpscenario’s in verschillende regio’s. Veel andere (logistieke)rapportages gaan uit van een toename in vervoersstromen en mobiliteit. Een directe vertaling naar logistieke
stromen en supply chains is echter niet direct te maken omdat deze voor een groot deel afhankelijk zijn van
macro-economische en internationale ontwikkelingen Op basis van deze rode draad verdient het aanbeveling
om de effecten van bijvoorbeeld krimp in achterlandgebieden en exportmarkten op de inrichting van supply
chains en op logistieke stromen in kaart te brengen.
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Bijlage 2

Overzicht van beleidsaanbevelingen

De top-25 van geselecteerde rapporten in het logistieke beleidsveld in 2002-2011 hebben
173 beleidsaanbevelingen voor de overheid opgeleverd. Deze staan hier gerubriceerd op
bedoelde rol overheid en betrokken rode draad.
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Rode Draad Project Aanb Aanbeveling
samenwerking
2
3 Stimuleren van nauwere samenwerking tussen de Nederlandse zeehavens
samenwerking
2
10 Verkleining kloof tussen kennis en bedrijfsleven, met name het MKB
samenwerking
25
5 Ondersteuning MKB door een passende financiele en juridische infrastructuur op te zetten
samenwerking
21
4 Bevorderen directe contacten tussen bedrijven en kennisinstellingen, in samenwerking met het Supply Chain Netwerk van de EVO.
samenwerking
15
7 Organiseer strategische allianties in de logistiek
samenwerking
9
14 Kom tot een investeringsfonds waarmee kansrijke innovatieve concepten van extra financiële steun te voorzien (voor extra kennisinzet).
samenwerking
9
3 Verken mogelijkheden van samenwerking met vergelijkbare buitenlandse kennisprogramma’s op programmaniveau
samenwerking
9
4 Cofinanciering private partijen voor maatschappelijk uitdagingen is beperkt. Ontwikkel andere mechanismen om private partijen te betrekken
samenwerking
22
1 Maak werk van versterking van samenwerking tussen bedrijven: zorg voor en ondersteun neutrale 'makelaars en schakelaars'
samenwerking
11
10 Intensiveer samenwerking met andere zeehavens in binnen- en buitenland (Havenautoriteiten, ministeries)
samenwerking
11
15 Verbeter de aansluiting van logistiek overheidsbeleid op acties bedrijfsleven
samenwerking
9
9 Elk project dat ‘opschaling’ beoogt moet een sterke ambassadeur heeft, dien op hoog bestuurlijk niveau verbindingen kan maken
samenwerking
9
1 Houd vast aan het tripartiete karakter. Betrek dus kennisinstellingen, publieke en private partijen bij de definiëring van projecten
samenwerking
8
2 Faciliteer de vraag van verladers naar informatie over nog beschikbare vervoersalternatieven
samenwerking
21
6 Continueer participatie in het Platform Agrologistiek, dat zich richt op het clusteren, verbinden en regisseren van goederenstromen
samenwerking
19
4 Start een campagne voor mentaliteitsverandering: logistiek is geen ondersteunende sector maar belangrijk genoeg om de ruimte te geven
samenwerking
11
9 Organiseer samenwerking binnen en tussen transportmodaliteiten (brancheorganisaties)
samenwerking
19
3 Versterk partnerships binnen de logistiekesector aan de hand van concrete initiatieven
samenwerking
19
2 Stel één coördinator aan voor het logistieke overheidsbeleid en als aanspreekpunt voor de sector
samenwerking
4
3 Intensievere samenwerking met Vlaanderen (via Uitvoeringsagenda Vlaams-NL Delta)
samenwerking
4
4 Starten experimentele proeftuinen voor innovaties hoofdinfrastructuur na 2030 via Rijk: Programma Beter benutten
samenwerking
1
1 Kwantificeer maatschappelijk belang van afgestemd beleid op themaveld stedelijke distributie
samenwerking
1
4 Verken de mogelijkheden logistieke inzet overheid in Brabant te combineren met publiek-private samenwerking
netwerk
7
2 Zet in samenwerking met havenbeheerders en lagere overheden een Nationale Haven Strategie voor de komende decennia op
netwerk
7
3 Werk Nationale Haven Strategie ‘Gateway Holland’ uit: strategische alliantie tussen havens Rotterdam en Amsterdam
netwerk
7
1 Intensivering Europese discussie over gelijke regels voor publieke financiering haveninfrastructuur en gelijke handhaving regelgeving
netwerk
20
3 Profiteer van de unieke combinatie van faciliteiten die de luchthaven Schiphol en de zeehaven Rotterdam bieden
netwerk
16
5 Hardware beleid rond Mainport Schiphol (reserveren van ruimte voor groei) combineren met software beleid en orgware (slagkracht in de markt).
netwerk
13
2 Onderzoek naar nut en haalbaarheid van logistieke knooppunten in het achterland
netwerk
12
1 Faciliteer in Randstad belangrijke segmenten en jaag nieuwe segmenten aan (o.a. distributie, sierteelt en internationale kantoren)
netwerk
12
5 In Randstad inzetten op bestaande/nieuwe sleutelprojecten, bijv. ontwikkelen nieuwe Gateway-concepten, realisatie Supply Chain Valley R'dam
netwerk
24
3 Werk een interdepartementaal ruimtelijk cluster beleid uit, waarbij waardeketens worden versterkt en geoptimaliseerd.
netwerk
15
6 Breid value added activiteiten en invloed uit naar achterland
netwerk
11
5 Zet in op nichemarkten regionale havengebieden (havenautoriteiten)
netwerk
23
2 Prioriteit aan faciliteren van de in- en uitvoer via de zeehavens, waar verreweg de meeste doorvoer door gaat.
netwerk
16
3 Inzet op vraagstimulatie binnen het catchment area. Via aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat en daarmee arbeidsklimaat
netwerk
5
1 Luchthavencapaciteit: beleid ontwikkelen om toekomstige capaciteitsproblemen aan te pakken, via o.a. betere integratie met het spoornet
netwerk
5
2 Transparantie inzake financiering havens versterken: o.a. besteding van overheidsmiddelen voor verschillende havenactiviteiten verduidelijken
ketenregie
2
1 Naadloze informatievoorziening in het logistieke systeem via een open ICT-platform
ketenregie
24
2 Beïnvloed de keuze van vervoerswijze bij verladers en ontvangers door middel van financiële prikkels in de fiscale sfeer.
ketenregie
18
3 Schrijf een prijsvraag uit om de functie van ketenregisseur te promoten: Deze prijsvraag stimuleert nieuwe ideeën buiten de sector.
ketenregie
16
1 Breng via veldwerk concrete behoefte van aircargo cluster in termen van netwerkkwaliteit (essentiële bestemmingen) in kaart, en monitor deze
ketenregie
15
5 Focus op de toegevoegde waarde van de goederenstromen voor de Nederlandse economie, door focus op bepaald type lading
ketenregie
13
7 Aansturen op verdere ketensamenwerking en het verbeteren van logistieke afzetstructuren
ketenregie
11
8 Voer regie over (Europese) multimodale netwerken en creëer toegevoegde waarde (logistiek topinstituut, havenautoriteiten, bedrijfsleven)
ketenregie
11
1 Ontwikkel een Logistiek Masterplan: Integratie visie noodzakelijk (Strategisch Platform Logistiek, V&W)
ketenregie
6
1 Zet in op (keten) regie: Regie is vermogen om (horizontaal) verbindend te zijn tussen personen, partijen en processen
ketenregie
25
6 Vergroten van de aantrekkelijkheid van NL als Handelsland, vooral door te investeren in ‘zachte’ voorwaarden
ketenregie
20
1 Onderschrijf het belang van doorvoer en wederuitvoer voor de Nederlandse economie en faciliteer de groei ervan.
ketenregie
20
5 Trek als Nederland assemblage activiteiten en ‘Value Added’ activiteiten aan
ketenregie
16
4 Vergroting catchment area door verlaging access kosten naar de luchthaven: verbeteren verbindingen zoals HSL Vracht en digitale verbindingen
ketenregie
6
2 Centrale regie voor de Randstad: veel mogelijkheden om transportstromen efficiënter te organiseren.
ketenregie
25
3 Ondersteunende rol in vergroten reputatie en bekendheid van NL handelsland op mondiale schaal
ketenregie
20
4 Zorg dat Nederland zich onderscheidt als pleitbezorger voor een open economie met vrij verkeer van goederen, diensten en werknemers.
ketenregie
13
4 Verbeteren van ketenstandaarden evenals en het opzetten van een ICT-innovatieprogramma
ketenregie
23
3 Versterken van de doorvoer is van belang, maar moet gezien worden in relatie met het belang van het nationale transportcluster
ketenregie
20
6 Focus op binden bedrijven in die sectoren waar productie of assemblage plaats vindt die is gebonden aan kennis en hoog investeringsniveau.
ketenregie
23
1 Invoer van heffingen gerelateerd aan doorvoer door de Nederlandse overheid, omdat waarde van doorvoer voor NL economie beperkt is
ketenregie
20
7 Blijf de logistieke positie van Nederland ten opzichte van de concurrerende landen structureel benchmarken
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Opgevolgd

Reden
In 2011, nog lastig te zeggen
In 2011, nog lastig te zeggen
Er is wel extra beleid, maar geen eigen infrastructuur voor MKB
Binnen SC Netwerk van EVO heeft bedrijfsleven initiatief
Overheid laat dit over aan markt
Via innovatiecontracten kan dit tot stand komen, tijd moet dit uitwijzen
Gebeurt nog zeer beperkt, concurrentiepositie NL heeft voorkeur
Lastig om oplossingen daadwerkelijk in te voeren
Platforms zijn opgezet per sectoren, effectiviteit is sterk verschillend
Enige samenwerking in NL, weinig met buitenlandse havens
Op sommige gebeiden wel (oa. Douane), anderen niet (oa. samenwerking)
gebeurt soms in projecten
Triple Helix projecten zijn focus beleid, succes is gefragmenteerd
Ondersteuning van triple helix initiatieven gebeurd
Is gebeurd, Platform loopt 10 jaar. Enig succes, maar ook knelpunten
Campagne NL = Logistiek gehouden
Gebeurd via voorlichtingbureau's
Is aan de markt overgelaten, daarnaast Nma
Is niet gebeurd
In 2011, nog lastig te zeggen
In 2011, nog lastig te zeggen
In 2011, nog lastig te zeggen
In 2011, nog lastig te zeggen
Nationale havenstrategie is doorgesproken, maar havens houden eigen rol
Rotterdam en Antwerpen: soms samen, some apart, lastig voor beleid
NL Overheid neemt hier geen leidende rol in
Samenwerking wordt meer gezocht, maar ook nog steeds ieder voor zich
Meer aandacht in beleid voor afstemming geweest, resultaat blijft achter
Losse onderzoeken geweest, maar geen integrale visie
Via topsectoren wordt dit beleid met vertraging ontwikkeld
Overheidsbeleid op enkele items wel, andere niet
Topsectoren uitgeperkt, en link naar ruimte gemaakt (Greenports)
Gedaan door meer aandacht voor regionale initiatieven
Havens zijn ondersteund in nichemarkten via beleid
Ja, overheidsdiensten houden rekening met controlebeleid voor havens
Geen specifiek beleid geweest
In 2011, nog lastig te zeggen
In 2011, nog lastig te zeggen
In 2011, nog lastig te zeggen
Prikkels zijn beperkt (bv prijsvraag), grotendeels aan markt overgelaten
prijsvraag niet uitgeschreven, wel voortgang via andere kanalen
Is beperkt en met vertraging gebeurd (kernnetwerk)
IN beleid wordt weining rekening gehouden met TW goederenstromen
Gefragmenteerd beleid, lead overgelaten aan markt
Lastig, gebeurt op EU niveau, EC heeft de lead, wel op spoorcorridors
Wel onderzoek, uiteindelijk geen Masterplan ontwikkeld
Overheid heeft weinig beleid op dit gebied
Per regio en beleidsgebied sterke verschillen
Dit wordt steeds meer in kringen overheid gezien, maar niet overal
Wordt getracht via NFIA, wel intrekken ondersteuning NDL
Wel specifieke aandact beleid, maar voortgang ups en downs
Regie is versnipperd, lead overgelaten aan regio's
Handelsmissies nemen toe, aandacht voor NL handelsland op/neer
Ja, NL pakt deze rol, neemt onder laatste Kabinet wat af
ICT-standaarden samen gezet met bedrijfsleven, NL heeft leidende rol
Dit wordt ingezien, doorvoer wordt gekoppeld aan integraal beleid
Dit wordt geprobeerd via NFIA en RIM's, met redelijk succes
Is niet gebeurd, doorvoer wordt niet belast
Dit wordt niet gedaan, wordt aan internat. organisaties overgelaten
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Ontwikkel een Talentportbeleid met daarin centraal een beperkt aantal techparken: toepassing van nieuwe kennis en technologie
‘Duurzame mobiliteit’ vergt kennisontwikkeling en innovatie, maar (louter) een‘innovatieprogramma’ is werken op te korte termijn
Verbeteren kennisniveau ten aanzien van duurzaamheid en transitie: kennis over people en planet is in mobiliteitsector zonder meer ‘zwak’
Opzetten innovatieprogramma logistieke basisactiviteiten (via BOM, REWIN)

Het opzetten van een programma gericht op logistieke waardecreatie en responsiviteit

Breng differentiatie aan tussen fundamentele/strategische logistieke ontwikkeling en kortere termijn operationele projecten.
Stuur als overheid op het vergroten van de effectiviteit van de grote financiële inspanningen in kennisontwikkeling door overheid en bedrijfsleven
Zet nu de eerste stappen op weg naar een marktgedreven kennisinstituut met internationale uitstraling op gebied van de supply chain
Verbeter relatie universiteiten en andere kennisinstellingen (m.n. TNO), instituten (met name KiM, DVS) en kennisintensieve adviesbureaus.
Benoem innovaties in supply chain activiteiten tot sleutelgebied in het innovatiebeleid
Investeren in onderwijs om Nederlandse ‘handelsbekwaamheid’ op peil te houden
Stimuleer innovaties, ook financieel, met name door het opzetten van een íncubator voor logistieke vernieuwende activiteiten
Stimuleer ‘enabling technologies’: De overheid kan een rol spelen als ‘actieve incubator’ en launching customer van SCM-innovaties
Onderzoek overheidskosten innovatiebeleid: logistieke innovatie kan stijging van de kosten (of gederfde accijnzen) voor de overheid geven

Verbeter de aansluiting tussen kennisinstellingen en bedrijven: werk aan verbetering in aansluiting tussen kennisontwikkeling en vraag
Verhoog kennisniveau in bedrijven: stimuleer aanstelling meer hoger opgeleiden in logistieke functies, ook via stages
Bevorder multidisciplinair onderzoek en onderwijs op gebied supply chain management met aandacht voor 'zachtere' kennisaspecten
Richt een supply chain campus op, een grootschalig logistiek innovatie centrum als enabler van verdere samenwerking en innovatie
Het (door)ontwikkelen van service logistiek met marktpartijen, vooral verladers
Ontwikkelen van ketenregie en –configuratie concepten gericht op sterkere coördinatie vanuit knooppunten/mainports
Onderzoek impact vroegtijdige keuze Nederlandse overheid voor waterstof of elektrisch vervoer als dominante technologie voor toekomst
Monitoring, initiëren, aanjagen en verbinden van nieuwe logistieke concepten en het verbeteren van de beladingsgraad in agrosector
Extra aandacht voor regie, focus en complementariteit bij innovatieprogrammering
Ontwikkeling en realisatie Greenport University Network
Extra aandacht voor het logistieke onderwijs

Beter voeding beleidsproces publieke partijen vanuit kennisbasis en zorg voor adequate borging van kennis
Stimuleren van kennistoename over innovatieve toepassingen van ICT in de handelswereld

Faciliteer innovaties in logistiek en benut logistieke expertise (havenautoriteiten, bedrijfsleven)

Zet in op hightech systemen & materialen en ITS, obv. vooroplopen in invoeren van de kilometerbeprijzing

Bouwen aan logistieke innovatie met kampioenen logistiek. Doel: voorkomen marktfalen bij innovaties en stimuleren kennisontwikkeling
Ontwikkelen Cross Chain Control Centres (4C), gericht op het gezamenlijk coördineren en regisseren van meerdere supply chains

Stimuleren van opzet en gebruik Cross Chain Control Centers (4C) en Service
Ontwikkeling van supply chain finance als competentie
Laat de overheid voor een aantal logistieke innovaties als ‘launching customer’ dienen

Verder investeringen in ICT om altijd en overal de laatste status te krijgen over de goederen die van, naar en in de haven zijn.

Ontwikkel op het juiste schaalniveau structurele netwerken en ontwikkeling met bijbehorende investeringsagenda en middelen
Verbetering aanbod en dienstverlening spoor tov. andere modaliteiten., mede als oplossing van de congestie in Nederland.
Zorg dragen voor goede ICT-basisvoorzieningen met publiek karakter, zoals dekkende digitale infrastructuur en gelijke juridische posities
Optimaliseer benutting infrastructuur: Mainport 2020 kan alleen via achterland worden ontsloten indien geïnvesteerd wordt in betere benutting
Zet structuren op om de infrastructuurwerkzaamheden en investeringen op de multimodale goederencorridors te synchroniseren
Ondersteun het multimodaal en wagenladingvervoer, en de integratie van de binnenvaart in het vervoerssysteem
Beleidskader voor traceren goederen in real-time met geregelde aansprakelijkheid: het concept van "één (administratief) loket" in de praktijk
Regels inzake het intermodaal vervoer van gevaarlijke goederen stroomlijnen om de interoperabiliteit tussen vervoerswijzen te waarborgen.
Opstarten programma goederenvervoermanagement op hoofdinfrastructuur voor doorgaand goederenvervoer
Gerichte investering en samenwerking overheid/bedrijfsleven in extra impuls multimodale knooppunten
Toekomstvast inrichten van log. Knooppunten (Via Regionale ruimtelijke overleggen)
Opzetten programma betere benutting regionaal goederenvervoer infrastructuur (Via Brabant-Stad)

Het verder integreren van (co-modale) Greenportlogistiek met mainportnetwerk Rotterdam en Schiphol
Gebruik IT: de overheid moet het gebruik van overkoepelende IT-systemen in de logistiek meer stimuleren

Zet alle zeilen bij voor voldoende capaciteit op onze achterlandverbindingen via weg, spoor, kustvaart en binnenvaart. Stimuleer multimodaal.
Investeer in slimme infrastructuur gericht op sterke punten modaliteiten, en vermijding vervoer door clusteren bedrijven per segment.

Verbeter benutting infrastructuur in het achterland (overheden en semioverheden)

Introductie van een synchromodaal transportsysteem
Ontwikkeling van een kernnetwerk van (inter)nationale verbindingen en multimodale knooppunten
Van fysieke naar integrale connectiviteit via opwaarderen van knooppunten en integrale connectiviteit

Wegvervoer verduurzamen en faciliteren, en opnemen als modaliteit in een duurzaam transportsysteem.

Opzetten regionale logistieke exploitatie mij (via BOM en REWIN)
Aanhalen acties Ketenregie op Rotterdam/Antwerpen (via Brabant Intermodaal)

Stel nieuwe lange termijnprognoses op voor goederenvervoer (V&W)
De overheid kan het goede voorbeeld geven in gedragsverandering, bijv. door in te zetten op video-conferencing en sociale netwerken.
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Niet gebeurd, overgelaten aan andere partijen
Overheid blijft vaak achter op dit vlak
In 2011, nog lastig te zeggen
In 2011, nog lastig te zeggen
In 2011, nog lastig te zeggen
In 2011, nog lastig te zeggen
In 2011, nog lastig te zeggen
Weinig specifiek beleid geweest, versnipperd
Geen integrale aanpak, verschilt per regio
Dit wordt getracht, ups en down (succes Betuweroute, geen Noordtak)
Focus op voorbeelden (Containertransferium Alb), maar versnipperd
Beleid gericht op enige samenwerking, maar niet dwingend
Gebruik digitale douane/inspectiesystemen bevorderd, verder aan markt
Dit is gestimuleerd via de Topsectoren, en laatste jaren gelukt
Dienstverlening spoor is verbeterd, congestie via infra-beleid
NL heeft hoge internet penetratiegraad, en gebruik
Focus beleid is afgelopen jaren hiernaar verschoven
In 2011, nog lastig te zeggen
In 2011, nog lastig te zeggen
In 2011, nog lastig te zeggen
In 2011, nog lastig te zeggen
In 2011, nog lastig te zeggen
In 2011, nog lastig te zeggen
In 2011, nog lastig te zeggen
In 2011, nog lastig te zeggen
In 2011, nog lastig te zeggen
In 2011, nog lastig te zeggen
In 2011, nog lastig te zeggen
Rol overheid wordt niet vaak ingezet (voorbeelden?!)
Raamwerk opgezet, maar invulling aan markt overgelaten
Raamwerk opgezet, maar invulling aan markt overgelaten
Geen prioriteit, vaak losse acties
Gefragmenteerd beleid, lead overgelaten aan markt
Gebeurt nauwelijks, hangt af van individuele insteek politicus
Raamwerk voor kennistoename opgezet (DINALOG, KennisDC's)
Is getracht neer te zetten in PPSen in praktijk lastig door oa financiering
Hier wordt via DINALOG aan gewerkt, primaat ligt bij bedrijven
Raamwerk is neergelegd, nog schotten tussen onderwijs enbedrijfsleven
Via DINALOG, maar verantwoordelijkheid bij regio's/bedrijven
Raamwerk opgezet, ondersteuning PPS op dit vlak
Deels gedaan, via Portbase/Cargonaut
Geen integraal vervolgonderzoek geweest, wel deelonderzoek
Via Platform worden concepten gesteund, maar lead bij bedrijven
Samenwerking in beleid met goed georganiseerde sector
Stappen zijn gezet, maar voortgang blijft achter bij eerdere ideeen
Meer integrale beleidsaandacht als vroeger, verbeteringen mogelijk
Gebeurt vooral met MIRT projecten, andere projecten nog minder
Wordt getracht te doen, succes blijft nog achter
Kennisinstituut is opgezet, maar marktgedrevenheid blijft achter
Overheid probeert laatste jaar hierop beleid te ontwikkelen
Met topteam Logistiek gebeurt dit meer en meer
Investeringen in onderwijs als % van Nationaal Inkomen gedaald
Beperkt via DINALOG, maar rol niet als traditionele incubator
Niet gebeurd (op enkele uitzonderingen na)
Niet gebeurd
Is niet specifiek gebeurd
Is niet specifiek gebeurd
Lastig te implementeren, focus toch op programma's
Lastig te implementeren, focus toch op programma's
In 2011, nog lastig te zeggen
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Verminderen versplintering rond besluitvorming infrastructuren via dialoog tussen betrokken partijen met concurrerende belangen.
Het verminderen van de administratieve lastendruk bij het gebruik van Nederlandse havens en infrastructuur
Internationalisering en afstemming van regelgeving en regeldruk tussen Europese lidstaten voor een internationaal level playing field
Werk verder met succesvolle nieuwe instrumenten die opgenomen zijn in Structuurvisie Infrastructuur & Ruimte, vooral Beter Benutten
Benut instrumentarium in aanpalende beleidsthema’s: beleid voor stedelijke distributie heeft ook effect op andere beleidsterreinen
Toepassing instrumenten uit planwet Verkeer en Vervoer en Wro. Regelgeving benutten als kader voor stedelijke distributie.
Opstellen richtlijnen voor inhoudelijke standaardisatie van relevante regelgeving

Opstellen van wettelijk kader om samenwerkende bedrijven te beschermen, betere randvoorwaarden voor samenwerking.
Streven naar verdere opening en harmonisatie Europese wegvervoermarkten. Met name beperkingen op cabotagevervoer moeten verdwijnen.
EU regelgeving inzake tonnages en afmetingen aanpassen aan de gewijzigde omstandigheden, technologie en behoeften.
Geleidelijke invoering van verplichte infrastructuurheffingen voor vrachtwagens, dit in plaats van bestaande gebruiksheffingen in Europa

Versnelling van besluitvorming: de Spoedwet wegverbreding is een voorbeeld van daadkrachtig overheidsingrijpen met korte doorlooptijd.

Efficiency douane Nederland is hoog, maar kleine verbeteringen blijven doorvoeren, vooral samenwerking controlerende instanties kan beter.

Versnel besluitvorming grootschalige infra projecten en faciliteer mogelijkheden voor investeerders (V&W, EU zaken, Rijkswaterstaat)

Verbetering toegang tot markt door regelgeving en doorlooptijd voor start van een onderneming of bouw van een DC te verminderen.
Verbeteren van de effectiviteit van overheidscontroles door in te zetten op digitalisering

Zet druk op behalen juridisch en financieel level playing field binnen Europese beleidsruimte (EC, ministeries)

Verbeteren logistieke concurrentiepositie door lead te nemen voor economisch-ruimtelijk raamwerk voor bedrijfsontwikkeling
Consolideer verantwoordelijkheden van besluitvorming van de mainports in een ‘one-stop-shop’ en ‘single window’ met externe focus
Vereenvoudig regelgeving, optimaliseer administratieve processen en stroomlijn inspecties bijvoorbeeld op basis van risicoprofielen

Blijven werken aan een nationaal onderscheidend en internationaal helder rechtssysteem voor de internationale handel
Ontwikkeling strategische visie op en ambitie inzake logistieke ontwikkeling Nederland, en actief uitdragen visie

Zoek de bestuurlijke drukte op in mobiliteitprojecten, in plaats van deze juist te mijden
Internationaal blijven ijveren voor vermindering van formele handelsbarrières

Optimalisering van het fiscale klimaat voor uitvoering logistieke activiteiten
Verminderen van regeldruk bij uitvoering logistieke activiteiten

Ontwikkeling protocol waarbij informatievoorziening inzake verstoring bij/door overheid centraal afgehandeld wordt
Verruiming capaciteit overheid in crisissituaties, een mogelijkheid is flexibeler om te gaan met strakke wet- en regelgeving (bijv. bij aswolk).
Streven naar Open Skies verdragen met de BRIC-landen. Vanuit deze landen wordt in de toekomst grote passagiers- en vrachtgroei verwacht.
Coalities vormen met andere landen om invloed uit te oefenen op logistiek EU beleid, bijvoorbeeld scherpe CO2-normen voor voertuigen.

Creatie nationaal kader stedelijke distributie, dat verladers, ontvangers en dienstverleners 24 uur/dag steden laat bevoorraden.

Consumenten en bedrijven bewust maken van hun invloed op het milieu: druk op meer milieuvriendelijk en constructief handelen bedrijfsleven.
Samen met de Stichting Natuur en Milieu op Europees niveau transportbesparing en logistieke efficiency op de agenda te zetten.
Belastingen op motorbrandstoffen hervormen met een betere weergave van de energie- en CO2-component.
Eenduidige regelgeving voor stadsdistributie en promotie van schonere voertuigen, dat nu nog een lappendeken is
Betere wisselwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt
Versterken van internationale allianties en buitenlandpromotie via een planmatige strategie
Terugwinnen en behouden van de leidende Europese positie van douane en inspecties
Vereenvoudiging van relevante logistieke wet- en regelgeving
Eén nationale kennis- en innovatieagenda logistiek die zorgt voor samenhang

Faciliteer de ontwikkeling van duurzame supply chains (via SPL, logistiek topinstituut)

Integrale aanpak over de domeingrenzen heen: combinatie met ontwikkelingen in andere domeinen (bijv. ruimtelijke ordening, energie, techniek).
Kritisch zoeken naar maatschappelijk draagvlak. Maatschappelijke urgentie is succesvoorwaarde voor opschaling van transitie-experimenten
Doe als Nederland met zowel waterstof als electrisch vervoer ervaring opdoen in demonstratieprojecten
Inzetten op robuuste opties zoals hybride voertuigen, in-car ITS, en banden met lage rolweerstand en fiscale instrumenten .
Transitiepad biobrandstoffen: prioriteer de ontwikkeling van tweede generatie biobrandstoffen voor toepassing in het vrachtverkeer
Start pilots waarin verladers samen met maatschappelijke organisaties communiceren over maatschappelijke en seconomische voordelen
Ondersteuning initiatieven bedrijfsleven voor transportbesparingen: bevordering bedrijfsafwegingen tav. maatschappelijke gevolgen logistiek
Stellen van prioriteiten en strategisch inzetten beperkte middelen voor stimulering gebruik (groen) aardgas in goederenvervoer

Verbeter het leefklimaat als 'zachte' factor voor ontwikkeling logistieke activiteiten

Aandacht in het onderwijs voor transportbesparing, logistieke efficiëntie en andere innovaties in de logistiek.
Maak regelgeving voor stadsdistributie en promotie van schonere voertuigen meer eenduidig
Inzetten maatregelen om markt voor brandstofcelbussen te creëren, parallel aan activiteiten Nederlandse industrie,
Stel transitiepad voor elektrisch, hybride en plug in hybride op: Nederland is proeftuin bieden voor grootschalige demonstratieprojecten
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Initiatieven ontplooid, maar weinig effectief in onderwijs geweest
Enige eenduidigheid aangebracht, maar verder decentraal
Beleid niet hierop ingesteld
Geen prioriteit voor transitiepad
Geen specifiek beleid geweest
Wordt in overheidsbeleid nog veel in silo's gedacht
Deze invalshoek wordt relatief weinig gebruikt
Enkele projecten ondersteund, maar niet integraal
Beleid vooral bij regioanle overheden
Prioriteit verschilt per regio
Na enige jaren is via CONNEKT Lean & Green opgestart, met enig succes
Initiatieven worden ondersteund, maar niet alle bedrijven goed bereikt
Eigen beleid ingezet, maar laatste tijd minder prioriteit
Overheidbeleid is gericht op combi effectief en duurzame logistiek
Wordt via verschillende programma's gedaan
Hier is geen specifieke actie voor uitgevoerd
In 2011, nog lastig te zeggen
In 2011, nog lastig te zeggen
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In 2011, nog lastig te zeggen
In 2011, nog lastig te zeggen
In 2011, nog lastig te zeggen
Nationaal kader is beperkt tot milieuzones, gemeenten hebben voortouw
Na aswolk 2010 is dit beperkt gebeurd, dekkend protocol is niet ingebeurd
Lastig om deze aanbeveling operationeel te maken
Is met sommige lanen gebeurt
Coalitievorming is beperkt, zeker in laatste jaren
Hier wordt aan gesleuteld, maar andere EU-landen halen ons in
Minder regels, minder doen deels succesvol (comm Elverding)
Wordt toch vaak gemeden omdat het moeilijk is
NL is voorvechter van wegnemen handelsbarrieres
NL probeert voortrekkersrol te spelen, oa. via juridisch cluster
Beleid staat nog in steigers, maar raamwerk is opgezet
Op controlerend gebied (douane, inspectie) is vooruitgang geboekt
NL probeert via voortrekkersrol leidende rol in EU te pakken
Met digitalisering zijn hier stappen gezet, NL loopt voorop in EU
Druk wordt gezet, maar is niet altijd effectief
Ja, entry markt is verbeterdm, nog achterbliijvende gevallen
NL loopt voorop in EU in digitalisering, fysieke controles soms nodig
Op infra-gebied is veel bereikt, ook investeerders zien deelmogelijkheden
Continue focus op rol overheid/douane
Overheid heeft versnelling in infra-beleid bereikt in afgelopen jaren
Is nog niet gebeurd, en Nma let juist op samenwerkingsverbanden
In 2011, nog lastig te zeggen
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In 2011, nog lastig te zeggen

