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TOONAANGEVENDE 

BRANCHEVERTEGEN-

WOORDIGING 
 
 Krachtige professionele belangenbehartiging. 
 Wij 'maken vaart’ met de invulling van specifieke 

belangen van ondernemers en collectieve behoeften 
van de sector.  

 Wij zijn er voor varende ondernemers, reders, 
bevrachters en operators. (Ruim 2000 leden.) Vanuit 
de filosofie 'verbinden vanuit diversiteit’ bouwt BLN-
Schuttevaer aan één sterke community. 

 Wij formuleren heldere standpunten waarin de 
collectieve belangen van vervoer over water 
doorklinken.  

 Op belangrijke overkoepelende punten zoeken we de 
samenwerking.  

 







“WAAROM BINNENVAART?” 
 

 

 
 



“OVER WATER ALS DAT KAN, OVER DE WEG ALS HET MOET” 
Toename files 20% in 2018 (bron ANWB) 

 
 

 
 



LAGE CO2 UITSTOOT 
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GOUDEN TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART 
“Vakmanschap & Ondernemerschap” 

 
 

 
 



GOUDEN TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART 
“Meer over water en niemand komt later” 

 
 

 
 



“Bouw nieuwe brug bij 

Ridderkerk; niet in 

Rotterdam” 
Bron: Binnenvaartkrant 

 

Er moet geen brug in Rotterdam komen tussen Kralingen 

en Feyenoord-City, maar een oeververbinding tussen de 

Krimpenerwaard en Ridderkerk. Daartoe roepen 

evofenedex en  Transport en Logistiek Nederland het Rijk 

en de regio Rotterdam op. Naar hun mening kan “alleen een 

nieuwe verbinding de Van Brienenoordbrug ontlasten en de 

bereikbaarheid van de Zuid-Hollandse gemeente 

verbeteren”. 

KANSEN VERZILVEREN 
“Beschikbaarheid infra” 

 
 

 
 



KANSEN VERZILVEREN 
“Beschikbaarheid personeel” 

 
 

 
 



KANSEN VERZILVEREN 
“Betaalbaarheid” 

 
 

 
 



KANSEN VERZILVEREN 
“Betaalbaarheid” 

 
 

 
 



“BLN-SCHUTTEVAER BLIJFT 

MET ONDERTEKENEN GREEN 

DEAL AAN 

VERGROENINGSROER” 

 
 Evaluatie milieuzone Rotterdam; aansluiting bij landelijk 

beleid  
 Erkenning van gelijkwaardigheid 
 Nederlands fonds voor subsidies voor Stage V met nieuwe 

motoren of nabehandeling; €15 miljoen 
 Door bijmengen van biobrandstof de CO2 uitstoot voor 

2030 verder omlaag 
 Extra subsidies voor ontwikkelen nieuwe technieken; doel 

nieuwe aandrijvingen ook voor bestaande schepen 
betaalbaar 

 De Green Deal; het platform om de plannen verder uit te 
werken  

 
 



NIEUWE LADINGSTROMEN 

BINNENVAART 

 
SLIMME EN DUURZAME LOGISTIEK MET 
BINNENVAART  
 
 Binnenvaart als oplossing voor: 

 Optimale bereikbaarheid en benutting van 
infrastructuur 

 Behalen van klimaatdoelstelling; CO2 reductie 
 

 Nieuwe ladingstromen: 
 Afvallogistiek 
 Organische meststromen 
 Biobrandstoffen 
 Grondstoffen industrie 
 Chemie 
 Containers 
 Bouwlogistiek 



“MAATWERK 

VOORLICHTING 

BINNENVAART” 

 
WAT IS ER NODIG? 
 
 Sturend beleid en regie: 

 Vestiging nieuwe bedrijvigheid 
 Criteria rondom bouwprojecten 
 Realisatie van geschikte overslaglocaties 
 Afval concessies 

 
 Efficiënte en betrouwbare afhandeling 

 Containers (bv congestie) 
 Vaarwegen en bediening 

 
 Samenwerking ketenpartners 

 
 Slimme investeringsstructuren t.b.v. kades en op- en 

overslagfaciliteiten 
 

 Continue voorlichting van betrokken partijen  
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