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Samenwerkingsovereenkomst Blueports Limburg 2018-2021
De ondergetekenden:

De Provincie Limburg, dan wel voor zover het haar publiekrechtelijke bevoegdheden betreft, het
college van Gedeputeerde Staten van Limburg, handelende ingevolge het besluit van 9 januari 2018,
ten deze vertegenwoordigd door gedeputeerde Beurskens hierna te noemen ‘de Provincie”;
De Gemeente Gennep, dan wel voor zover het haar publiekrechtelijke bevoegdheden betreft, het
college van Burgemeester& Wethouders van de gemeente Gennep, handelende in gevolge het besluit
van het College van Burgemeester & Wethouders, rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder de
heer P. Lucassen krachtens artikel 171 van de Gemeentewet, daartoe gemachtigd door de
burgemeester, de heer P. De Koning; hierna te noemen `gemeente Gennep’;
De Gemeente Venray, dan wel voor zover het haar publiekrechtelijke bevoegdheden betreft, het
college van B&W van de gemeente Venray, handelende in gevolge het besluit van het college van
Burgemeester & Wethouders, rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder de heer J.Loonen
krachtens artikel 171 van de Gemeentewet, daartoe gemachtigd door de burgemeester, de heer H.
Gilissen; hierna te noemen `gemeente Venray’;
De Gemeente Venlo, dan wel voor zover het haar publiekrechtelijke bevoegdheden betreft, het
college van B&W van de gemeente Venlo, handelende in gevolge het besluit van het College van
Burgemeester & Wethouders, rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder de heer S. Satijn
krachtens artikel 171 van de Gemeentewet, daartoe gemachtigd door de burgemeester, de heer A.
Scholten; hierna te noemen `gemeente Venlo´;
De Gemeente Roermond, dan wel voor zover het haar publiekrechtelijke bevoegdheden betreft, het
college van B&W van de gemeente Roermond, handelende in gevolge het besluit van het college van
Burgemeester & Wethouders, rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder mevrouw A. Waajen
krachtens artikel 171 van de Gemeentewet, daartoe gemachtigd door de burgemeester, mevrouw M.
Donders-de Leest; hierna te noemen `gemeente Roermond´;
De Gemeente Leudal, dan wel voor zover het haar publiekrechtelijke bevoegdheden betreft, het
college van B&W van de gemeente Leudal, handelende in gevolge het besluit van het College van
Burgemeester & Wethouders, rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder de heer P. Verlinden
krachtens artikel 171 van de Gemeentewet, daartoe gemachtigd door de burgemeester, de heer A.
Verhoeven; hierna te noemen `gemeente Leudal´;
De Gemeente Weert, dan wel voor zover het haar publiekrechtelijke bevoegdheden betreft, het
college van B&W van de gemeente Weert, handelende in gevolge het besluit van het college van
Burgemeester & Wethouders, rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder de heer F. van Eersel
krachtens artikel 171 van de Gemeentewet, daartoe gemachtigd door de burgemeester, de heer J.
Heijmans; hierna te noemen `gemeente Weert´;
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De Gemeente Maasgouw, dan wel voor zover het haar publiekrechtelijke bevoegdheden betreft, het
college van B&W van de gemeente Maasgouw, handelende in gevolge het besluit van het college van
Burgemeester & Wethouders, rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder de heer J. Lalieu
krachtens artikel 171 van de Gemeentewet, daartoe gemachtigd door de burgemeester, de heer
S. Strous; hierna te noemen `gemeente Maasgouw´;
De Gemeente Sittard-Geleen, dan wel voor zover het haar publiekrechtelijke bevoegdheden betreft,
het college van B&W van de gemeente Sittard-Geleen, handelende in gevolge het besluit van het
college van Burgemeester & Wethouders, rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder de heer P.
Meekels krachtens artikel 171 van de Gemeentewet, daartoe gemachtigd door de burgemeester, de
heer S. Cox; hierna te noemen `gemeente Sittard-Geleen´;
De Gemeente Stein, dan wel voor zover het haar publiekrechtelijke bevoegdheden betreft, het
college van B&W van de gemeente Stein, handelende in gevolge het besluit van het college van
Burgemeester & Wethouders, rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder mevrouw
R. van Mulken krachtens artikel 171 van de Gemeentewet, daartoe gemachtigd door de
burgemeester, mevrouw M. Leurs; hierna te noemen `gemeente Stein´;
De Gemeente Maastricht, dan wel voor zover het haar publiekrechtelijke bevoegdheden betreft, het
college van B&W van de gemeente Maastricht, handelende in gevolge het besluit van het College van
Burgemeester & Wethouders, rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder de heer J. Aarts,
krachtens artikel 171 van de Gemeentewet, daartoe gemachtigd door de burgemeester, mevrouw
Penn-te Strake; hierna te noemen `gemeente Maastricht´;
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, handelend als bestuursorgaan en als
vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden, vertegenwoordigd door de Directeur
Netwerkmanagement van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, ten deze vertegenwoordigd door de heer
E. Diepstraten, hierna te noemen “Rijkswaterstaat”
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid OML Zevenellen BV, gevestigd te
Roermond en aldaar kantoorhoudende aan het adres Godsweerdersingel 85, 6041 GK te Roermond,
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 13043213 te dezen vertegenwoordigd door haar
bestuurder de besloten vennootschap Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg B.V., gevestigd en
kantoorhoudende als hiervoor omschreven en ingeschreven in het handelsregister onder nr.
13040560, te dezen vertegenwoordigd door haar directeur de heer S. Hoppenbrouwers.
hierna gezamenlijk ook te noemen: Partijen,

In aanmerking nemende dat:
• De samenwerking tussen gemeenten, OML en Provincie van groot belang is om als regio een
economisch sterke positie na te streven voor de Blueports Limburg.
• Gemeenten, OML en Provincie een gezamenlijk belang hebben bij het versterken van het
vestigingsklimaat voor bedrijven in de Provincie Limburg.
• Partijen reeds sinds 2011 succesvol samenwerken conform de intentieverklaring van 24 februari
2011;
• Partijen deze intentieverklaring op 4 maart 2015 hebben omgezet in een
samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2015-2017;
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•
•

Partijen deze samenwerkingsovereenkomst willen verlengen voor de periode 2018-2021;.
Er successen behaald zijn op het gebied van visie, beleid, professionalisering, promotie en
duurzaamheid en dat partijen deze successen willen uitbreiden.

Artikel 1 Begrippen
Blueports Limburg: de binnenhavens gelegen in de Provincie Limburg.
Platform Blueports Limburg: de samenwerkingsorganisatie voor de binnenhavens van Limburg.
Kernteam Blueports Limburg, hierna te noemen kernteam: een team van medewerkers van betrokken
partijen.
Portefeuillehoudersoverleg: de bestuurders of directie van de betrokken partijen.
Betrokken partijen: partijen die deze overeenkomst ondertekend hebben.
Visie en beleid havens: de visie en het beleid zijn vastgelegd in de havennetwerkvisie Limburg 2030
uit oktober 2012 en de verdieping van de netwerkvisie voor bulktransporten (september 2013).
Havenbeheer: het onderhoud van de haven en het beheer van de haven conform de gemeentelijke
havenverordeningen voor zover aanwezig.
Artikel 2 Doel van de overeenkomst
Samenwerking op het gebied van havenbeheer en - ontwikkeling en de gezamenlijke profilering van
de Limburgse havens onder de naam Blueports Limburg.
Bij deze samenwerkingsovereenkomst is een uitvoeringsagenda opgenomen. Deze
uitvoeringsagenda maakt integraal onderdeel uit van deze overeenkomst. De uitvoeringsagenda is
flexibel van aard, zodat projecten en onderwerpen kunnen worden toegevoegd en worden verwijderd.
•

De samenwerking vindt plaats op
o strategisch niveau (communicatie en profilering, visie en beleid havens)
o operationeel niveau (havenbeheer)

Artikel 2.1 Samenwerking op strategisch niveau:
o De strategische samenwerking moet leiden tot een economisch sterke regio,
gepositioneerd in het achterland van de zeehavens Rotterdam en Antwerpen.
o Ontwikkelkansen van de binnenhavens in Limburg moeten afgestemd worden.
o Samenwerking met andere partners is mogelijk, zodat het netwerk van betrokken partijen
bij de ontwikkeling van de havens op Euregionale schaal wordt versterkt;
o Partijen werken samen aan de operationalisering van de contacten/ samenwerking met de
haven(bedrijven) van Rotterdam, Antwerpen, Duisburg, Luik etc.
o Partijen zoeken de samenwerking op met regionale samenwerkingsverbanden op
economisch/logistiek vlak zoals: Greenport Venlo, Smart Logistics Centre Venlo, Keyport
en Limburg Economic Development/de (toekomstige) Economische Samenwerking ZuidLimburg.
o Partijen zoeken samenwerking op met de brancheverenigingen, zoals Nederlandse
Verenging van Binnenhavens, LWV, EVO en BLN/Schuttevaer.
Artikel 2.2 Samenwerking op operationeel niveau:
o De gemeenten zijn zelf initiatiefnemer en vormgever van samenwerking op operationeel
niveau;
o Aan de samenwerking tussen gemeenten in het beheer van de havens kunnen ook
private partijen deelnemen, die wensen te participeren in het beheer van havens;
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o

Rijkswaterstaat is betrokken bij de uitvoering van beheer en onderhoudswerkzaamheden
van de havens voor zover deze gecombineerd kunnen worden met het beheer en
onderhoud van de vaarweg (Maas).

Artikel 3 Taakverdeling
Voor de nadere uitwerking en invulling van de samenwerking is het Platform Blueports Limburg
opgericht, dat bestaat uit het Portefeuillehoudersoverleg en het kernteam.
Artikel 3.1 Portefeuillehoudersoverleg
• Aan het Portefeuillehoudersoverleg nemen deel de gedeputeerde (voorzitter), de wethouders van
de gemeenten die de haven in hun portefeuille hebben, de directeur Netwerkmanagement van
Rijkswaterstaat Zuid-Nederland en de directeur van Ontwikkelingsmaatschappij Midden Limburg
als eigenaar van haven Zevenellen, dan wel hun plaatsvervangers.
•
Het Portefeuillehoudersoverleg geeft uitvoering aan de samenwerkingsovereenkomst;

•

o Geeft opdracht aan het Kernteam Blueports Limburg om zaken gezamenlijk te onderzoeken
of uit te voeren conform de opgestelde Uitvoeringsagenda;
o Zorgt voor een gezamenlijke profilering van de provincie Limburg als actieve regio in het
havenbeleid.
o Evalueert jaarlijks de Uitvoeringsagenda en zal deze zo nodig bijsturen.
Besluiten worden aangenomen bij meerderheid van stemmen en moeten zo nodig bekrachtigd
worden door het bestuur van partijen.
Elk lid van het overleg heeft één stem. Indien een van de leden niet aanwezig is tijdens het

•

overleg vervalt het stemrecht. Vervanging is wel mogelijk.
Het overleg vindt plaats indien dit nodig is voor besluitvorming.

•

Artikel 3.2 Kernteam
• Deelnemers in het kernteam zijn de medewerkers van de betrokken partijen, waarbij elke partij
door één deelnemer is vertegenwoordigd.
•

Het Kernteam
o Bereidt besluiten voor ten behoeve van het Portefeuillehoudersoverleg. De daarbij
benodigde stukken worden twee weken op voorhand toegezonden.
o Initieert de projecten volgens de uitvoeringsagenda op beleidsmatig en strategisch
niveau.
o Coördineert de projectgewijze operationele samenwerking.
o
o
o

Stemt havengerelateerde projecten af.
Onderhoudt contacten met bedrijfsleven, schippers/ binnenvaartbranche en regionale
samenwerkingsverbanden.
De Provincie levert de ambtelijk voorzitter van het kernteam, die als ‘linking pin’
tussen het portefeuillehoudersoverleg en het kernteam functioneert en als secretaris
deelneemt aan het portefeuillehoudersoverleg.
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Artikel 4 Verantwoordelijkheden
Artikel 4.1 Algemeen
• Partijen geven gezamenlijk uitvoering aan de Uitvoeringsagenda Blueports Limburg zoals
vastgesteld in januari 2018 en als bijlage opgenomen bij deze overeenkomst.
• Partijen stemmen in met de organisatie van de samenwerking binnen het Platform Blueports
Limburg.
• Partijen brengen capaciteit in voor de samenwerking binnen het platform Blueports Limburg. De
inzet van capaciteit is beschreven in de uitvoeringsagenda.

Artikel 4.2 verantwoordelijkheden van gemeenten, OML en Provincie
• werken gezamenlijk aan de verdere versterking van het havenlogistieke complex ter wille van de
economische en duurzame versterking van de (grensoverschrijdende) regio’s en de Provincie als
•

geheel;
werken op strategisch niveau samen op het gebied van beleid en visie voor de havens en zullen
deze visie uitdragen en afstemmen met andere regio’s.

•

pakken gezamenlijk activiteiten op om de Blueports Limburg economisch te versterken.

Artikel 4.3 verantwoordelijkheden van gemeenten en OML
• geven zelf uitvoering aan de activiteiten in het kader van havenbeheer. Deze activiteiten zijn
onderdeel van de uitvoeringsagenda.
• voeren het operationeel havenbeheer uit.
• ontwikkelen en stellen voor zover nodig de beleidskaders vast voor hun haven en (natte)
bedrijventerreinen in overleg met betrokken partijen. In de Uitvoeringsagenda is opgenomen
wanneer projecten gepland worden.
• zetten financiële middelen in voor havenbeheer en –ontwikkeling zoals omschreven in de
•

uitvoeringsagenda.
zetten personele capaciteit in voor het havenbeheer, zoals omschreven in de uitvoeringsagenda.

Artikel 4.4 verantwoordelijkheden van de Provincie
• Voert de regie op de strategische projecten, zoals omschreven in de Uitvoeringsagenda.
• Zorgt voor bestuurlijk draagvlak bij gemeenten en logistieke sector en is aanspreekpunt voor de
landelijke overheid.
• Coördineert de processen voor het verkrijgen van cofinanciering voor projecten op het gebied van
havens en bedrijventerreinen, waaronder EU- en rijksmiddelen.
Artikel 4.5 verantwoordelijkheden van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland
• Adviseert gemeenten in het kader van het beheer en onderhoud van de havens in relatie tot
ontwikkelingen op de vaarweg;
• Stemt onderhoudswerkzaamheden aan de rivier af met gemeenten, om waar mogelijk
gezamenlijke opdrachten in de markt te zetten;
• Draagt zorg voor informatieoverdracht tussen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en
het Platform Blueports Limburg;
• Brengt relevante kennis en personele capaciteit in.
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Artikel 5 Communicatie en profilering
Partijen spreken af:
• Dat zij waar mogelijk gezamenlijk optrekken in hun communicatie-uitingen, informatieverschaffing
en profilering wanneer dit de projecten en activiteiten van de Uitvoeringsagenda betreft;
• Het gezamenlijk ontwikkelde beeldmerk van Blue Ports Limburg te gebruiken bij alle
communicatie-uitingen rondom de Uitvoeringsagenda en de bijbehorende projecten;
• Dat zij overige relevante partijen betrekken bij en informeren over de voortgang van de activiteiten
van de Uitvoeringsagenda.
Artikel 6 Financiering:
In de Uitvoeringsagenda is opgenomen welke bijdrage per partij ingebracht wordt voor een
gezamenlijk budget voor de jaren 2018-2021. Uit dit budget worden de gezamenlijke uitgaven voor
Blueports gefinancierd. Bijvoorbeeld studies en activiteiten voor promotie en marketing. De provincie
beheert het budget en zal jaarlijks afrekenen met partijen op basis van werkelijk gemaakte kosten.
Artikel 7 Looptijd samenwerkingsovereenkomst
Deze overeenkomst treedt in werking op het moment van ondertekening door alle Partijen en eindigt
op 31 december 2021.
Het uitgangspunt is dat de samenwerking ook na 2021 wordt voortgezet. Circa 6 maanden voor het
aflopen van voorliggende overeenkomst zal hiertoe een evaluatie plaatsvinden. Op dat moment zal
worden bepaald of alle partijen gecommitteerd zijn om de samenwerkingsovereenkomst voor een
nieuwe periode te verlengen.
Artikel 8 Onvoorziene omstandigheid
In geval van een onvoorziene omstandigheid welke van dien aard is dat van de andere Partij(en) naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid een ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet
mag worden verwacht, zullen Partijen, alvorens eventueel gebruik te maken van het recht de rechter
te verzoeken als bedoeld in artikel 6:258 BW, nader bij elkaar te rade gaan over de wijze waarop de
overeenkomst wel op een voor de betrokken Partij aanvaardbare wijze kan worden uitgevoerd.
Uitgangspunt daarbij zal zijn dat Partijen er naar zullen streven zo dicht mogelijk bij de doelstellingen
van deze overeenkomst te blijven.
Artikel 9 Overige bepalingen
Artikel 9.1
Deze overeenkomst treedt pas in werking nadat deze is ondertekend door ieder der Partijen.
Artikel 9.2
De uit deze overeenkomst voor Partijen jegens elkaar voortvloeiende verplichtingen zijn ondeelbaar,
tenzij uit de aard of de strekking van de overeenkomst uitdrukkelijk anders blijkt. Indien een of meer
bepalingen van de overeenkomst onverbindend zouden blijken te zijn, blijven de overige bepalingen
van kracht. In plaats van de niet-verbindende bepalingen geldt alsdan tussen Partijen als
overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichts komt bij hetgeen Partijen
overeengekomen zouden zijn, indien zij de niet-verbindende bepalingen tijdig als zodanig zouden
hebben aangemerkt.
Artikel 9.3
Geen enkele bepaling in de overeenkomst is bedoeld als een derdenbeding in de zin van artikel 6:253
BW.

6 van 8

Artikel 9.4
Het handelen of nalaten conform de in deze overeenkomst beschreven publiekrechtelijke
verantwoordelijkheden en bevoegdheden kan nimmer leiden tot een verplichting tot vergoeding van
eventuele schade door de ene Partij aan de andere in welke aard of vorm dan ook.
Artikel 9.5
Deze overeenkomst, alsmede alle nadere en/of daaruit voortvloeiende overeenkomsten en/of
rechtshandelingen laten de publiekrechtelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden van Partijen
onverlet. Dit houdt in dat er geen sprake zal zijn van niet-nakoming indien een Partij zich tot het
uiterste heeft ingespannen om aan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst te voldoen,
doch het handelen naar deze publiekrechtelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden eist en
oplegt dat publiekrechtelijke rechtshandelingen worden verricht die niet in het voordeel zijn van de
aard of de strekking van deze overeenkomst of de voortgang van de Projecten. Partijen zullen in dat
geval de ongewenste gevolgen van deze handelingen zoveel mogelijk beperken.
Artikel 9.6
Bij deze overeenkomst behoren de volgende bijlagen
Bijlage 1:
Uitvoeringsagenda Blueports Limburg 2018-2021
Artikel 9.7
Enige verwijzing naar deze overeenkomst zal tevens een verwijzing naar de bijlage inhouden. In geval
van strijdigheid tussen het bepaalde in de overeenkomst en de bijlagen, prevaleert het bepaalde in de
overeenkomst.
Artikel 10 Binding en geschillenregeling
Artikel 10.1
Partijen zullen zich jegens elkaar gedragen overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid;
Artikel 10.2
Indien tussen Partijen geschillen ontstaan naar aanleiding van, of in verband met de uitvoering van
deze overeenkomst, zullen partijen allereerst trachten deze geschillen in goed overleg op te lossen.
Indien partijen er niet in slagen onderling tot overeenstemming te komen zullen partijen in eerste
aanleg gebruik maken van mediation, alvorens een gang naar de rechter wordt overwogen.
Artikel 10.3
Partijen zullen ten aanzien van een tussen hen gerezen geschil naar aanleiding van, of in verband
met, de uitvoering van deze overeenkomst de grootst mogelijke terughoudendheid betrachten met
zich te wenden tot de burgerlijke rechter.
Aldus overeengekomen en in dertienvoud ondertekend op 31 januari 2018 te Maasbracht.
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……………………………………….
Provincie Limburg
dhr. T. Beurskens, Gedeputeerde

……………………………………….
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
dhr. E. Diepstraten, Directeur
Netwerkmanagement van Rijkswaterstaat
Zuid-Nederland

……………………………………….
Gemeente Gennep

……………………………………….
Gemeente Venray

dhr. P. Lucassen, wethouder

dhr. J. Loonen, wethouder

……………………………………….
Gemeente Venlo
dhr. S. Satijn, wethouder

……………………………………….
Gemeente Roermond
mevr. A. Waajen, wethouder

……………………………………….
Gemeente Leudal
dhr. P. Verlinden, wethouder

……………………………………….
Gemeente Weert
dhr. F. van Eersel, wethouder

……………………………………….
Gemeente Maasgouw
dhr. J. Lalieu, wethouder

……………………………………….
Gemeente Sittard-Geleen
dhr. P. Meekels, wethouder

……………………………………….
Gemeente Stein
Mw. R. van Mulken wethouder

……………………………………….
Gemeente Maastricht
dhr. J. Aarts, wethouder

……………………………………….
OML Zevenellen BV
dhr. S. Hoppenbrouwers, directeur
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Uitvoeringsagenda
Blueports Limburg 2018-2021
Januari 2018
Partijen werken samen aan de versterking van de
economische functie van de havens in Limburg.

1

Inleiding

Sinds 2011 werken de Limburgse havengemeenten, OML, Rijkswaterstaat en de Provincie samen
op het gebied van havenbeheer. In de afgelopen periode zijn mooie resultaten behaald op het
gebied van visie, beleid, professionalisering, promotie, samenwerking en duurzaamheid. Deze
resultaten moeten verder worden uitgedragen en een vervolg krijgen. De betrokken partijen vinden
het daarom belangrijk om de samenwerking opnieuw te bekrachtigen.
Op 31 januari 2018 ondertekenen 10 Limburgse havengemeenten, Rijkswaterstaat Zuid
Nederland, Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg en de Provincie Limburg de
samenwerkingsovereenkomst Blueports Limburg 2018-2021.
Voor de nieuwe samenwerkingsperiode worden nieuwe afspraken gemaakt over de activiteiten,
projecten en bijdragen van de diverse partijen.
De Provincie zal zich vooral inzetten voor de samenwerking op strategisch niveau.
Rijkswaterstaat zal gemeenten adviseren over beheerzaken en waar mogelijk gezamenlijk tot
uitvoering komen van onderhoudswerkzaamheden, zoals bijvoorbeeld baggerwerken.
Rijkswaterstaat draagt zorg voor de informatieoverdracht vanuit het Ministerie van I&W en brengt
haar kennis in. De gemeenten en OML zijn vooral aan zet bij de samenwerking op operationeel
niveau.
De samenwerking op strategisch niveau moet een bijdrage leveren aan de volgende doelstellingen:
• Positioneren van de Blueports Limburg als economisch sterke regio in het achterland van de
zeehavens Rotterdam en Antwerpen.
• Havenontwikkeling te bevorderen ten behoeve van industriële en logistieke
bedrijvigheid in Limburg en hiermee de economische structuur te versterken.
• Betere contacten met omringende (buitenlandse) havens in Noord-Brabant, Gelderland, Nord
Rhein Westfalen en België.
•

Stimulering van goederenvervoer via de binnenvaart.

• Creëren van werkgelegenheid en toegevoegde waarde in Limburg.
• Efficiënt benutten van ruimte en infrastructuur om de groei van het goederenvervoer duurzaam
te faciliteren.

De samenwerking op operationeel niveau moet een bijdrage leveren aan de volgende
doelstellingen:
• Verbeteren dienstverlening aan en faciliteiten voor de gebruikers van de havens.
• Verder professionaliseren van het havenbeheer in Limburg.
• Samenwerking tussen gemeenten (en bedrijven) in het havenbeheer en de havenontwikkeling.

Ambitie:
Een robuust en duurzaam netwerk van havens en (multimodale) knooppunten in Limburg dat fysiek
en organisatorisch verbonden is met de zeehavens en het Europese achterland.
De overheden en bedrijven in Limburg zetten mensen en middelen structureel in voor
het beheer en de ontwikkeling van de Limburgse havens en de vaarweg.
De havens in Limburg functioneren in harmonie met de leefomgeving (werken, wonen, recreëren).
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Resultaten samenwerking 2015-2017

Op 24 februari 2011 is de samenwerking tussen de binnenhavengemeenten en de Provincie
Limburg officieel van start gegaan met het ondertekenen van een intentieverklaring. In 2015 is een
samenwerkingsovereenkomst tot stand gekomen voor de periode tot 2018.
In de afgelopen periode 2015-2017 zijn de volgende gezamenlijke resultaten behaald:
• 7x24 uursbediening op de Maasroute
• Presentatie van de Blueports Limburg in magazine Havenlocaties Nederland editie 2016 en
2017
• Film Logistics in Limburg presentatie op Logistieke beurs München in mei 2015
• Logistieke beurs München in mei 2017 met het Limburg Paviljoen
• Green Awards bij alle gemeenten die havengeld innen
• Samenwerkingsovereenkomst Havenbedrijf Rotterdam en regio Noord-Limburg
• Sweco Rapport over gezamenlijk havenbeheer
• Publicaties in de regionale krant over de groei in de Limburgse havens in oktober 2017
• Bedrijfsbezoeken bij Bela (Venlo), Teunesen (Gennep), Terminal de Kempen (Weert), Kalle
en Bakker (Roermond)
• Afstemming en kennisdeling via Blueports Limburg t.b.v. gezamenlijke promotie, acquisitie en
innovatie.
Ook binnen de individuele gemeenten zijn projecten op het gebied van havenbeheer uitgevoerd.
Een overzicht daarvan is opgenomen in bijlage 1.

Samenwerking op strategisch niveau

De havennetwerkvisie Limburg 2030 was het gezamenlijke visiedocument van de Blueports
Limburg. Deze visie dateert uit 2012. Inmiddels hebben er diverse regionale ontwikkelingen
plaatsgevonden die niet voorzien waren in deze visie. In de komende periode zullen we de visie
opnieuw tegen het licht houden en zo nodig aanpassen aan o.a. deze nieuwe ontwikkelingen.
Ook landelijk zijn er ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld op het terrein van digitalisering, die van
belang zijn voor de Limburgse havens. Hoe we hierop kunnen inspelen is een van de
samenwerkingsvraagstukken voor de volgende periode.
De Provincie Limburg heeft een belangrijke rol op dit strategisch niveau.
Zij zal het beleid uitdragen en onze multimodale bereikbaarheid promoten bij de zeehavens en de
grote achterlandhavens in Duitsland en België.
De Provincie heeft hierin een initiërende rol en is aanspreekpunt voor de landelijke overheid.
Deze activiteiten passen binnen het economisch beleid waarin logistiek is benoemd als topsector.
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De volgende strategische projecten zijn voorzien:
Project

Trekker

Betrokken partijen

Tijdpad/
fase

Visie
• Havenvisie bijstellen

Provincie

Gemeenten

• Contacten leggen met omringende havens in binnen- en

2018
2018

buitenland
• Meeliften op nieuwe mobiliteitsvisie die provincie opstelt

2018

met de regio’s

Infrastructuur
• Goederencorridor Zuid-Nederland (MIRT onderzoek)

Provincie

Provincie, RWS

2018- 2021

• Monitoring gebruik Maasroute

RWS

Provincie

2018-2021

• Europese subsidie TEN-T CEF

Provincie

RVO, I&M,

2018-2021

• Onderzoek naar mogelijkheden voor 7x24-uurs bediening

RWS/Provinci

• Aandacht voor knelpunten op de vaarwegen in Limburg en
de toegankelijkheid van de havens
- onderzoek naar bakkenplaatsen op de vaarweg
- toegankelijkheid van haven Roermond op de
Maasroute

gemeente Venlo

op de kanalen

RWS/Provincie

2018/2021

Gemeenten

2018

e

Ruimte
• Programma werklocaties 2020 met aandacht voor nat

Provincie (EZ)

terrein
• POL uitwerkingen voor de regio’s met aandacht voor natte

2018-2021

bedrijventerreinen
• Omgevingsvisies

2018-2021

PR en Lobby van de Blueports LImburg
• Deelname aan beurzen

2018-2021

• Adverteren in magazines

2018-2021

• Havenmeetings met bedrijfsleven organiseren

2018-2021

Kennisdeling en informatievoorziening
• Mogelijkheid onderzoeken voor een collectief NVB-

lidmaatschap via Blueports Limburg

Provincie

Gemeenten en
particuliere
havenbeheerders

2018

Samenwerking op operationeel niveau

De samenwerking op operationeel niveau moet een bijdrage leveren aan de volgende
doelstellingen:
• Verbeteren dienstverlening aan en faciliteiten voor de gebruikers van de havens
• Verder professionaliseren van het havenbeheer in Limburg
• Samenwerking tussen gemeenten (en bedrijven) in het havenbeheer en de havenontwikkeling
Gemeenten zijn zelf initiatiefnemer en vormgever van de samenwerking op operationeel niveau.
Gemeenten kunnen op dit vlak ook de samenwerking zoeken met bedrijven in de haven.
De gemeenten nemen hun verantwoordelijkheid als beheerder van de haven ten behoeve van de
economische ontwikkeling van de bedrijven.
De volgende operationele projecten zijn voorzien:
Project

Trekker

Betrokken partijen

Tijdpad/
fase

Operationeel havenbeheer
•

Opzetten van een periodiek uniform peilprogramma.

Gemeenten

RWS en alle

2018

gemeenten /OML
•

O.b.v. het gezamenlijke peilprogramma onderzoeken op welke

Gemeenten

wijze nauwer kan worden samengewerkt m.b.t. baggeren en/of

RWS,

2018-2021

gemeenten/OML

ander onderhoud.
•

Programma voor planmatig onderhoud

Gemeenten

RWS,

2018

Waterschappen en
alle gemeenten/OML
•

Optimaliseren van scheepsregistratie in de havens en inzet
van havenmeester

Roermond, Sittard-

•

Inzet van landelijke Riverguide app onderzoeken

Geleen en Maastricht

•

Internet en wifi toegankelijkheid havens

Gemeenten

Gemeenten Venlo,

2018

en OML

• Samenwerking toetsen met private eigenaren van havens in

Gemeenten

Stein, Gennep en Weert

Gennep en bedrijven

2018

die haven eigenaar
zijn

•

Organiseren informatiebijeenkomst met havenmeesters

Gemeenten

Gemeenten,

2018

Provincie
•

In beeld brengen kerngegevens van de havens (0-situatie), en

Gemeenten

Gemeenten

2018-2021

Gemeenten

n.t.b.

2018

Gemeenten

Gemeenten

2018-2021

deze ontsluiten
Contact bedrijfsleven
•

Accountmanagement vanuit Economische zaken

• Organiseren havenoverleg met bedrijfsleven.
Uniformeren verordeningen
•

Onderzoek naar mogelijkheden uniformering van havengelden
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Organisatiestructuur Blueports Limburg

Vanaf de start van de samenwerking tussen provincie en havengemeenten is gewerkt volgens het
onderstaande organisatieschema. Het platform Blueports Limburg bestaat uit het
Portefeuillehoudersoverleg en het kernteam.

Aan het Portefeuillehoudersoverleg nemen deel de gedeputeerde (voorzitter), de wethouders van
de gemeenten die de haven in hun portefeuille hebben, de directeur van ontwikkelingsmaatschappij
Midden-Limburg als eigenaar van haven Zevenellen en de directeur Netwerkmanagement van
Rijkswaterstaat.
Het portefeuillehoudersoverleg:
• Geeft uitvoering aan de samenwerkingsovereenkomst;
•

Stelt wijzigingen vast in de uitvoeringsagenda;

• Geeft opdracht aan het Kernteam om zaken gezamenlijk te onderzoeken of uit te voeren
conform de vastgestelde Uitvoeringsagenda;
• Zorgt voor een gezamenlijke profilering van de provincie Limburg als actieve regio in het
havenbeleid.

Deelnemers in het kernteam zijn medewerkers van de betrokken partijen. De Provincie levert de
ambtelijk voorzitter van het kernteam, die als ‘linking pin’ tussen het portefeuillehoudersoverleg en
het kernteam functioneert en als secretaris deelneemt aan het portefeuillehoudersoverleg.
Het Kernteam:
• Initieert projecten op beleidsmatig en strategisch niveau conform de vastgestelde
uitvoeringsagenda.
• Coördineert de projectgewijze operationele samenwerking.
• Stemt havengerelateerde projecten af.
• Onderhoudt contacten met bedrijfsleven, schippers/ binnenvaartbranche en regionale
samenwerkingsverbanden.

Overlegstructuur
Onder voorzitterschap van de gedeputeerde van Economische zaken van Provincie Limburg zal bij
voorkeur één keer per jaar een Portefeuillehoudersoverleg plaatsvinden. Het overleg vindt plaats
indien dit nodig is voor besluitvorming.
Het kernteam zal minimaal 3 keer per jaar bij elkaar komen en indien nodig zal dit vaker
plaatsvinden. Het kernteam zal ook uitgenodigd worden voor alle werkbezoeken en workshops die
georganiseerd worden. Daarnaast zullen diverse overleggen plaatsvinden van de operationele
werkgroepen onder leiding van de gemeentelijke projectleiders.
Voor overleg met het bedrijfsleven wordt er zoveel als mogelijk aangesloten op bestaande
overleggroepen in de regio’s, zoals Greenport Venlo, Smart Logistics Centre Venlo, Keyport 2020
en Limburg Economic Development en brancheorganisaties zoals ELC Limburg, BLN Schuttevaer
en de NVB.
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Financiën
Voor de samenwerking binnen het platform Blueports Limburg zetten partijen capaciteit in en
financiële middelen.
Voor de periode 2018-2021 (4 jaren) zijn de onderstaande bedragen gereserveerd bij de
deelnemende partijen.
Van dit budget worden o.a. onderzoeken betaald en de kosten voor werkbezoeken en
bijeenkomsten.
De provincie is beheerder van het budget. In 2019 zal deze bijdrage opgevraagd worden bij de
gemeenten en na afloop van de samenwerkingsperiode zal de provincie afrekenen op basis van de
daadwerkelijk gemaakte kosten.

Instantie

Budget 2018-2021 verdeelsleutel

provincie
Venlo
Venray
Sittard-Geleen
Maastricht
Maasgouw
Weert
Roermond
Leudal/OML
Stein
Gennep
Totaal

50.000
10.000
10.000
10.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
108.000

46,2%
9,3%
9,3%
9,3%
3,7%
3,7%
3,7%
3,7%
3,7%
3,7%
3,7%

Projecten havens Limburg

De deelnemende partijen leveren hun bijdrage aan de genoemde projecten op het vlak van
strategische samenwerking en operationele samenwerking.
Daarnaast hebben partijen ook nog eigen projecten in het kader van de havenontwikkeling.
Voor elke partij is een overzicht gemaakt van de projecten en de contactgegevens van de
verantwoordelijke bestuurder en ambtelijke contactpersoon.
Deze zijn in bijlage 2 als factsheets opgenomen.

Communicatie en promotie

Via de nieuwskanalen van de gemeenten en de provincie zullen de Blueports onder de aandacht
gebracht worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het logo.
Op de gemeentelijke websites moet informatie over de haven makkelijk vindbaar zijn. Hier kunnen
ook de gehanteerde verordeningen opgenomen worden.
Op de website van de provincie Limburg is actuele informatie te vinden over het platform Blueports
Limburg en andere havengerelateerde informatie:
www.limburg.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer//logistiek
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Bijlage 1 Overzicht gerealiseerde projecten
Overzicht gerealiseerde projecten Project

Betrokken partijen

Tijdpad/
fase

Leudal

OML

Marktanalyse en inrichtingsplan haven Zevenellen

2012

Onderzoek DBV: Levensvatbaar duurzaam biobased Zevenellen

2014

Stabiliteit taluds en havenpeiling

2015

Maastricht
Quick win I: aanleg nieuwe kades en baggeren haven

2011-2013

Quick win II: aanleg en vernieuwen kade

2011-2013

Masterplan haven Maastricht; uitwerken + acties

2011-2012

Verankering havens in organisatie en budget

2011

Investering haven; technische opwaardering, m.n. damwanden en

2013-2014

baggeren
Eigendommen en beheergrenzen haven op kaart, bedrijven en

2011

gebruikers haven (aantal ha en overslag in ton)
Roermond
Baggeren Willem Alexander haven QW 1

2011

Verplaatsing Kalle en Bakker in het kader van Jazz City

Gereed 2014

Aanleg cruiseterminal Arlo

Gereed 2016

Overdracht exploitatie en beheer Maashaven aan particulier

Gereed 2017

bedrijf
Hoogtemeting havenbodems en –oevers

WL, RWS

Gereed 2017

Venray
Toekomstvisie Haven Wanssum (2010), verdere uitwerking

2011

Quick win : Uitdiepen haven Wanssum en aanpassen haven

2011-2013

Totaal 4 mln, waarvan € 580.000 bijdrage gemeente en €
451.000 bijdrage gemeente als onderdeel aan GOW
Maasgouw
Regiovisie havens Midden-Limburg, afstemming met

2011-2012

Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg
Inventarisatie voorzieningen (o.a walstroom) haven Maasbracht

RWS/ KSV

Verdiepen invaart Prins Mauritshaven Wessem
Renovatie havenfront Maasbracht

2011-2012
2011-2013

RWS

2013-2014

(nieuwe afmeervoorzieningen en passantenhaven)
Stein
Baggerwerken haven Stein

2013

Samenwerking met Sittard-Geleen voor havenontwikkeling

2013-2014

Overleg met havenbedrijfsleven

2013-2014

Sittard-Geleen
Baggeren

2012

Aanleg nieuwe kade en uitbreiding terminalterrein met 4 hectare

2013

Venlo
Baggeren (gedeeltelijk)

2012

Ontwikkeling door private partij van nieuwe natte kavel

2014

Ruimtelijke visie voor de haven (Raadsbesluit 2014-10)

2014

Planontwikkeling uitbreiding barge Terminal

2013-2015

Weert
Quick-Win II: Aanleg Multimodale Terminal De Kempen

Weert, Provincie

Totaal: € 4,2 mln.

Limburg, Min. I&M,

2011-2016

Nyrstar, GVT,
Wetron
Rijkswaterstaat
Uitbaggeren vaargeul bij Venlo

RWS

2016

Nieuwe schutsluis bij Limmel

RWS

2016

Maaswerken aan Julianakanaal, geschikt maken voor 3,5m

RWS

2019-2020

Gezamenlijke inkoop baggeren met RWS als aanbestedende

Venray, Stein,

2011-2013

partij.

Maastricht, OML,

diepgang (laatste fase)
Projecten samen

Venlo, Maasgouw
Bedrijven en gebruikers haven (aantal ha en overslag in ton)

Alle gemeenten

2011

Havennetwerkvisie Limburg 2030

Allen

2012

Havenatlas

Alle gemeenten

2013

Onderzoek goederenstromen havens

Allen

2013

Grensoverschrijdende stromen via de Maasroute

Allen

2013

Interreg projecten HARRM en grenzeloze logistiek

Allen

2013

Overeenkomst 7x24 uur bediening Maasroute

Provincie, RWS

2013

Onderzoek facilitair bedrijf havenbeheer

Allen

2014

Film Logistics in Limburg

Provincie

2015

Venlo, Venray,

2015

Samenwerking Havenbedrijf Rotterdam-Noord-Limburg

Provincie

Onderhoudsmatrix havens

Gemeenten

2016-2017

Havenoverslagcijfers CBS

Alle gemeenten

2017
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Bijlage 2 factsheets
Havenprojecten per partner
Gemeente Leudal /
OML
Contactpersoon

Bas Schinck

Gemeente

b.schinck@leudal.nl,
Tel: 0475-859710
Beleidsmedewerker economische zaken

Contactpersoon

OML algemeen

OML

info@oml.nl
0475-426242

Wethouder

Piet Verlinden
Wethouder economische ontwikkeling
dhr. S. Hoppenbrouwers, directeur

Directeur OML
Betrokken personen

Nvt

0,1 FTE Gemeente Leudal
FTE

0,5 FTE OML

Middelen
Begroting O&B

Nvt

Investering haven

Ntb

Haven

Zevenellen

Eigendomstructuur

Haven eigendom van OML Zevenellen B.V. /gemeente is
aandeelhouder van OML.

Projecten

Herontwikkeling Bedrijventerrein Zevenellen tot een duurzaam

2015 en

Biobased Zevenellen

verder

Participeren, samen met andere partners, in de

2015-2018

vervolgstappen naar verdere professionalisering havenbeheer

Gemeente
Maastricht
Contactpersoon

Gerard Wijnands
gerard.wijnands@maastricht.nl
Tel: 043-3505242
Functie/afdeling Beheer

Wethouder

John Aarts
Wethouder Economie, mobiliteit en financiën

Marleen van Oeveren
Betrokken personen

Functie/afdeling Economie & Cultuur

FTE

0,1

Middelen
Begroting O&B

Ca. 58.000 euro per jaar.

Haven

Beaxtrixhaven

Eigendomstructuur

Gemeente Maastricht

2011-2017

(niet alle kades zijn in eigendom van de gemeente)

Projecten

Tijdpad
Onderzoek draagvlak voor havenverordening/havengeld

2014 en verder

Monitoring AIS ( Automatic Identification Systeem)

2014 en verder

Onderzoek integraal baggerplan oppervlaktewater en Wadi’s

2017 en verder

Maastricht

Projecten samen
Participeren, samen met andere partners, in de eerste drie
vervolgstappen naar professionalisering havenbeheer
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2015 en verder

Gemeente Roermond
Contactpersoon

Lieve Schmitz

gemeente

Lieveschmitz@roermond.nl
Tel: 0475 359 644
Afdeling Stedelijke Ontwikkeling

Contactpersoon OML

Chris Bosch
Bosch.c@oml.nl
Tel: 0475-426252,
Consultant

Wethouder

Angely Waajen-Crins
Wethouder Economische zaken en Volkshuisvesting
Raja Fick-Moussaoui
Wethouder Openbare ruimte en stedelijk beheer, Verkeer
en infrastructuur

Directeur OML

dhr. S. Hoppenbrouwers, directeur

Ralf Keulen en Freek van Geelen (Waterbeheerders
afdeling Beheer Openbare Ruimte)
Harry van de Wetering (havenmeester, afdeling Beheer
Openbare Ruimte) en Dennie Nelissen (havenmeester,
afdeling Beheer Openbare Ruimte);
Betrokken personen

Beleid: Lieve Schmitz

0,5 fte gemeente Roermond
0,2 fte OML (OML vertegenwoordigd de Gemeente
FTE

Roermond in het Blue Ports overleg)

Middelen

Begroting O&B

- Structureel havenbeheer € 39.000,- per jaar

2018 e.v.

- periodieke onderhoudsbudgetten voor

PM

onderhoud/baggeren.

Investering haven

PM

Haven

bedrijventerrein Willem-Alexander:
Mijnheerkenshaven, Lisbonnehaven, Schippershaven
Water: gemeente

Eigendomstructuur

Grond: privaat/gemeente

Projecten
Beheerplan Havens en Waterpartijen 2017 – 2026 is

2017

vastgesteld in juli 2017
Opstellen baggerplan havens en waterpartijen

2017

Baggeren Havens en waterpartijen

Pm

Planmatig onderhoud havens

2018-2021

Projecten samen

Gemeente Venray
Contactpersoon

Winand van der Kooij
Winand.van.der.kooij@venray.nl

Tel: 06 41 08 73 58
Functie: Senior beleidsmedewerker Economische Zaken

Wethouder

Jan Loonen
Wethouder Werken, waaronder Economische Zaken

Erik Weijzen, Patrick Schoenmakers, Peter de Vet, Jan
Raedts (havenmeester)
Betrokken personen
FTE

1

Middelen
Begroting O&B

€ 90.000,00

2011-2014

€ 7 mln (totale bijdrage aan de Gebiedsontwikkeling Ooijen

2011-2020

Investering haven

Wanssum waaronder de haven)

Haven

Wanssum

Eigendomstructuur

Gemeente (water en kaders); Bedrijven (bedrijfskavels)

Projecten

Tijdpad
Realiseren ontsluitingsweg havenuitbreiding

2017-2020

Uitbreiding haven in Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

2018 – 2019
–

Projecten samen

Venray, Venlo

Afstemming havenontwikkeling Venlo en Venray
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doorlopend

Gemeente Maasgouw
Contactpersoon

Maarten Mertens
m.mertens@gemeentemaasgouw.nl
afdeling Ontwikkeling, team Economie en maatschappij

Wethouder

Johan Lalieu
Wethouder Economie & Recreatie
Roger Huntjens
Projectleider majeure projecten
Lion Wagemans

Betrokken personen

Teamleider Economie en Maatschappij

FTE

0,1

Middelen
Begroting O&B

Reguliere posten

Haven

Wessem (Kanaal Wessem-Nederweert),

2015-2018

Wessem (Prins Mauritshaven),
Maasbracht (haven Koeweide),
Maasbracht (Oude Maas)
Eigendomstructuur

Gemeente en RVOB

Projecten

Tijdpad
Revitalisering havens/ natte bedrijventerreinen

2013 en verder

Maasgouw
•Koeweide Maasbracht
•Oude Maas/Bunkerhaven Maasbracht
•Nautische Boulevard Wessem (Prins Mauritshaven)
Doorontwikkeling servicecluster binnenvaart

2015 en verder

(scheepsbouw- en reparatiecluster), capaciteit
drijvende bokken
Projecten samen
Maasgouw en
Roermond

•Gezamenlijk peilen en visueel inspecteren van de
havens
•Programma voor planmatig beheer en onderhoud
havens

2015 en verder

Gemeente Stein
Contactpersoon

Laurie van Melick
Laurie.vanmelick@gemeentestein.nl
Tel: 046-4359346
Functie/afdeling: beleidsmedewerker Ruimte en Economie,
afdeling maatschappelijk en ruimtelijk beleid

Wethouder

Mevr. Natascha Wingelaar

Wethouder Domein P&O, economie en onderwijs
Betrokken personen
FTE

0,1

Middelen
Begroting O&B

Haven

2015-2021

Stein
(Overlaadhaven, Vloeistofhaven, Gashaven, Binnenhaven)

Eigendomstructuur

DSM Industriegrond en L’Ortye
Wessem Port Services (exploitant)
RVOB (water)

Projecten

Tijdpad
Monitoring bodemverontreiniging

2018-2021

Geluidsproblematiek haven Stein

2018-2021

Profilering in Logistiek Knooppunt Zuid Limburg en LED

2018-2021
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Gemeente
Sittard-Geleen
Contactpersoon

Raymond Ubachs
raymond.ubachs@sittard-geleen.nl
Functie/afdeling: Projectmanager Beleid
Cluster beleid, Team Ruimte en Economie

Wethouder

Pieter Meekels
Wethouder Economische Zaken

Betrokken personen

- Jure Alajbeg
Havenmeester; Cluster Ruimtelijke projecten en beheer
- Martin van Ingen
Havenmeester, ondersteuner ontwerp; Cluster Ruimtelijke projecten en
beheer

FTE

Indicatieve capaciteit 1,5-2 fte

Middelen
Begroting

Onderdelen in productbegroting zijn:
- “Havenrechten”
Exploitatie van de havens en de afschrijvingen van grote werken zoals
aanleg haveninsteek en groot baggerwerk.
- “Uitbreiding haven”
Zijnde de Bargeterminal met lasten, afdrachten, afschrijvingen, rente, en
inkomsten uit huur.

Haven

Gulick-Gelrehaven, Franciscushaven,
Overlaadhaven,

Eigendomstructuur

Gemeente: Gulick-Gelrehaven en Franciscushaven
RijkswaterstaatOverlaadhaven

Projecten

Projecten samen

Gemeente Venlo
Contactpersoon

Jan Mulders (tot 1-8-2018)
j.mulders@venlo.nl
Tel:077-3596782
Mob. 06-21547242
Beleidsadviseur EZ

Leon Peters (per 1-8-2018)
l.peters@venlo.nl
077-35 96750
06-4354072
Beleidsadviseur verkeer
Wethouder

Stephan Satijn
Wethouder Economische ontwikkeling c.a.
Havenmeester dhr. P. Wennekers

Betrokken personen
0,5 fte havenmeester
FTE

1 fte economisch beleidsadviseur

Middelen
Ca € 130.000,00 exploitatie en egalisatierekening
Begroting

(Havenmeester en regulier beheer)

Investering haven

Projectgebonden investeringen

2018

- Regulier beheer
- Wegwerken achterstallig groot onderhoud/ gedeeltelijk
uitbaggeren
- Uitbreiding Bargeterminal
Gedeeltelijk

€ 855.000,-

2018

Uitbaggeren haven
(eenmalig)
Haven

Industriehaven Venlo
Gemeente (water en kades)

Eigendomstructuur

Bargeterminal in erfpacht uitgegeven aan exploitant

Projecten

Tijdpad
Uitbreiding haven Venlo + regio Noord Limburg

2030

Uitbreiding Bargeterminal tot capaciteit van 225.000 teu

2018-2025

Vervolgaanvraag TEN-T subsidie voor uitbreiding

2018

bargeterminal en aanleg nieuwe railterminal
Realisatie uitvoering uitbreiding en aanleg

2018-2020

Gedeeltelijk uitbaggeren haven

2018

Uitvoeringsovereenkomst havengelden

2018

Projecten samen
trekker
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Gemeente Weert
Contactpersoon

Mathieu Dolders
M.Dolders@weert.nl
0495-575286Acquisitie & Projectmanagement
Bedrijventerreinen
Afdeling Ruimte & Economie

Wethouder

Dhr. Frans van Eersel
Wethouder Economische Zaken, Ruimtelijke Ordening
en Volkshuisvesting

Betrokken personen

Mathieu Dolders
0,1 voor deelname Blue Ports Limburg
0,2 voor projectmanagement Multimodale Terminal De

FTE

Kempen

Middelen
Begroting O&B

Onderhoud en beheer voor rekening terminalexploitant
Fase 2 van de terminalontwikkeling voor rekening

Investering haven

terminalexploitant. Kosten fase 2: circa € 7 mln.

Multimodale terminal Weert-Cranendonck bij Nyrstar;
Haven

Insteekhaven Industriekade Kanaalzone II.
Gemeente Weert (fase 1).

Eigendomstructuur

Multimodale Terminal De Kempen (fase 2).

Projecten

Tijdpad
Faciliteren bulkoverslag

2018

Realisatie fase 2 inclusief watergebonden warehouse

2018-2010

Realisatie Trimodaliteit d.m.v. spooraansluiting

2020-2022

Projecten samen
Weert en Stein

2018-2021
Afstemming met private eigenaren van havens

Gemeente
Gennep
Contactpersoon

Naida Djuheric, beleidsmedewerker EZ
n.djuheric@gennep.nl
0485-494141
Ellen Hoffmannplein 1 | Postbus 9003 | 6590 HD Gennep

Wethouder

Dhr. Lucassen

Betrokken personen
FTE

Middelen
Begroting O&B
Investering haven
Haven

Heijen

Eigendomstructuur

Gemeente is eigenaar van het water. Kades zijn in eigendom
van private partijen .
Private partijen zorgen zelf voor onderhoud bij hun kade. Er
is geen sprake van slibvorming in deze haven vanwege
ligging aan rijksvluchthaven.
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Provincie Limburg
Contactpersoon

Ruud Snijders
Rjh.snijders@prvlimburg.nl
tel: 06 1504 4171
Projectleider Blueports Limburg
Beleidsmedewerker, cluster Mobiliteit

Gedeputeerde

Drs. AMG Beurskens
Gedeputeerde voor Economie en Grondbedrijf
Rina Engelen. cmhj,engelen@prvlimburg.nl

Betrokken personen

Raymond Creemers. rjpjb.creemers@prvlimburg.nl

FTE

0,3

Middelen

Budget voor 2018-2021 tbv samenwerking Blueports

€ 50.000

Cofinanciering uitbreiding haven Wanssum

€ 2.000.000

Reservering cofinanciering uitbreiding bargeterminal Venlo

€ 5.000.000

Haven

Provincie is geen havenbeheerder of vaarwegbeheerder

Projecten
Infrastructuur

Tijdpad
Bruggen Zuidelijke Maasroute
Monitoring gebruik Maasroute

2015-2018

Europese subsidie TEN-T CEF

2015-2016

ruimte

Programma werklocaties 2020 met aandacht voor nat terrein

2015-2020

innovaties

Samenwerking bargeterminals Limburg

2016-2017

Deelname in programma CLINCH Clean Inland Shipping

2015-2018

duurzaamheid
kennisuitwisseling

Monitoring

voor een schonere binnenvaart

Rijkswaterstaat
Zuid Nederland
Contactpersoon

Robinia Heerkens

Robinia.heerkens@rws.nl
Tel: 06-51292245
Adviseur Water en Scheepvaart
Directeur

Erik Diepstraten
Directeur Netwerk Management

Betrokken personen

Afhankelijk van onderwerp.

FTE

0,1

Middelen
Begroting O&B

Werk-met werk maken bij onderhoud en beheer
(baggeren, peilen)

Investering haven

-

Quick win I

-

Haven

Sint Pieter

Eigendomstructuur

Water: Maas

Projecten

-

Project Maasroute (opwaardering naar klasse Vbschepen van Eijsden t/m Weurt), afronding voorzien
20182019

-

Visie ligplaatsen

-

Start evaluatie 7x 24-uurs bediening

Mogelijke toekomstige projecten

Projecten samen

-

Toekomstvisie Julianakanaal

-

Start evaluatie 7x24 uur bediening

-

Monitoring transport- en overslaggegevens (gebruik
maasroute)

-

Opstellen monitoringskaart

Mogelijke gezamenlijke projecten:
-

Baggeren vaarweg Maas en havens

-

Peilen vaargeul/ voorhavens/gemeentelijke havens

-

Inbreng Kennis/Advies bij projecten van gemeenten
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2014-2018

Colofon
Provincie Limburg
Afdeling Mobiliteit
Januari 2018
www.limburg.nl/binnenhavens

Colofon
Uitgave
Provincie Limburg
bezoekadres: Limburglaan 10 te Maastricht
postadres: Postbus 5700, 6202 MA Maastricht
tel.: +31 (0)43 389 99 99
e-mail: postbus@prvlimburg.nl
www.limburg.nl

1802 975

Samenwerkingsovereenkomst
Uitvoeringsagenda
Blueports Limburg
2018-2021
Partijen werken samen aan de
versterking van de economische
functie van de havens in Limburg.
januari 2018
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