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Betreft: Inbreng European Logistic Center (ELC) Limburg ten behoeve van coalitieakkoord

Geachte heer Koopmans,
Graag wil ik u van harte feliciteren met uw verkiezingsuitslag en u veel succes wensen bij het
opstellen van een beleidsprogramma voor de komende jaren. In dat kader wil ik u namens de
partijen die betrokken zijn bij de logistieke sector, verenigd in Europese Logistic Center (ELC)
Limburg, graag een aantal aandachtspunten meegeven.
Transport en logistiek dragen in aanzienlijke mate bij aan de economie en werkgelegenheid in onze
provincie. De provincie kent meer dan 2.000 logistieke bedrijven, circa 1 op de 8 mensen werkt in de
logistieke sector of is daar direct aan gerelateerd en 13% van het alles wat we met elkaar verdienen
hangt samen met transport en logistiek. Limburg kent in totaal circa 100 Europese Distributie Centra
(EDC's) van grote internationale spelers. De sector is afhankelijk van randvoorwaarden als goede
infrastructuur, uitstekende havens en (rail-)terminals, voldoende ruimte en gekwalificeerd personeel.
Terreinen waar de provincie als bestuurslaag een belangrijke rol speelt.
Concreet willen wij u op dit moment graag de volgende punten meegeven:
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Erkenning van logistiek als topsector voor de Limburgse economie.
Inzet op infrastructuur. Een goede lobby voor bijvoorbeeld de aanpak van de A2, A67 en
andere snelwegen maar ook zaken als een goede aansluiting op het onderliggende wegennet
en waar nodig voorfinanciering.
Stimuleren van goederenvervoer via water en spoor met goede havens en terminals. Op die
wijze kan een modalshift worden gerealiseerd, C02-uitstoot worden tegengegaan en het
wegennet worden ontlast. Daarnaast kunnen ook initiatieven op het terrein van 'smart
mobility' hieraan bijdragen.
Voldoende en veilige vrachtwagenparkeerplaatsen in de corridor tussen de randstad en het
(Duitse) achterland.
Ruimte voor grootschalige logistiek op een aantal aangewezen plekken in de provincie,
ruimte voor investeringen in verouderde bedrijventerreinen.
Zoals vele sectoren kampt ook de logistieke sector met een tekort aan (gekwalificeerd)
personeel en zijn sommige functies in het hogere kader moeilijk te vervullen. Deze
uitdagingen op het gebied van arbeidsmarkt willen we ook in de komende jaren graag onder
regie van de provincie samen oppakken.
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7.

Innovaties zijn cruciaal voor een sterke en competitieve sector in de komende jaren. De
aangekondigde verbreding van de Brightlands Campussen richting logistiek juichen wij toe en
wij participeren graag in individuele innovatieprojecten op het terrein van logistiek.

Uiteraard zijn er Lal van andere thema's waarop we in de komende jaren graag samenwerken met de
provincie om te werken aan een sterke logistieke sector en een sterke provincie Limburg. ELC
Limburg wil daar als dé belangenorganisatie van transport en logistiek in Limburg graag aan
bijdragen.
We zien uit naar een goede samenwerking in de komende periode.

Voorzitter ELC Limburg
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