Wij nodigen u uit…

Dat kunnen we niet alleen, dat moeten we met elkaar doen.
Vertegenwoordigers uit bedrijfsleven, kennisinstellingen, branche
verenigingen, belangenverenigingen en overheden hebben in het
najaar 2008 een eerste stap gezet. Via de website www.brabant.nl/
goederenvervoer kunt u kennis nemen van de resultaten van deze
gezamenlijk aanpak.
We zijn er van overtuigd dat de Brabantse Strategische Visie
Goederenvervoer een dynamisch proces moet blijven; net als het
goederenvervoer moet deze visie in beweging blijven. Wij nodigen
u uit, mee te denken over nieuwe projecten en deze in te dienen.
Ook is het mogelijk aan te haken bij lopende projecten.
Voor meer informatie verwijzen wij naar de website
www.brabant.nl/goederenvervoer of kunt u contact
opnemen met het projectsecretariaat (073) 681 29 11.

www.brabant.nl/goederenvervoer

Wij zijn ervan overtuigd dat we met de Brabantse Strategische Visie
Goederenvervoer Brabant vooruit helpen. Onze provincie kan zo haar
prominente economische positie handhaven en verbeteren, en tegelijkertijd
bereikbaarheid, leefbaarheid en milieuwaarden waarborgen.

Brabantse Strategische Visie Goederenvervoer
Brabant versterkt zich als topregio voor duurzaam goederenvervoer

Organisatie

Samen(werking) voor het juiste resultaat
Globalisering en groei van de wereldhandel zijn goed voor de economie. Ze zorgen
echter ook voor een forse toename van het goederenvervoer, op de weg, op het water,
op het spoor en in de buisleidingen. Dat geldt zeker voor de provincie Noord-Brabant,
waar het goederenvervoer een factor van belang is.
Als de huidige groeitrend zich doorzet, kent Noord-Brabant in 2025 een verdubbeling
van het goederenvervoer. Groei is bevorderlijk voor de economie maar minder positief
voor de bereikbaarheid, het leefklimaat en het milieu.

De Brabantse Strategische Visie Goederenvervoer wil hierin een balans vinden: met het verbeteren van de
bereikbaarheid naar en tussen de economische centra én tegelijkertijd rekening houden met ruimte,
leefbaarheid en milieu.
Deze visie is het resultaat van intensieve samenwerking tussen de provincie Noord-Brabant, het bedrijfsleven,
kennisinstellingen, belangenorganisaties en verschillende overheden. Uit die samenwerking zijn interessante en
waardevolle ideeën naar voren gekomen. Deze zijn vertaald naar een uitvoeringsagenda. Om onze provincie
bereikbaar en voor bedrijven aantrekkelijk te houden, werken wij samen aan slimme logistieke oplossingen.

Streefbeeld
Brabant versterkt zich als topregio voor duurzaam goederenvervoer

Actielijnen

Voorbeelden van projecten (22)

1	Maximale multimodaliteit en bereikbaarheid
bedrijventerreinen

–	Duurzame afwikkeling goederenstromen
door Noord-Brabant (actielijn 1)

2 Bewust, slim, schoon en veilig goederenvervoer

–	Creëren van voldoende en veilige rustplaatsen
langs (vaar)wegen (2)

3	Verankeren, delen en upgraden van kennis en
innovatie

–	Bundeling logistieke innovatie en kennis in
Brabant (3)

Ambassadeurs

Projecttrekkers

Coördinatoren

Projectteams

De organisatie loopt via de actielijnen en de projecten. Elke actielijn kent een
ambassadeur en een coördinator. Elk project heeft een projecttrekker en een
projectteam.

Ambassadeur
De ambassadeur bewaakt via zijn coördinator de voortgang van de projecten, treedt op bij knelpunten
en is prominent aanwezig bij het uitdragen van opvallende resultaten. De drie ambassadeurs komen
driemaal per jaar bij elkaar en zijn boegbeeld bij de 'Brabantse goederenvervoerdag', die eens per jaar
wordt georganiseerd. Dan krijgen alle betrokkenen informatie over de stand van zaken.
De ambassadeurs zijn:
1	bestuurder overheid voor actielijn 1: Yves de Boer, gedeputeerde mobiliteit Noord-Brabant
2 bestuurder bedrijfsleven voor actielijn 2 : Wil van Leijsen, EVO-regiobestuurder
3	hoogleraar voor actielijn 3: Peter de Langen, TU/e hoogleraar Goederenvervoer
(Cargo Transport en Logistics)
Coördinator
De coördinatoren vormen een belangrijke schakel in de uitvoering. Zij houden onder meer contact met
de ambassadeur en de projecttrekkers, hebben het overzicht over de actielijnen en adviseren over
ingediende projecten.
Projecttrekker
Een project wordt pas opgepakt als een trekker (extern of provincie) bekend is. Van de projecttrekkers
wordt onder meer verwacht dat zij projecten eenduidig formuleren en deze indienen bij de relevante
subsidieverlener, zicht houden op de organisatie, planning, kosten encommunicatie, en nemen
deel aan een periodiek projecttrekkersoverleg.
Projectteam
Het projectteam, dat de projecten uitvoert, bestaat uit vertegenwoordigers van de
diverse partijen.
Procesteam
Een provinciaal team ondersteunt het proces. Het bestaat uit een
procesbegeleider, een projectondersteuner en een communicatiemedewerker. Het projectsecretariaat is het algemeen aanspreekpunt.

