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Samenwerken aan Logistiek BrabantStad, een sterk internationaal concurrerend en duurzaam 

groeiend stedelijk netwerk. BrabantStad is het samenwerkings-
verband van de gemeenten Breda, Eindhoven, Helmond,  
's-Hertogenbosch, Tilburg en de provincie Noord-Brabant.
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De Logistieke Agenda Brabant zet het belang 
van de logisieke sector als belangrijke econo-
mische TOP-sector voor Brabant op de kaart.
Met focus op de inhoudelijke programmalijnen 
Arbeidsmarkt & onderwijs, Kennis & Innovatie, 
New Business en Infrastructuur & Ruimte 
kunnen we samen met onze partners de acties 
uitvoeren die nodig zijn om de ambities uit deze 
Agenda te realiseren. Zo zorgen we ervoor dat 
Brabant ook in de toekomst de logisitieke 
koppositie inneemt.

Met de Logistieke Agenda Brabant stimuleren 
we effectief en efficiënt de logistieke functies 
van Brabant. We leggen verbinding tussen de 
projecten in Oost-, West- en Midden-Brabant, 
en treden gezamenlijk naar buiten richting  
de belangrijke partners buiten Brabant. 
Nu de agenda helder is, moeten we snel de 
uitvoering centraal zetten. Om de effecten van  
de crisis te bestrijden, maar vooral ook om  
de logistieke sector in Brabant klaar voor de 
toekomst te maken. De wereld om ons heen 
staat allesbehalve stil, het is tijd voor actie!

 

We hebben in Brabant de goede ligging, kennis, 
economie en mensen om van logistiek verder 
een succes te maken. Het is een kwestie van  
slim verbinden met elkaar en op zoek gaan 
naar nieuwe mogelijkheden om dit succes 
verder uit te bouwen. De Logistieke Agenda 
Brabant laat zien hoe we hierop samen kunnen 
doorpakken. Aan de slag! 

‘ BELANGRIJKE 
ECONOMISCHE 
TOP-SECTOR’

‘ SLIMME  
VERBINDINGEN 
MAKEN’

‘ LOGISTIEK  
KLAAR VOOR DE  
TOEKOMST’

Willem Heeren,  
bestuursvoorzitter Dinalog

Burgemeester  
Peter Noordanus,  
voorzitter Midpoint Brabant

Gedeputeerde Bert Pauli,  
voorzitter Stuurgroep 
BrabantStad

De Logistieke Agenda Brabant is opgesteld in opdracht van het 
bestuurlijk combi-overleg B5 Economie, Ruimtelijke Ordening, 
Mobiliteit.  
 
De Stuurgroep Logistieke Agenda Brabant bestond uit: 
gedeputeerde B. Pauli, burgemeester P. Noordanus, W. Heeren, 
prof. dr. ir. J. Fransoo, wethouder J. van Loon, W. Versteijnen, 
wethouder S. Satijn.
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Noord-Brabant	heeft	de	afgelopen	10	tot	20	jaar	de	
kop	positie	gegrepen	in	de	concurrentie	om	logistieke	
activiteiten	met	andere	regio’s	in	Noordwest	Europa.	
De	basis	voor	deze	koppositie	is	gelegen	in	de	uitstekende	
geografische	ligging	aan	zowel	de	Noord-Zuid-corridor	
richting	België	en	Frankrijk	als	de	West-Oost-corridor	
naar	Duitsland,	Centraal	en	Oost-Europa.	Belangrijke	
mainports	en	belangrijke	Europese	afzetmarkten		zijn	‘om	
de	hoek’.	Om	deze	koppositie	ook	in	de	toekomst	te	kunnen	
bezetten	is	een	Logistieke	Agenda	Brabant	opgesteld.	
De	ambitie	van	deze	Logistieke	Agenda	Brabant	is	om	met	
verschillende	belanghebbenden	specifieke	acties	op	te	
zetten	en	uit	te	voeren,	waarmee	deze	koppositie	minimaal	
gehandhaafd	kan	worden		en	waar	mogelijk	versterkt.		

Het doel is om bestaande en nieuwe Brabantse 
bedrijven te ondersteunen in het benutten van 
groei kansen, die ze vanuit hun eigen logistieke 
ondernemerschap in de markt zien. 
De randvoorwaarden voor de groei van werk-
gelegen heid en toegevoegde waarde via onder-
nemerschap in Noord-Brabant worden 
gecreëerd via de uitvoering van vijf programma-
lijnen, door regionale overheden, intermediairs 
en onderwijsinstellingen. 
 

ENKELE HIGHLIGHTS BETREFFENDE  
NOORD-BRABANT ALS LOGISTIEKE TOPREGIO  
IN NEDERLAND:

Noord-Brabant is meest succesvolle  
logistieke provincie…
 Noord-Brabant is momenteel de meest 

succesvolle logistieke provincie van 
Nederland, en herbergt meer dan 30% van 
alle vierkante meters aan distributiecentra 
in Nederland. De regio kent ook rond de 
12% aan werkgelegenheid in logistieke 
functies bij alle bedrijven, en heeft veruit 
het hoogste aantal logistieke bedrijven als 
nieuwe vestiger binnengehaald in de 
afgelopen 10 jaar van alle provincies in 
Nederland. Het logistieke succes blijkt ook 
uit het feit dat West-Brabant in 2012 
wederom uitgeroepen is tot de logistieke 
hot spot van Nederland, en Midden-
Brabant nummer 3 is geëindigd.

…, maar dat is geen garantie  
voor de toekomst.
 Brabant is een logistieke topprovincie, 

maar mag niet de fout maken om op haar 
lauweren te gaan rusten. De competitie 
tussen binnen- en buitenlandse regio’s 
om logistieke activiteiten aan te trekken 
(in sommige gevallen: te behouden) is 
namelijk hevig, omdat dit een groeisector 
is in Noordwest Europa. Hetzelfde geldt 

voor Nederland: de logistieke sector is 
door het Kabinet uitgeroepen tot één van 
de negen Topsectoren. Ook voor Noord-
Brabant is logistiek een topsector, en 
daarom is gericht beleid om de koppositie 
in Noordwest Europa te behouden en 
versterken essentieel. 

Goed geschoolde en gemotiveerde  
arbeidskrachten…
 Logistiek betreft meer dan alleen transport- 

en opslagactiviteiten. In verschillende 
distributiecentra wordt tegenwoordig een 
groot aantal producten omgepakt, bewerkt, 
geassembleerd en gerepareerd, en dit zijn 
in toenemende mate werkzaamheden die 
om specifieke kennis en kunde vragen. 
Dit vraagt op zijn beurt om goed geschoolde 
en flexibele medewerkers, zowel op MBO 
als HBO/WO niveau. De NHTV in Breda is 
uitgeroepen tot de beste HBO-opleiding 
in de logistiek in Nederland, en de TU 
Eindhoven en UvT Tilburg hebben beide 
hoog gewaardeerde logistieke opleidingen. 
Ook via het Huis van de Logistiek komt 
ervaring en kennis op vooral MBO-niveau 
beschikbaar.

  MANAGEMENT- 
SAMENVATTING
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…leggen de basis voor nog meer  
logistiek ondernemerschap.
 De Logistieke Agenda Brabant zal vooral 

inzetten op het verder stimuleren van het 
logistieke ondernemer schap bij bedrijven 
in de provincie door voor de juiste rand-
voorwaarden te zorgen. Dit zal gebeuren via 
concrete acties in vijf programmalijnen, 
waarbij overheden, intermediairs en onder-
wijs- en kennis instellingen deze randvoor-
waarden voor verdere logistieke innovatie 
en samenwerking in de regio creëren.

  De Logistieke Agenda Brabant zet daar-
voor de koers uit, vertaald in concrete 
programma’s en projecten.

…in combinatie met triple helix- 
innovatiebeleid…
 Het Kabinet zet in op logistiek als één van 

de negen Topsectoren waarin geïnvesteerd 
wordt. Noord-Brabant zit in een unieke 
positie om hier een leidende rol in te spelen 
door de combinatie van de huidige logistieke 
bedrijvigheid, en de aanwezigheid van de 
logistieke kennisinstelling DINALOG naast 
de universiteiten, HBO’s en MBO’s.

…en een adequaat internationaal  
terminalnetwerk…
 Noord-Brabant kent per vierkante kilometer 

het dichtste intermodale terminalnetwerk 
van Nederland, met meer dan 10 inter-
modale terminals op het grondgebied van 
de provincie. De dichtheid en kwaliteit van 
de infrastructurele verbindingen via weg, 
water, spoor en buisleiding in Noord-
Brabant behoort eveneens tot de Europese 
top. Dit maakt dat er vrijwel geen Noord-
Brabants bedrijf is dat met een geschikt 
product niet concurrerend gebruik kan 
maken van intermodale transportdiensten 
van en naar de regio.

 STRUCTUUR UITVOERINGSAGENDA
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Programmalijn A: Stimuleren van samenhang en 
samenwerking in logistieke activiteiten
1 Instellen van de Taskforce Logistieke  

Agenda Brabant;
2 Evalueren Taskforce in 2014;
3 Stroomlijnen en afslanken overlegstructuur.

Programmalijn B: Investeren in de logistieke 
arbeidsmarkt en scholing
4 Oprichten arbeidsmarkt-coalitie voor logis-

tiek;
5 Verbeteren HRM-functie logistieke werk-

gevers;
6 Ontwikkelen arbeidsmarktprogramma’s  

en -projecten voor de logistiek;
7 Opstellen human capital roadmap logistiek 

voor West-Brabant;
8 Versterken imago;
9 Flexibiliseren logistieke opleidingen.

Programmalijn C: Investeren in logistieke kennis 
en innovatie
10 Versterken kennisinfrastructuur door  

investeringen;
11 Versterken kennisinfrastructuur door port-

folio  
van projecten en activiteiten;

12 Instellen overleg logistieke innovatie-
adviseurs/beleidsmedewerkers;

13 Ontwikkelen vraaggerichte innovatie-
projecten  
met nationale allure;

14 Stimuleren regionale bedrijfscommunities/
platforms.

Programmalijn D: Creatie van logistieke 
New Business
15 Strategische acquisitie en investerings-

bevordering;
16 Inventariseren en afstemmen regionale 

behoeften en doelstellingen;
17 Acquireren van kennisintensieve logistieke 

dienstverleners (3PL en 4PL).

Programmalijn E: Investeren in benodigde 
infrastructuur en ruimte voor logistieke  
activiteiten
18 Afstemmen goederenstromen via 

bestaande infrastructuur (Strategie Inland 
Hubs);

19 Afstemmen ontwikkelingsruimte bedrijven/
sector per regio (RRO);

20 Afstemmen ontsluiting bedrijventerreinen 
per regio (GGA);

21 Opstellen uitvoeringsprogramma nav 
punten  
19 en 20;

22 Verankeren Brabants logistieke infra-
structuur netwerk (in Kernnet Logistiek en 
TEN-T);

23 Inventariseren multimodaal bereikbare 
locaties  
en definiëren van kansen;

24 Uitvoeren vervolgonderzoek intermodal 
connectivity;

25 Ontwikkelen corridoraanpak per 
achterland corridor uit het logistieke 
netwerk.
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Logistiek
Het Topteam Logistiek omschrijft logistiek als 
‘de kennis en kunde die nodig is om de goederen  
en informatiestromen en de daarmee verbonden 
financiële stromen van grondstof tot eindproduct 
efficiënt, duurzaam en effectief te plannen, te 
organiseren, uit te voeren en te besturen’.

Daar voegt zij vervolgens aan toe: ‘Dit begrip 
“logistiek” omvat supply chain management, 
logistiek management en transportmanagement 
en gaat daarmee verder dan alleen transport. Het 
gaat om activiteiten van de logistieke sector zelf, 
de bijdrage van de logistiek als “enabler” voor de 
andere sectoren en de uitstralingseffecten. Sterk 
geconcentreerde logistieke activiteiten trekken 
andere economische activiteiten aan, zoals zake-
lijke en financiële dienstverlening.’

De logistieke sector is een belangrijke  
economische sector voor Nederland en zeker 
ook voor Brabant. Brabant ligt tussen grote 
zee havens, nabij diverse vliegvelden en midden 
in een dichtbevolkt afzetgebied. Brabant kent 
een sterk op export gerichte eigen industrie  
en heeft goede verbindingen over spoor, asfalt, 
water, door de lucht en via buis. Kortom,  
een sterke uitgangspositie voor logistieke 
bedrijvigheid.

Samenwerken in Brabant
In 2011 is in Tilburg/Midden-Brabant een  
logistieke TOP-conferentie gehouden over de 
samenwerking tussen regio’s en gemeenten 
langs de as A58/A67, gericht op de mogelijk-
heden tot versterking van de eigen èn de  
gezamenlijke logistieke concurrentiekracht.  
Dit initiatief is door de Brabantstadpartners 
opgepakt om de sterke uitgangspositie van 
Brabant optimaal te benutten door de logis - 
tieke sector in Brabant te versterken.  
Provincie Noord-Brabant en de gemeenten 
Breda, Tilburg, ’s-Hertogenbosch, Eindhoven 
en Helmond hebben daartoe samen met  

onder nemers, andere overheden en onderwijs- 
en kennisinstellingen deze Logistieke Agenda 
Brabant opgesteld.

Met extra coördinatie op basis van de Logistieke 
Agenda Brabant kunnen bestaande activiteiten 
beter dan nu op elkaar afgestemd worden en 
waar nodig nieuwe activiteiten gericht worden 
opgepakt. Zo worden de belangrijkste knel-
punten weggenomen en de grootste kansen 
verzilvert om de Brabantse logistieke sector  
te versterken.

Agenda
Deze Logistieke Agenda Brabant is een strate-
gische, triple-helix gedragen, agenda. Het biedt 
een overkoepelend overzicht van bestaand 
beleid, programma’s, projecten en andere  
voor de logistieke sector in Brabant relevante 
acties. In lijn met ‘Partituur naar de Top’ van  
het Topteam Logistiek, zijn daarvoor de belang-
rijkste speerpunten voor Brabant benoemd  
en als programmalijn verder uitgewerkt. Het 
betreft de programmalijnen gericht op arbeids-
markt en onderwijs, kennis en innovatie, new 
business, infrastructuur en ruimte en bovenal 
op het gebied van samenhang en samenwerking. 
Dit is vertaald in een gezamenlijke, triple-helix 
uitvoeringsagenda, bestaande uit diverse acties 
per programamlijn. Relevante stakeholders 
zullen door de BrabantStad-partners uitge-
daagd worden om zich samen én vanuit eigen 

‘ BRABANT LIGT 
TUSSEN GROTE 
ZEEHAVENS, 
NABIJ DIVERSE 
VLIEGVELDEN EN 
MIDDEN IN EEN 
DICHTBEVOLKT 
AFZETGEBIED’

  INLEIDING/ 
LEESWIJZER
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Omwille van de leesbaarheid zijn in dit rapport 
geen verwijzingen of bronvermeldingen  
opgenomen. Alle conclusies en stellingen  
in Deel A zijn gebaseerd op de informatie 
verkregen in de analysefase. Deel B beschrijft 
de resultaten van deze analysefase, en wordt 
afgesloten met een overzicht van geraad-
pleegde bronnen.

verantwoordelijkheid in te zetten voor uitvoering 
van de gewenste acties en projecten.

Leeswijzer
De Logistieke Agenda Brabant bestaat uit  
twee losse delen.

Deel	A ‘De Logistieke Agenda’, bevat de  
feitelijke agenda. Daarvoor gaat hoofdstuk 1  
in op het belang van de logistieke sector voor  
de concurrentiepositie van de Nederlandse 
economie. In hoofdstuk 2 wordt dit verder  
toe gespitst op Noord-Brabant. Vervolgens 
wordt dit in hoofdstuk 3 vertaald in de ambitie 
voor de logistieke sector richting 2030.  
Hoofdstuk 4 beschrijft de structuur van de 
uit voeringsagenda met de uitwerking per  
programmalijn en de benoeming van de 
concrete acties. Met hoofdstuk 5 eindigt dit 
deel. In dat hoofdstuk wordt ingegaan op de 
organisatie, het benodigde instrumentarium  
en de communicatie.

Deel	B ‘De Achtergronden’ is een samen-
bundeling van het resultaat van de analysefase, 
die de basis vormt van deze Logistieke Agenda 
Brabant. Daarin staan ook Facts & Figures met 
betrekking tot logistiek in Brabant, evenals een 
totaaloverzicht van activiteiten, projecten en 
overlegvormen die reeds onder de verschillende 
programmalijnen van toepassing zijn.
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NETWERK VAN DEELREGIO’S, INFRASTRUCTUUR EN TERMINALS VOOR LOGISTIEKE ACTIVITEITEN

 
Figuur 1  Bron: Ministerie van I&M, MIRT Projectenboek 2013

Met de havens van Rotterdam (nr. 1 in Europa)  
en Amsterdam (nr. 4), en de luchthaven Schiphol 
(nr. 3), staat Nederland al decennia lang bekend 
als de logistieke toegangspoort van en naar 
Europa. Ons land staat dan ook in de top-5 van 
diverse gezaghebbende logistieke ranglijsten die 
wereldwijd worden bijgehouden. Zo is Nederland 
nummer 4 op de Logistieke Performance Index 
2012 van de Wereldbank, en zelfs nummer 1  
op de Global Connectedness Index 2012 van  
de IESE Business School. In deze laatste rang-
lijst wordt de kwaliteit en kwantiteit van de  
logistieke verbindingen van 140 landen met 
elkaar vergeleken. Nederland wordt dan ook 
door veel internationalebedrijven gezien als een 
uitstekende vestigingsplaats voor Europese 
logistieke activiteiten. Het is dan ook niet voor 
niets dat meer dan 1.200 multinationals in de 
laatste tientallen jaren hebben gekozen voor 
vestiging van hun Europese Distributie Centrum 
(EDC) in Nederland.

Een zee- of luchthaven is zo sterk als haar 
verbindingen met de achterlandregio’s, waar de 
goederen worden bewerkt en uiteindelijk gebruikt. 
Dit geldt in het bijzonder voor de zee- en  
luchthavens in Nederland. Deze zouden zich 
nooit zo sterk ontwikkeld hebben zonder de 
uitstekende mogelijkheden voor het uitvoeren van  

1  BELANG LOGISTIEKE SECTOR VOOR CONCURRENTIE-
POSITIE NEDERLANDSE ECONOMIE
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middelen (DAF), sorteer systemen (Vanderlande), 
uitzendbureaus, lease maatschappijen en 
garages. 

Echter, zelfs bovenstaand overzicht geeft maar 
een beperkt beeld van de waarde van alle logis-
tieke activiteiten in Brabant. Naast de operaties 
bij logistieke dienstverleners, multinationals  
en retailers is logistiek ook een functionele 
bedrijfsactiviteit die in bijna elk bedrijf in Neder-
land voorkomt, of het nu in de industrie, handel, 
bouw of elders is. Een behoorlijk aantal 
bedrijven in Nederland verricht een groot deel 
van hun logistieke activiteiten, zoals opslag en 
transport, nog zelf, en hebben hiervoor vaak 
zelf logistieke medewerkers in dienst. Voor veel 
productiebedrijven in Brabant, zoals ASML, 
Heineken, Bavaria of de VDL Groep, is een 
excellent georganiseerde logistieke operatie 
essentieel om op voorsprong te blijven in de 
mondiale concurrentiestrijd.

Om de waarde van deze waaier aan logistieke 
activiteiten bij diverse bedrijven goed weer  
te geven heeft TNO het logistieke sectorhuis 
ontwikkeld, met vijf categorieën van logistieke 
activiteiten. Dit logistieke sectorhuis geeft  
de integrale betekenis van logistiek voor onze 
samenleving weer, en is inmiddels overgenomen 
door het Rijk, CBS en andere overheden. Het 
sectorhuis wordt gebruikt om gericht beleid 
voor de logistieke sector te kunnen voeren, 

kelen en beheren, zoals bijvoorbeeld Ricoh, 
Amgen, Sony, LG Electronics en Chevrolet 
gedaan hebben. Naast voor internationale 
distributie is Brabant vanwege de centrale 
ligging t.o.v. de belangrijkste bevolkings-
concentraties in de Benelux ook een geliefde  
vestigingsplaats voor nationale distributie-
activiteiten. Dit geldt bijvoorbeeld voor retailers 
die in heel Nederland of de Benelux vestigingen 
hebben, zoals Xenos, Sligro en Jumbo. Naast 
deze op fysieke distributie georiënteerde 
bedrijven is er ook een groot aantal bedrijven  
in Brabant actief dat allerhande logistieke  
diensten aanbiedt. Voorbeelden hiervan zijn  
diverse expediteurs, vrachtagenten en toeleve-
ranciers, zoals producenten van transport-

logistieke operaties in vooral Noord-Brabant. 
Deze regio is geografisch optimaal gelegen, 
direct tussen enkele van de grootste havens van 
Europa, waaronder Antwerpen en Rotterdam, 
en de Europese markt met bijna 500 miljoen 
consumenten. De dichtheid en kwaliteit van de 
infrastructurele verbindingen via weg, water, 
spoor en buisleiding in Brabant behoort even-
eens tot de Europese top. Noord-Brabant 
beschikt zelfs over een eigen deepsea haven, 
namelijk Moerdijk. Daarnaast is er een flink 
aantal op maat gesneden bedrijventerreinen 
voor logistieke operaties, en personeel dat 
onder bedrijven als logistieke geschoold en 
gemotiveerd bekend staat. Hiermee biedt het 
Brabantse netwerk een ideale voedingsbodem 
voor de ontwikkeling van logistieke operaties 
van topklasse. 
 
De logistieke sector in ons land, en ook in 
Brabant, heeft zich de laatste tientallen jaren 
sterk ontwikkeld, met transport-, over- en 
opslagbedrijven die steeds meer zijn uitgegroeid 
tot allround logistieke dienstverleners. Enkele 
voorbeelden uit de provincie zijn Vos Logistics, 
De Rooy, Jan de Rijk en Gebr. Versteijnen, naast 
uiteraard de vestigingen van wereldspelers als 
DHL, Kuehne + Nagel, UPS, Synchreon en CEVA 
Logistics. Al deze bedrijven voeren vaak Europese 
distributieactiviteiten uit voor internationale 
bedrijven. Deze multinationals kunnen er ook 
voor kiezen zelf een EDC in Brabant te ontwik-

‘ DE LOGISTIEKE  
FUNCTIE IS 
ESSENTIEEL 
VOOR DE  
NEDERLANDSE 
EN BRABANTSE 
ECONOMIE’



5 Support activiteiten
 15 support activiteiten
 • financiën: leasing, 
  accountancy, verzekering, 
  bancair
 • wet/regelgeving: juridisch, 
  douane, certificering
 • informatie: marketing, IT,
  consultancy
 • arbeid: uitzend, opleiding,
  beveiliging
 • goederen: onderhoud,
  materials handling
  

4 Ketenregie
 • Besturen en beheersen van logistieke netwerken

3 VAL en VAS
 • Value added logistics: van ompakken tot repareren
 • Value added Services: van call centers tot 
  financiële diensten

2 Opslag en warehousing
 • Opslag: aanhouden van voorraden
 • Warehousing: optimaliseren van voorraadhoogte

1 Transport en  overslag
 • Transport: vervoer van A naar B
 • Overslag: tussen/binnen vervoerswijzen
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waarbij rekening wordt gehouden met het 
belang van alle partijen met logistieke opera-
ties en activiteiten.

Met dit sectorhuis als raamwerk is berekend dat 
ruim één op de acht werkzame personen in 
Nederland, oftewel 934.000 personen, zich in 
2010 dagelijks bezighielden met logistieke activi-
teiten (Bron: BCI/TNO, 2013). Dit is ruim twee 
maal zoveel als de 5,2% werkgelegenheid die de 
sector vervoer en opslag Nederland in 2010 
opleverde. Deze logistieke activiteiten leveren 
een totale toegevoegde waarde op van ruim  
66 miljard Euro, dit is eveneens ca. 12% van de 
Nederlandse economie. Voor Brabant zou dit 
een logistieke werkgelegenheid van ca. 140.000 
personen betekenen, en een toegevoegde 
waarde van ca. 10 miljard Euro. 
Uit deze cijfers blijkt dat de logistieke functie 
essentieel is voor de Nederlandse en Brabantse 
economie. Dit blijkt ook uit de benoeming van 
de sector Logistiek als één van de negen 
Topsectoren door het Kabinet. Deze Topsec-
toren vormen gezamenlijk de motor van de 
Nederlandse economie, en hier moeten de 
concurrentiekansen voor groei gepakt worden.  
De Nederlandse overheid concentreert daarom 
samen met het bedrijfsleven de komende jaren 
haar investeringen in innovatie in deze negen 
Topsectoren. Om dit te faciliteren zijn onder 
andere het Topteam Logistiek en het logistieke 
kenniscentrum DINALOG opgezet. 

 
Figuur 2  Logistiek is meer dan vervoer en opslag: opbouw Logistiek Sectorhuis  (bron: TNO 2008)
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•	 Het logistieke kenniscentrum DINALOG is 
enkele jaren geleden gevestigd in Breda 
met de missie om logistieke innovatie, 
ketenregie en samenwerking tussen 
bedrijven en kennisinstellingen in Neder-
land via onderzoeksprojecten van de grond 
te krijgen. Het kenniscentrum werkt voor 
heel Nederland, maar de aanwezigheid  
van DINALOG in Noord-Brabant zorgt voor 
de vestiging van verschillende logistieke 
start-ups in en rond Breda. 

De huidige en voorgenomen activiteiten van  
het Topteam Logistiek en DINALOG geven het 
Nederlandse bedrijfsleven de kans om samen 
met kennisinstellingen en overheden te werken 
aan logistieke verbeteringen in ketens en 
processen, om zo de Europese concurrentie  
op de langere termijn voor te blijven.

•	 Het Topteam Logistiek zet met haar  
activiteiten de komende jaren in op het 
verbeteren van de samenwerking tussen 
bedrijven, overheden en kennisinstellingen 
om tot een optimaal samenhangend  
logistiek systeem te komen. Een dergelijke 
intensieve samenwerking (ook wel triple 
helix genoemd) heeft in Brainport Zuidoost-
Brabant zijn vruchten afgeworpen. De 
opzet van het genoemde samenhangende 
logistieke systeem gebeurt onder andere 
via de opzet van een neutraal logistieke  
ICT platform en de ontwikkeling van een 
synchromodaal transportsysteem.  
Daarnaast wordt ingezet op de verdere 
ontwikkeling van ketenregie via de opzet 
van Cross Chain Control Centers, en het 
verbeteren van het logistieke innovatie- en 
vestigingsklimaat in het algemeen.  
Het Topteam Logistiek zet ook in op een 
Human Capital Agenda voor de sector,  
die acties bevat waardoor medewerkers 
nieuwe vaardigheden kunnen leren om 
optimaal deze Platforms, systemen en 
Centers te kunnen besturen en beheersen.
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Noord-Brabant ligt op een kruispunt van snel-, water- en 
spoorwegen, en kent verschillende stedelijke agglomeraties 
die hebben gezorgd voor een snelle ontwikkeling van trans-
port- en opslagactiviteiten. De sector vervoer en opslag is 
dan ook een belangrijke sector voor de Brabantse 
economie, waar 4,9% van de beroepsbevolking in 2010 een 
baan had. In West- en Midden-Brabant, dichter bij de zeeha-
vens, lag dit percentage met respectievelijk 6,1% en 5,8% 
hoger dan in Noordoost en Zuidoost Brabant met respectie-
velijk 4,2% en 4,0%. De reden is dat in deze laatste twee 
deelregio’s de industrie een grote rol in de totale werkgele-
genheid speelt. Echter, onder deze industriële werkgele-
genheid vallen ook logistieke activiteiten, uitgevoerd door de 
werknemers van deze industriële bedrijven. Ook in de groot- 
en detailhandel en bouw zijn er vele Brabanders die dage-
lijks hun brood verdienen met logistieke activiteiten. Bovenal 
moet niet worden vergeten dat de industriële sector die in 
Brabant sterk vertegenwoordigd is (van agro tot high tech) 
zelf een grote vervoersvraag genereert. Dat maakt de regio 
interessant voor logistieke bedrijven die op deze marktvraag 
willen inspelen.
Het belang van de logistieke sector voor de Brabantse 
economie kan ook in kaart gebracht worden via het aantal 
vierkante meters aan distributiecentra dat in de Brabantse 
regio’s aanwezig is. Ruim 6 miljoen m2 distributiecentra, van 
de ruim 20 miljoen m2 die in Nederland aanwezig is, ligt in 
Brabant. Dit betekent een aandeel van ruim 30% voor de 

 

OVERZICHT VAN DISTRIBUTIERUIMTE IN M2 IN RANDSTAD EN ZUID-NEDERLAND IN 2010

 
Figuur 3  Bron: DTZ Zadelhoff 2011

2  BELANG LOGISTIEKE SECTOR 
VOOR NOORD-BRABANT 
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Figuur 4  Bron: Logistiek Magazine 2012

LOGISTIEKE HOTSPOTS VAN NEDERLAND regio. Deze distributiecentra zijn gevestigd over de hele 
provincie: van Moerdijk en Bergen op Zoom in het westen  
tot en met Oss, Veghel en Helmond in het oosten. 

De sector logistiek heeft zich in de loop der jaren sterk 
ontwikkeld vanuit de traditionele vervoer en opslag activi-
teiten in de regio. Dit is duidelijk te merken in de distributie-
centra in de regio, waar tegenwoordig veel meer 
waardetoevoegende activiteiten plaatsvinden dan alleen 
op- en overslag. Brabant kent enkele honderden grote en 
kleinere distributiecentra, waar waarde wordt toegevoegd 
aan de goederen die aangevoerd en bewerkt worden. Deze 
activiteiten variëren van om- en uitpakken, labellen, snijden, 
mengen en mixen en kwaliteitsinspecties tot en met complete 
assemblage en reparatie van producten. Daarnaast worden 
in steeds meer distributiecentra retourstromen behandeld, 
waarbij voor producten wordt beoordeeld of ze onder de 
garantie vallen en eventueel gerepareerd moeten worden. 
Ook de financiële afhandeling van deze retourstromen vindt 
meer en meer in het distributiecentrum plaats. Door de 
opkomst van al deze activiteiten vindt meer en meer keten-
regie bij Brabantse bedrijven plaats, wat leidt tot een sterker 
gewortelde logistieke sector. Het succes van de logistieke 
sector in Brabant zorgt ervoor dat de Brabantse regio’s elk 
jaar hoog eindigen in de verkiezing van de logistieke hot spot 
van Nederland. In 2012 eindigde de regio West-Brabant op 
nummer 1 en Midden-Brabant op nummer 3, terwijl Oost-
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Figuur 5  Bron: STEC Groep 2011

OVERZICHT AANGETROKKEN GROTERE LOGISTIEKE BEDRIJVEN TUSSEN 2001-2010 Brabant op nummer 6 eindigde. Dit succes geeft goed aan 
dat de hele regio door bedrijven in de sector logistiek als 
onderscheidende vestigingsplaats wordt gezien. Continue 
marktgerichte vernieuwing van ruimte-aanbod, faciliteiten 
en diensten is nodig om deze top positie te behouden. De in 
ontwikkeling zijnde Havenstrategie 2020 van de gemeente 
Moerdijk, het Havenschap Moerdijk en de provincie Noord-
Brabant beoogt daar een voorbeeld van te zijn.
Onderzoek van de STEC Groep wijst uit dat Noord-Brabant 
de laatste 10 jaar erg aantrekkelijk is geweest voor grotere 
logistieke investeringen, zeker in vergelijking met de rest 
van Nederland. Het gaat dan om grotere distributie centra  
(> 50 werknemers), die zich in de periode 2000-2010 in 
Nederland hebben gevestigd, en de extra werkgelegenheid 
die deze vestigingen met zich heeft meegebracht. De regio 
West-Brabant blijkt met 30 nieuwe grotere logistieke  
vestigingen en ruim 4.000 arbeidsplaatsen in 2000-2010 
verreweg het meest succesvol van alle Nederlandse regio’s. 
Voorbeelden van grote nieuwe vestigers in de regio zijn 
onder andere Calvin Klein, Dr. Kolb, Samsung en Abbott 
Laboratories. De regio Midden-Brabant is een goede 
tweede, met 10 nieuwe grotere logistieke vestigingen over 
2000-2010, en ruim 1.500 nieuwe arbeidsplaatsen. Samen 
met de regio Noord-Limburg hebben deze twee regio’s de 
meeste succesvolle acquisities van grootschalige logistieke 
bedrijvigheid achter hun naam staan. Deze drie regio’s 
scoorden hiermee veel beter dan de andere regio’s in 
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Nederland, inclusief de mainports. Verschil-
lende andere regio’s trekken in mindere mate 
ook logistieke activiteiten aan, maar deze acti-
viteiten zijn vaak kleinschaliger van omvang 
(regionale DC’s), en hebben daarom minder 
effect op de regionale economie.

In figuur 5 zijn Roosendaal, Moerdijk en Tilburg 
de drie steden die in 2000-2010 het meest in 
trek waren voor een nieuwe logistieke vestiging. 
Dit had verschillende redenen:
•	 de drie steden liggen op korte afstand van 

de grote havens Antwerpen en Rotterdam;
•	 er waren voldoende grote en goed gelegen 

kavels beschikbaar op bedrijventerreinen 
die goed multi modaal ontsloten waren;

•	 de beschikbaarheid van gemotiveerde en 
goede geschoolde werknemers was hoog;

•	 de clustering van logistieke bedrijven 
maakte  
samenwerking met andere partijen meer 
kansrijk;

•	 de medewerking van regionale overheden 
werd  
in het algemeen als erg groot ervaren. 

Dit alles maakte dat bedrijven in de afgelopen 

10 jaar vertrouwen bleken te hebben in een 
investering in een  
ongestoorde en kosteneffectieve logistieke 
operatie  
in Brabant. Dat blijkt overigens niet alleen uit 
nieuwe  
vestigingen. Reeds lang in Brabant gevestigde 
logistieke dienstverleners hebben hun op Europa 
gerichte activiteiten  
in deze provincie verder uitgebreid. Ook tal van 
bestaande distributiecentra van verladers zijn 
in de loop der jaren gegroeid, door meer waarde 
toegevoegde activiteiten, maar bijvoorbeeld ook 
door meer landen vanuit het in Noord-Brabant 
gevestigde distributiecentrum te bedienen.

•	 Ondanks dit positieve beeld kan Brabant 
het zich niet permitteren op de lauweren  
te gaan rusten. Om ook in de toekomst 
aantrekkelijk te blijven voor (nieuwe)  
logistieke activiteiten is continue aandacht 
nodig voor 5 randvoorwaarden:

•	 Infrastructuur en terminals (1): 
 De infrastructurele ontsluiting van Brabant 

is momenteel goed te noemen, met een 
dicht netwerk van kwalitatief goede snel-

wegen, spoorwegen, vaarwegen klasse IV 
en V en intermodale terminals om de  
groeiende goederenstromen op te vangen. 
Over de weg wordt jaarlijks circa 190 
miljoen ton aan goederen vervoerd van en 
naar Brabant. Het gebruik van dit infra-
structurele netwerk is echter ook intensief. 
Vooral wat betreft de snelwegen moet  
er continu gewerkt blijven worden om 
bestaande en toekomstige fileknelpunten 
op te lossen. Vooral de snelwegen A58 en 
A67 geven reden tot zorg op dit vlak, en  
de discussie over investeringen om de 
capaciteit van deze snelwegen op korte 
termijn te verruimen is momenteel gaande. 
Wat betreft multimodale water- en  
spoor-containerterminals is Brabant  
eveneens goed bedeeld, met terminals  
voor containeroverslag in Moerdijk,  
Bergen op Zoom, Oosterhout, Waalwijk, 
Tilburg, ’s-Hertogenbosch, Oss, Veghel, 
Cuijk en Eindhoven. Dit netwerk van 
binnenvaart- en spoorterminals biedt voor 
veel bedrijven in het overgrote deel van de 
provincie een concurrerend alternatief  
voor het wegtransport. Daarnaast is de 
aanwezigheid van de mogelijkheid tot 
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Figuur 6  Bron: KIM 2012

OVERZICHT VAN AANTAL EN DEKKING MULTIMODALE TERMINALS IN NOORD-BRABANT 
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• Arbeidsmarkt en opleiding (3): 
 De arbeidsmarkt voor logistieke activi-

teiten in Brabant is momenteel goed te 
noemen. Op langere termijn dient, door 

in vestiging, verschillende keuzemogelijk-
heden in de provincie heeft, hetgeen een 
belangrijke rol kan spelen bij de beslissing 
voor daadwerkelijke vestiging. 

deepsea vervoer van en naar Moerdijk  
een belangrijke troef voor de Brabantse 
logistieke sector. Een laatste specifieke 
mogelijkheid die Brabant biedt betreft het 
gebruik van de buisleidingstraat tussen 
Rotterdam, Moerdijk en Antwerpen. Dit kan 
vooral voor grote productiefaciliteiten een 
extra vestigingsplaatsfactor zijn.

• Logistieke parken (2): 
 Noord-Brabant kent een flink aantal 

bestaande en toekomstige bedrijven-
terreinen dat zeer geschikt is voor uitbrei-
ding van bestaande en vestiging van nieuwe 
logistieke bedrijvigheid. Zeven van deze 
bedrijventerreinen worden ook genoemd  
in de top 30 van Logistieke Parken in 
Nederland, die jaarlijks wordt samengesteld 
door het vakblad Logistiek. Het betreft 
terreinen in Bergen op Zoom (TNP),  
Moerdijk (Haven), Roosendaal (Borchwerf), 
Breda (Hazeldonk), Waalwijk (Haven Zes/
Zeven), Tilburg (Vossenberg) en Oss 
(Vorstengrafdonk). Uiteraard zijn er naast 
deze zeven nog andere logistieke parken in 
Brabant, zoals De Rietvelden in Den Bosch, 
De Dubbelden in Veghel en Weststad in 
Oosterhout. Daarnaast wordt binnenkort 
het Logistieke Park Moerdijk ontwikkeld, 
waar 150 hectare beschikbaar komt voor 
nieuwe logistieke activiteiten. Dit maakt dat 
een logistiek bedrijf, dat geïnteresseerd is 

  
Figuur 7  Bron: Logistiek Magazine 2012

ZEVEN NOORD-BRABANTSE BEDRIJVENTERREINEN IN TOP-30 LOGISTIEKE PARKEN 2012
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• Medewerking van regionale overheden (5):
 Voor succesvolle uitbreiding van bestaande 

en vestiging van nieuwe logistieke activi-
teiten in is het noodzakelijk dat regionale 
overheden en intermediairs net zo actief 
blijven optreden als dat in de afgelopen  
10 jaar is gebeurd. Naast een goed  
georganiseerde regionale overheid is  
hiervoor ook voldoende beschikbaarheid 
van goede informatie over de koppositie  
van Brabant in logistieke werkgelegenheid 
en aantal aangetrokken vestigingen van 
belang. Goede en recente informatie op  
dit gebied stelt de overheid in staat om  
het logistieke sectorbeleid te monitoren  
en waar nodig bij te stellen.

Om het behaalde succes voor de regionale 
economie ook in de toekomst te handhaven  
en verder uit te breiden, is het van groot belang 
dat overheden, bedrijven en kennisinstellingen 
gezamenlijk blijven werken aan de boven-
genoemde randvoorwaarden. Ook de grotere 
Brabantse producenten hebben veel belang  
bij een excellente logistieke afhandeling, denk 
hierbij aan bedrijven als Philips, Mars, Bavaria, 
Suikerunie en Heineken. Deze Logistieke 
Agenda Brabant biedt hier mogelijkheden voor, 
en heeft dan ook als doel om het logistieke 
ondernemerschap van bedrijven maximaal de 
ruimte te geven, rekening houdend met andere 
belangen in de provincie. Het stimuleren van  

van het logistieke kenniscentrum DINALOG 
praktische mogelijkheden om sneller tot 
een netwerk van bedrijven te komen die 
samen willen werken aan logistieke  
innovatie. Het in te richten Kennis-
DistributieCentrum geeft hier regionaal 
mogelijkheden voor, terwijl de Topsector 
Logistiek op landelijk niveau kansen  
voor logistieke innovatie biedt. Belangrijk  
is om niet alleen de ‘front runners’ bij  
samenwerkings- en innovatieprojecten  
te betrekken. Veel innovatiekansen liggen 
juist ook bij de grote groep middelgrote  
en kleine bedrijven, die ondernemerschap 
en innovatiedrang in hun DNA hebben, 
maar tegelijkertijd ‘verleid’ moeten worden 
tot een praktische innovatiestrategie.

demografische ontwikkelingen, wel 
gewaakt te worden voor de dreiging van een 
tekort aan arbeidskrachten. De scholings-
mogelijkheden voor logistiek in de provincie 
zijn eveneens goed, met WO-opleidingen in 
Tilburg en Eindhoven, HBO-opleidingen  
in Breda, ’s-Hertogenbosch en Eindhoven 
en MBO-opleidingen op diverse locaties.  
De logistieke opleiding van het NHTV in 
Breda is in 2012 zelfs uitgeroepen tot de 
beste opleiding op zijn vakgebied. Ook  
de aanwezige logistieke bedrijven zijn in  
het algemeen tevreden over zowel de 
beschikbaarheid als de motivatie van 
arbeidskrachten. Het is voor de toekomst 
echter wel belangrijk om te blijven  
investeren in aantrekkelijke logistieke 
opleidingen en training-on-the-job om 
bestaande werknemers en jeugdigen  
blijvend te interesseren voor een logistieke 
functie. Het onlangs in Tilburg geopende 
Huis van de Logistiek speelt daarop in door 
zich als een ‘broeinest’ van logistiek talent, 
training en services te ontwikkelen.

• Logistieke kennis en innovatie (4): 
 Met de ruime aanwezigheid van universi-

teiten, hogescholen en MBO-opleidingen 
met een logistieke afstudeervariant is de 
kans op creatie en uitbouw van logistieke 
kennis en innovatie in Brabant voor een deel 
geborgd. Daarnaast geeft de aanwezigheid 

‘  INVESTEREN IN 
AANTREKKELIJKE 
LOGISTIEKE 
OPLEIDINGEN 
EN TRAINING- 
ON-THE-JOB’
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is vervolgens het vertrekpunt van het starten  
van synchromodale diensten. Een voorbeeld  
is de samenwerking tussen Fuji, Samsung  
en Sony in Tilburg met de Rail en Barge 
Terminal Tilburg en ECT in Rotterdam. Deze 
partijen hebben gezamenlijk een synchro-
modale pilot tussen Tilburg en de zeehaven-
terminal in Rotterdam opgezet, waarbij in 
sommige gevallen een overslag in Moerdijk 
plaatsvond. Deze synchromodale pilot was  
de eerste die door het Topteam Logistiek  
geïnitieerd werd. 

De Logistieke Agenda Brabant is er  
uiteindelijk dus op gericht om ondernemers  
in de regio zoveel als mogelijk te stimuleren  
en via de juiste randvoorwaarden in staat 
 te stellen dit soort innovaties na te jagen  
en zo logistiek ondernemerschap te tonen. 

dit logistieke ondernemerschap is essentieel, 
want uiteindelijk zijn het de ondernemers  
zelf die het initiatief nemen om innovatie  
in logistieke processen tot stand te krijgen. 
Enkele voorbeelden:

•	 De verladers Kimberly-Clark (hygiëne-
papier) en Unilever Personal Care werken 
sinds 2004 met dienstverlener Kuehne + 
Nagel samen om gezamenlijk hun 
goederen te distribueren naar een groot 
aantal gezamenlijke klanten.

•	 Mars Nederland werkt samen met Bavaria 
om waar mogelijk de binnenvaart te 
gebruiken voor het vervoer van en naar 
diverse Oost-Brabantse terminals.

•	 Een groot aantal boomkwekers in Zundert 
en omgeving werkt samen om tot gebun-
delde distributie richting gedeelde klanten 
te komen.

Verschillende logistieke dienstverleners in 
Brabant zijn momenteel reeds nauw betrokken 
bij de opzet en inrichting van synchromodale 
netwerken, waarbij voor de verladers naar 
keuze goederen per weg, water of spoor 
vervoerd kunnen worden. Daarvoor is kritische 
massa nodig, die Brabant door zijn industriële 
verladers, groothandels en logistieke  
dienstverleners heeft. Die kritische massa  
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De logistieke sector in Brabant heeft in de  
afgelopen 10 tot 20 jaar een onderscheidende 
koppositie in de logistieke sector binnen en 
buiten Nederland opgebouwd. De basis hiervoor 
was gelegen in de uitstekende geografische 
ligging van de regio, tussen de mainports en 
belangrijke Europese afzetmarkten. Dat geldt 
zowel voor de Noord-Zuid-corridor richting 
België en Frankrijk als de West-Oost-corridor 
naar Duitsland, Centraal en Oost-Europa.  
De ambitie is om deze Europese koppositie 
minimaal te handhaven, en waar mogelijk te 
versterken. De bestaande en mogelijk nieuwe 
Brabantse bedrijven zijn hiervoor uiteindelijk 
verantwoordelijk, door het benutten van  
marktkansen via logistiek ondernemerschap. 
De randvoorwaarden voor de groei van logis-
tieke activiteiten in Brabant worden daarbij 
gecreëerd door regionale overheden, inter-
mediairs en onderwijsinstellingen. 

Daarbij is het goed om te beseffen dat de logis-
tieke potenties van Brabant niet tot hun recht 
komen in ‘splendid isolation’. Om Noord-Brabant 
heen liggen regio’s die het internationale 
Brabantse profiel versterken, simpelweg omdat 
het grote overslagcentra zijn (Rotterdam, 
Antwerpen), grote markten (bijv. Ruhrgebied)  
of regio’s die een min of meer zelfde gunstige 
ligging aan corridors bezitten in combinatie met 
de nabijheid van grote afzetmarkten. Venlo is 
daar een krachtig voorbeeld van met zijn grens-

ligging en omvangrijke logistieke bedrijvigheid, 
maar ook Zeeland en de Belgische Kempen 
passen in zo’n profiel. Natuurlijk zijn deze 
regio’s op zijn tijd ook concurrenten bij het 
aantrekken van logistieke activiteiten en 
bedrijven en bij het positioneren van Brabant  
in ‘Den Haag’ en ‘Brussel’, maar de praktijk 
leert dat goed samenwerken loont. En laat ook 
helder zijn: voor veel verladers en logistieke 
bedrijven is de driehoek Randstad-Antwerpen/
Parijs-Ruhrgebied één logistieke propositie, 
ondanks de landsgrenzen en taalverschillen.

Terug naar Noord-Brabant zelf. Zeker in deze 
onzekere economische tijden is de logistieke 
wereld continu in beweging, en dit biedt kansen 
voor bedrijven met logistieke operaties in 
Brabant. De logistieke ambities van Brabant 
dienen afgestemd te zijn op de belangrijkste 
trends en ontwikkelingen. De trends diehet 
meeste van belang zijn voor de groei van de 

logistieke sector in de regio zijn de volgende 
(gesorteerd van mondiaal naar regionaal 
schaalniveau):
•	 Een verdere groei van de overslag in havens 

Rotterdam en Antwerpen: De haven van 
Rotterdam heeft in 2011 haar Havenvisie 
2030 gepubliceerd, waarin vier scenario’s 
zijn opgesteld voor de verdere groei van de 
overslag in de haven in de toekomst. In elk 
van deze vier scenario’s neemt de overslag 
van containers fors toe. De reden is dat 
Rotterdam in de komende jaren met de 
terminals op Maasvlakte II een forse 
uitbreiding van containeroverslag- 
mogelijkheden krijgt, terwijl daarnaast 
Rotterdam in Europa meer en meer een 
concurrentievoordeel krijgt omdat de  
allergrootste schepen er tegen relatief lage 
kosten aan kunnen meren. De ambitie voor 
Noord-Brabant moet zijn om een meer  
dan gemiddeld deel van de groei in deze 
overslag te verwerken op de Brabantse 
terminals en Europese distributiecentra.

•	 Een verdere toename van gebruik binnen-
vaart en spoor in Europa: In de Europese 
Unie wordt in de nabije toekomst meer  
dan nu ingezet op het gebruik van spoor  
en binnenvaart voor het overbruggen van 
afstanden langer dan 300 kilometer. De 
reden is dat het Europese vervoerssysteem 
meer duurzaam moet worden ingericht, 

3  AMBITIE NOORD-BRABANT IN DE  
LOGISTIEKE SECTOR RICHTING 2030

‘ KANSEN VOOR 
BEDRIJVEN MET 
LOGISTIEKE 
OPERATIES IN 
BRABANT’
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aanzuigende werking op nieuwe logistieke 
bedrijven en activiteiten kan hebben.  
De Noord-Brabantse ambitie is om op 
tenminste de zeven Logistieke Parken  
in de provincie een meer dan gemiddelde 
uitgifte van kavels te kennen. 

Deze trends en deelambities zijn de basis voor 
een verdere ontwikkeling van de logistieke 
sector in Brabant. Hierbij moet echter gewaakt 
worden voor knelpunten op het vlak van de 
bereikbaarheid, omdat voor succesvolle logis-
tieke operaties een betrouwbare aan- en afvoer 
van essentieel belang is. Investeringen in 
ketenregie en synchromodaal transport kunnen 
voor groei in de sector zorgen, maar daarvoor 
zijn doorgaande investeringen in de fysieke 
infrastructuur, bedrijventerreinen en arbeids-
markt in de regio ook broodnodig.

Brabant heeft de afgelopen 10 tot 20 jaar de 
 koppositie gegrepen in de concurrentie om 
logistieke activiteiten met andere regio’s in 
Noordwest Europa. De basis voor deze 
kop positie is gelegen in de uitstekende geogra-
fische ligging van de regio, gelegen aan belang-
rijke Europese corridors, tussen twee 
belangrijke mainports en omgeven door 
belangrijke Europese  
afzetmarkten. Om deze koppositie ook in de 
toekomst te kunnen bezetten is de Logistieke 
Agenda Brabant opgesteld. 

bedrijven en overheden zetten de komende 
jaren gezamenlijk in op de verdere ontwik-
keling van de logistieke sector als één van 
de topsectoren in Nederland. Dit biedt 
vruchtbare grond voor verdere ontwikkeling 
en toepassing van logistieke innovaties als 
ketenregie en synchromodaal transport.  
De Brabantse ambitie is om bij tenminste 
25% van de Nederlandse pilotprojecten op 
dit gebied actief betrokken te zijn. 

•	 Verdere ruimtelijke clustering van 
 logistieke activiteiten in hot spots/ 
logistieke parken: Meer en meer zoeken 
logistieke bedrijven bij een nieuwe vestiging 
of uitbreiding van activiteiten naar moge-
lijkheden om te clusteren, of fysiek dicht 
bij eventuele partners te zitten. Dit geeft 
namelijk mogelijkheden tot toekomstige 
operationele samenwerking. Brabant  
kent diverse Logistieke Parken, waar de 
mogelijkheid tot clustering ondanks de 
huidige economische dip een mogelijk 

om zo de CO2 emissies tot acceptabele 
hoogte terug te kunnen brengen.  
Dit betekent dat de binnenvaart en op 
termijn het spoorvervoer een steeds groter 
marktaandeel zullen krijgen, ten koste  
van het wegvervoer. Het gaat hierbij vooral 
om het vervoer van containers en andere 
producten tussen de havens, de Europese 
Distributiecentra en de klanten in het  
Europese achterland. Naast het feit dat 
binnenvaart en spoor duurzamer in gebruik 
zijn dan de weg, zijn er ook andere redenen 
voor de groei van deze modaliteiten. Zo is 
het gebruik van binnenvaart of spoor in veel 
gevallen ook iets goedkoper (5 tot 25%)  
en meer betrouwbaar dan het wegvervoer. 
Ook wordt de frequentie van de intermodale 
dienstverlening steeds beter. De dichtheid 
van het aantal intermodale terminals in 
Brabant maakt dit ook mogelijk. De ambitie 
voor Brabant moet zijn om meer groei in 
het gebruik van spoor en binnenvaart te 
realiseren dan gemiddeld in Nederland. 
Voor de verdere groei van het spoorvervoer 
zijn nog wel verdere investeringen in de 
terminaloverslag in Brabant nodig. Ook 
vergt de schaalvergroting in de binnenvaart 
verdere investeringen in het Brabantse 
kanalenstelsel.

•	 Nationale inzet op ketenregie en synchro-
modaal transport: De Nederlandse 

‘ CLUSTERING 
VAN LOGISTIEKE 
ACTIVITEITEN 
IN HOT SPOTS’
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in 2011 in haar advies‘Brabant Logistieke 
Topregio 2030’ aangegeven dat de logistieke 
sector op dit moment weliswaar groeimogelijk-
heden in Noord-Brabant kent, maar dat benut-
ting van de mogelijkheden t/m 2030 zeker niet 
gegarandeerd is. Het Brabantse wegennet 
loopt gevaar om, door de verwachte groei in 
vervoer op de langere termijn, tegen de randen 
van de capaciteit aan te lopen, terwijl ook  
de logistieke arbeidsmarkt op termijn door  
de vergrijzing een bron van zorg is. Tevens 
ontwikkelt de Oost-Europese markt zich snel, 
waardoor goederenstromen en distributie-
centra zich op termijn kunnen verplaatsen  
van Noordwest Europa naar deze regio.

Mede op basis van de voorafgaande constate-
ringen zijn vijf programmalijnen opgesteld  
om de beschreven ambitie goed te kunnen 
realiseren. Deze programmalijnen hangen 
nauw samen met de thema’s uit het landelijk 
Innovatiecontract Logistiek van het Strategisch 
Platform Logistiek. In hoofdstuk 4 worden  
deze programmalijnen verder uitgewerkt.

De ambitie van deze Logistieke Agenda Brabant 
is om met verschillende belanghebbenden 
specifieke acties op te zetten en uit te voeren, 
waarmee deze koppositie minimaal gehand-
haafd kan worden en waar mogelijk versterkt. 
Het doel is om bestaande en nieuwe Brabantse 
bedrijven te ondersteunen in het benutten van 
groeikansen, die ze vanuit hun eigen logistieke 
ondernemerschap in de markt zien. De rand-
voorwaarden voor de groei van werkgelegenheid 
en toegevoegde waarde via ondernemerschap 
in Brabant worden gecreëerd via de uitvoering 
van vijf programmalijnen, door regionale over-
heden, intermediairs, onderwijsinstellingen en 
bedrijfsleven. Bij de uitvoering van de strategie 
nemen in toenemende mate Europese 
programma’s een belangrijke rol in, omdat  
ze rechtstreeks inspelen op de internationale 
netwerken van Brabantse bedrijven, dienst-
verleners en overheden. Maar ook omdat in  
de in ontwikkeling zijnde Smart Specialisation 
Strategie Zuid-Nederland naast en in aanvulling 
op de erkenning van de topprioriteit voor 
chemie en nieuwe materialen, high tech en 
agrofood het belang van vernieuwing en groei 
van de logistieke sector (óók voor die 3 
genoemde clusters) wordt onderschreven.

De genoemde ambitie van de Logistieke Agenda 
Brabant kan worden bereikt via het versterken 
van de logistieke sector in Brabant op een 
aantal manieren. De SER Noord-Brabant heeft 
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Per programmalijn wordt in dit hoofdstuk 
samengevat wat de knelpuntomschrijving  
is met vervolgens de ambitie en oplossings-
richting en welke acties daarbij door wie nodig 
zijn. Naast deze opzet is als bijlage opgenomen 
een lijst met activiteiten die binnen deze 
programmalijnen aan de orde zijn. Het betreft 
veelal projecten en activiteiten die al zijn  
opgepakt, maar door de koppeling aan de 
programmalijn nader met elkaar in verband 
worden gebracht. Deze lijst vormt de basis  
voor jaarlijkse werkplannen.

Programmalijn A:  
Samenhang en Samenwerking

Knelpunt
Uitvoering geven aan de Logistieke Agenda 
Brabant vergt grote mate van betrokkenheid 
van diverse partijen in de logistiek. Sence of 
urgency om de handen in één te slaan wordt 
breed gevoeld, maar doorpakken op de 
genoemde concrete acties in de programma-
lijnen gaat niet van zelf. Er is geen formeel  
eigenaarschap. Betrokkenheid in de uitvoering 
moet plaats vinden op basis van inhoudelijk 
commitment. 
In de analyse- en consultatiefase is bovendien 
gebleken dat op diverse vlakken gemis wordt 
ervaren aan samenhang en samenwerking.  
Er zijn vele overleggen, met bijbehorende 
ambtelijke en bestuurlijke drukte, maar er  

vindt te weinig afstemming plaats, zowel  
binnen regio’s als tussen regio’s. Dit leidt tot 
onvoldoende focus en gebrekkige afstemming  
in zowel ontwikkeling als uitvoering van (lokaal 
en regionaal) beleid en idem voor acquisitie- en 
lobbyactiviteiten. Tevens leidt het bij sommige 
partijen tot het gevoel onvoldoende vertegen-
woordigd te worden in overleggen met belang-
rijke stakeholders buiten Brabant (zoals 
Rijksoverheid en Havenbedrijf Rotterdam). Tot 
slot vraagt de Brabantse vertegenwoordiging in 
belangrijke landelijke gremia, zoals bijvoorbeeld 
het SPL 1, om extra aandacht om de Brabantse 
belangen goed en effectief te kunnen behartigen.

Ambitie
Komen tot een organisatorische inzet die leidt tot 
een eenduidige, effectieve en efficiënte, herkenbare 
en elkaar versterkende inzet voor versterking van 
de Brabantse logistieke bedrijvigheid.

Oplossingsrichting
Om deze ambitie te bereiken richten we de 
Taskforce Logistieke Agenda Brabant (LAB) op: 
een integraal, Brabantbreed coördinerend 
overleg op strategisch niveau. Coördinerend, 
omdat het meer moet zijn dan elkaar infor-
meren. Anderzijds heeft het overleg, analoog 
aan de Logistieke Agenda Brabant zelf, geen 
besluitvormende bevoegdheden, noch eigen 
financiële middelen. De kracht dient dus  
te komen uit het slim verbinden van de  

verschillende programma’s en initiatieven.
De Taskforce LAB dient te zorgen voor de 
verbindingen tussen de regionale logistieke 
programma’s en programmalijnen LAB  
enerzijds, anderzijds voor coördinatie op de 
strategische samenwerkingen met belangrijke 
partners zoals de Havenbedrijven Rotterdam  
en Antwerpen en aangrenzende regio’s zoals 
Zeeland, Venlo, Gelderland en de Belgische 
Kempen. Ook de contacten met de relevante 
ministeries en landelijke logistieke partijen 
behoren hiertoe. Zie de figuur op pagina 25 
voor een schematische weergave van deze 
functies.

1 SPL: Strategisch Platform Logistiek, tevens actief als Topteam 
Logistiek (in opdracht van Minister van Economische Zaken).

4  DE PROGRAMMALIJNEN
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lijnen B t/m E). Aanvullend zal ervoor gezorgd 
moeten worden dat de Taskforce voldoende 
triple-helix samengesteld is. Met andere 
woorden, de negen leden dienen een even-
wichtige spreiding te vertegenwoordigen vanuit 
het bedrijfsleven, de kennisinstellingen en de 
overheden. Een boegbeeld vanuit het bedrijfs-
leven verdient de voorkeur.

De Taskforce LAB zal halfjaarlijks bijeen komen 
om:
•	 de voortgang in de programmalijnen  

te bespreken;
•	 de ontwikkelingen in de regio’s  

te bespreken;
•	 de overkoepelende contacten en  

communicatie aan te sturen;
•	 acties aan te jagen en op te starten  

op relevante nieuwe ontwikkelingen.

De leden van de Taskforce zijn individueel het 
eerste aanspreekpunt voor uitvoering van  
de aan hen gekoppelde regio respectievelijk 
programmalijn en richten daartoe naar eigen 
inzicht de organisatie in. De Taskforce zelf zal 
worden ondersteund door een projectteam.  
In deze onderliggende structuren zullen ook de 
logistieke en andere intermediaire organisaties 
betrokken worden.

2 Afstemming organiseren in de samen-
werking met partners buiten de provincie. 
Sturing op gezamenlijke branding, lobby en 
communicatie maakt hier ook deel van uit.

3 Als éénmalige, aanvullende opdracht krijgt 
de Taskforce LAB de opdracht om te inven-
tariseren welke bestaande logistieke over-
leggen gecombineerd dan wel opgeheven 
kunnen worden en dit veranderingsproces 
vervolgens aan te sturen.

Organisatie
Voorgesteld wordt dat de Taskforce LAB gaat 
bestaan uit negen leden:
•	 een onafhankelijk voorzitter/boegbeeld, 

tevens bestuurlijk trekker voor programma-
lijn A;

•	 de vier bestuurlijke trekkers voor de 
programmalijnen B t/m E, verantwoordelijk 
voor de uitvoering van die vier inhoudelijke 
programmalijnen;

•	 vier bestuurlijk vertegenwoordigers, 
aangedragen vanuit de regio’s West-, 
Midden-, Noordoost- en Zuidoost-Brabant. 
Deze leden zijn verantwoordelijk voor 
uitvoering van de afgesproken acties in hun 
regio’s.

De Taskforce is met deze samenstelling reeds 
verzekerd van een evenwichtige geografische 
spreiding en dito vertegenwoordiging vanuit de 
verschillende beleidsonderdelen (programma-

SCHEMATISCH OVERZICHT POSITIONERING 
TASKFORCE LAB

Strategische samenwerkingen

 

Regionale 
programma’s

Uitvoering 
programmalijnen

TASKFORCE LAB

De Taskforce LAB bundelt aldus de functies van 
een aantal bestaande overleggen, die daarmee 
kunnen komen te vervallen. De Taskforce zal 
zelf de regie voeren over het proces om te 
komen tot fors minder bestuurlijke drukte.

Opdracht
Opdracht voor de Taskforce LAB wordt:
1 De uitvoering van regionale programma’s 

en programmalijnen zodanig met elkaar  
te verbinden dat er sprake is van maximale 
versterking van de Brabantse logistieke 
bedrijvigheid.
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ten opzichte van 2011. De Human Capital 
Agenda (2012) beschrijft in totaal 17 acties  
die hieraan gaan bijdragen.

 Ambities 
a) Ten opzichte van 2012 een toename van minimaal 

50% van het aantal studenten aan de logistieke 
op leidingen in Brabant (inclusief zij-instromers) 
in 2020.

b) In 2020 wordt in Brabant 95% van de vacatures 
in de logistieke sector binnen 3 maanden na open-
stelling passend ingevuld.

Oplossingsrichting
PACT Brabant is de samenwerking van o.a. 
werkgevers, werknemers, UWV, onderwijs-
instellingen en overheden van waaruit vorm  
en inhoud wordt gegeven aan het arbeidsmarkt-
beleid in Brabant. Onder de koepel van PACT 
Brabant worden zowel sectorale als regionale 
meerjarige arbeidsmarktplannen opgesteld. 
Aparte stimulering vindt plaats voor het 
verkrijgen van meer werknemers in zorg en 
techniek/beta (breed). Stimuleringsactiviteiten 
hiervan worden ingepast in deze regionale  
en sectorale uitvoeringsagenda’s, met een 
effectieve én efficiënte aanpak als resultaat.  
In PACT Brabant zijn o.a. ook de voorzitters 
vertegenwoordigd van het Brabants Overleg 
Beroepsonderwijs en het Brabants Overleg 
Hoger Onderwijs.

Programmalijn B:  
Arbeidsmarkt/onderwijs

Knelpunt
Er is nu al sprake van een tekort aan voldoende 
en goed gekwalificeerd personeel in de  
logistieke sector, zowel onder laag- als hoog-
opgeleiden. Er zijn dan ook forse zorgen over de 
verdere effecten van vergrijzing (vervangings-
vraag) en ontgroening (minder studenten) op 
het beschikbare arbeidspotentieel. Niet alleen 
handjes voor interne logistieke processen 
worden schaarser, maar ook de kenniswerkers 
die moeten zorgen voor innovaties op het gebied 
van logistieke concepten en regievoering. 
Concreet doet zich dit al voor in het wegvervoer. 
Daar is reeds een tekort aan chauffeurs en 
wordt o.a. daarom veel gebruik gemaakt van 
Oost-Europees personeel.
Verbeterde aansluiting van logistiek onderwijs 
op de arbeidsmarkt is daarom een harde nood-
zaak, zowel voor nieuwe instromers, bijscholing 
als zij-instromers. Diverse projecten zetten 
hierop in, zoals bijvoorbeeld het BSVG -project 
Instroom, Doorstroom, Uitstroom (IDU) van 
TU/e, UvT, NHTV en Fontys.
Nationaal heeft het Topteam Logistiek in haar 
advies aan de minister haar ambities vastgelegd. 
Voor wat betreft de arbeidsmarkt doelstelingen 
is als streefwaarde opgenomen dat de uitstroom 
van logistieke professionals naar de arbeids-
markt in 2020 met 50% moet zijn toegenomen 2 BSVG: Brantse Strategische Visie Goederenvervoer  

(2008, provincie Noord-Brabant)

 Acties:
 1  De BrabantStad-partners nemen het  

initiatief voor de oprichting van de  
Taskforce Logistieke Agenda Brabant 
(inclusief ondersteunend projectteam).  
Dit gremium moet medio 2013 operationeel 
zijn en starten met uitvoering van boven-
staand beschreven opdracht.

 2  Medio 2014 evalueren we het functioneren 
van de Taskforce. Indien nodig wordt  
een voorstel opgesteld om taken, verant-
woordelijkheden en/of bevoegdheden  
van de Taskforce naar aanleiding van  
deze evaluatie aan te passen.

 3  Het projectteam LAB inventariseert  
welke bestaande overleggen er zijn, wat 
hun doel is, de (beoogde) resultaten zijn, 
wie hen financiert en wat daarvan de  
legitimatie is. Deze informatie wordt met 
een analyse van de resultaten aan de Task-
force voorgelegd als input voor de beoogde 
stroomlijning van overleggen. 

Direct betrokkenen
•	 BrabantStad-partners
•	 regionale samenwerkingsverbanden
•	 belangrijkste logistieke gemeenten
•	 vertegenwoordiger(s) bedrijfsleven
•	 vertegenwoordiger(s) kennisinstellingen
•	 overige intermediaire organisaties,  

actief op gebied van logistiek
•	 overige deelnemers bestaande overleggen
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Deze structuur van regionale en sectorale 
agenda’s, aanvullende stimuleringsplannen 
plus overkoepelend centraal overleg maakt  
het mogelijk om snel en effectief (aanvullende) 
stimulering van logistiek onderwijs te organi-
seren (inclusief bijbehorende stages e.d). In de 
regionale arbeidsmarktplannen voor West- en 
Midden-Brabant is de logistieke sector reeds 
als speerpuntsector benoemd en kunnen 
gerichte acties voor de logistieke sector dus 
snel en efficiënt ingepast worden. Dit gebeurt in 
beperkte mate ook al. In de andere twee regio’s 
is nog onduidelijk in hoeverre de plannen  
reeds ruimte bieden voor extra stimulering van 
logistiek onderwijs en arbeidsmarktbeleid, dan 
wel er reeds projecten plaatsvinden in deze 
regio’s. Ook liggen er op basis van de huidige 
pro gramma’s voldoende aanknopingspunten 
voor stimulering van logistiek binnen de 
programma’s ter stimulering van meer  
werknemers in techniek- en bètabanen.
Voor de regie op deze acties is het gewenst een 
Brabantse arbeidsmarktcoalitie voor logistiek 
in te stellen, die zich inzet voor kwalitatief  
en kwantitatief goed en voldoende logistiek 
personeel in Brabant, nu en in de toekomst. 
Waarbij zowel een goede verbinding met de 
Taskforce LAB als met PACT Brabant zeer 
gewenst is. Dit zal nader uitgewerkt moeten 
worden in overleg met beide gremia.  
Deze arbeidsmarkt coalitie voor logistiek zal 
zich inzetten voor optimale samenwerking 

tussen de Brabantse logistieke bedrijven en 
logistieke kennisinstellingen op wo-hbo- 
(v)mbo niveau, gericht op afstemming van  
de onderwijsprogramma’s op behoeften van  
het bedrijfsleven, voor voldoende stage- en 
afstudeerplaatsen, vergroten van de uitstroom 
en promotie van de logistiek als aantrekkelijke 
sector om in te werken.

 Acties:
 4  Oprichten van een Brabantse arbeidsmarkt 

coalitie voor logistiek, die zich inzet voor 
kwalitatief en kwantitatief goed en 
voldoende logistiek personeel in Brabant, 
nu en in de toekomst.

 5  Ontwikkeling (verbeteren) van de HRM 
functie (goed werkgeverschap) bij de werk-
gevers met als doel:

	 • Verbeteren instroom nieuwe  
 medewerkers. 

	 • Behouden van werknemers  
 (boeien en binden).

	 • Imago verbeteren van de branche.

 6  Ontwikkelen van verschillende arbeids-
marktprogramma’s en -projecten voor de 
logistiek, om op te nemen in de regionale, 
sectorale en/of techniek programma’s.

 7  Opstellen van een human capital road map 
voor West-Brabant met zicht op personele 
behoeften in topsectoren, waaronder  
logistiek.

 8  Versterking Imago logistiek vanuit provincie 
(topsector en logistieke hotspots) samen 
met bedrijfsleven en aansluiten op lande-
lijke initiatieven (Kennis DC’s logistiek, 
Centre of Excellence).

 9  Flexibiliseren van de opleidingen (breed 
opleiden) zodat het switchen tussen 
verschillende branches (mobiliteit tussen 
sectoren) in toekomst makkelijker wordt.

Middelen
Voor de uitvoering van bovenstaande acties 
dient gebruik gemaakt te worden van  
voorzieningen die beschikbaar zijn in zowel 
nationale, provinciale als regionale arbeids-
marktprogramma’s. Op landelijk niveau zijn  
de Human Capital Agenda Logistiek en de 
sectorale O&O-fondsen vooral interessant. 
Mogelijk kan ook een beroep gedaan worden  
op ESF-middelen. Arbeidsmarktmiddelen  
van de provincie worden ingezet binnen  
het kader van het Economisch Programma, 
waarin ook logistiek als specifiek innovatie-
cluster is benoemd.

‘  EEN BRABANTSE 
ARBEIDSMARKT-
COALITIE VOOR 
LOGISTIEK’
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In Brabant hebben partijen (overheden, kennis-
instellingen en ondernemers) de afgelopen 
jaren veel energie en aandacht besteed aan  
het bedenken van nieuwe concepten en  
oplossingen voor de logistieke sector.  
Veel innovatie-activiteiten zoals projecten, 
logistieke platformen en innovatietafels lopen 
echter langs elkaar heen en leiden vooralsnog  
onvoldoende tot nieuwe consortia, goede  
businessmodellen en duurzame bedrijvigheid. 
Het in vertrouwen en pro-actief delen van 
elkaars kennis kan echter een stuk beter.  
Er is binnen de sector onvoldoende zicht op 
rendement op de lange termijn, daar waar juist 
de intrinsieke focus in innovatieprojecten ligt. 

 Ambities 
a) Brabant kent in 2015 een efficiënt en Brabantbreed 

dekkend netwerk van faciliteiten om kennis te 
ontsluiten en logistieke ondernemers te helpen te 
innoveren.

b) De nationale thema’s (SPL) leiden in Brabant tot 
nieuw business en ontwikkelkansen voor bedrijven. 
De inbreng en investering vanuit de bedrijven is 
aanzienlijk en bedraagt minimaal 5x de investering 
van de publieke partners. 

c) Brabant is en blijft een belangrijke proeftuin voor 
het testen en doorontwikkelen van nieuwe, innova-
tieve logistieke concepten.

Knelpunt
Zonder verdere ontwikkeling van kennis en 
innovatie dreigt stilstand en dus achteruitgang. 
Alleen door het continu ontwikkelen van 
nieuwe, innovatieve concepten en oplossingen 
kunnen we de concurrentiekracht van de 
Nederlandse logistieke sector op niveau 
houden. En deze noodzaak tot valorisatie  
van nieuwe kennis geldt zeker ook voor de 
Brabantse logistieke sector.

Mede door de nationale en regionale inzet op 
innovatie in de logistieke sector vinden reeds de 
nodige investeringen en inspanningen in Brabant 
plaats. Belangrijke troef daarbij is de vestiging 
van het nationale logistieke topinstituut Dinalog 
in Breda, vanaf 1 januari 2013 naar verwachting 
tevens het nationale TKI Logistiek 3 host. 
De (post-)WO, HBO- en MBO-instellingen  
in Brabant spelen een belangrijke rol in het 
ontwikkelen, toepasbaar maken en implemen-
teren van nieuwe logistieke kennis voor onder-
nemers, op basis waarvan innovaties in de regio 
tot stand kunnen komen. Pas afgestudeerde 
logistieke ingenieurs ervaren bij de start van hun 
carrière echter nog onvoldoende begeleiding 
vanuit het bedrijfsleven en kiezen in enkele 
gevallen voor een baan in een andere sector. 
Die brain-drain ondermijnt het succes van  
onze inspanningen. 

Betrokkenen
•	 PACT Brabant leden (vertegenwoordigers 

werkgevers, werknemers, UWV, onderwijs-
instellingen en overheden)

•	 Werkgevers in de logistieke sector
•	 Hoger onderwijsinstellingen met logistieke 

opleiding(en)
•	 Beroepsonderwijsinstellingen met logis-

tieke opleiding(en)
•	 Uitvoeringsorganisaties van regionale 

arbeidsmarktplannen, sectorale arbeids-
marktplannen en stimuleringsplannen 
techniek.

Programmalijn C:  
Kennis en Innovatie

Nationaal kader
Het SPL zet sterk in op kennis en innovatie als één van 
de manieren om de Nederlandse logistieke sector 
klaar te stomen voor de toekomst. Haar ambitie 
bestaat uit 3 thema’s, waarvan de laatste leidend is 
voor deze programmalijn: ‘Nederland heeft een inter-
nationale toppositie als land met een aantrekkelijk 
innovatie- en vestigingsklimaat voor verladend en 
logistiek bedrijfsleven.’ 
Als uitgangspunt hierbij hanteert SPL dat de ambitie 
bijdraagt aan de nationale economie en de internationale 
concurrentiepositie van Nederland. Dit geldt ook voor de 
acties die in de regio’s plaatsvinden.

3 TKI: Topconsortium voor Kennis en Innovatie, binnen het topsectoren-
beleid belangrijk coördinatiepunt voor de inzet van middelen en 
capaciteit. Iedere topsector kent één of meerdere TKI’s, voor logistiek 
is gekozen voor één TKI.
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rondom Dinalog. Projecten zijn lopend en  
er is ook geëxperimenteerd in faciliteiten zoals 
Dinalog Lab en de Conversion Factory. In de 
volgende, nu voorliggende fase, willen we dit 
vertalen in een blijvende infrastructuur o.b.v. 
een gefocust actieprogramma met perspectief 
op een zelfdragende exploitatie. Dit willen  
we mogelijk maken met een aantal dragende 
en investerende partners vanuit de kennis-
instellingen, bedrijfsleven en overheid.  
Waar mogelijk willen we in samenwerking 
komen tot een dekkend Brabants aanbod van 
diensten. Gebruik maken van bestaande infra-
structuur bij kennisinstellingen en instituten 
om in contact te blijven met het bedrijfsleven. 
Daar waar het kan wordt gebruik gemaakt van 
de (financierings)mogelijkheden die nationale 
-en Europese programma’s bieden.

De kennisinfrastructuur is actief in de hele 
Brabantse regio
De kern van het ecosysteem is het topinstituut 
Dinalog, inclusief de nationale partners die in 
Breda het TKI programma uitvoeren. Onze 
inspanningen moeten leiden tot een efficiënte, 
Brabant-brede kennisinfrastructuur en dat vraagt 
om een aantal (gezamenlijke) investeringen en 
inspanningen van markt en overheden. Vanuit 
de eigen programma’s en verantwoordelijk-
heden worden partijen gevraagd aan deze 
investeringen en inspanningen bij te dragen, 
onder voor hen te verantwoorden condities.  

wordt, hoe die ontsloten wordt en hoe nieuwe 
initiatieven voor innovaties ondersteund worden.

Focus op een groep bedrijven die daadwerkelijk 
kan innoveren
We realiseren ons dat innovatie vooral mogelijk 
is voor de groep bedrijven die daarvoor de  
slagkracht bezit en die de mogelijkheden  
heeft om naar de lange(re) termijn te kijken. 
Daarom willen we ons richten op bedrijven 
vanaf 50 medewerkers. 

Verder investeren in bereikte infrastructuur  
van de Kennis DC’s
Vanuit de nationale Human Capital Agenda 
adviseert het SPL om een sterke kennis-
infrastructuur via de Kennis Distributie  
Centra (Kennis DC’s) verder uit te bouwen.  
De wisselwerkingtussen onderwijs (op alle 
niveaus) en het bedrijfsleven wordt hiermee 
versterkt.
In de afgelopen jaren is geïnvesteerd in het 
Kennis DC als de valorisatie infrastructuur 

Oplossingsrichting
Belangrijk is om al deze innovatie- en valorisatie-
activiteiten op een efficiënte manier met elkaar 
in samenhang te brengen zodat synergie ontstaat 
op de inspanningen van de verschillende 
actoren. 
Dit geldt zowel voor investeringen in de kennis-
infrastructuur (faciliteiten, organisaties) als  
in het ontwikkelen en uitvoeren van concrete 
innovatieprojecten, waarvoor diezelfde kennis-
infrastructuur een belangrijke voedings- én 
landingsbodem biedt. Een aantal ingrediënten 
zijn nodig om die ambitie te realiseren: 

Afstemming tussen de initiatiefnemers  
& ontwikkelende organisaties blijft nodig.
Goede afstemming en samenwerking vraagt  
op de eerste plaats om overzicht en om goede 
communicatie. In deze Logistieke Agenda 
Brabant is reeds overzicht gebracht in lopende 
projecten. Onder regie van de trekker voor  
deze programmalijn wordt dit overzicht actueel 
gehouden. 
Met betrokken stakeholders wordt overlegd 
welke nieuwe investeringen en inspanningen 
gewenst zijn en wat de succesbepalende 
factoren zijn. Een goed samenwerkend Brabants 
netwerk van innovatieadviseurs ondersteunt 
ondernemers bij het opzetten en uitvoeren van 
deze innovatieprojecten. Voor de Brabantse 
logistieke bedrijven moet eenvoudig en snel 
duidelijk zijn waar welke kennis ontwikkeld 

‘ EEN EFFICIËNTE, 
BRABANT-BREDE 
KENNISINFRA-
STRUCTUUR’
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Programmalijn D: New Business 

In het innovatiecontract van april 2012 geeft het SPL 
wat de ambities zijn voor de diverse actielijnen. Voor 
wat betreft de Cross Chain Control Centers (4C) is de 
ambitie als volgt omschreven:  
‘Het is de ambitie van de Topsector Logistiek om de 
Nederlandse positie in ketenregie en -configuratie 
duurzaam te versterken. (…) De realisatie van één of 
meer 4C’s geeft een blijvende voorsprong en trekt 
buitenlandse partijen aan om hun regie in Nederland 
uit te voeren. (…) Nederland is in 2020 wereldleider in 
het opzetten en verankeren van ketenregieactiviteiten. 
Daardoor ontstaat een aantrekkelijk vestigingsklimaat 
voor buitenlandse verladers die een goed functione-
rend logistiek netwerk essentieel vinden.  
We verwachten hierdoor een toename van het bbp van 
tenminste 1 à 2 miljard euro’.

Het SPL is samen met de rijksoverheid, de 
Mainports, NDL, Dinalog en NFIA (Netherlands 
Foreign Investment Agency) bezig om een  
nationale aanpak voor buitenlandpromotie te 
organiseren. Hierbij is ook de BOM aangehaakt. 
Het SPL hanteert op dit vlak 3 doelstellingen: 
méér bedrijven vestigen in NL, méér goederen-
stromen door (en naar) NL en tot slot, export 
van kennis en ervaring. 

Knelpunt
Bij ongeveer 50% van de buitenlandse bedrijven 
die worden aangetrokken is sprake van logis-
tieke componenten (markttoegang). Binnen  
de bestaande sterke sectoren in Brabant, zoals 

Om daadwerkelijk tot succesvolle innovaties 
te blijven komen, is het noodzakelijk om door-
lopend nieuwe innovaties te ontwikkelen en in 
praktijk te beproeven. De hiervoor beschreven 
kennisinfrastructuur is niet alleen een belang-
rijke bron van kennis voor dergelijke projecten, 
maar biedt tevens de faciliteiten die voor vele 
van deze projecten nodig zijn. 

 Acties:
 10 Realiseren van een aantal publiek-private 

investeringen, ter realisatie van een  
efficiënte, Brabant-dekkende logistieke 
kennisinfrastructuur (faciliteiten en  
organisaties).

 11 Opstellen van een overzicht van projecten 
en activiteiten gericht op het versterken  
van de Brabantse logistieke kennis-
infrastructuur, en inzicht in de portfolio  
van logistieke innovatieprojecten waar 
Brabantse partijen in actief zijn.

 12 Inrichten van een structureel tactisch-
operationeel overleg van organisaties  
die bedrijven ondersteunen bij innovatie, 
waarin de samenwerking rondom  
logistieke innovatieprojecten in Brabant 
wordt georganiseerd en geborgd, en de 
portfolio van innovatieprojecten wordt 
beheerd. Deze structuur sluit aan op de 
lopende ontwikkeling van het Kennis DC.

 13 Verder gaan met het initiëren en begeleiden 
van logistieke innovatieprojecten die 

nauwer aansluiten op de nationale inno-
vatie agenda en op vraag van Brabantse 
bedrijven.

 14 Verder gaan met het stimuleren van  
(regionale) bedrijfscommunities.

Middelen
Zowel binnen het Europese als nationale kennis 
en innovatiebeleid zijn of komen de nodige 
middelen voor R&D-inspanningen ter beschik-
king. Naast subsidies voor (voornamelijk) 
onderzoek gaat het ook om onderzoekscapaciteit 
en fiscale instrumenten voor private R&D. 
Provinciaal/regionaal ligt de focus vooral op 
(regionale) valorisatieactiviteiten. Voor het 
stimuleren van innovatieprojecten betreft het 
vooral afstemming en verdergaande samen-
werking van reeds beschikbare capaciteit bij  
de regionale ontwikkelingsmaatschappijen  
en Syntens.

Betrokkenen
•	 Dinalog (incl. TKI en MKB-loket)
•	 EVO, TLN
•	 Brabantse WO, HBO en MBO instellingen
•	 BOM, Regionale ontwikkelingsmaat-

schappijen, REWIN, MCA
•	 Syntens/KvK’s (Ondernemerspleinen)
•	 Provincie Noord-Brabant, regionale 

samenwerkingsverbanden
•	 Logistieke bedrijven (deelnemers projecten 

en activiteiten)
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Samenwerken is echter geen vanzelfsprekend-
heid, en nieuwe business activiteiten kennen 
soms risico’s die met regulier investerings-
kapitaal onvoldoende afgedekt kunnen worden. 
Acties in deze programmalijn zijn dan ook 
gericht op versterken van de internationale 
acquisitiekracht. 

Samenwerking via ICT
Momenteel wordt informatie gedeeld via Achilles. 
Achilles is een projectadministratie/beheer-
systeem dat beheerd wordt door het Netherlands 
Foreign Investment Agency (NFIA) van het 
ministerie van EZ voor buitenlandse bedrijven. 
De BOM is hierop met haar projectadministratie 
aangesloten en via de BOM ook Brainport  
Development en de B5-gemeenten plus Cuijk, 
Waalwijk, Roosendaal, Veghel, Oss en Moerdijk. 
Daar bevinden zich accountmanagers die 
projecten kunnen bekijken/inbrengen.  
Op Brabantse schaal kan men dus naar elkaars 
projecten kijken. De BOM doet dat overigens  
op nationale schaal. Het systeem werkt goed 
zolang de mensen op vertrouwelijke basis 
omgaan met de projectinfo en zolang de 
verschillende partners het projectbeheer  
van de leadgenerator respecteren.
 

 Ambities 
a) Van de nationale doelstelling voor het aantrekken 

van van buitenlandse ondernemers (m.n. verladers 
en logistieke dienstverleners), landt minimaal 20% 
binnen Noord-Brabant.

b) Aantrekken van tenminste hetzelfde aantal grotere 
(>50 werknemers) logistieke vestigers in de periode 
2011 – 2020  
als in de periode 2001 – 2010.

c) We zetten pro-actief in op het opzetten en veran-
keren van ketenregieactiviteiten.

d) Brabant speelt een belangrijke rol in de Nationale 
aanpak van buitenlandpromotie 

Oplossingsrichting
Logistiek moet als zelfstandige sector, zeker  
in het geval van ketenregieactiviteiten tussen  
de mainports en het (Europees) achterland, 
veel meer een eigen plek krijgen. Met gerichte 
promotie en acquisitie op basis van een sterk 
profiel en goede communicatiestrategie moet 
het mogelijk zijn om meer dan gemiddeld nieuwe 
logistieke bedrijven en goederenstromen naar 
Brabant te halen. Ook via slimme samenwerking 
tussen de bestaande bedrijven (terminals, 
logistieke dienstverleners) moet het mogelijk 
zijn om meer goederenstromen te acquireren. 
Nieuwe markten zoals bijvoorbeeld e-commerce 
en continentale containerstromen bieden  
tot slot ook kansen voor extra bedrijvigheid 
(opmerking: scheidslijn met innovatie projecten 
op basis van nieuwe kennis is hier dun, maar  
in praktijk ook niet relevant).

hightech, agrofood en maintenance speelt 
‘logistiek’ namelijk een sterke rol. 
Onderzoek wijst uit dat Brabant de laatste  
10 jaar veel meer dan gemiddeld aantrekkelijk 
is geweest voor grotere logistieke investeringen. 
Het gaat dan om grotere (> 50 werknemers) 
distributiecentra die zich in de periode  
2001-2010 in Nederland hebben gevestigd,  
en de extra werkgelegenheid die dat met zich 
heeft meegebracht. Inspanningen zoals 
genoemd in de programmalijnen a. t/m c. en e. 
zorgen ervoor dat het Brabantse vestigings-
klimaat op peil blijft. Echter, als we de  
logistieke sector in Brabant - en daarmee de 
corridor Rotterdam/Antwerpen/Ruhrgebied/
Europees achterland - verder willen versterken, 
dan moeten onze inspanningen óók gericht 
worden op het acquireren van kennis-
intensievere buitenlandse ondernemingen. 
In de programmalijn New Business willen  
we die groeikansen benutten bovenop de  
autonome groei en de groei door middel van  
de inspanningen op het gebied van kennis & 
innovatie (programmalijn C). Op de schaal van 
Brabant en met de (inter)nationale opgave die 
we als logistieke regio hebben, is focus nodig  
op de inzet van middelen en het bepalen van 
doelen in de diverse subregio’s binnen Brabant. 
Daarbij moet slim gebruik gemaakt worden  
van elkaars kracht en netwerken.
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bedrijventerreinen (denk aan SER-ladder c.q. 
ladder van duurzame verstedelijking) moeten 
daarbij nadrukkelijk in ogenschouw worden 
genomen.
Op het gebied van ruimte en infrastructuur  
zijn investeringen nodig om aan de vraag  
naar logistieke bedrijfskavels met een goede 
bereikbaarheid te kunnen voldoen en de 
gewenste modal shift (meer goederenvervoer 
over water, spoor en via buisleidingen) tot  
stand te brengen. Dat vraagt om een goede 
aansluiting van Brabant op het (inter)nationaal 
en multimodaal kernnetwerk logistiek  
(verbindingen en multimodale knooppunten)  
en om het optimaal functioneren van dit  
kernnetwerk.
Met de opzet van #Brabant 4 (versterken netwerk, 
ontwikkelen multimodale knooppunten),  
de Strategie Bedrijventerreinen en andere 
werklocaties en de in ontwikkeling zijnde  
Strategie Inland hubs (knooppunten in het 
achterland waar overslag van goederen over 
meerdere modaliteiten mogelijk is) wordt 
hieraan al uitwerking gegeven. Maar ook met 
concrete projecten als de verbeteringen aan  

Betrokkenen
•	 Dinalog, NDL
•	 NFIA, BOM, REWIN en overige regionale 

ontwikkelingsmaatschappijen, MCA
•	 Syntens/KvK’s (Ondernemerspleinen)
•	 Provincie Noord-Brabant, regionale 

samenwerkingsverbanden

Programmalijn E:  
Infrastructuur en Ruimte

Knelpunt
Brabant heeft een bijzondere positie tussen  
de Mainports en het Europese achterland. 
Bovendien heeft Brabant een sterke proces- en 
maakindustrie. Een substantieel deel van de 
geprognosticeerde groei van goederenstromen 
(mondiaal wordt uitgegaan van een verdubbeling 
van volumes in de komende 20 jaar) zal naar 
verwachting zijn neerslag hebben op Brabant. 
Niet alleen wat betreft de goederenstromen 
maar ook voor de logistieke bedrijvigheid. Met 
de huidige infrastructuur en bedrijventerreinen 
is de groei niet op te vangen. Vooralsnog is sprake 
van overcapaciteit aan bedrijventerreinen.  
Toch zijn verdere keuzes en afstemming in  
regionaal verband noodzakelijk, omdat niet 
overal de juiste kwaliteit bedrijventerrein 
aanwezig is. Ontwikkelingen rondom synchro-
modaliteit, clustering van specifieke bedrijven 
en optimale benutting van infrastructuur en 

 Acties:
 15 De BOM zal in 2013 een strategisch  

acquisitieteam inrichten waarin  
onderzoek, innovatie en investerings-
bevordering samenkomen. Het team gaat 
zich focussen op buitenlandpromotie  
en -acquisitie voor de sectoren die in 
Brabant sterk vertegenwoordigd zijn  
(w.o. logistiek). 

 16 Binnen Brabant gaan we de behoeften  
en doelstellingen vanuit de regio’s op 
elkaar afstemmen. De input wordt benut  
in de samenwerking met het NFIA.

 17 De betrokkenen werken (in gezamenlijk-
heid) toe naar het meer strategisch  
acquireren van kennisintensieve logistieke 
dienstverleners (3 PL en 4 PL).

Middelen
Voor acquisitie en stimuleren van samenwer-
kingsprojecten betreft het vooral afstemming 
en verdergaande samenwerking van reeds 
beschikbare capaciteit, onder andere bij  
de regionale ontwikkelingsmaatschappijen, 
Syntens, KvK en gemeenten/regionale  
samenwerkingsverbanden.
 

4 #Brabant betreft een project van BrabantStad met als doel Brabant 
verder te ontwikkelen als Europese top kennis- en innovatieregio 
door het ontwikkelen en met elkaar verbinden van economische 
toplocaties, hoogstedelijke zones en (multimodale) knooppunten, 
zodat een complementair stedelijk netwerk en een robuust en 
efficiënt verkeer- en vervoerssysteem ontstaat.
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 Ambities 
a) Logistieke bedrijventerreinen in Brabant zijn mini-

maal multimodaal ontsloten. Voor met name 
bestaande terreinen hoeft dit niet per definitie op het 
terrein zelf gerealiseerd te zijn (denk aan het LPM).

b) Brabant beschikt over een multimodaal logistiek 
infra structuurnetwerk met daarop aangesloten 
logistieke bedrijventerreinen waar ruimte geboden 
wordt voor innovatieve concepten en specialisaties 
zodat het principe van synchromodaliteit optimaal 
tot ontwikkeling kan komen.

Oplossingsrichting
Er is een duidelijke strategie nodig voor de 
Brabantse inland hubs en bedrijventerreinen, 
o.a. gericht op netwerksamenwerking. Het is 
van belang dat deze strategie wordt gedragen 
door de sector. Deze strategie moet aansluiten 
op Europese en landelijke netwerken zoals  
het TEN-T en het nationaal kernnet logistiek. 
Uit de strategie moeten tevens criteria naar 
voren komen hoe betrokkenheid van private  
en publieke sector slim gecombineerd wordt.  
In regionaal verband moeten afspraken gemaakt 
worden over de planning en investeringen  
in logistieke bedrijventerreinen en de multi-
modale ontsluiting daarvan.

de Zuid-Willemsvaart en het Wilhelminakanaal, 
inclusief de onderliggende afspraken met het 
bedrijfsleven in het kader van het programma 
Beter Benutten.

Een afgestemde inzet op de verdere ontwikkeling 
van de infrastructuur en ruimte is van groot 
belang, mede in het licht van de beperkt 
beschikbare financiële middelen. Met name 
vanwege de financiële betrokkenheid van de 
overheid moet duidelijk zijn hoe keuzes 
gemaakt worden en waar prioriteit gelegd moet 
worden. Investeringen vanuit private partijen 
vragen om een helder en consistent overheids-
beleid, zodat men weet waar men aan toe is.  
De ontwikkeling van een corridoraanpak per 
achterlandcorridor kan daar aan bijdragen. 
Doel/beoogd eindresultaat van die corridor-
aanpak kan zijn een concreet actieprogramma 
dat vertrekt vanuit een eindperspectief (stip  
op de horizon) op de corridor en van daaruit 
formuleert wat op korte, middellange en lange 
termijn nodig is voor het goed functioneren  
(in brede zin) van die corridor. Het kan bijvoor-
beeld gaan om verbeteren doorstroming en 
verkeersveiligheid, maar ook om afstemming 
met ruimtelijk beleid (terminals/bedrijven-
terreinen), mobiliteitsmanagement langs de 
corridor, voldoende (veilige) parkeerplaatsen 
voor vrachtauto’s, bedieningstijden van  
sluizen etc.).

 Acties:
 18 Op basis van de in ontwikkeling zijnde  

Strategie Inland hubs maken de direct 
betrokken partijen afspraken over  
de bundeling van intercontinentale  
en continentale stromen door Brabant  
via beschikbare infrastructuur;

 19 In de RRO-regio’s afspraken maken over 
het tijdig voorzien in kwalitatief voldoende 
ontwikkelingsruimte voor logistieke 
bedrijven/sector;

 20 In de GGA-regio’s afspraken maken  
over het op innovatieve wijze ontsluiten  
van (nieuw te ontwikkelen) logistieke 
bedrijventerreinen;

 21 Ontwikkelen van een uitvoeringsprogramma 
gekoppeld aan de afspraken uit de punten 
19. en 20. 

 22 Verankeren van het Brabantse logistieke 
infrastructuurnetwerk in het nationale 
kernnet logistiek en het TEN-T programma.

 23 Inventarisatie van multimodaal bereikbare 
locaties in Brabant en kansen voor verdere 
multimodale ontsluiting.

 24 vervolgonderzoek rondom intermodal 
connectivity als vervolg op co-location  
in logistiek.

 25 Ontwikkelen van een corridoraanpak  
per achterlandcorridor uit het logistieke 
netwerk, gericht op een concreet  
actieprogramma dat vertrekt vanuit een 
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 eindperspectief (stip op de horizon) op de 
corridor en van daaruit formuleert wat op 
korte, middellange en lange termijn nodig  
is voor het goed functioneren (in brede zin)  
van die corridor. 

Middelen
Investeringen in het ruimtelijk-fysieke domein 
in Brabant komen vanuit zowel de publieke als 
de private sector. De financiële middelen 
worden in meerjarenprogramma’s van het rijk, 
de provincie, regio’s en gemeenten gereserveerd. 
Ook worden door partijen via subsidie- of cofinan-
cieringsregelingen middelen beschikbaar gesteld 
aan anderen om projecten tot uitvoering te 
brengen. Zo bieden Europese programma’s 
mogelijkheden voor concrete projecten. 

Betrokkennen:
•	 Gemeenten, verenigd in Regionaal  

Ruimtelijke Overleggen en B5
•	 Provincie Noord-Brabant
•	 Rijk, ministeries ELenI, IenM
•	 Havenbedrijf Rotterdam
•	 Terminal operators, MCA
•	 Logistieke dienstverleners
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5.1 Organisatie
Uitvoering geven aan de Logistieke Agenda 
Brabant vergt grote mate van betrokkenheid 
van diverse partijen in de logistiek. Sence of 
urgency om de handen in één te slaan wordt 
breed gevoeld. Maar doorpakken op de 
genoemde concrete acties in de programma-
lijnen en de uitvoering van de vele projecten 
zoals die vanuit de partners zijn aangedragen 
gaat niet van zelf. Er is geen sprake van formeel 
eigenaarschap, betrokkenheid in de uitvoering 
moet plaats vinden op basis van inhoudelijk 
commitment. In hoofdstuk 4 bij programmalijn 
A is voorgesteld om daarom de Taskforce  
Logistieke Agenda Brabant in te stellen.

Voorgesteld wordt dat deze triple-helix samen-
gestelde Taskforce gaat bestaan uit negen 
leden:
•	 een onafhankelijk voorzitter/boegbeeld 

(tevens bestuurlijk trekker programmalijn A);
•	 vier inhoudelijk trekkers (bestuurlijke 

trekker programmalijnen B t/m E),  
die zich inzetten voor uitvoering van  
de vier inhoudelijke programmalijnen;

•	 vier bestuurlijk vertegenwoordigers uit  
de regio’s West-, Midden-, Noordoost- en 
Zuidoost-Brabant, die zich inzetten voor 
uitvoering van de acties in hun regio’s.

Deze Taskforce LAB komt halfjaarlijks bijeen 
om de ontwikkelingen in de regio’s en de  
voortgang in de programmalijnen te bespreken 
en mogelijke nieuwe ontwikkelingen te  
positioneren.

De leden van de Taskforce LAB richten zich in 
eerste instantie op de uitwerking van de voor de 
programmalijnen genoemde acties, en richten 
daarvoor zelf de noodzakelijke organisatie in. 
De Taskforce zelf zal worden ondersteund door 
een projectteam.

5.2 Instrumentarium (middelen, monitoring)

Middelen
De Logistieke Agenda Brabant is zoals eerder 
aangekondigd een strategische agenda, geen 
investeringsagenda. Voor uitwerking van de 
acties en projecten binnen de programmalijnen 
zijn uiteraard (financiële) middelen noodzakelijk. 
Budgetten en capaciteit worden echter niet in 
deze Logistieke Agenda Brabant vastgelegd. 
Het is aan de betrokken partijen om de beno-
digde middelen zelf te organiseren. Daar waar 
gebruik gemaakt kan worden van beschikbare 
middelen of specifieke programma’s is dat bij 
de betreffende acties van de progammalijnen 
aangegeven.

Monitoring
Gelet op de ambities die per programmalijn 
benoemd zijn, is het van belang om in beeld  
te houden hoe enerzijds de voortgang in  
uitvoering verloopt (output), maar anderzijds 
vooral ook of de verschillende acties vruchten 
gaan afwerpen (outcome). Daarnaast is het  
van belang om de ambities en outcome ook 
steeds in perspectief te zien van de landelijke 
en mondiale economische ontwikkeling.  
Monitoring van diverse gegevens is daarvoor 
van groot belang. Met de informatie uit de  
Facts & Figures is een goede basissituatie 
beschikbaar. Een jaarlijkse actualisering van  
de outputgegevens, te koppelen aan het bij 
elkaar komen van de Taskforce LAB, en een 
tweejaarlijkse actualisering van de outcome, 
gekoppeld aan een Brabantse conferentie 
logistiek (zie hieronder) zal door het project-
team opgezet worden.

5.3 Communicatie
Gelet op het belang van de logistieke sector 
voor Brabant en daarmee het belang van  
de Logistieke Agenda Brabant, moet rond de 
vaststelling van deze agenda en in de periode 
daarna de nodige publiciteit gegenereerd 
worden. Met als doel de agenda, maar vooral  
de logistieke kracht van Brabant onder de 

5  ORGANISATIE EN VERVOLG
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aandacht te krijgen van belangrijke stake-
holders, waaronder ‘Den Haag’, ‘Brussel’  
en ‘Rotterdam’. Ook gedurende de uitvoering 
blijft het belangrijk om te communiceren  
over ontwikkelingen en behaalde resultaten. 
Een tweejaarlijks terugkerend logistiek congres 
in Brabant zou hiervoor benut kunnen worden. 
Hiervoor liggen al een aantal kansen in het 
verschiet. Tilburg (i.s.m. BrabantStad) is  
voornemens een bijeenkomst te organiseren 
voor de internationale branding / positionering 
van de logistieke sector, zoals afgesproken in 
de themasessie Brabant Topregio Logistiek  
van 25 september 2012. Oss is uitverkoren  
om medio 2013 de Nationale Distributiedag  
van NDL te hosten. Daarnaast kan via social  
media kanalen en wellicht ook specifieke 
themabijeenkomsten over de verschillende 
programmalijnen en daarbinnen opgepakte 
activiteiten gecommuniceerd worden. 
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De programmalijnen zoals die in de uitvoerings-
agenda zijn opgenomen, bevatten in totaal  
25 specifieke acties. Deze zijn mede ontwikkeld 
op basis van de vele projecten en activiteiten  
die nu al door diverse actoren in de logistieke 
sector worden opgepakt. Een uitgebreide,  
maar mogelijk niet uitputtende, lijst is gevuld 
tijdens de analysefase die voorafgegaan is aan 
het maken van de Logistieke Agenda Brabant. 
Al deze projecten en activiteiten dragen bij aan 
c.q. zijn te scharen onder één van de programma-
lijnen. Op welke wijze de verschillende activi-
teiten en projecten met de programmalijnen 
samenhangen, is in de navolgende groslijst  
van activiteiten opgenomen.

  BIJLAGE
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Programmalijn A: Samenhang en Samenwerking
Ambitie
Komen tot een organisatorische inzet die leidt tot een eenduidige, effectieve en efficiënte, herkenbare en elkaar versterkende inzet voor 
versterking van de Brabantse logistieke bedrijvigheid.

Nr Project/actie Relatie andere  
prog. lijnen

Penvoerder Status

Overleggremia
1 DelTri B, E Samenwerking oa HbR, gemeente Rdam, Drechtsteden, RWB, PNB in uitvoering
2 GOLD samenwerking provincies Gelderland, Overijssel, Limburg en Drenthe in uitvoering
3 Platform Multimodaal Duurzaam Goederenvervoer (PMDGV) C, E Provincie Noord-Brabant in uitvoering
4 Stuurgroep Logistieke Agenda Brabant B, C, D, E Provincie Noord-Brabant in uitvoering
5 Topsector Logistiek B, C, D, E SPL (topteam Logistiek) in opdracht van Minister van EL&I in uitvoering
6 Vlaams-Nederlandse Samenwerking/Delta B, C, E Zes zeehavens en zes provincies, provincies PNB en ... co-voorzitter in uitvoering
7 Task Force Brabantroute Provincie Noord-Brabant in uitvoering
8 Stuurgroep Vervolg Masterplan Havens Midden-Brabant Midpoint Brabant - Gemeente Tilburg/Waalwijk/Oosterhout - MCA 

- Brabant Intermodal
in uitvoering

9 BO-MIRT E Ministerie IenM/Provincie Noord-Brabant in uitvoering
10 Stuurgroep Netwerkprogramma BrabantStad Bereikbaar E Provincie Noord-Brabant in uitvoering
11 Havens Midden-Brabant E Midpoint Brabant in uitvoering
12 Maascorridor overleg SAN - Limburg - Noord-Brabant E Provincie Limburg in opstart
13 Arbeitsgruppe Logistik B, C, D, E BrabantStad, Venlo, NRW stilgevallen

Beleidskaders
14 Brabantse Strategische Visie Goederenvervoer B, C, E Provincie Noord-Brabant in uitvoering
15 Havenstrategie Moerdijk B, C, D, E Gemeente Moerdijk ism HsM en PNB in ontwikkeling
16 Landsdelige Actieagenda Zuidwestvleugel (onderdeel topsectorenbeleid) B, C, D Ministerie EL&I in uitvoering
17 Regionale agenda Logistiek As50/Noordoost Noord-Brabant B, E gemeente Oss in uitvoering
18 Regionale agenda Logistiek Hart van Brabant (incl. Logistics City) B, C, D, E Midpoint-Brabant in uitvoering
19 Regionale agenda Logistiek West-Brabant (Stuurgroep en Visie) B, C, D, E Regio West-Brabant opstarten
20 Visie goederenvervoer W-Brabant Regio West-Brabant in uitvoering

Acties
21 Monitoring LAB B, C, D, E projectgroep LAB opstarten
22 Organiseren afstemming & sturing Logistiek in Brabant B, C, D, E projectgroep LAB opstarten
23 Single European Transport Area B, C, D, E EC; DG M&T in uitvoering
24 Uitwerking Havenvisie Rotterdam B, C, D, E HbR ism PNB als penvoerder namens Brabantse partners in opstart

  ONDERLIGGENDE PROJECTEN PER PROGRAMMALIJN
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Programmalijn B: Arbeidsmarkt en scholing
Ambities

a) Ten opzichte van 2012 een toename van minimaal 50% van het aantal studenten aan de logistieke opleidingen in Brabant (inclusief zij-instromers) in 2020.
b) In 2020 wordt in Brabant 95% van de vacatures in de logistieke sector binnen 3 maanden na openstelling passend ingevuld.

Nr Project/actie Relatie andere  
prog. lijnen

Penvoerder Status

25 Human Capital Agenda (onderdeel topsector Logistiek) SPL (topteam Logistiek) in opdracht van Minister van EL&I in ontwikkeling
26 Instroom, doorstroom en uitstroom (IDU) TU/e; ism UvT, NHTV en Fontys Venlo in uitvoering
27 Logistieke flexpool UWV-ers ntb kans
28 Arbeidpools (lage loonwaarde) logistiek Midden-Brabant A Midpoint Brabant in ontwikkeling
29 Logistic Talent Incubator B Midpoint Brabant - VTL - NHTV In uitvoering
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Programmalijn C: Kennis en Innovatie
Ambities

a) Brabant kent in 2015 een efficiënt en Brabantbreed dekkend netwerk van faciliteiten om kennis te ontsluiten en logistieke ondernemers te helpen te innoveren.
b) De nationale thema’s (SPL) leiden in Brabant tot  nieuw business en ontwikkelkansen voor bedrijven. De inbreng en investering vanuit de bedrijven is aanzienlijk 

en bedraagt minimaal 5x de investering van de publieke partners. 
c) Brabant is en blijft een belangrijke proeftuin voor het testen en doorontwikkelen van nieuwe,  innovatieve logistieke concepten.

Nr Project/actie Relatie andere  
prog. lijnen

Penvoerder Status

Beleidsvorming en lobby
30 Clusteranalyse logistieke sector Brabant Telos in uitvoering
31 Visie op het Brabantse Risicobeleid Provincie Noord-Brabant in ontwikkeling
32 Visieontwikkeling logistiek noordoost Brabant (potentie van de Maas) A, B, E Regio Noordoost kans
33 EFRO-programma's 2014-2020 (OP-Zuid, Interreg) D PNB bij alle programma's betrokken in ontwikkeling
34 Horizon 2020 - nieuwe researchprogramma's  ('FP8') D EC; DG's R&I en DG M&T in ontwikkeling
35 Dagen van de Logistiek B Tilburg en Waalwijk in opstart
36 Ambassadeur stedelijke distributie C, D, E Ministerie van I&M (V&W) afgerond

Versterken kennisinfrastructuur
37 Kennis-DC Brabant/Zeeland B, D NHTV/Dinalog in opstart
38 LogiXperience (permanente vestiging) B, D LogiXperience (privaat initiatief) in ontwikkeling
39 MKB-loket topsector Logistiek D SPL (topteam Logistiek) in opdracht van Minister van EL&I in ontwikkeling
40 Realisatie Dinalog Campus D Stuurgroep Dinalog Campus haalbaarheid
41 TKI Logistiek D SPL (topteam Logistiek) in opdracht van Minister van EL&I in ontwikkeling
42 Leerstoel Supply Network Dynamics  (PNB en Gemeente Tilburg) A,D UvT In uitvoering
43 Huis van de Logistiek Midden-Brabant A, B, D Midpoint Brabant In opstart

Innovatieprojecten
Portfolio van projecten die nieuwe kennis op de thema's van de Logistieke Agenda Brabant naar de praktijk brengen.

44 Boostlogix A, B, D Midpoint Brabant - private partijen in opstart
45 Lean Logistiek (Midpoint Brabant) B UvT In uitvoering
46 Logistics Accelerator (Dinalog) A UvT In uitvoering
47 4C4D (Dinalog) A UvT In uitvoering
48 Extended single window (Dinalog) A UvT In uitvoering
49 Value creation by closing the loop (Dinalog) A UvT In uitvoering
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Nr Project/actie Relatie andere  
prog. lijnen

Penvoerder Status

50 Coordinated Advanced Maintenance and Logistics planning for the 
Process Industries (Dinalog)

UvT In uitvoering

51 Duurzame logistiek Regionale inventarisatie in ontwikkeling
52 Dubbelslag (pilot bundelen goederenstromen) D Rewin afgerond
53 Dynamisch Verkeersmanagement/ITS D, E diverse projecten in uitvoering
54 elektrisch heavy powertrain cluster
55 Freightlive D privaat initiatief? in uitvoering
56 Freilot (EU-project) D, E gemeente Helmond afgerond
57 IPC Logistiek D KvK Innovatiehuis West Brabant in uitvoering
58 Onderzoek scheepstypen Brabantse vaarwegen E MCA in opstart
59 Oost West Poort (EU project) B, D POM West-Vlaanderen in uitvoering
60 Parckr D, E samenwerking BBZOB, SRE, PNB, ministerie I&M, TLN afgerond
61 Pilot synchromodaliteit R’dam-Tilburg E HbR, ism GVT afgerond
62 Realisatie stadsdistributiecentrum Breda D gemeente Breda, nav afstudeeronderzoek NHTV-studenten in opstart
63 Roadmap Servicelogistiek in Zuid-Nederland D BOM afgerond
64 Life cycle management D BOM afgerond
65 Safefficient D NHTV in uitvoering
66 Schoon transport (luchtkwaliteit, CO2) D, E diverse projecten in uitvoering
67 Secure Lane D, E samenwerking oa EVO, TLN en ministeries I&M, J&V en EL&I afgerond
68 Turboteam Transport & Logistiek C samenwerking oa RAI, N&M, TLN, EVO, BOVAG, HbR, I&M in opstart
69 Haalbaarheidsonderzoek logistiek vaarconcept Zuid-Oost-brabant 

(Watertruck)
D MCA in uitvoering

70 Weastflows (Interreg IVb) D BBZOB, oa BOM en MCA betrokken in uitvoering
71 Grenzeloze Logistiek D POM West-Vlaanderen, oa ism BOM, REWIN en Dinalog in uitvoering
72 Ketenforecast D Mars, ism BOM in uitvoering
73 Lean Logistiek D Midpoint Brabant - UvT in uitvoering
74 Academische werkplaats internet logistiek D Midpoint Brabant - UvT - private partijen in uitvoering
75 Kompas Duurzaam Goederenvervoer D Midpoint Brabant - Dinalog - NHTV in uitvoering
76 Supply chain finance D Dinalog in uitvoering
77 ECO-Tool D Dinalog in uitvoering
78 Lean & Green award gemeente Roosendaal/duurzame logistiek MKB, BZW, KvK, EVO, TLN, gem. Roosendaal in opstart
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Programmalijn D: New Business
Ambities

a) Van de nationale doelstelling voor het aantrekken van van buitenlandse ondernemers (m.n. verladers en logistieke dienstverleners),  
landt minimaal 20% binnen Noord-Brabant.

b) Aantrekken van tenminste hetzelfde aantal grotere (>50 werknemers) logistieke vestigers in de periode 2011 – 2020  
als in de periode 2001 – 2010.

c) We zetten pro-actief in op het opzetten en verankeren van ketenregieactiviteiten.
d) Brabant speelt een belangrijke rol in de Nationale aanpak van buitenlandpromotie en commiteert zich hiermee.  

Effecten van de inspanningen landen in Brabant.

Nr Project/actie Relatie andere  
prog. lijnen

Penvoerder Status

79 Internet Logistiek (Midpoint Brabant) A,C UvT In uitvoering
80 Servitization C BOM in uitvoering
81 High Tech Remanufacturing business development (staat ook in 

programma high tech!)
C BOM in uitvoering

82 Maintenance en Logistiek B, C, E BOM ism EIZ in uitvoering
83 E commerce C BOM ism Dinalog in uitvoering
84 Ontwikkeling continentale (container)hubs C ntb kans
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Programmalijn E: Infrastructuur en Ruimte
Ambitie
Brabant beschikt over een multimodaal logistiek infrastructuurnetwerk met daarop aangesloten logistieke bedrijventerreinen waar ruimte geboden wordt  
voor innovatieve concepten en specialisaties zodat het principe van synchromodaliteit optimaal tot ontwikkeling kan komen.

Nr Project/actie Relatie andere  
prog. lijnen

Penvoerder Status

Beter Benutten Brabantse terminals 
Versterken van het netwerk van Brabantse terminals, door samenwerking, nieuwe investeringen en new business development

85 BrabaCon C, D samenwerking BCTN, ITV, MepaVex, OCT, OOC, ROC, GVT in uitvoering
86 Brabant Intermodal C, D joint-venture OCT, BTT, ROC, ITV in uitvoering
87 Realisatie containerterminal Budel-Dorplein GVT Groep en Wetron (privaat initiatief) in opstart
88 Realisatie containerterminal Vossenberg GVT Groep (privaat initiatief) in uitvoering
89 Realisatie insteekhaven Waalwijk Gemeente Waalwijk in ontwikkeling
90 Realisatie container & bulkterminal Dohler Gemeente Oosterhout in ontwikkeling
91 Quick win project 2e tranche Oosterhout, langshaven Vijf Eiken Gemeente Oosterhout in ontwikkeling
92 Uitbouw extended gate funtie haven Moerdijk met Brabantse 

achterlandterminals
C Havenbedrijf Moerdijk in ontwikkeling

93 Toegankelijkheid haven Veghel Gemeente Veghel in uitvoering
94 Buitendijkse haven Bergen op Zoom Gemeente Bergen op Zoom in ontwikkeling
95 Quick win proejfct (DUB) Bergen op Zoom (sluis Theodorushaven) Gemeente Bergen op Zoom in ontwikkeling
96 Reactivering goederenspoorlijn Boxtel - Veghel Inland Terminal Veghel in ontwikkeling
97 Quick win binnenhavens (DUB) project Oss (spooraansluiting 

Elzenburg)
gemeente Oss in ontwikkeling

98 Ontwikkeling containerterminal Bergen op Zoom, -verplaatsing  
en -uitbreiding  

gemeente Bergen op Zoom in uitvoering

  99 Onderzoek waterrterminal Roosendaalse vliet 
Afvalverwerkingsbedrijf Sita

gemeente Roosendaal in ontwikkeling

100 Realisatie treinterminal Borchwerf 2 De Rijk, Borchwerf BvCv in uitvoering
101 doorontwikkelen bijbehorende EV trucks kans
102 Met stille EV terminal trekkers zijn de 'venstertijden'en 

'hinderwettijden' van containerterminals en logistieke parken 
mogelijk te vergroten
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Nr Project/actie Relatie andere  
prog. lijnen

Penvoerder Status

Verbeteren infrastructuur goederenvervoer
103 BasisNet Spoor Provincie Noord-Brabant in uitvoering
104 BERZOB (Bereikbaarheid ZO-Brabant over water) Stichting met MCA en EVO als trekkers in ontwikkeling
105 Kernnet Logistiek D Ministerie I&M in ontwikkeling
106 Netwerkprogramma BrabantStad BrabantStad in uitvoering
107 Structuurvisie Buisleidingen Ministerie van I&M in uitvoering
108 TEN-T EC; DG M&T in ontwikkeling
109 Versterkt Stedelijk Netwerk Brabant Provincie Noord-Brabant in ontwikkeling
110 ZuidNet/A58 C, D BZW/KvK in ontwikkeling
111 Wilhelmina kanaal Tilburg Gemeente Tilburg in uitvoering
112 Upgrade haven Waalwijk Gemeente Waalwijk / Midpoint Brabant in ontwikkeling
113 Knooppunt Hooijpolder - A59/GOL
114 Rail Service Centre Moerdijk D Havenschap Moerdijk in ontwikkeling
115 Verkenning Volkeraksluizen in ontwikkeling
116 Onderzoek vrachtwagen parkeren/ Truckparking A59 en corridor 

parking A58
KvK ZWN in uitvoering

117 Regionaal project 'omleiding N638 Rucphen' 
118 Aanpassen taluds (goederen) haven Bergen op Zoom

Planning logistieke bedrijventerreinen
119 Leerstoel Goederenvervoer C TU/e in uitvoering
120 Logistiek Park Moerdijk B, C, D PNB ism gemeente Moerdijk en HsM in ontwikkeling
121 Regionale agenda bedrijventerreinen Deltri-regio Deltri afgerond
122 Regionale agenda's werklocaties Provincie Noord-Brabant in uitvoering
123 Strategie werklocaties/inlandhubs Provincie Noord-Brabant in ontwikkeling
124 AFC Dinteloord multimodaal ontsluiten Provincie Noord-Brabant, Regio West-Brabant in ontwikkeling
125 Geïnstalleerde laaddiensten (conductief, draadloos, statisch, 

dynamisch etc) 
126 Investeringen en innovatietrajecten vanuit realiseren van 

infrastructuur voor elektrisch vervoer en nieuwe elektriciteitsnetten 



45	45

Ingebrachte open ideeën

New Business Development fund logistiek Realiseren van een specifiek (investerings) fonds & bijbehorende beheerprogramma voor 
logistieke start ups. Het fonds  moet gericht zijn op op logistieke start ups in (Midden)Brabant 
en de start ups moeten gericht zijn op logistieke support diensten zoals ICT (o.a. neutraal, 
logistriek informatie platform), supply chain finance, regie logistieke stromen en trade 
facilitation/customs).

E-commerce proeftuin Voortbordurend op de academische werkplaats internet logistiek, de ambitie van Midden-
Brabant (specifiek de gemeente Tilburg hier in) de aanzienlijke aanwezigheid van bedrijven die 
actief zijn op het gebied van internet (logistiek) heeft Midden-Brabant de ideale uitgangspositie 
om nieuwe concepten rondom internet logistiek te ontwikkelen maar vooral ook te testen.  
Denk aan experience centers op berijventerreinen, last mile concepten of internetwinkel 
straten. De aspecten ruimte, bestemming, bereikbaarheid, logistiek, nieuwe concepten en  
new business komen samen in een dergelijke proeftuin. Er moeten middelen beschikbaar 
komen om te testen en er moeten voorwaarden en beleid gecreerd worden waarin goed getest 
kan worden.

Corridor terminal samenwerking Vanuit Midden-Brabant ontstaan er per rail (en mogelijk ook per binnenvaart) shuttle diensten 
richting Europese regio's. Een multimodale ontsluiting van Midden-Brabant richting het 
achterland. De railshuttle die per september 2012 naar Bratislava gaat is hier een mooi 
voorbeeld van. Er liggen kansen om Midden-Brabant als logistieke, multimodale schakelkast te 
laten fungeren door andere stromen vanuit de West - Oost corridor (Zeeland - Brabant) te 
combineren met Midden-Brabantse stromen. Hiermee wordt de kans op succesvolle shuttle 
diensten vergroot.

Demo cross supply chain collaboration community  
(= 4C initiatief)

Het bundelen van goederenstromen van diverse partijen (focus op verladers) op de bedrijven 
terreinen in Midden-Brabant en dit op een dusdanige wijze organiseren dat er als het ware een 
community van samenwerkende bedrijven ontstaat die structureel proberen goederenstromen 
gezamenlijk, efficienter te (laten) transporteren. 

Demo ‘Het organisateren van synchromidaliteit.’ In Midden-Brabant is de fysieke infrastructuur aanwezig om de regio maar ook een groter 
gebied synchromodaal te ontsluiten (weg-water-spoor transport zonder keuze vooraf te 
maken, last minute de best passende oplossing kiezen om zo effiecent en duurzaam mogelijk 
te transporteren). Echter, de organisatie voor het synchromodaal uitvoeren van transporten is 
nog niet gerealiseerd. Er is een open samenwerking nodig waarvoor ICT systemen nodig zijn. 
Dit moet pragmatisch ingestoken worden en aansluiten op bestaande werkwijzen en systemen 
van betrokken schakels.

  INGEBRACHTE OPEN IDEEËN


