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Samenvatting van het voorgestelde besluit 
Onze samenleving is iedere dag in beweging. Via logist ieke netwerken doen 
zorgver leners hun werk , worden winkels bevoorraad, huizen gebouwd en het vee 
van voer voorz ien. We wi l len het vervoer van goederen en diensten versterken door 
robuuste, s l imme en duurzame logist iek. Dat doen we door het bevorderen van sl im 
gebruik van de inf rastructuur, innovatie en ( in ter)nat ionale handel en voldoende 
arbeidskrachten. Veranderingen op het gebied van dig i ta l iser ing, circulaire ketens 
en schonere brandstof fen geven ui tdagingen om de groei van goederenstromen in 
Overi jssel te faci l i teren. I n de periode 2020-2023 r ichten we ons samen met het 
bedr i j fs leven, netwerkorganisat ies, gemeenten, het Rijk en andere partners op deze 
ui tdagingen in het belang van het vest ig ingskl imaat, de bereikbaarheid, banen en 
toegevoegde waarde van de logist iek. Provinciale Staten word t voorgesteld 
hiervoor op basis van het coal i t ieakkoord het gereserveerde bedrag van C 1,8 
mi l joen beschikbaar te stel len. Daarmee leveren we een bi jdrage aan de 
hoofdopgaven ui t het coal i t ieakkoord "Samen bouwen aan Overi jssel" . 

Inleiding en probleemstelling 
In het coalitieakkoord 2019-2023 "Samen bouwen aan Overijssel" staan de belangrijkste opgaven voor 
Overijssel in de komende jaren op het gebied van werken, vervoer, klimaatverandering, energie, wonen, 
het landelijk gebied en samenleven. Deze opgaven hangen op allerlei manieren met elkaar samen. In het 
leggen van de verbindingen tussen de opgaven ligt volgens het coalitieakkoord een belangrijke rol voor 
het provinciaal bestuur. Eén van die verbindende schakels tussen de opgaven is logistiek. 

Overijssel internationaal bereikbaar 
Voor een krachtige economie is een aantrekkelijk vestigingsklimaat nodig met goed bereikbare 
werklocaties op strategische knooppunten in de provincie. Overijssel heeft een strategische ligging op de 
North Sea Baltic Corridor en vormt de verbindende schakel tussen Randstad, Noord-Nederland, 
Ruhrgebied en Noordoost-Europa. De ambitie is deze ligging ten volle te benutten. De Overijsselse 
hoofdinfrastructuur faciliteert regionale, nationale en internationale relaties en is daarmee volgens het 
coalitieakkoord van enorme waarde voor het vestigingsklimaat. 

provincie "^verijssei 



^eef^baar^e^der^dL^L^rzaam^e^d 
Met de groei van internationale goederenstromen is de druk op de netwerken in Overijssel toegenomen. 
Logistieke functies dragen bij aan een aantrekkelijk aanbod van diensten, voorzieningen en goederen in 
het landelijk gebied en de steden, maar stellen ons ook voor uitdagingen op het gebied van leefbaarheid 
en duurzaamheid.De (te)lage waterstanden in de vaarwegen vanwege langdurige droogte heeft daarbij 
aangetoond dat het verder robuust maken van ons logistiek systeem noodzakelijk is. Daarbij gaat het 
ook om bevorderen van innovatie door digitalisering, bundelen van goederenstromen, verschonen van 
brandstoffen en het stimuleren van een mi^ van modaliteiten (via weg, spoor en water). Dit sluit aan op 
de landelijke beleidsdoelen op het gebied van goederenvervoer, klimaat en energietransitie en het 
Statenvoorstel "Investeringsprogramma MKB 2020 2023" (2019/1101899). 

^r^a^feo^dear^be^dsmar^f 
Gebleken is dat de uitoefening van logistieke processen steeds moeilijker wordt door de beschikbaarheid 
van personeel. De krapte op de arbeidsmarkt stelde het regionaal bedrijfsleven voor de uitdaging om 
meer bekendheid te geven aan de logistieke sector als werkgever en e^tra inzet te doen gua 
opleidingsmogelijkheden en innovatie van arbeidsplaatsen. Ook biedt juist de logistiek een opstap voor 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en doorgroei zowel binnen de sector zelf als naar sectoren 
waarvoor zij werkzaam is. Met initiatieven als het Huis van de Logistiek en de Week van de Logistiek in 
Twente en via de sectortafel logistieke arbeidsmarkt van de HumanOapital Agenda Regio zwolle is het in 
de regio^s gelukt meer arbeidspotentieel aan te trekken. Dit sluit aan op het Statenvoorstel "Samen naar 
een inclusieve, wendbare en toekomstgerichte arbeidsmarkt 2020 2023"(2019/1101592). 

Cor f̂̂ r^L^e^er^var^be^e^d 
Gezien de samenhang in de hoofdopgaven van Overijssel en bovengenoemde knelpunten en kansen op 
het gebied van internationale bereikbaarheid, arbeidsmarkt, leefbaarheid en duurzaamheid zetten we de 
lijnen uit het Koersdocument Goederenvervoer en Logistiek (PS/201^/169) en het Meerjarenprogramma 
Goederenvervoer en Logistiek (201^/0399B^38) in de periode 2020 2023 voort. Ook de in gang gezette 
bevordering van goederenvervoer over water, vergroening van de binnenvaart en de havenontwikkeling 
(PS/2013/416, afgerond in 2019) geven we verder invulling de komende tijd. 

^^r^^c^^^^^^^^r^^^^^^^^^ 
In het coalitieakkoord is aangegeven dat het belang van samenwerking groeit. Samenwerking maakt 
ontwikkelingen mogelijk. In de afgelopen jaren is een sterke basis ontstaan voor verdere samenwerking 
met bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, gemeenten, onze buurprovincies, het 
Rijk, onze buurlanden en de ELI. Het platform Port of Logistics Overijssel (POLO, voorheen Strategische 
Logistieke Alliantie)vervult daarin provincie breed een sleutelrol.Dit voorstel is daarom in nauwe 
samenwerking met de Stuurgroep POLO ontwikkeld.In de regio^s zijn de Ports of Deventer,Twente en 
zwolle met eigen programmals actief om de logistiek te versterken. Daarbij werken zij in POLO verband 
samen aan innovatie en ontwikkeling van hun bedrijfsvoering en dienstverlening, aan de 
doorontwikkeling van regionale samenwerking gericht op versterking en verduurzaming van logistiek en 
aan gezamenlijke profilering. 

Naast gesprekken met de Stuurgroep POLO op8november en 20 december2019,is in dit statenvoorstel 
de volgende inbreng verwerkt: 
^ Kennismaking Provinciale Staten met Slimme Mobiliteit,waaronder goederenvervoer en logistiek op 

24 april 2019^ 
^ S^mposium^Vervoer over Watermals afronding van het Llitvoeringsprogramma Goederenvervoer over 

Water op 20 juni 2019^ 
^ Bijeenkomst "Samen bouwen aan de Overijsselse Economie"op3oktober2019^ 
^ Bijeenkomst "Overijssel on the Move" in de European Week of Regions and Git iesop9oktober2019^ 
^ Werkbezoek Provinciale Staten aan de Ports of Deventer,Twente en zwolle op 20 november2019. 



(^^^r^i^^^^f^^^f^ 

De visie, ambitie en strategie van Overijssel op Goederenvervoer en Logistiek zijn vastgelegd in het 
Koersdocument Goederenvervoer en Logistiek (PS/201^/169). Dit is op 24 mei 201^door Provinciale 
staten van Overijssel vastgesteld en is nog steeds actueel. Met de inzet op Goederenvervoer en Logistiek 
in de periode 2020 2023 wordt deze koers gecontinueerd. 

Voor^bou^er ro^ succes 
De afgelopen jaren hebben we in het kader van logistiek ingezet op drie programmals: 
1. LlitvoeringsprogrammaGoederenvervoeroverWater: vanaf 2014isC8mi l joen ingezet voor het 

stimuleren van modal shift van weg naar water en vergroening van de binnenvaart. 
2. Meerjarenprogramma Goederenvervoer enLogistiek: vanaf 201^is in samenspraak met de 

Stuurgroep POLOCl,4mil joen ingezet voor het Meerjarenprogramma Goederenvervoer en 
Logistiek De middelen zijn ingezet ter ondersteuning van logistieke netwerkorganisaties bij cluster 
en netwerkactiviteiten, onderzoek, gezamenlijke profilering en lobb^, de inzet van logistiek 
makelaars en ondersteuning van bedrijven bij het beantwoorden van kennis en onderzoeksvragen. 

3. Rijksprogramma Slimme en Duurzame Mobiliteit: in aansluiting op de afgeronde programmals Beter 
Benutten is met dit programma gewerkt aan een betere bereikbaarheid van stedelijke gebieden door 
het realiseren van spitsmijdingen op drukke corridors en terugdringing van emissie van de 
mobiliteitssector. De kern van de logistieke aanpak bestaat uit de inzet van logistiek makelaars. 

^eersamer^^e^^er^^r^er^mefdereg^d^s 
Aan de hand van deze programmals hebben we ons ingespannen om het logistieke netwerk in Overijssel 
op te bouwen. Door met regionale en (inter)nationale netwerken en in POLO verband samen te werken, 
hebben we flinke stappen gezet op weg naar een robuust multimodaal netwerk. Overijsselse regio^s 
profileren zich inmiddels gezamenlijk naar buiten. Ook binnen de regio^s ontstaat meer samenwerking 
tussen logistieke ondernemers en de overheid.In de regioTwente gaan het Havenbedrijf,de 
ondernemersvereniging en ^LBusinesspark onder de naam Port ofTwente verder. Port ofTwente heeft 
samen met het onderwijs en overheden de regie op de logistieke arbeidsmarkt opgepakt. In de regio 
zwolle is een Logistiek Netwerk, dat is opgericht door PEG LInited in samenwerking met Port of zwolle. 
Port of zwolle gaat naast haar rol als havenbedrijf,meer als centrale organisatie voor de logistiek in de 
regio fungeren, waaronder de aansturing van de HumanGapital Agenda thema logistiek. 

fr t̂err^af̂ dr^a^eĵ ^r^of̂ ^^er^r^ger^^obb^ 
De logistieke positie van Overijssel wordt bepaald door de ligging op de North SeaBalticGorridor,de 
multimodale bereikbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van ruimte en personeel, en door logistieke 
dienstverlening, kennis en innovatiekracht, die Overijsselse ondernemers, overheden, kennis en 
onderwijsinstellingen samen bieden. Om deze positie (inter)nationaal te versterken en om bedrijven, 
handelspartners, investeerders en samenwerkingspartners te werven, werken de Ports of zwolle, 
Deventer enTwente in POLOverband samen aan profilering op (inter)nationale beurzen en congressen, 
zoals Break Bulk EuropeinBremen,Transport Logistics MesseinMünchen en het jaarcongres van de 
Nederlandse Vereniging van Binnenhavens in Deventer. Om de grensoverschrijdende corridor en 
internationale samenwerking te versterken, werken we samen met andere provincies en buurlanden aan 
logistieke projecten. Eén van de resultaten is het binnenhalen van de GEI^bijdrage van b i j n a C l l 
miljoen voor deTwentekanalen. Port of zwolle is verder partner van het Interreg programma DualPorts. 

Sterker mt^^t^modaa^r^efB^er^ 
Wij werken samen aan de realisatie van het multimodale netwerk in Overijssel. Mede door de 
gezamenlijke lobb^ vanuit het POLO netwerk heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat een 
positief besluit genomen over de realisatie van de tweede sluiskolk bij Eefde, de verruiming van de 
Twentekanalen en de vergroting van de sluis Kornwerderzand en vaargeulen. Ook ondersteunen we 
gezamenlijk de lobb^ voor de N35,A28 en Al/A35Azelo Buren. Samen met het Rijk, gemeenten, 
belangenorganisaties en logistiek ondernemers hebben we voor deTwentekanalen,Spooldersluis en 
Meppelerdiepsluis de brug-en sluisbediening geoptimaliseerd door deze op afstand te gaan bedienen. 
Met het informatieplatform Blauwe GolfTwentekanalen bevorderen Rijkswaterstaat, het Havenbedrijf 
Twente en de provincie daarnaast het efficiënter laten verlopen van het scheepvaartverkeer over de 
Twentekanalen. 



IB^fa^earbe^dsmar^f 
Met onze ondersteuning en met inzet van kennis vanuit het POLO netwerk, hebben de regio^s initiatieven 
ontwikkeld om met de krapte op de arbeidsmarkt om te gaan.Op initiatief van ROG vanTwente is als 
eerste gestart met de organisatie van de Week van de Logistiek inTwente. Port ofTwente is samen met 
de andere regionale partners gestart met de ontwikkeling van het Huis van de Logistiek, om zo de 
instroom van vakkrachten en het aanbod van opleidingen duurzaam te vergroten. Onder regie van de 
sectortafel Logistiek in de Regio zwolle en met ondersteuning vanuit het POLOnetwerk,wordt 
gezamenlijk met onderwijsinstellingen en bedrijfsleven ingezet op het vergroten van de instroom en 
doorstroom van logistiek personeel in de regio zwolle. Activiteiten richten zich op het bevorderen van het 
scholen van werknemers, het matchen met vacatures en het benutten van onbenut arbeidspotentieel. 

^arrser^er^or^f^f^^effrrger^ 
Goede^er^^ervoerager^davar^^ef^i^^^ 
In juli 2019 heeft de Minister van Infrastructuurenwaterstaat de Goederenvervoeragenda gepubliceerd. 
Een belangrijk uitgangspunt voor deze agenda is het Klimaatakkoord, waarin maatregelen voor de 
logistiek zijn opgenomen. Voorbeelden hiervan zijn de instelling van ^ero Emissie ^ones voor 
stadslogistiek in steden en de Green Deal beevaart. Binnenvaart en Havens. Wij zijn bij deze 
ontwikkelingen aangesloten. De Goederenvervoeragenda bevat de volgende thema^s: 

Digitaal transport^ 
Duurzaam goederenvervoer en logistieke 
Efficiënte en duurzame stadslogistiek^ 
Integrale goederencorridors (inclusief modal shift: vervoer van weg naar water en spoor). 

Ons beleid kent een sterke samenhang met deze thema^s. Dit biedt kansen om hierbij aan te sluiten. 

^L^ro^aer^To^secfor 
Als Overijsselkunnen we ons sterker profileren inEuropa op het themalogistiek,zowel in de 
grensoverschrijdende samenwerking als in de contacten met Brussel. Vanuit Europese programmals 
liggen er kansen voor stimulering van de binnenvaart,vergroening van het transport, realisatie van 
truckparkings en smart logistics. Het gezamenlijk profileren gaan we nog actiever oppakken met de 
logistieke Ports in Overijssel. Logistiek is verder één van de negen topsectoren in Nederland. Het 
Topteam Logistiek heeft een Actieprogramma opgesteld waarin de ambitie van deTopsector is 
vastgelegd. We starten samen met deTopsector Logistiek het project OffRoad Overijssel. Een project 
waarbij corridors door Overijssel worden benoemd, met het doel om modal shift van weg naar water en 
spoor te realiseren. Hiermee vergroten we onze zichtbaarheid in het netwerk van deTopsector.Als 
Overijssel leggen we de verbinding met de opgaven vanuit de MIRT goederenvervoercorridors. Ook is er 
een landsdelige opgave vanuit het BOMIRTvoor het realiseren van ^ero Emissie stadslogistiek. 

^cor^orr^^sc^em^dder^sfr^L^cft̂ L^r 
In de afgelopen jaren is mede dankzij onze provincie een goed functionerende middenstructuur 
(Economie Boards, innovatieloketten NovelT,Kennispoort Regio zwolle, GleantechDevelopment) 
opgezet die binnen de drie regio^s in Overijssel(deregio^sTwente,2^wolle en Gleantech)op eigen wijze 
vorm heeft gekregen. Het logistieke netwerk zal de komende jaren meer aansluiting zoeken bij deze 
middenstructuur,vooral voor de thema^s innovatie en humancapital.Op deze wijze bereiken we een 
efficiënte inzet van middelen en een eenduidige benadering van het bedrijfsleven. 

^ a f ^ a a r ^ w e d o e r ^ ^ 
Samen met onze partners werken wij aan het organiseren van efficiënt en schoon transport van 
goederen. Dit is opgenomen als beleidsdoel4.4in de begroting 2020: Robuuste,slimme en duurzame 
logistiek Binnen dit beleidsdoel zijn de volgende prestaties geformuleerd: 

^^^.^or^o^^o^^sf^csOverii/sse^(^^0^0^ 
Wij geven in samenspraak met POLO en andere stakeholders, uitvoering aan het meerjarenprogramma 
Goederenvervoer en Logistiek Wij ondersteunen POLO en de logistieke netwerkorganisaties bij cluster 
en netwerkactiviteiten. Daar waar nodig, sluiten we aan bij bovenprovinciale, landelijke en internationale 
logistieke netwerken gericht op economische ontwikkeling en profilering van de logistieke hotspots en 
verduurzaming van logistiek in Overijssel. 



^.^.^.S^^mrr^e^o^^sf^e^(^Smar^f^o^^sf^cs^ 
Via een themagewijze aanpak en het realiseren van via slimme infrastructuur voor het goederenvervoer 
leveren we eenbijdrage aan een efficiëntere en effectievere organisatie van de logistiek.^o willen we in 
de komende periode één informatieplatform Blauwe Golf ontwikkelen voor Overijssel, waarbij de Ports of 
Deventer,Twente en zwolle gaan werken met één systeem,gekoppeld aan landelijke systemen. 

^erdt^L^rzarr^^r^^goederer^ver^oer^ 
Door het uitvoeren van specifieke programmals gericht op vergroening van de logistiek, waaronder de 
Green Deal beevaart. Binnenvaart en Havens en Green Deal ^ero Emissie Stadslogistiek, leveren we een 
bijdrage aan de verduurzaming van het goederenvervoer. 

^obL^L^sfgoederer^vervoerr^ef^er^ 
Via een gezamenlijke en gecoördineerde lobb^ voor verbetering van de infrastructuur(weg,water en 
spoor), het uitvoeren van specifieke programmals gericht op het optimaliseren van de infrastructuur 
(vrachtwagenheffing, vrachtauto parkeren, "Handelingsperspectieven Droogte IJssel") leveren we een 
bijdrage aanhet robuust maken vanhet goederenvervoer netwerk. 

Bij de realisatie van de prestaties in beleidsdoel4.4is er nauwe samenhang met de beleidsdoelen in 
Kerntaak5: Regionale economie. De aanpak zoals geschetst in de beleidsdoelen 5 . I t o t en met 5.3 en 
55benut ten wij in de samenwerking met de logistieke sector,kennisinstellingen en andere partners 

^.IB^r^be^dsmaB^^fer^or^de^^i^^s^r^verb^r^d^r^g 
Het tekort aan vakmensen wordt in verschillende sectoren gevoeld, ook in de logistiek. Met regionale 
agenda^s en fondsvorming (zoals hetTwentsl^ondsvoorVakmanschap en de HumanGapital Agenda 
Regio ^wolle)ondersteunen we initiatieven vanuit de sector gericht op de wendbaarheid en 
beschikbaarheid van personeel. 

^..2^eg^ddea^s 
Het Rijk zet in op samenwerking met regio^s, zodat regionale knelpunten worden weggenomen en 
nationale doelen gerealiseerd. Die aanpak sluit aan op de samenwerking met de Ports of Overijssel. 
Goncreet zijn bijvoorbeeld in de Regio DealTwente het Huis van de Logistiek (gericht op de 
beschikbaarheid van personeel) en de uitbreiding van de kade op ^LBusinesspark opgenomen. 

^..^B4ar^fre^^e^i^^^evesf^g^r^gs^ocat^e 
Door middel van lobb^,acguisitiecapaciteit via Oost NL voor logistiek en gerichte infrastructurele 
investeringen vanuit Kerntaak4wordt bijgedragen aan de kwaliteit van het vestigingsklimaat. Met onze 
POLO vertegenwoordiging op internationale beurzen en bijeenkomsten op het gebied van logistiek 
stimuleren wij de internationale handel en versterking van de internationale corridor in Overijssel. Ook 
de beschikbaarheid van voldoende(watergebonden)logistieke bedrijventerreinen heeft onze aandacht. 

^..5fr^r^ovaf^efbedr^^^^^ever^ 
Voor structurele ondersteuning voor het MKB, gericht op kennis, financiën en het opzetten van nieuwe 
samenwerkingsvormen, kunnen ondernemers terecht bij de Overijsselse basisinfrastructuur van 
innovatieloketten (inclusief Oost NL), open innovatiecentra en kennisnetwerken. Deze worden regionaal 
bij de logistieke sector onder de aandacht gebracht. In POLO verband werken logistieke ondernemers 
samen met de provincie aan de innovatie van logistieke processen, de inzet van schonere en duurzamere 
vervoersmiddelen, brandstoffen en modaliteiten en de uitwisseling van de benodigde kennis hierover. 

Inzet middelen coal i t ieakkoord 
Op basis van het coalitieakkoord is in de investeringsimpuls voor het thema Schoon goederenvervoer en 
logistiekC2miljoen gereserveerd in de Algemene Reserve Kwaliteit van Overijssel. Bij de begroting 
2020 is daarvan een bedrag vanCO,2 miljoen ingezet als werkbudgetvoor 2020. Het voorstel is het 
resterende bedrag v a n C l , 8 miljoen beschikbaar te stellen voor het continueren van het programma 
Goederenvervoer en Logistiek 2020 2023. Onderstaande activiteiten geven aan op welke wijze deze 
middelen worden ingezet,waarbij indicatief procentueel is aangegeven hoe groot het financiële aandeel 
is van de activiteiten: 
1. Ondersteunen van de regionale logistieke netwerkorganisaties(40^B^)^ 
2. Ondersteunen POLO activiteiten en lobb^ en profileringsactiviteiten (beurzen en s^mposia)(25^Bo)^ 



Gerichte inzet op (35^Bo): 
Versterken van Overijssel op de internationale North Sea Baltic corridors 
Verduurzamen van het goederenvervoer in Overijssels 
Via Smart logistics het slimmer en efficiënter uitvoeren van goederenvervoer en logistieke 
Innovatie in de logistieke 
Knelpunten in vraag en aanbod op de logistieke arbeidsmarkt. 

e f fectmet ing 
Wij informerenuperiodiek over de voortgang en resultaten van dit statenvoorstel met de P^Gc^clus,via 
de prestaties genoemd in beleidsdoel4.4.In de Staat van Overijssel wordt gerapporteerd over het 
vervoer van goederen over water, weg en spoor. Dit geeft inzicht in de mate waarin de beoogde 
verplaatsing van het vervoer van goederen over de weg naar het water wordt gerealiseerd. 

Aanvullend op de gegevens in de P&C-cyclus, sturen we in het programma op onderstaande indicatoren. 
Deze indicatoren zijn graadmeters om inzichtelijk te maken of bijsturing van het programma nodig is. 
Hierbij is de koppeling gemaakt met de monitor logistiek Overijssel 
{https://www.overijssel.nl/over-overijssel/cijfers-kaarten/verkeer-en-vervoer/monitor-logistiek/). 

Nr. Indicator V\/aarde 
1. Private en publieke cofinanciering van de 

netwerkorganisaties 
De provinciale bijdrage kent minimaal een evenredige bijdrage vanuit 
de netwerl<organisaties. 

2. Organisatiegraad van logistiek in 
Overijssel 

Toename van bedrijven die lid zijn van de netwerlcorganisaties cq. 
Ports of Overijssel. 

3. Opstarten van lobby- en 
subsidietrajecten bij de landelijke en 
Europese overheden 

In de periode 2020-2023 zijn minimaal 3 lobby- en subsidietrajecten 
opgestart. 

4. Ontwikkeling omzet logistieke sector Het aandeel van de sector logistiek in de totale omzet van bedrijfsleven 
en overheid in Overijssel bedraagt minimaal 3,0% (peildatum 2018: 
2,9% (€3.185 X 1 min). 

5. Banengroei in logistiek in Overijssel Het aandeel van de sector logistiek in het aantal werknemers in 
Overijssel bedraagt minimaal 3,0% (peildatum 2018: 2,9% (17.474)). 

6. Overijssel beter zichtbaar op logistieke 
beurzen 

Aantal events waarbij logistiek Overijssel zich heeft geprofileerd is 
minimaal 5 in de periode 2020-2023. 

Conclusie 
Voor de brede welvaart in Overijssel zijn bereikbaarheid en mobiliteit essentiële voorwaarden. We willen 
het vervoer van goederen en diensten versterken door robuuste, slimme en duurzame logistiek. Samen 
met onze partners werken we aan efficiënt en schoon goederenvervoer. Dat doen we door slim gebruik 
te maken van de infrastructuur, voldoende arbeidskrachten in de logistiek en het bevorderen van 
(inter)nationale handel en innovatie. Veranderingen in de sector op het gebied schonere brandstoffen, 
digitalisering en circulaire ketens geven extra uitdagingen om de groei van goederenstromen in 
Overijssel te faciliteren. In de periode 2020-2023 richten we ons samen met het bedrijfsleven, regionale 
netwerkorganisaties, gemeenten, de Rijksoverheid en andere partners op deze uitdagingen in het belang 
van de bereikbaarheid, banen en toegevoegde waarde van de logistieke sector. 



Voorstel 
Gelet op het voorgaande stellen wij u voor het besluit te nemen, als in concept in bijlage I verwoord. 

Gedeputeerde Staten vaajauati^fise 

voorzitter, A 

secretaris, N. Versteeg 



Bijlagel 

^^^i^e^^^e^^^B^^^^^^B^^^^B^^OO^^^ 

Provinciale staten van Overijssel, 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Statendd 10 03 2020,kenmerk 2020/0044205 
^^^^ ^ ^ 

overwegende - ^ ^ ^̂  ^^^B^ ^̂  ̂ ^ 

1. logistiek is één van de verbindende schakels tussen de belangrijkste opgaven in het coalitieakkoord 
2019 2023 "Samen bouwen aan Overijssel" in de komende jaren op het gebied van werken, 
vervoer,klimaatverandering,energie,wonen,het landelijk gebied en samenlevend 

2. de strategische ligging van Overijssel tussen Randstad, Noord Nederland, Ruhrgebied en Noordoost 
Europa faciliteert regionale, nationale en internationale relaties en is daarmee volgens het 
coalitieakkoord van enorme waarde voor het vestigingsklimaat^ 

3. logistieke functies dragen bij aan een aantrekkelijk aanbod van diensten, voorzieningen en 
goederen in het landelijk gebied en de steden, maar stellen ons ook voor uitdagingen op het gebied 
van leefbaarheid en duurzaamheids 

4. de uitoefening van logistieke processen wordt steeds moeilijker door de beschikbaarheid van 
personeel en de krapte op de arbeidsmarkt stelt het regionaal bedrijfsleven voor de uitdaging om 
meer bekendheid te geven aan de logistieke sector als werkgever en extra inzet te doen gua 
opleidingsmogelijkheden^ 

5. gezien de samenhang in de hoofdopgaven van Overijssel en de knelpunten en kansen op het gebied 
van internationale bereikbaarheid, arbeidsmarkt, leefbaarheid en duurzaamheid zetten we de lijnen 
uit het Koersdocument Goederenvervoer en Logistiek en het Meerjarenprogramma Goederenvervoer 
en Logistiek in de periode 2020 2023 voort. Ook aan de in gang gezette bevordering van 
goederenvervoer over water, vergroening van de binnenvaart en de havenontwikkeling geven we 
verder invulling de komende tijd^ 

6. wij bouwen voort op eerdere successen welke we behaald hebben door met regionale en 
(inter)nationale netwerken en in POLO verband samen te werken, via het gezamenlijk profileren op 
(inter)nationale beurzen en congressen, het uitvoeren van een gezamenlijke lobby voor realisatie 
van een sterk multimodaal netwerk en door samen de regio^s concrete initiatieven te ontwikkelen 
om met de krapte op de arbeidsmarkt om te gaan^ 

^. wij volgen de logistieke ontwikkelingen en benutten dekansen door aan te sluiten bij de 
Goederenvervoeragenda van het Rijk, ons Europese logistieke netwerk te verbreden, aan te sluiten 
bij deTopsector Logistiek en door meer aan te sluiten bij provinciale middenstructuur,vooral voor 
de thema^s innovatie en humancapital^ 

8. de strategie is om samen met onze partners in POLO^bedrijfsleven,regionale ports, 
kennisinstellingen,medeoverheden en brancheorganisaties^uitvoering te blijven geven aan het 
Meerjarenprogramma Goederenvervoer enLogistiek^ 

9. samen met onze partners in POLO werken we via slimme logistiek, het verduurzamen van het 
goederenvervoer en het realiseren van een robuust multimodaal netwerk aan een goede 
bereikbaarheid van Overijssel,een vitale arbeidsmarkt,meer (internationale)business en samen 
innoverend 

10. de partners in het POLO netwerk ervaren de samenwerking als zeer waardevol, zij willen dit graag 
continueren en intensiveren, met een goede interactie tussen de partners op thema^s. 



ibesfuffenB 

1. In te stemmen met het beschikbaar stellen v a n C l , 8 miljoen voor de periode van 2020 2023 voor 
het continueren van het programma Goederenvervoer en Logistiek en deze in te zetten voor de 
volgende activiteiten: 
a. Ondersteunen van de regionale logistieke netwerkorganisaties(40^Bo)^ 
b. Ondersteunen POLO activiteiten en lobby en profileringsactiviteiten (beurzen en symposia) 

(25^/o)^ 
c. Gerichte inzet op (35^Bo): 

Versterken van Overijssel op de internationale North Sea Baltic corridors 
Verduurzamen van het goederenvervoer in Overijssels 
Via Smart logistics het slimmer en efficiënter uitvoeren van goederenvervoer en logistieke 
Innovatie in de logistieke 
Knelpunten in vraag en aanbod op de logistieke arbeidsmarkt. 

In te stemmen met de dekking v a n C l , 8 miljoen vanuit de gereserveerde middelen in de Algemene 
Reserve Kwaliteit van Overijssel (AKVO)en dit bedrag vanuit de AKVO over te hevelen naar Reserve 
uitvoering Kwaliteit van Overijssel in te zetten binnen kerntaak4Mobiliteit prestatie4.4.1Portof 
Logistics Overijssel (POLO)^ 

In te stemmen met b i j lage l len stellen conform beslispunt2begrotingswijzigingnr. lOvast. 

zwolle. 

Provinciale Staten voornoemd, 

voorzitter. 

griffier, 





Bijlage II: overzicht budgettaire gevolgen van de 10" wijziging van de Begroting 2020 

Investeringsvoorstel Goederenvervoer en logistiek 

(bedragen x € 1.000} 

Volg Beleids- Prestatie I/s Omschrijving 2020 2021 2022 202 1 
nummer Saldo Saldo S.l l tKi Saldo 

20 

4.4.1 
I 
I 

Algemene dekkingsnuddelen 
- programmakosten (Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel) 
- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel) 1.800 

1.80D 1.800 

Totaal structurele exploitatiewijzigingen 
fut.i.il irKiclenlele exploitatie wijzigingen 1.800 1.800 

Totaal exploitatiewijzigingen l.SUÜ 

LEGENDA 
omschnivinD 

Geraamd EMU-saldo vorige wijziging 
Mutaties EMU-saldo deze wijziging 

Nieuw geraamd EMU-saldo (geraamd saldo -/• lasten + baten) 

125.181-

125.181-

121.632-

121.632-

48.708-

48.708-

12.280 

12.280 
1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer 
2 Milieu en energie 
3 Vitaal platteland 
4 Mobiliteit 
5 Regionale economie 
6 Cultuur en sociale kwaliteit 
7 Kwaliteit openbaar bestuur 

10 Overhead 
20 Financiering en dekkingsmiddelen 

• = verlaging 
f = verhoging 

- = verlaging 
+ = verhoging 

- = financiële ruimte neemt af 
+ = financiële ruimte neemt toe 
= baten •/• lasten 

VS: betreft incidentele lasten & baten (I) of structurele lasten & baten (S) conform uitgangspunten Begroting 2018, Overzicht incidenteel / structureel 
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^ 1 . ^ 
^oi^^o^l.^^l^U^^O^^i^1^ss^1 

Provinciale 5taten Overijssel adres Luttenbergstraat 
Postbus 10078 

Luttenbergstra8t2 8000G8 2^OLL5 
Postbus 10078 
8000G8 2^OLL5 

datum 4februari2020 
referentie 8G 

onderwerp IVIotivatiebrief ^statenvoorstel goederenvervoer en lo îstiek^ 

Geachte dames en heren. 

Goederenvervoer en logistiek zijn van groot belang voor de bereikbaarheid en duurzaamheid van 
Overijssel en het economisch functioneren van belangrijke topsectoren in Overijssel,zoals hightech, 
food,he8lth en energy. Veel verschillende overheidsorganisaties en ondernemers, zowel producen 
ten, logistieke dienstverleners, vervoerders, havens en terminals, maar ook kennis en onderwijsin 
stellingen en brancheorganisaties werken samen aande continue verbetering van deze complexe 
geïntegreerde logistieke ketens. 
I^ederland staat de komende tijd voorgrote uitdagingen op het gebied van verduurzaming en be 
reikbaarheid, waarbij een belangrijk deel van de opgave moet worden ingevuld door de logistieke en 
transportsector.Tegelijkertijd leiden economische groei en veranderingen in consumentengedrag(e 
commerce^tottoename van logistieke stromen en krapte op de arbeidsmarkt. 
Om de doelstellingen te halen zullen we slim s^men moeten werken. Oe overheid kan logistieke 
ontwikkelingen beïnvloeden vi8 ruimtelijk beleid,de ontwikkeling van nieuwe(multimodale^ infra 
structuur,wetgeving en financiële maatregelen.Logistieke ondernemers en producenten kunnen 
veel bijdragen aan verbetering van de bereikbaarheid en verduurzaming door het slimmer en effici 
enter bundelen en vervoeren van stromen, de inzet van duurzame vervoersmiddelen en modal shift 
van weg naarwater of spoor. 

Om de krachten te bundelen en ontwikkelingen goed op elkaar af te stemmen, heeft de provincie 
Overijssel op initiatief van logistieke en transportbedrijven in Overijssel POLO opgericht. POLO is een 
samenwerkingsverband tussen logistieke bedrijven en bedrijven met logistieke functies, de provincie, 
regio^s, havenbedrijven, onderwijs en kennisinstellingen. Oost Î L en brancheorganisaties. In 2017 
hebben we samen het Meerjarenprogramma Goederenvervoer^Logistiek opgesteld dat begin 2018 
is vastgesteld door Gedeputeerde staten.Oe Provinciale 5taten zijn daarper^tatenbrief van op de 
hoogte gesteld. In 2018 zijn we aan de slag gegaan met de uitvoering van dit programma. 

ON25 0O5l^5N 

Het betreft een integraal programma gericht op mobiliteit, economie en duurzaamheid, verdeeld in 
vierthema^s: 

1. Ruimte^8ereikbaarheid:0verijssel slim,schoon en multimodaal bereikbaar 
Goede multimodale bereikbaarheid van Overijssel ter versterking van het investerings 
en vestigingsklimaat voor de ondernemers en het woon en werkklimaat van bewoners^ 



^I.c^ 
l̂ oî ^o l̂.^ l̂̂ rl̂ ^0^ î̂ 1Jss^1 

Versterking vanonze logistieke positie op de l^orth^ea8alticCorridor,de route tussen 
de zeehavens en het l^oordoost Europese achterland via Ouitsland naar Polen, ^candina 
viëende8altische5taten^ 
Verduurzaming van logistiek en goederenvervoer door slimme, schone en multimodale 
logistiek.I^ietalleen door de inzet van duurzame brandstoffen(energietransitie^,maar 
ook door het slimmer,efficiënter en multimodaal inrichten van logistieke ketens (supply 
chains^en het kiezen vande juiste vestigingslocatie voor bedrijven valt nog veel te win 
nen voor wat betreft GÔ  reductie en vervoersbewegingen over de weg^ 

2. Arbeidsmarkt^Onderwijs: vitale logistieke arbeidsmarkt 
Het bevorderen van samenwerking tussen ondernemingen, onderwijsinstellingen en 
UWV/gemeenten in de arbeidsmarktregio^sgericht op het bevorderen van instroom en 
doorstroom van logistiek personeel. Oaarbij gaat het niet alleen om de instroom van stu
denten, maarook het bevorderen van zijinstroom,doorstromers(arbeidsmobiliteit^ en 
de inzet van mensen uit kwetsbare doelgroepen^ 
Het stimuleren van Overijsselse inwoners om gebruik te maken van programma^sdie zijn 
gericht op een ^Leven Lang Ontwikkelend waardoor hun positie op de arbeidsmarkt wordt 
versterkt. 

3. Kennis^lnnovatie:s^men innoveren 
Het bieden van een laagdrempelige toegang voor de toepassing van innovaties door IVIK8 
bedrijven en gemeenten gericht op verduurzaming van logistiek en goederenvervoer^ 

4. Profilering^Acguisitie: meer (inter)nationale business 
Het profileren vande logistieke meerwaarde, die bepaald wordt door fysieke vestigings 
factoren(ruimte, bereikbaarheid en positief,de beschikbaarheid van personeel met een 
goede arbeidsethos, en de kracht en het (inter^nationale netwerk van onze logistieke 
ondernemers en transporteurs^ 
Het ondersteunen van actjuisitie van nieuwe handelspartners en investeerders. 

ON25ROI^ 

POLO is een netwerkorganisatie, die zich richt op het opstarten en aanjagen van ontwikkelingen. 
^8men bundelen we onze krachten en zorgen ervoor dat ontwikkelingen sneller en slimmer opgang 
kunnen komen. Daarbij sluiten we zoveel als mogelijk aan bij bestaande provinciale en landelijke 
programmals. Oat doen we door: 

Het bieden van een laagdrempelige toegang voor logistieke ondernemers, ondernemers met 
logistieke functies in Overijssel en onze samenwerkingspartners, die daarterecht kunnen 
voor kennis, toegang tot ons netwerk en provinciale of landelijke programmalse 
Het opstarten, aanjagen en ondersteunen van resultaatgerichte samenwerking tussen de be 
staande organisatie en samenwerkingsverbanden binnen en buiten Overijssels 
Het gezamenlijk profileren van de logistieke kracht van Overijssel. 



^ 1 . ^ 
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ACTIVITEITEN 5NR55ULTAT5N TOT OP l^505N 

^ e zijn in 2018 met veel enthousiasme en energie opgestart en hebben inmiddels samen met onze 
partners de volgende activiteiten uitgevoerd en resultaten behaald: 

Opstellen van een gezamenlijke visie op de bereikbaarheid van de logistieke hotspots van 
Overijssel. Daarin zijn de meerwaarde, kansen en knelpunten benoemd. Oeze is opgenomen 
inde Integrale Netwerkvisie vanOverijssel^ 
Ondersteunen van de lobby richting rijk en 5uropa voor de inzet van middelen voor het op 
lossen van infrastructurele knelpunten^ 
Opstarten van projecten gericht op de inzet van IT oplossingen ter verbetering van de ver 
keersdoorstroming over de weg (IT5). Daarbij sluiten we aan bij het landelijke programma 
TalkingTraffic.Daarmee willen we bereiken dat gevaarlijke goederen sneller door bewoonde 
gebieden worden geleid en dat vrachtwagens minder stops hoeven te maken, hetgeen tot 
GÔ  reductie leidt^ 
Samenwerken bij de uitwerking van landelijke maatregelen zoals vrachtwagenheffing en 
vrachtwagen parkeren. 
Inzet van logistiek makelaars via het landelijk programma Slim^Ouurzaam voor het opstar 
ten en aanjagen van logistieke verbeteringen voor CÔ  reductie in verschillende sectoren en 
het opstarten en aanjagen van Green Deal 255 (2ero Emissie Stadslogistiek^ in verschillende 
Overijsselse gemeenten. 8ij dat laatste sluiten we ook aan bij het landelijk programma SP5S. 
In de regio^sondersteunen we de ontwikkeling en verbetering van de samenwerking op het 
gebied van de logistieke onderwijs en arbeidsmarkt. Daarbij hebben we de Week van de Lo 
gistiek in 2018 en 201^ en de ontwikkeling van het House of SkillsTwente ondersteund. 
We ondersteunen de ontwikkeling van de Ports of 2wolle,Twente en Oeventer.0p4okto 
ber 201^ hebben we gezamenlijk het jaarcongres van de Nederlandse Vereniging van 8in 
nenhavens in Overijssel georganiseerd. 
Voor wat betreft de verduurzaming van goederenvervoer en logistiek sluiten we aan bij het 
landelijk programma Glean Energy Hubs dat vanuit de provincie Gelderland wordt getrokken. 
We zijn gestart met de doorontwikkeling van het Kennis OG Logistiek tot laagdrempelige toe 
gang tot logistieke kennis, inzet van studenten en onderzoek voor logistieke innovatie en de 
doorontwikkelingvan het logistieke IVI80 en H80 onderwijs. 
In 2018 zijn we met de Ports of 2wolle,Twente en Deventer en Oost NLen een groot aantal 
ondernemers naar 8reak8ulkEurope in 8remen geweest om de logistieke kracht en muiti 
modale bereikbaarheid van Overijssel te profileren. 
Samen met Nederland Distributieland (NDL) en Oost NL/Logistics Valley Gelderland hebben 
we op47 jun i 201^ deelgenomen aan de tweejaarlijkseTransportenLogistiklVlessein 
München.Inmiddels doen ook landelijke organisaties en regio^suit Drenthe, Flevoland en 
Noordoost8rabantmee. 
We zetten samen met onze partners een website op, die als laagdrempelige portal naar ken 
nis, ontwikkelingen en de partners in het POLO netwerk fungeert. En het opzetten van een 
communicatiestrategie voor het beter informeren en betrekken van logistieke ondernemers 
en transporteurs en onze partners bij ontwikkelingen. 
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WATWEOEKOIVIENOEPERIOOEWIEEEN BEREIKEN 

Het huidige Meerjarenprogramma Goederenvervoer en Logistiek loopt door tot eind 201^. Het pro 
gramma Goederenvervoer over Water loopt in 201^ echter ook af.2owel voorwat betreft het inte 
grale programma voor goederenvervoer en logistiek als voor het stimuleren van vervoer via water in 
het bijzonder zijn we echter nog lang niet klaar. 

Oeze coalitie periode (2020^2023)willen we graag doorgaan met het Meerjarenprogramma Goede 
renvervoer en Logistiek en de doelstellingen, zoals die daarin zijn geformuleerd. De samenwerking 
tussen alle betrokken partijen wordt als buitengewoon prettig ervaren. Oit heeft er mede toe geleid 
dat de Stuurgroep POLO grote betrokkenheid heeft gehad in de opstelling van dit ^Statenvoorstel 
Goederenvervoer en Logistieke. 

Naast middelen voor het programma management, het opstarten en aanjagen van resultaatgerichte 
samenwerking en ondersteuning van de bestaande samenwerkingsverbanden, zouden wij ook graag 
middelen ter beschikking willen krijgen voor: 

Het bevorderen van een modal shift van vervoer over de weg naarvervoer over water en 
vergroening van de binnenvaart. 
Het stimuleren van de energietransitie in de transportsector en circulaire economie 
Het slim, schoon en multimodaal vervoeren van de goederen. 

0N2E OPROEP 

De provincie heeft een belangrijke rol bij het realiseren van de doelstellingen en beschikt door haar 
positie over de hiervoor benodigde sturingsmogelijkheden Oe deelnemers aan POLO hebben de 
samenwerking met de provincie Overijssel de afgelopen periode zeer op prijs gesteld. In korte tijd 
hebben wij samen al veel bereikt. 

Oedrukop logistieke ontwikkelingen ten gevolge van de economische groei en de noodzaak tot ver 
duurzaming (klimaatakkoord en energietransitie) is de afgelopen periode fors toegenomen. Oit zal de 
komende periode niet anders worden. Dit maakt de noodzaakom efficiënt en resultaatgericht samen 
te werken in de ketens en over de organisatiegrenzen heen alleen maargroter. 

Wij hopen daarom datuons de gelegenheid wilt geven om onze samenwerking voort te zetten en 
verder te professionaliseren en uit te bouwen en datuonze doelstellingen en de POLO 
samenwerking blijft ondersteunen. 

^vriendelijke groet, 

POLO, 

8Gerrits 



TOLO 
Port of Logisrics Overijssel 

Voorzitter Stuurgroep POLO 




