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Visie en Ambitie 
Gelderland heeft een unieke ligging op twee goederencorridors tussen de Nederlandse mainports 
(haven Rotterdam en luchthaven Schiphol), Duitsland en de rest van Europa. De Rhine Alpine corridor 
(van Rotterdam naar Genua) is de belangrijkste Europese transportcorridor. De Betuweroute, de Waal 
en de A15 die door Gelderland lopen, vormen de ruggengraat van deze corridor.  
 
De andere corridor die door Gelderland loopt, is de North Sea Baltic corridor, die van de 
Noordzeehavens naar de Baltische Staten loopt.  
 
Door de ligging en de goede verbindingen op de corridor en in het (inter)nationale transportnetwerk is 
in Gelderland een cluster van logistieke dienstverleners ontstaan. Dit cluster versterkt de Gelderse én 
(inter)nationale economie en levert banen op. 
 
De corridor biedt (Gelderse) bedrijven een effectief transportkanaal voor hun producten en 
grondstoffen van en naar een groot verzorgingsgebied in Europa. En de corridor trekt vestigingen van 
logistieke dienstverleners aan, incl. de bijbehorende werkgelegenheid. De logistieke sector draagt 
11% bij aan de werkgelegenheid in Gelderland en 15% aan het BNP. 
 
Onze ambitie is om de positie van Gelderland als onmisbare schakel binnen het Europese logistieke 
netwerk te versterken en daarmee een duurzame (People, Planet, Profit) economische groei (banen) 
te bewerkstelligen.  
De corridor levert daarmee een belangrijke bijdrage aan een gezond, veilig, schoon en welvarend 
Gelderland en sluit aan op de ambitie van de omgevingsvisie Gaaf Gelderland, die in wording is.  
Samenwerking binnen en buiten de provinciegrenzen met bedrijven, medeoverheden en 
kennisinstellingen is essentieel voor het kunnen realiseren van de ambitie. Samen met partners zetten 
we in op een betrouwbare, duurzame en slimme corridor.  
 
 
 

 
Doelen 
Om de corridor te laten fungeren als banenmotor van Gelderland werken we aan de volgende doelen: 
1. meer betrouwbaar en robuust synchromodaal netwerk      
2. verminderen ecologische footprint       
3. concurrentiepositie sterker maken door samenwerking      
4. voldoende ruimte voor logistieke bedrijven      
5. meer personeel voor logistieke bedrijven       
6. (inter)nationale acquisitie en groei (agro)logistieke bedrijven 
 
Deze doelen verenigen de doelen van het programma Logistiek als Gelderse motor, dat PS in april 
2016 heeft vastgesteld (PS2016-304) en de doelen voor de gebiedsopgave Gelderse corridor die de 
Staten in mei 2017 hebben vastgesteld (PS2017-258). Deze doelen zijn een aanscherping van de 
eerder vastgestelde doelen uit beide programma’s. PS wordt gevraagd de bovenstaande 6 doelen 
vast te stellen als de doelen van de Gelderse corridor.   
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Programma’s, projecten  
Hier volgt een overzicht van de acties en resultaten. 
 
 
1. Meer betrouwbaar en robuust synchromodaal netwerk 
Een betrouwbaar en synchromodaal netwerk is een essentiële randvoorwaarde voor een sterke 
corridor. Gelderland heeft een perfecte ligging aan de grootschalige infrastructuur met A15, 
Betuweroute en de Waal. Dit netwerk kan worden versterkt door te investeren in nog betere 
verbindingen via weg, water en spoor. De onderstaande projecten dragen bij aan de verbetering van 
de b1ereikbaarheid van bedrijven in Gelderland en de aantrekkelijkheid van het vestigingsklimaat. 
 

 
 
Railterminal Gelderland en gebiedsproces knoop 38  
Met de realisatie van de Railterminal Gelderland (RTG) krijgt Gelderland de beschikking over de 
belangrijke modaliteit van goederenvervoer over spoor en kan dan eindelijk gebruik maken van de 
Betuweroute die door de provincie loopt. Dit vergroot de aantrekkelijkheid van de provincie als een 
nog interessantere vestigingslocatie voor bedrijven. 
De RTG is daarmee één van de provinciale beeldbepalende projecten. De RTG levert een bijdrage 
aan de Gelderse Klimaatdoelen. Door een verschuiving van transport van weg naar spoor wordt CO2-
uitstoot gereduceerd.  
 
In november 2016 heeft PS besloten akkoord te gaan met de voorbereiding van de Railterminal 
Gelderland (PS2016-635), heeft GS in oktober 2017 besloten over de inrichtings- en 
ontsluitingsvariant en heeft PS in december 2017 hiervoor budget beschikbaar gesteld (PS2017-667), 
(5,1 miljoen Euro).  
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Op het moment dat deze notitie is geschreven, zijn we in gesprek met het Rijk over hun (financiële) 
bijdrage aan de RTG, met grondeigenaren, waaronder ProRail, over de beschikbaarheid van de grond 
voor de RTG en met de beoogd exploitant Dutch European Rail Terminal B.V. Indien de bijdragen van 
het Rijk en de beoogd exploitant helder zijn, kan met de begroting van 2019 worden aangeven welk 
bedrag vanuit de provincie benodigd is voor de realisatie van de RTG. Het inpassingsplan zal begin 
2019 ter vastselling worden voorgelegd aan PS, waarna de feitelijke realisatie kan starten. De 
planning is erop gericht dat de RTG, eind 2020/begin 2021 wordt opgeleverd. 
  
Inmiddels is het gebiedsproces Knoop 38 afgerond en hebben de colleges van gemeente Overbetuwe 
en Gelderland een overeenkomst gesloten over de samenwerking bij de totstandkoming van de 
railterminal en de realisatie van een aantal gebiedsmaatregelen. De overeenkomst is als bijlage 
toegevoegd. Het gebiedsproces is opgestart om de vele ontwikkelingen rondom Knoop 38 (RTG, 
verbreding A15, windmolens, bedrijvenpark) goed op elkaar af te stemmen en in te passen.  

 
De gemeente Overbetuwe wil dat de provincie het inpassingsplan maakt. Om uitvoering te geven aan 
de overeenkomst zijn we gestart met de procedure voor een Inpassingsplan (zie PS brief mei 2018). 
PS wordt gevraagd €4,05 miljoen beschikbaar te stellen voor de financiering van het met Overbetuwe 
overeengekomen maatregelenpakket. En om €2 miljoen te reserveren ten behoeve van veilig 
fietsverkeer en hoogwaardig openbaar vervoer in het gebied rondom afslag 38 van Rijksweg A15. De 
dekking voor de in de overeenkomst beschreven voorbereidingskosten in verband met de 
Gebiedsmaatregelen (€ 450.000) worden gedekt vanuit het budget wat PS reeds beschikbaar heeft 
gesteld voor de voorbereiding van de RTG. 
 
European Rail Freight Line System (ERFLS): intercity voor goederen 
Gelderland is initiatiefnemer van dit Europese project. Met het project wordt het mogelijk gemaakt dat 
goederen op het spoor van de Rhine Alpine corridor niet alleen van punt naar punt, zonder 
tussenstops worden vervoerd, maar dat ook tussenstops op meerdere railterminals mogelijk zijn. Als 
een soort intercity systeem voor goederenvervoer over spoor. Dit door aanpassing van terminals tot 
smart terminals. Op deze tussenstops, smart terminals, kan dan lading worden bij- of afgeladen. Het 
businessmodel van de RTG gaat uit van een dergelijk ‘opstap’ model. De studie, waarbij de 
maatregelen zijn uitgewerkt waarmee het ERFLS-systeem kan worden gerealiseerd, zal eind 2018 
worden afgerond. 
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A15: ViaA15 en doorstroming Deil-Ressen 
Met de doortrekking van de A15 zetten we een hele belangrijke stap voorwaarts in de 
betrouwbaarheid en robuustheid van het fysieke netwerk. De aanbesteding voor de realisatie start 
zodra het vastgestelde Tracébesluit onherroepelijk is geworden. De benodigde uitspraken worden 
medio 2018 verwacht. Naar verwachting zijn alle werkzaamheden in 2023 afgerond.  
 
Ten westen van Gelderland wordt de bottleneck op de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem 
aangepakt. Het rijk start daarvoor dit jaar een MIRT Verkenning, in afstemming met de provincies 
Zuid-Holland en Gelderland. Om de doorstroming tussen Deil en Ressen verder op peil te brengen, 
willen we met het Rijk een maatregelenprogramma overeenkomen (zie ook MIAM) voor de korte 
termijn. 
 
Knooppunten Tiel, Nijmegen en Doesburg 
Tiel, Nijmegen en Doesburg zijn voor Gelderland belangrijke logistieke knooppunten. Hier zijn 
overslagpunten van weg naar water, die toegankelijk zijn voor alle bedrijven die hun goederen willen 
overslaan. Met de RTG wordt het knooppunt Nijmegen versterkt (dit wordt tri-modaal ontsloten via 
weg, water en spoor). De kade van de containerterminal aan de Waal in Nijmegen is in de vorige 
coalitieperiode mede door onze bijdrage uitgebreid. In Tiel en Doesburg zien we ook mogelijkheden 
voor uitbreiding. Via het Nationale programma Goederenvervoercorridors Oost en Zuid-Oost en de 
actie “Stimuleren binnenvaart d.m.v. aanpak kademuren” zien wij kansen om onze bijdrage aan 
capaciteitsuitbreiding van overslag te bundelen met die van het Rijk. 
 
Naast het verbeteren en uitbreiden van overslag zetten we ook in op de economische/logistieke 
ontwikkeling van de knooppunten. In de goederenvervoercorridors Oost en Zuid-Oost hebben Tiel en 
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Nijmegen een bovengemiddelde status. Voor Tiel is het van belang in te zetten op infrastructurele 
verbindingen (A15 + A2 + Waal + Amsterdam-Rijnkanaal) met bedrijventerreinen (o.a. Kellen en 
Medel), zorgen dat er voldoende opgeleid personeel voor bedrijven is, bestemmingsplanprocedures 
voor bedrijventerreinen worden versneld, de voorzieningen op bedrijventerreinen verder verbeterd 
worden en geïnvesteerd wordt in duurzame en innovatieve technologische oplossingen (Smart grid, 
hernieuwbare energie en slim vervoer). Hier werken wij samen met de partners op de knooppunten de 
plannen voor uit. 
 

 
 
Bovenloop IJssel 
Samen met het Rijk voeren we een quick scan ‘bovenloop van de IJssel’ uit. Voor het traject van 
Giesbeek tot aan het Twentekanaal bij Zutphen kijken we naar de opgaven die mogelijk in samenhang 
kunnen worden opgepakt. Het gaat daarbij om opgaven op het gebied van waterveiligheid, 
scheepvaart (incl. doorstroming bij bruggen), waterkwaliteit, en regionale ruimtelijke ontwikkelingen. 
Hierbij kijken we naar een integrale aanpak zoals toegepast bij het Rivierklimaatpark IJsselpoort en 
zoeken we aansluiting bij de opgaves van Rijk, provincie en gemeenten. 
 
Reefer hub Tiel 
De Reefer Expres is een multimodale koel- en vriescontainer corridor tussen Rotterdamse haven en 
het logistiek verdeelcentrum in Tiel. Mede dankzij financiële bijdrages van de regio Rivierenland en de 
provincie is dit tot stand gekomen. 
 
Veilig kwaliteitsnet goederenvervoer, LZV’s 
Gelderland heeft met het kwaliteitsnet goederenvervoer een netwerk gedefinieerd waar de kwaliteit 
van de wegen specifiek is afgestemd op het vrachtverkeer.  Door het gebruik van Lange, Zware 
Vrachtwagens (LZV’s) hoeven er minder ritten te worden gemaakt. Dit ontlast de weg en het milieu. 
Knelpunten in routes voor Lange, zware vrachtwagens worden aangepakt. Binnen het Kwaliteitsnet 
Goederenvervoer zetten we in op: 



 
 
 
 
 
 

7 

1. Verlenggroen voor vrachtwagens in VRI’s (verkeersregelinstallaties). Dit betekent dat het 
verkeerslicht extra lang op groen staat voor naderende vrachtwagens, zodat deze niet hoeven af 
te remmen en opnieuw op te trekken. De inventarisatie is gemaakt en de uitvoering is gestart. In 
de periode 2016-2019 worden maximaal 7 VRI’s voorzien van verlenggroen voor vrachtverkeer. 
Het beoogd effect is minder brandstofverbruik en hogere betrouwbaarheid van rijtijden. De 
uitvoering van aanpassing van twee VRI’s is gedaan in 2016 (N320 bij Culemborg). In 2018 
worden er drie (bij de N224 bij Ede) voorzien van verlenggroen en in 2019 nog één (N345, bij 
bedrijventerrein Ecofactorij). 

2. Aanpakken knelpunten op provinciale weginfrastructuur voor lange, zware vrachtwagens (LZV’s) 
via de trajectprogrammering. 

Daarnaast gaan we inventarisatie en evaluatie uitvoeren van de routes voor LZV’s die door bedrijven 
aangevraagd en afgewezen zijn. Daarbij wordt geanalyseerd welke knelpunten opgelost kunnen 
worden. Het beoogd effect is dat er minder ritten nodig zijn, wat brandstofkosten bespaart. 
 
De Preverkenning en verkenning vind plaats in 2018. Daarbij inventariseren we de knelpunten en 
stellen we oplossingsrichtingen op voor een uitvoeringsprogramma. 
 
Truckplatooning 
Bij truck platooning zijn vrachtauto’s elektronisch aan elkaar gekoppeld waarbij de voorste truck de 
snelheid en route bepaalt. De andere trucks volgen automatisch zonder dat daar de hulp van de 
chauffeur voor nodig is. Truck platooning zorgt voor meer ruimte op de weg en reduceert de CO2-
uitstoot tot 10% in relatie tot bestaande vrachtwagens. Als onderdeel van het project Interregional 
Automated Transport (IAT, voorheen WEpod) onderzoeken we de mogelijkheid om proeven te doen 
voor een beter transport tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen door het in colonne laten rijden van 
twee tot drie voertuigen die intensief met elkaar communiceren (platooning). We zijn ook aangesloten 
op het nationale initiatief “Tulip corridor”, wat de ambitie heeft om de meest innovatieve digitale 
corridor te ontwikkelen en zich concreet als doel heeft gesteld dat er in 2020 per dag 100 truck-
platoons vanuit Rotterdam vertrekken. 
 
 
2. Verminderen ecologische footprint 
We willen de negatieve effecten van het transport op de corridor zoveel mogelijk beperken. Door in te 
zetten op duurzame brandstoffen, modal shift van weg naar water en spoor en duurzame belevering 
van binnensteden willen wij de emissie terugdringen en de leefbaarheid verbeteren. Dit past ook bij de 
doelen van het klimaatakkoord van Parijs voor het verminderen van de CO2-uitstoot. Een duurzamer 
transport kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. 
 
Duurzamere brandstoffen: (bio)LNG  
We stimuleren de inzet van duurzame brandstoffen in het transport. LNG (Liquified Natural Gas) is 
duurzamer dan diesel. Het reduceert de CO2 uitstoot tot 20%, bioLNG zelfs tot 90%, de uitstoot van 
fijnstof tot 95% en geluid tussen de 25% en 75%  t.o.v. diesel. 
LNG moet gezien worden als een transitiebrandstof die nu toepasbaar is voor het zware transport 
(LNG is op dit moment de enige bewezen en financieel haalbare techniek). De transitielijn ziet er als 
volgt uit: LNG – Bio-LNG – Elektrisch – Waterstof. De verwachting is dat Elektrisch rijden en/of rijden 
op waterstof voor het zware transport (Plus 40 ton met een actieradius van meer dan 1.000 kilometer) 
nog minimaal 25 jaar op zich laat wachten. Voor licht transport of vrachtwagens met een beperkte 
actieradius, zoals vuilniswagens zijn elektrisch rijden en rijden op waterstof goede opties (hoewel nog 
in pilotfases).  
We stimuleren zowel de realisatie van een netwerk van LNG vulpunten voor zwaar transport over weg 
en water als de overstap van dieselvrachtwagens naar LNG trucks. Dit doen we door ondernemers te 
informeren over de voordelen en mogelijkheden. En door partijen bij elkaar te brengen die nodig zijn 
voor de realisatie van een netwerk van vulpunten op die plekken die van belang zijn. Dit doen we in 
Gelderland, maar ook daarbuiten. Zowel nationaal als internationaal. Het zware transport stopt immers 
niet bij onze provinciegrenzen. We maken hier gebruik van verschillende samenwerkingsverbanden, 
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zoals het Programma Goederenvervoercorridors, de EGTC (zie onder doelstelling 3) en de 
samenwerking op de NorthSea Baltic corridor. We hebben een subsidieregeling voor de realisatie van 
LNG vulpunten. Inmiddels zijn er in Gelderland vijf vulpunten (en nog eens drie in procedure) en zijn 
er middels onze subsidieregeling al 42 extra LNG trucks op de weg gekomen (er zijn nog een aantal 
aanvragen in voorbereiding). 
 

 
 
Modal shift 
Per ton kilometer is transport via water wat betreft CO2 uitstoot vier keer schoner dan wegtransport en 
transport per rail vier tot acht keer (afhankelijk van een elektrische trein of diesellocomotief). Daarom 
stimuleren we verladers te kiezen voor de schoonste modaliteit.  
Dit doen we door (financieel) bij te dragen aan het uitrekenen van de businesscase van bedrijven om 
de goederen in plaats van de weg via het water te laten vervoeren.  Voor 10 Gelderse bedrijven is de 
businesscase doorgerekend en is het lonend om de overstap te maken van weg naar water. Wij 
ondersteunen deze bedrijven in het implementatietraject en zullen nog meer bedrijven helpen bij het 
doorrekenen van de businesscase.  
 
Via het project New Ways benaderen we grote Gelderse verladers of zij hun lading met collega-
verladers kunnen bundelen en of daarmee de keuze voor een schonere vervoersmodaliteit realistisch 
wordt. We verwachten dat dit jaar 2 nieuwe “corridors” operationeel worden, waarmee we een 
verschuiving van weg naar watertransport bewerkstelligen. 
 
Dit voorjaar hebben we de verklaring van Nijmegen voor schone Scheepvaart getekend. Het is een 
initiatief van het Ministerie van I&W. Provincie Zuid-Holland, gemeente Nijmegen en grote partijen uit 
het bedrijfsleven hebben ook getekend. Met een aanpak in drie stappen willen we bereiken dat de 
scheepvaart in 2050 geen schadelijke uitstoot meer veroorzaakt. Eerst (tot 2020) wordt onderzocht 
hoe duurzame scheepvaart op een haalbare wijze kan worden gerealiseerd op de grote waterwegen 
in het stroomgebied van de Rijn. Met de tweede stap wordt ingezet op publiek private investeringen in 
de ontwikkeling van projecten voor schone scheepvaart en wordt gekeken naar Europese financiering 
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hiervoor. In de laatste stap wordt gewerkt aan de opschaling van de initiatieven. Daarbij wordt 
gestreefd naar minimaal 20% CO2 besparing vanaf 2023. 
 
Zero-Emission Transport 
Met dit initiatief wil Logistics Valley een consortium vormen voor emissie loos zwaar transport in 
Gelderland op waterstof. Hierbij wordt beoogd een waterstofvulpunt te realiseren in de Liemers, de 
productie van waterstof in de regio te laten plaatsvinden en dat vervoerders in de regio investeren in 
vrachtwagens die op waterstof rijden. Met het project worden de benodigde businesscases ontwikkelt. 
Hierbij moet wel opgemerkt worden dat rijden op Waterstof voor zwaar transport op de lange afstand 
nog niet geschikt is. Deze toepassing kan nog zeker 20 tot 25 jaar duren. Voor de korte afstand lijkt 
het wel eerder haalbaar. 
Initiatieven om in de transitie van diesel naar alternatieve brandstoffen te gaan (LNG - bio-LNG – 
elektrisch rijden – rijden op waterstof) worden zeker ondersteund. 
 
Duurzame belevering binnensteden 
Met het project Cargo Hitching is er een pilot uitgevoerd om pakketten van Nijmegen naar Millingen 
aan de Rijn via de bus te laten vervoeren. Door een samenwerking van Binnenstadservice Nijmegen 
(verantwoordelijk voor het afhaalpunt in Millingen aan de Rijn en de coördinatie), Pluryn 
(verantwoordelijk voor pakketbezorgers die pakketten meenemen in de bus) en Connexion (bus 
vervoerder) zijn er in 2017 en 2018 (tot juli) pakketten van Nijmegen naar Millingen aan de Rijn en 
vice versa vervoerd. De uitkomsten van deze pilot worden nu geëvalueerd en stellen we in het najaar 
beschikbaar.   
 
Het City facility center is een van de projecten van het programma Logistics Valley. Hierbij wordt 
onderzocht of het haalbaar is om een logistiek punt tussen Nijmegen en Arnhem te realiseren, van 
waaruit goederen naar de beide steden kunnen worden gedistribueerd. Daarbij vinden wij het een 
randvoorwaarde dat er goede aansluiting wordt gezocht met reeds bestaande initiatieven, zoals 
binnenstadservice Nijmegen.  
 
Het Living lab Zorglogistiek is een project in voorbereiding om een experimenteerruimte te creëren ter 
ondersteuning van de verduurzaming van de bevoorradings-, retour-, en afvalstromen van 
ziekenhuizen in de regio Nijmegen. Het Living lab wordt zowel een fysieke locatie, als een aanpak, 
waarin gebruikers, kennisinstellingen, publieke en private organisaties gezamenlijk multidisciplinair 
onderzoek doen, experimenteren en innoveren. Een aanvraag om dit te ontwikkelen is bij NWO 
ingediend en vanuit de provincie brengen wij onze kennis in. 
 
 
3. Concurrentiepositie sterker maken door samenwerking      
Wij willen onze concurrentiepositie versterken door de samenwerking op te zoeken op verschillende 
schaalniveaus. Op regionaal niveau doen we dat door de samenwerking te zoeken binnen Logistics 
Valley, op nationaal niveau in de Goederenvervoercorridors Oost en Zuid-Oost en op internationaal 
niveau in de European Grouping for Territorial Cooperation en de werkgroep logistiek met Noord-Rijn 
Westfalen. 
 
Regionaal: Logistis Valley 
De sector Logistiek en Goederenvervoer is sterk versnipperd. Het kent veel kleinere 
transportbedrijven in het MKB van gemiddeld 3 – 20 medewerkers, maar ook een aantal grotere 
transporteurs. Daarbij zijn er een aantal bedrijven puur gericht op wegtransport, maar zijn er ook 
bedrijven die veel meer dienstverlening (assemblage, installatie, klachtenafhandeling, etc.) voor het 
overige bedrijfsleven voor hun rekening nemen en veel waarde toevoegen in de keten. Afgelopen 
jaren zijn er belangrijke stappen gezet op weg naar meer samenwerking. Logistics Valley is een triple 
helix samenwerkingsverband van drie regionale logistieke hotspots: Rivierenland, Nijmegen en 
Achterhoek/Liemers. In de triple helix werken overheid, ondernemers en onderwijs met elkaar samen 
om te komen tot samenwerking op het Gelderse deel van de Rhine Alpine corridor.  In 2017 heeft 
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Logistics Valley haar visie en governance model vastgesteld en aan het eind van dat jaar ook haar 
eerste uitvoeringsprogramma. De speerpunten van het uitvoeringsprogramma zijn -naast 
bedrijfsontwikkeling waarbij het initiatief bij de sector zelf ligt- optimalisering van de regionale 
infrastructuur, arbeidsmarkt, duurzaamheid en innovatie. 
 
De ontwikkeling van een regionale control tower voor Zuid Gelderland is één van de initiatieven in het 
uitvoeringsprogramma. Een control tower regisseert de onderlinge afstemming en optimalisatie van 
goederenstromen en warehouseruimte (zo min mogelijk lege of halvolle containers en onbenutte 
opslagruimte). Een verkenning naar de haalbaarheid is de eerste stap, waarbij aansluiting gezocht 
wordt naar de ketenregie die een onderdeel is van het actieprogramma goederencorridor van I&W. 
 
Een aantal andere projecten uit het uitvoeringsprogramma (zero-emission transport, Secure lane 
businesspark, onderwijs en arbeidsmarktprojecten, Branding& Marketing) zijn beschreven onder 
overige doelstellingen. 
 

  
 
 
Nationaal: Programma Goederenvervoercorridors 
De ambitie van dit programma is dat we in 2030 topcorridors hebben, die een vlot, betrouwbaar, 
robuust, veilig en duurzaam transportsysteem faciliteren dat bijdraagt aan duurzame economische 
groei en waarbij de gebruikers tevreden zijn. Die groei gaat samen met een optimale leef kwaliteit en 
woonomgeving langs de corridors. 
Na een (MIRT) onderzoek naar de Goederencorridor Oost en Zuid-Oost dat in 2017 werd afgerond, 
hebben het ministerie van I&W, Havenbedrijf Rotterdam, Topsector Logistiek en de provincies Noord-
Brabant, Limburg, Zuid-Holland en Gelderland eind 2018 een actieprogramma en bijbehorende 
governance vastgesteld. 
 
Een aantal projecten van dit uitvoeringsprogramma (knooppunten, A15, aanpak kademuren, 
truckparking) zijn beschreven onder overige doelstelling. Binnen het programma 
Goederenvervoerscorridors wordt o.a. de toepassing van het concept control tower gestimuleerd. Wij 
zullen verbanden leggen tussen de acties van het nationale programma met het initiatief van Logistics 
Valley. 
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Internationaal: EGTC  en NRW werkgroep logistiek 
In de European Grouping for Territorial Cooperation (EGTC) voor de 
Rhine Alpine Corridor werken we samen met andere Europese 
regio’s en havenbedrijven aan een gezamenlijke strategie ter 
versterking van de corridor. Deze strategie richt zich op het 
verbeteren van de capaciteit en betrouwbaarheid van de corridor. Dit 
doen we door het transportnetwerk te verbeteren, het vergroten van 
de capaciteit en een betere integratie van transport en ruimtelijke 
ordening. Ook werken we aan vermindering van geluidsoverlast en 
het promoten van het gebruik van schonere brandstoffen.  
Projecten die binnen de EGTC worden uitgevoerd zijn het European 
Rail Freight Line System en het project RAISE-IT om de 
internationale en regionale OV-systemen beter op elkaar aan te 
laten aansluiten. 
 
Samen met de grensprovincies Limburg, Noord-Brabant en 
Overijssel hebben we met Noord-Rijn Westfalen (NRW) een 
grensoverschrijdende werkgroep logistiek opgericht. Deze 
werkgroep heeft tot doel om initiatieven die aan beide kanten van de 
grens spelen beter op elkaar af te stemmen. Daarbij werken we aan 
een logistieke kaart om initiatieven in beeld te brengen aan beide 

zijden van de grens, inbreng van NRW in het MIRT-programma goederencorridor Oost en Zuid Oost, 
het organiseren van een expertmeeting op het gebied van logistieke netwerken en het verkennen van 
de mogelijkheden voor samenwerking bij het ontwikkelen van een LNG netwerk voor het transport.   
 
 
4. voldoende ruimte voor logistieke bedrijven 
Een sterke corridor vraagt om voldoende bedrijventerreinen en bedrijfshuisvesting, zodat logistieke 
bedrijven zich kunnen vestigen. Ook moeten de juiste voorzieningen aanwezig zijn zoals bewaakte 
parkeerplaatsen, zodat het transport op een veilige wijze kan plaatsvinden.  
 
Evenwicht vraag/aanbod logistieke bedrijfsterreinen  
Om de Gelderse Corridor als banenmotor te kunnen laten fungeren is er ruimte nodig voor uitbreiding 
en nieuwvestiging van bedrijven.  Logistieke bedrijven kenmerken zich door een behoefte aan grotere 
kavels (4 ha of meer). We zetten primair in op de ontwikkeling van de 3 hotspots op de corridor:  

• Logistieke hotspot Rivierenland (met de Knoop Medel/Tiel en Zaltbommel) 
• Logistieke hotspot Nijmegen en omgeving met ‘Knoop 38’ (gebied tussen Valburg, Elst, 

Oosterhout en Slijk-Ewijk) en bedrijventerrein Bijsterhuizen  
• Logistieke hotspot Liemers/Achterhoek met de Knoop EMZ 

(Emmerich/Montferland/Zevenaar) en Doesburg. 
 
Om verspilling van ruimte te voorkomen zijn via het Regionale Programma Werklocaties Arnhem-
Nijmegen, wat begin dit jaar is vastgesteld, afspraken gemaakt op welke bedrijventerreinen ruimte is 
voor XXL logistiek. Dit zijn Park A15 bij Oosterhout en 7-Poort bij Zevenaar (onder de voorwaarde dat 
er een aansluiting komt op de A12). Voorbeelden van bedrijven die zich in de corridor hebben 
gevestigd zijn Mainfreight in Zaltbommel en op Docks NLD, DHL in Zaltbommel, Kuehne +Nagel en de 
Plus in Tiel, Lidl en Nabuurs (voor Kraft Heinz/Mars) op Park 15, DSV op Docks NLD. In totaal zijn zij 
goed voor honderden arbeidsplaatsen. 
 
De uitgifte van kavels wordt gemonitord, zodat we flexibel kunnen inspelen op de vraag uit de markt. 
Zo wordt nu ook onderzocht of de ontwikkeling van watergebonden logistieke bedrijvigheid bij de 
BCTN kade in Nijmegen wenselijk en mogelijk is. 
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Afsprakenkader bedrijfsvestiging op de Corridor 
Het juiste bedrijf op de juiste plaats, dat is wat we nastreven. Via het programma 
Goederenvervoercorridors wordt onderzocht welke corridor-gebonden industrie/bedrijvigheid de 
meeste economische waarde toevoegt, welke eisen die bedrijven stellen aan de infrastructurele 
voorzieningen en waar dus de beste kansen liggen voor die bedrijven. Acties en maatregelen kunnen 
dan gericht worden ingezet op die specifieke plekken en gericht op die bedrijven. 
 
Secure lanes businesspark Liemers 
Niet alleen de kwantiteit van bedrijfslocaties is van belang ook de kwaliteit. Via Logistics Valley is het 
initiatief genomen voor een pilot om de criminaliteit te verminderen op 3 logistieke bedrijventerreinen. 
De criminaliteit kost de logistieke bedrijven jaarlijks miljoenen. Door slimme informatiestromen van het 
publieke en private camera’s bij elkaar te brengen kunnen goederen veilig en zonder risico op diefstal 
worden vervoerd, opgeslagen en bewerkt. 
 
Truckparking 
Truckparking is een groeiend probleem met meerdere aspecten. Verzorgingsplaatsen zijn in beginsel 
bestemd voor een kortdurend verblijf. Daarom hebben deze verzorgingsplaatsen maar beperkte 
faciliteiten. Deze verzorgingsplaatsen worden vaak gebruikt voor langdurig verblijf wat vaak leidt tot 
overlast van langdurig parkeren door overnachting in de truckcabine, vandalisme en vervuiling.  
Een oplossing zou liggen in speciaal bewaakte parkeerplaatsen in de buurt van logistieke 
knooppunten waar meerdere faciliteiten (overnachting, verzorging, catering) aanwezig zijn. Maar 
hiervoor moet worden betaald.  Zowel op het niveau van Logistics Valley als binnen het programma 
Goederenvervoercorridors heeft het probleem de aandacht. Landelijk is in april 2018 een stuurgroep 
ingesteld om het vrachtwagenparkeren in beeld te brengen met als doel een betere doorstroming op 
de corridors te bereiken en de hinder voor andere weggebruikers en omgeving te verminderen. Op de 
Gelderse corridor worden de mogelijkheden voor vrachtwagenparkeren verkend. Uit analyses die 
RWS-Oost heeft gedaan lijken voorzieningen nodig te zijn in de regio Tiel en regio Nijmegen (met 
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Park 15 en toekomstige RTG). Bij het zoeken naar oplossingen moet ook rekening worden gehouden 
met de relatie met bestaande truckparkings, zoals de truckparking Duiven. Overigens speelt deze 
problematiek niet alleen op de corridor Oost maar ook in noordelijk Gelderland bij de A1.  
 

 
     
 
5. Meer personeel voor logistieke bedrijven 
De logistieke bedrijven op de corridor geven aan dat het vinden van het personeel nu de grootste 
uitdaging voor hen is. Daarbij gaat het ook om het vinden van personeel met de juiste kwalificaties en 
vaardigheden. Samen met onderwijsinstellingen en ondernemers hebben wij daarom een aantal 
projecten in gang gezet die de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven moet verbeteren en 
bijdraagt aan het werven van nieuwe mensen voor de logistiek.  
 
RIF project Beroepsonderwijs in Logistics Valley 
De vraag van het bedrijfsleven voor het onderwijs is steeds complexer geworden, qua inhoud en 
structuur, waardoor de aansluiting van het onderwijs op de beroepspraktijk niet optimaal is. Doel van 
dit 4 jaar durende project is om de instroom bij logistieke opleidingen te vergroten en een doorlopende 
leerlijn te ontwikkelen vanaf het voorgezet onderwijs tot aan HBO/universitair niveau, op basis van 
concrete kennisvragen van logistieke bedrijven. Met dit project werken 3 ROC's (RIVOR, Nijmegen en 
Graafschap College) en de HAN nauw samen met het bedrijfsleven. Er zijn 12 projectgroepen met 
bedrijven en docenten uit de onderwijsinstellingen opgericht om invulling te geven aan de ambities en 
er is een practor aangesteld die zal helpen bij de vertaling van de kennisvragen van de logistieke 
bedrijven naar het onderwijsveld. Het resultaat is een betere aansluiting van het onderwijs op de 
vragen van het logistieke bedrijfsleven. 
 
Logistiek Talent & Innovatie Pool Arnhem-Nijmegen 
Logistieke dienstverleners hebben behoefte aan nieuw talent en willen hun eigen professionals verder 
ontwikkelen, boeien en inspireren om ze daarmee te binden en te behouden. Met dit project worden 
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talentvolle professionals van diverse logistieke bedrijven uit de regio samengebracht in een pool, 
waarin ook studenten van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen participeren. De pool buigt zich over 
casuïstiek uit het bedrijfsleven en worden innovaties tot stand gebracht. In totaal worden er 6 rondes 
met bedrijven georganiseerd, waarvan de laatste in juli 2019. De ervaring is op basis van de eerste 
rondes is dat er gemiddeld 5 bedrijven per ronde deelnemen. De eigen bijdrage van bedrijven vormt 
voor sommige bedrijven een drempel om mee te doen. Uiteindelijk zullen er na 6 rondes circa 30 
bedrijven aan de Talent en Innovatiepool hebben deelgenomen. Bij ieder bedrijf wordt gewerkt aan 
een casus, waarmee het bedrijf aan de slag wil. Dat kan gaan om het terugdringen van schades in de 
logistiek tot het ontwikkelen van nieuwe logistieke concepten voor het bedrijf. De betrokkenheid van 
de deelnemende bedrijven en talenten is hoog en partijen zijn erg enthousiast over deelname.  
 
Dag van de logistiek 
Logistieke bedrijven ervaren steeds vaker krapte op de arbeidsmarkt bij het zoeken naar geschikt 
personeel. Een betere bekendheid van de sector en het type werk, draagt bij aan het aantal studenten 
dat kiest voor een logistieke opleiding. De dag van de Logistiek Gelderland moet een jaarlijks 
terugkerend evenement worden dat tegelijkertijd plaatsvindt op drie knooppunten in Logistics Valley 
Gelderland. Tijdens het evenement zet Logistiek Gelderland haar deuren open voor publiek en laat 
geïnteresseerden in de keuken kijken. De dag van de Logistiek is een initiatief van Logistics Valley en 
heeft dit jaar plaatsgevonden op 2 juni. 
Met het project wordt gewerkt aan een positiever imago en bekendheid van de logistiek. Nu hebben 
scholieren vaak onvoldoende beeld van het vak logistiek. Iedere logistieke hotspot heeft een 
onderwijsplein ingericht. En op drie bedrijventerreinen hebben de logistieke bedrijven hun bedrijf 
opengesteld voor bezoekers, waarbij scholieren en andere bezoekers gezien hebben wat de bedrijven 
doen. 
 
Logistieke innovatiehuis 
Het is een uitdaging om in een regio met een groot logistiek potentieel, continue de vacatures van de 
logistieke dienstverleners in te vullen met kwalitatief goede medewerkers. In Rivierenland wordt een 
Campusconcept ontwikkeld om de ondernemers en de aanwezige doelgroepen -op andere manieren 
dan gebruikelijk- met elkaar te matchen.  Bedrijven die niet langer de strijd met elkaar aangaan om het 
werven en behouden van personeel, maar investeren in samenwerking zodat de kwaliteit overall 
verbeterd wordt. Een campusconcept is niet volledig nieuw. In andere nationale hotspots zoals Oss en 
Tilburg, zijn voorbeelden van dergelijke samenwerking al bekend. Die leren dat het faciliteren van 
fysieke ontmoeting(en) op neutraal terrein en in een netwerkstructuur een belangrijke randvoorwaarde 
is voor succesvolle samenwerking op logistieke vraagstukken omtrent arbeidsmarkt en scholing. 
 
Summerschool logistiek 
Summerschool Logistiek is een verkorte vooropleiding voor gemotiveerde mensen met een 
bijstandsuitkering, statushouders of zij-instromers, om ze te laten instromen in een reguliere opleiding 
tot logistiek medewerker. Doel van het project is het aantrekken en opleiden van nieuwe werknemers 
die nu zonder werk thuis zitten. Hierbij gaat het om medewerkers op niveau MBO 1 t/m 3 met het 
aanbod van baangarantie. Het project is een initiatief van Logistics Valley. 
 
 
6. (Inter-) nationale acquisitie en groei (agro)logistieke bedrijven 
Gelderland heeft een uitstekende ligging aan de internationale transportcorridors. Deze ligging kan 
nog beter worden benut in het aantrekken van nieuwe bedrijven en bedrijvigheid naar Gelderland. 
Door een goede branding en internationale acquisitie zetten we Gelderland op de logistieke kaart. 
 
Internationale acquisitie  
Sinds oktober 2017 heeft de internationale acquisitie een extra boost gekregen door de aanstelling 
van een internationaal acquisiteur bij Oost NL. Hij richt zich specifiek op de logistieke bedrijven. De 
acquisiteur werkt samen met het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) en de Regio. Er is 
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een afstemmingsstructuur ontwikkeld voor de relevante acquisiteurs van de bedrijventerreinen in het 
werkgebied van Logistics Valley.  
Daarnaast onderzoeken we hoe het One Belt, One Road Initiative (OBOR) van de Volksrepubliek 
China ook voor Gelderland van belang kan zijn. In een handelsmissie onder leiding van gedeputeerde 
Scheffer naar China in november 2017 is onderzocht hoe structurele samenwerking op het gebied van 
logistiek vormgegeven kan worden. Zo is er bijvoorbeeld een eerste proefzending van drie containers 
Gelderland/Duisburg – Wuhan tijdens de handelsmissie ontvangen. Bepalend voor een langdurige 
samenwerking zijn echter de omvang van volumes, niet alleen eastbound maar ook westbound, vanuit 
China naar Nederland. Deze zijn vooralsnog beperkt van omvang. Bij de verdere ontwikkeling van de 
RTG kunnen hier zeker ook kansen liggen.   
 
Branding&marketing  
Onder de gezamenlijke vlag van Logistics Valley, werken de drie logistieke Hotspots hard aan hun 
profilering. Enerzijds door in de regio via netwerkontwikkeling de logistieke bedrijven te verbinden. 
Anderzijds door gezamenlijke projecten in triple helix-verband op Logistics Valley niveau en door een 
eensgezinde presentatie van Logistics Valley. Ze presenteren zich op (inter)nationale beurzen en 
symposia. Een nieuwe website voor Logistics Valley is in ontwikkeling. De Logistieke Hotspot 
Rivierenland stond dit jaar voor de tweede keer op rij op de vierde plaats in de ranglijst van Logistieke 
Hotspots in Nederland. Het is de ambitie van Logistics Valley om bij de top 3 van logistieke hotspots in 
Nederland te gaan behoren. Om de bekendheid groter te maken is per 2 januari 2018 bij Oost NL een 
programmacoördinator benoemd die mede vorm helpt geven aan de onderlinge samenwerking, de 
gezamenlijke uitstraling en de samenhang van de projecten in Logistics Valley. 
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Koers 2018/2019 
Met de gebiedsopgave Gelderse corridor zijn er veel projecten ontwikkeld en in uitvoering. Voor 2018 
en 2019 hebben we de ambitie om de Gelderse corridor en Logistics Valley nog meer in te bedden in 
een breed gedragen aanpak, waarin wij (zelf)bewust onze rol kiezen. We denken dat er hierdoor nog 
meer samenhang ontstaat tussen de projecten op de corridor en dat de slaagkans van de projecten 
wordt vergroot. We zetten daarvoor in op het versterken van de samenwerking in Logistics Valley om 
te komen tot een grotere betrokkenheid van ondernemers. We verbinden Logistics Valley slim met de 
(inter)nationale programma’s op de corridor en we nemen het initiatief om partijen bij elkaar te 
brengen op dossiers die we belangrijk vinden.    
  
Samenwerken in Logistics Valley  
De laatste anderhalf jaar van het programma Gelderse corridor/Logistiek als Gelderse Motor staat 
sterk in het teken van het stimuleren van de samenwerking tussen de Gelderse logistieke bedrijven 
onderling. Alleen door samenwerking kan er een sterk cluster ontstaan en kan de Gelderse corridor 
fungeren als duurzame banenmotor voor Gelderland. 
Dit betekent dat we onverminderd energie blijven steken in het rollende uitvoeringsprogramma van 
Logistics Valley en daar ook financieel aan bij dragen. Logistics Valley heeft op dit moment een lijst 
met 12 initiatieven, die allen bijdragen aan de doelen van de Gelderse corridor, met een totaal 
projectvolume van ruim €3 miljoen. 
De ontwikkeling van een Fruit Consolidatie Cluster (FCC) is een van de initiatieven. Het idee is om 
een bedrijvenpark op een zodanig locatie te ontwikkelen dat het hele assortiment versproducten 
jaarrond snel en klant specifiek uitgeleverd kan worden aan lokale en aan exportmarkten. Het FCC 
betrekt bestaande bedrijven én trekt nieuwe bedrijven aan om in de aankoop en verwerking van fruit 
te voorzien, toeleverende en dienstverlenende bedrijven. 
Alle initiatieven zullen het komend jaar gefaseerd worden uitgewerkt. Daarbij zullen we een actieve rol 
vervullen door onze kennis in te brengen en de initiatiefnemers te verbinden met relevante partijen uit 
ons (internationale) netwerk. We vragen de Staten nu €1 miljoen beschikbaar te stellen om 
uitgewerkte projecten te kunnen co-financieren, zodat deze daadwerkelijk tot uitvoer kunnen komen.   
 
Verbinden met Nationale en Internationale programma’s 
We verbinden onze eigen acties en die van Logistics Valley slim met de programma’s van het 
nationale programma Goederenveroercorridors (GVC) en van het internationaal programma van de 
European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC) Rhine-Alpine-Corridor. Hiermee kunnen we 
inhoudelijk grotere stappen maken. Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van multimodale (weg, water, 
spoor) knooppunten of het creëren van een netwerk van duurzame brandstoffen. Bovendien bieden 
deze samenwerkingen de kans om financieel de krachten te bundelen en succesvol aanspraak te 
maken op Europese financieringsbronnen. 
 
Met Lef maken we het verschil 
We kiezen per dossier (zelf)bewust wanneer we welke rol inzetten.  Door als provincie meer lef te 
tonen op de dossiers die we echt belangrijk vinden, kunnen we meer bereiken. Dat doen we al door 
een zeer actieve en betrokken rol te pakken bij de realisatie van de RTG. Ook bij het project New 
Ways stappen we zelf op de verladers af om met hen te verkennen of ladingbundeling mogelijk 
interessant is. Een vergelijkbare rol pakken we bij de realisatie van het LNG vulpunten netwerk. Bij 
integrale duurzame ontwikkeling van bedrijventerreinen (zoals het Engieterrein in Nijmegen of de 
Rotrakade in Doesburg) vervullen we de rol van gebiedsmakelaar/procesmanager. We bouwen zelf 
expertise en netwerk op, zodat we partijen (initiatiefnemers, vergunningverleners, investeerders, 
belanghebbende ondernemers) bij elkaar kunnen brengen en goed kunnen informeren. Deze rol wordt 
door ondernemers vaak hoger gewaardeerd dan de financiële steun in de vorm van subsidies.  
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Doorkijk vervolg 
De nationale aanpak met de goederencorridor Oost en Zuid-Oost en de internationale samenwerking 
in de EGTC Rhine Alpine hebben een tijdhorizon die langer is dan de huidige Gelderse 
coalitieperiode. Dit vraagt erom om ook al een doorkijk te geven voor na de huidige coalitieperiode, 
om de gebiedsopgave Gelderse corridor niet stil te laten vallen en nationaal en internationaal te 
kunnen blijven samenwerken. 
 
Gelderse Corridor na 2019 nog steeds een belangrijke opgave 
Logistiek is een belangrijke sector in Gelderland. De kansen die de corridor biedt voor de brede 
Gelderse economie zijn in 2019 nog lang niet benut. Een vervolgprogramma dat de positie van 
Gelderland als onmisbare schakel binnen het Europese logistieke netwerk verder versterkt, ligt voor 
de hand. Dit sluit ook aan bij het Europese investeringsprogramma voor corridors in de EU na 2020, 
waar speciale aandacht komt voor grensregio’s. 
 
Clustervorming versterken 
Door onze gunstige ligging op de belangrijke Europese corridors, zullen bedrijven zich in Gelderland 
vestigen en uitbreiden. Dat versterkt onze economie. Om deze bedrijven langdurig aan Gelderland te 
verbinden zullen we deze bedrijven meer moeten bieden dan alleen een gunstige ligging. Dit kan door 
ze ook onderdeel te laten zijn van een cluster van bedrijven.  Dit vergt samenwerking tussen logistieke 
dienstverleners onderling en met de sectoren waar Gelderland zich (inter)nationaal in onderscheidt. 
Gelderland heeft met de greenport Gelderland ook een sterk cluster in de agrologistiek. Deze sector is 
juist ook aanwezig in het gebied van de Gelderse corridor. Ook is er met de Wageningen Universiteit 
veel kennis in huis op het gebied van agrologistiek. Hierdoor kunnen er eenvoudig relaties tussen 
beide sectoren worden gelegd. In een vervolgprogramma kan ervoor worden gekozen meer focus te 
legen op een (door)ontwikkeling van een sterk Agrologistiek cluster. 
 
Duurzaamheid nog belangrijker 
Verduurzaming van de corridor en de logistieke sector gaat naar verwachting een nog dominantere rol 
spelen in een vervolgprogramma. Het moet omdat de klimaatveranderingen ons ertoe dwingt. Maar 
ook vanuit economisch perspectief is duurzaamheid een slimme strategie.  
Inzet op het gebruik van duurzamere brandstoffen blijft aandacht vragen. Het transitie pad via het 
gebruik van LNG - bio LNG - elektrisch - waterstof is bekend. Maar het is onduidelijk wanneer, welke 
techniek breed toepasbaar zal zijn voor het goederenvervoer. Dat beïnvloedt ook de mate waarin een 
modal shift nodig is om de gewenste verduurzaming te kunnen realiseren 
Naast verduurzaming van het transport (modal shift en duurzamere brandstoffen) kan in een 
vervolgprogramma ook meer aandacht worden besteed aan de verduurzaming van de gebouwen in 
de logistieke sector (bijvoorbeeld distributiecentra). 
 
Data slim gebruiken  
Er lijkt nog heel veel mogelijk als data (nationaal) beschikbaar en uitwisselbaar worden, voor zowel 
een slimmere logistieke dienstverlening als verduurzaming van de goederenstromen. In een 
vervolgprogramma kan hier wellicht steviger op ingezet worden. 
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