
                                                                        
 
Intentieverklaring  

Het Havenbedrijf Rotterdam NV (hierna te noemen “HbR”) vertegenwoordigd door René van der 

Plas, directeur Spoor Havenbedrijf Rotterdam 

en 

SMART Logistics Centre Venlo (hierna te noemen “SMART LCV”) vertegenwoordigd door René 

Richters, voorzitter van SMART Logistics Centre Venlo 

en Provincie Limburg (hierna te noemen Provincie) vertegenwoordigd door Twan Beurskens, 

Gedeputeerde voor Economie en Grondbedrijf  

In aanmerking nemende dat: 

 de haven van Rotterdam en de regio Noord-Limburg op het vlak van industrie en logistiek een 

grote toegevoegde waarde hebben voor de Nederlandse en Europese economie;  

 de regio Noord-Limburg met Venlo-Venray die nummer 1 logistieke hotspot in Nederland en blijft 

investeren in de logistieke positie in Nederland en Europa;   

 de haven van Rotterdam de grootste haven van Europa is en in het kader van haar 

achterlandstrategie samenwerking zoekt met voor haar relevante regio’s in het achterland om de 

Europese multimodale ketens verder te ontwikkelen; 

 de haven van Rotterdam de regio Noord-Limburg als zodanig beschouwt; 

 de hoogfrequente intermodale verbindingen per spoor en binnenvaart tussen Rotterdam en de 

regio Noord-Limburg het wederzijds belang van de haven Rotterdam en de regio Noord-Limburg 

voor elkaar onderstrepen; 

 reeds langere tijd een goede samenwerking bestaat tussen de haven van Rotterdam en de regio 

Noord-Limburg en dat bij beide partijen de wens bestaat deze samenwerking verder te 

structureren en intensiveren; 

 gezien de verwachte groei van het goederenvervoer tussen de zeehavens en het achterland, het 

in het belang van Rotterdam en Noord-Limburg is dat de logistieke keten wordt verbeterd en 

beide partijen elkaar versterken; 

 de regio Noord-Limburg van mening is dat de mainport Rotterdam één van de belangrijkste 

partners is om de ambitie te realiseren om door te groeien tot een Europese logistieke Topregio; 

 de regio Noord Limburg in 2014 SMART LCV  heeft gelanceerd. In SMART LCV werkt het logistieke 

bedrijfsleven van Noord-Limburg samen met overheden en kennisinstellingen aan versterking 

van de positie van logistieke hotspot Venlo-Venray.  

komen als volgt overeen: 

 het HbR en SMART LCV zullen zich gezamenlijk gericht inzetten om de kwaliteit van de logistieke 

corridor Rotterdam - Noord-Limburg en het Europese achterland te optimaliseren en daarmee 

het investeringsklimaat voor ondernemers in beide regio’s te versterken. Verladers en logistiek 



                                                                        
 

dienstverleners zullen hierdoor nog meer gebruik maken van de multimodale faciliteiten en 

diensten in de logistieke keten (tussen de regio Noord-Limburg en de haven van Rotterdam); 

 het HbR en SMART LCV zullen een Samenwerkingsovereenkomst opstellen om bovenstaande 

doelstellingen te realiseren; 

 in de Samenwerkingsovereenkomst zullen afspraken worden gemaakt over het gezamenlijke 

proces, planning, budget en de uit te voeren projecten/activiteiten. Daarbij  wordt met name 

gedacht aan gezamenlijke inzet voor voldoende spoorcapaciteit voor de regio Noord-Limburg ten 

tijde van de bouw 3e spoor Betuweroute, transparantere intermodale keten (m.b.v. 

doorontwikkeling InlandLinks), koppeling maritieme en continentale stromen en ontwikkeling 

van de regio Noord-Limburg als ‘reefer hub’; 

 uit de Samenwerkingsovereenkomst zal een gezamenlijk uitvoeringsagenda volgen waarin de 

gezamenlijke activiteiten uitgewerkt zullen worden met betrokken partijen en ondernemers in de 

regio; 

 tussen het HbR  en SMART LCV zal gestructureerd strategisch overleg zijn en het HbR zal actief 

deelnemen in ten minste de bouwstenen infrastructuur en innovatie van SMART LCV. 

Overeengekomen te Venlo op 12 maart 2015 
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