
Raadsvoorstel 

  

  

Onderwerp: Binnenhavenvisie Twentekanalen 2017: 

2030 

Registratienummer: 640416 

Voorstel: 

1. In te stemmen met de Binnenhavenvisie 

Twentekanalen 2017 — 2030 en de 

uitvoeringsagenda 2017 — 2021; 

2. het budget voor het jaarlijks financiële aandeel 

van Hof van Twente ad € 12.113 van 2018 tot en 

met 2021 te betrekken bij de besluitvorming over de 

Kadernota 2018.   
  

Argumenten 

1.1 De binnenhavenvisie voorziet in ontwikkelen van 

de binnenhavens in de 5 aangesloten gemeenten 

(Almelo, Enschede, Hengelo Hof van Twente en 

Lochem), waaronder het geschikt maken voor 

schepen in klasse Va — in aansluiting op de verruiming 

van de Twentekanalen door RWS - levert de 

broodnodige winst op voor vooral het positioneren van 

de regio, bedrijvigheid/werkgelegenheid en 

duurzaambheid. 

1.2 Met invulling van deze visie worden de 

binnenhavens gepositioneerd als de Mainport van oost 

Nederland met alle nautische en overige faciliteiten op 

topniveau. Wij versterken hiermee de logistieke hotspot 

op de North Sea Baltic corridor (toename van doorvoer 

naar Duitsland en de Baltische Staten). 

1.3 De binnenhavens leveren blijvend een belangrijke 

bijdrage aan de (regionale) economie en de 

verladende en vervoerende sectoren, zoals bouw, 

industrie en handel. De binnenhavens worden nog 

nadrukkelijker een vestigingsplaatsfactor voor het 

aantrekken van bedrijven die ook actief gebruik 

maken van de binnenhavens om in hun 

vervoersvraag te voorzien. De economische, 

ruimtelijke en technische randvoorwaarden worden 

gecreëerd voor behoud en werving van bestaande 

watergebonden en waterverbonden bedrijven. Met 

vorenstaande is sprake van het behoud en het 



scheppen van werkgelegenheid in de logistieke 

sector en de maakindustrie binnen de regio. 

Inspelend op de ontwikkelingen binnen de logistiek 

wordt de economische potentie benut van de 

belangrijke overslagvoorzieningen voor containers, 

stukgoed en bulk in de binnenhavens. 

1.4 Erwordt ruimte geboden aan circulaire 

economie (maximaliseren van hergebruik van 

producten en minimaliseren van waardevernietiging). 

Dit biedt tevens kansen voor het stimuleren van 

nieuwe economische activiteiten in (bio brandstoffen, 

retourstromen, grondstoffen, e.d.). 

1.5 Door vervoer over water vindt een drastische 

beperking plaats van het vrachtautoverkeer; met de 

huidige overslag al met 600.000 

vrachtautobewegingen per jaar. 

1.6 Er wordt met ‘de intelligente haven’ ruimte 

geboden aan innovatieve trends in de logistiek 

(benutten big data, zelf varende schepen, e.d.). 

2.1 Aan de visie is een uitvoeringsagenda gekoppeld 

(zie p. 41-44). Op basis van een eerste raming zijn de 

financiële consequenties van dit 

uitvoeringsprogramma begroot voor het 

gemeenschappelijke havenbedrijf op circa € 720.000 

voor de periode tot en met 2021. 

Dit is exclusief een apart investeringsbesluit voor 

noodzakelijke uitvoering van klasse Va investeringen 

in de binnenhavens en de reeds gefinancierde kosten 

voor opwaardering van Twentekanalen (incl. sluizen). 

Ook zijn geen kosten begroot voor toekomstige 

investeringen in knelpunten. 

Deze eerste raming dient geïnterpreteerd te worden 

als een eerste beeld en ordergrootte van benodigd 

budget om uitvoering te geven aan deze 

uitvoeringsagenda (/m 2021). 

Het aandeel van de gemeente Hof van Twente in het 

uitvoeringsprogramma is 9,5 %. 

In onderstaande tabel worden de financiële 

consequenties voor de uitvoering van de havenvisie 

weergegeven, gebaseerd op een gemiddelde per 

jaar. Uitgangspunt is medefinanciering door derden. 

De bedragen zijn exclusief de (structurele) lasten 

voor het Havenbedrijf Twentekanalen. 



  

Daarvan voor 

  

Kosten per 

aa Havengemeenten _ Hengelo Almelo _ Enschede 

(72,3%) 

36,10% 22,90% 19,70% 

2017 €20.000 10.000 3610 2.290 1.970 

2018 €175.000 127.500 46.028 29.198 25.118 

2019 €175.000 127.500 46.028 29.198 25.118 

2020 €175.000 127.500 46.028 29.198 25.118 

2021 €175.000 127.500 46.028 29.198 25.118 
  

2.2 De bijdragen gaan uit van financiering door derden 

(regio Twente, Provincie Overijssel) zoals genoemd in 

de laatste kolom. 

De binnenhavenvisie moet door a!le vijf betrokken 

gemeenten worden vastgesteld om ook gezamenlijk 

doeltreffend de uitvoeringsagenda ter hand te 

nemen. 

Dekking van de hier voor onze gemeente uit 

voortvloeiende kosten dient plaats te vinden als 

onderdeel van besluitvorming over de Kadernota 

2018. 

Lochem 

11,80% 

1.180 

15.045 

15.045 

15.045 

15.045 

Hof van 

Twente 

9,50% 

Derden 

(27,7%) 

10.000 

47.500 

47.500 

47.500 

47.500 



Communicatie over binnenhavenvisie 

Tijdens een informatiebijeenkomst op woensdag 1 

maart 2017 in het Thales Shared Facility Centre, te 

Hengelo is de binnenhavenvisie reeds gepresenteerd 

aan raadsleden en partners van Havenbedrijf 

Twente. 

Alternatieven 

Gelet op de genoemde argumenten en de eerder 

uitgesproken ambities ligt het voor de hand om op 

deze wijze vervolg te geven aan de verdere 

ontwikkeling van de binnenhavens aan de 

Twentekanalen. 

Formeel bestaat de optie om niet in te stemmen met 

deze visie of te opteren voor een sobere versie. 

Uitvoering 

De uitvoering zal plaatsvinden onder regie van het 

Havenbedrijf Twente, waarbij Hof van Twente is 

aangesloten. 

  
(geanonimiseerd)

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 

de secretaris a.i., de burgemeester, 

  
(geanonimiseerd)

drs. B. Marinussen _ drs##A.M. Nauta-van Moorsel 


