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Onderwerp

Verzoek tot toetreden Green Deal Zeevaart, 

Binnenvaart en Havens

 

Geachte                 leden van de Taskforce 

Green Deal,

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1 

2596 AW  Den Haag

Tram 9 en de buslijnen

90, 385 en 386 stoppen

dichtbij het

provinciehuis. Vanaf

station Den Haag CS is

het tien minuten lopen.

De parkeerruimte voor

auto’s is beperkt.

Met deze brief verzoeken wij, het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, tot

toetreding tot de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens. We onderkennen dat de

maritieme sector op dit moment voor een grote verduurzamingsopgave staat en onderschrijven

daarmee de ambities van de Green Deal.

Met de aanwezigheid van de Rotterdamse haven, de belangrijke rol van kust- en binnenvaart in

het transport naar het Europese achterland, en het fijnmazige netwerk van regionale vaarwegen,

is scheepvaart een essentiële modaliteit voor de provincie Zuid-Holland. Daarbij is de maritieme

sector in breedste zin – met het havenindustrieel complex, maritieme toeleveranciers en

dienstverleners en kennisinstellingen – prominent aanwezig in de provincie Zuid-Holland.

De combinatie van het belang van de maritieme sector met een sterk verstedelijkte omgeving is

de reden dat verduurzaming van de scheepvaart een belangrijk speerpunt is binnen onze

provinciale ambities. De provincie Zuid-Holland speelt een actieve rol in het bijdragen aan deze

verduurzamingsopgave, een rol die tot uiting komt in projecten zoals CLINSH, RH2INE, het

Toekomstonderzoek Verduurzaming Binnenvaart, de pilot Schone Havens van het Schone

Luchtakkoord en het stimuleren van laadinfrastructuur voor elektrisch varen. 

Een goede samenwerking tussen publieke en private partijen is nodig om deze

verduurzamingopgave efficiënt in te vullen en daarmee de ambities van de Green Deal te

realiseren. Dit behoeft bijvoorbeeld de expertise van de maritieme maakindustrie en

kennisinstellingen in de benodigde technologische ontwikkeling en publiek-private samenwerking

in de financiering en regelgeving van nieuwe technologieën. Vooral de financiering van de

ambities van de Green Deal behoeft een intensieve aandacht, hier zijn inmiddels enkele

veelbelovende stappen gemaakt, maar er is nog veel inzet nodig op dit gebied.
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Graag sluiten wij ons in een actieve rol aan bij de uitvoering van de Green Deal Zeevaart,

Binnenvaart en Havens en de acties van provincies/overheden ten aanzien van

vergroeningsactiviteiten en modal shift (zoals beschreven onder artikel 5 van de Green Deal). Wij

vernemen graag of dit verzoek gehonoreerd kan worden.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 
 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

  


