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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-642249287 (DOS-2018-

0001761)

Contact

E.E.I. Snijder

070 - 441 69 99

eei.snijder@pzh.nl

Onderwerp

Declaration of Nijmegen

Publiekssamenvatting

De provincie Zuid-Holland gaat zich samen met onder andere het ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat, provincie Gelderland en de gemeente Nijmegen inzetten voor schone lucht en 

kansen voor de binnenvaart op de corridor Rijn - Alpen. Op 12 april ondertekent gedeputeerde 

Janssen daartoe de “Declaration of Nijmegen” waarin afspraken zijn vastgelegd over gezamenlijk 

(praktijk-)onderzoek ter verbetering van de luchtkwaliteit op deze belangrijke transportcorridor. De 

provincie werkt al enige jaren aan een schonere en toekomstbestendige binnenvaart in projecten 

als de EGTC (is de Engelse afkorting voor Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking) 

Rijn-Alpencorridor en het EU-LIFE project CLean INland SHipping (CLINSH). Het Rijk ziet de 

”Declaration of Nijmegen” als opmaat naar de Green Deal Binnenvaart, die naar verwachting 

eind 2018 wordt gesloten met onder meer diverse provincies en gemeenten en de 

binnenvaartsector. Ook vormt de samenwerking die nu gestart wordt de opmaat naar de 

Corridorweek in november, waarvan de provincie Zuid-Holland initiatiefnemer is en waar met 

Europese partners concrete stappen worden gezet in de verdere ontwikkeling van diverse 

kansrijke transportcorridors in Zuid-Holland.

Advies

1. Aan te gaan de intentieverklaring "Declaration of Nijmegen on Clean and Healthy Inland 

port cities, regions and inland shipping sector" met betrekking tot schone binnenvaart en 

binnenhavens met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, gemeente Nijmegen, 

provincie Gelderland, relevante bedrijven, organisaties (binnen)havens, regio’s en 

gemeenten langs de corridor Rijn – Alpen;

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting van de "Declaration of Nijmegen".

Paraaf voor agendering

Behandelend ambtenaar E.E.I. Snijder Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende Vroon, J.H. digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders Janssen, RA

Wnd. Provinciesecretaris J.C. van Ginkel

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 3 april 2018 10 april 2018
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Aangezien de Commissaris van de Koning, na rechtsgeldige besluitvorming door GS, bevoegd is 

de juridische binding aan te gaan, is het advies aan hem een machtiging af te geven aan de heer 

Janssen, gedeputeerde Milieu en Goederenvervoer over Water van de Provincie Zuid-Holland, 

om de "Declaration of Nijmegen" met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, gemeente 

Nijmegen, provincie Gelderland, relevante bedrijven, organisaties (binnen)havens, regio’s en 

gemeenten langs de corridor Rijn – Alpen, namens de Provincie Zuid-Holland te ondertekenen. 

Besluit GS
vastgesteld conform advies met een tekstuele machtiging voor de portefeuillehouder om het 1e

adviespunt, de Declaration en het machtigingsformulier algemener te houden/breder te trekken 
ten opzichte van de partijen, mochten de partijen nog wijzigen. Tevens het verzoek om het
komende evenement “Corridorweek” (5-8 november 2018) actiever te communiceren, onder 
andere in de publiekssamenvatting.

Bijlagen
- Declaration of Nijmegen
- Lijst van partijen
- Machtiging CdK
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1 Toelichting voor het College

Op 12 en 13 april 2018 vindt het internationale congres ”Ports and the City” in Nijmegen plaats.

Dit congres wordt georganiseerd door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W) en de 

gemeente Nijmegen. Nijmegen is in 2018 de “Green Capital of Europe”. Zie de link naar het 

programma “Ports and the City”: http://www.portsandthecity.nl/programme

De provincie Zuid-Holland is op diverse manieren betrokken bij de organisatie van het 

internationale congres. Zo is gedeputeerde de heer Janssen “Keynote speaker” op vrijdag 13 april 

en werken wij aan workshops gericht op het verder brengen van initiatieven inzake walstroom en 

“smart logistics”. Dit laatste initiatief is het slim inzetten van dynamisch verkeersmanagement ten 

behoeve van slimme, schone, veilige doorstroming van goederenstromen over het water in 

combinatie met de weg en spoor. Het nu voorliggende GS voorstel betreft de ondertekening van 

een intentieverklaring de “Declaration of Nijmegen”. 

Het ministerie I&W heeft de “Declaration of Nijmegen” laten opstellen en heeft het voornemen om 

deze “Declaration” te laten ondertekenen door relevante partners.

De “Declaration of Nijmegen” is een intentieverklaring. Het doel van deze intentieverklaring is om 

partijen bij elkaar te brengen met als gezamenlijk belang, de vermindering van emissie uitstoot op 

de EGTC-Corridor Rijn – Alpen (European Grouping of Territoral Cooperation). Het betreft een 

verklaring waarin gezamenlijk verder (praktijk)onderzoek plaatsvindt ter verbetering van de 

luchtkwaliteit en verminderen van CO2 emissie door intensievere samenwerking op deze corridor. 

De verklaring bouwt voort op initiatieven binnen de EGTC-corridor Rijn - Alpen en de ambitie van 

het Rijk ten aanzien van de binnenvaart.

De inhoud van de intentieverklaring kenmerkt zich door fases.

In fase 1 ligt de focus op onderzoek naar reductie van uitstoot van de binnenvaart op 

hoofdvaarwegen parallel aan de ontwikkelingen van de uitstootloze weg- en treintransport. 

Fase 2 betreft de uitbreiding naar meerdere partners en regio’s. 

Fase 3 start in 2023. In deze fase wordt gestreefd om te komen tot een emissiereductie in de

binnenvaart van minimaal 20% CO2 ten opzichte van 1990. De sector onderschrijft hiermee de 

doelstellingen voor luchtkwaliteit en klimaat. En dit sluit aan bij wat de sector op 6 december 2017 

bij de vaste Kamercommissie voor scheepvaart heeft gepresenteerd.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat, mevrouw Van Nieuwenhuizen, is aanwezig en zal 

tekenen namens het Rijk. De mede ondertekenaars van deze intentieverklaring zijn: de provincie 

Zuid-Holland, gemeente Nijmegen, provincie Gelderland, relevante bedrijven, organisaties 

(binnen)havens, regio’s en gemeenten langs de corridor Rijn – Alpen.

Het ministerie heeft aangegeven vooral te willen investeren in het proces en diverse onderzoeken 

op de intensivering van de corridor Rijn - Alpen. Het ministerie ziet de intentieverklaring als 

opmaat naar de ondertekening van de Green Deal verduurzaming binnenvaart, die eind van dit 

jaar gepland staat. Deze Green Deal ligt ook in het verlengde van de motie ‘meten aan de pijp’

(Tweede Kamer op 17 januari 2018). 
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Toegevoegde waarde voor de provincie Zuid-Holland

Het ondertekenen van de intentieverklaring past in de samenwerking van de provincie Zuid-

Holland met externe partijen. Gelet op de EGTC Rijn – Alpen, de MIRT-corridors en het project 

CLINSH. De “Declaration of Nijmegen on Clean and Healthy Inland port cities, regions and inland 

shipping sector” is een voorbeeld van een netwerk waarbinnen de provincie Zuid-Holland wordt 

gevraagd om haar bijdrage te leveren. Deze “Declaration” past in de ambitie van de provincie 

Zuid-Holland: een schonere binnenvaart en reductie van CO2, fijnstof en NOx. De sector wordt 

gestimuleerd haar bijdrage te leveren aan het behalen van de Europese luchtkwaliteitseisen en 

wordt hiermee een volwaardig alternatief voor vracht- en treinvervoer in de logistieke keten.

De corridor-aanpak blijkt een geschikt instrument om met het netwerk ambities te realiseren en 

kansen te verzilveren.

Het congres op 12 en13 april en deze “Declaratie” staan niet op zich. Er is inhoudelijke en 

bestuurlijke samenhang tussen diverse evenementen en/of bijeenkomsten die de provincie met 

haar netwerk dit jaar organiseert. Zo ligt er een relatie met de 3e bestuurlijke bijeenkomst 

“Goederenvervoer over water in een stroomversnelling” op 20 juni 2018, het Festival van de 

Toekomst op 13 september 2018 en de week waarin de provincie gastheer is van het Vlaams 

Nederlandse Delta congres en een EGTC evenement (‘de Corridorweek’ van 5-8 november

2018). 

Financieel en fiscaal kader

De provincie draagt via cofinanciering van het CLINSHproject bij aan de ambities voor een 

schonere binnenvaart. Het is niet onwaarschijnlijk dat de provincie in het vervolgtraject, of door 

middel van de Green Deal Binnenvaart extra financiële middelen moet inzetten om de gewenste

doelen te behalen. Dit zijn echter consequenties voor de langere termijn en in dit besluit niet aan 

de orde.

Juridisch kader

De “Declaration of Nijmegen” is een intentieverklaring die als zodanig juridisch afdwingbare 

verplichtingen behelst.

De CdK is bevoegd om, nadat GS rechtsgeldig hebben besloten, op grond van artikel 176 

Provinciewet de juridische binding tot stand te brengen. Op grond van de door de CdK afgegeven 

machtiging wordt de heer Janssen, gedeputeerde van Milieu en Goederenvervoer over Water,

gemachtigd om de intentieverklaring “Declaration of Nijmegen” namens de provincie te 

ondertekenen. Deze intentieverklaring zal ook door het ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat, gemeente Nijmegen, provincie Gelderland, relevante bedrijven, organisaties 

(binnen)havens, regio’s en gemeenten langs de corridor Rijn – Alpen worden ondertekend.

2 Proces

Op 12 en 13 april 2018 vindt het internationale congres ‘Ports and the City’ in Nijmegen plaats. 

Dit congres wordt georganiseerd door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W) en de 

gemeente Nijmegen. Deze organisaties hebben ervoor gekozen om in te zetten op “The Ports 

and the City”. 

Het ministerie van I&W heeft het initiatief genomen om de “Declaration of Nijmegen” op te stellen 
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en te laten ondertekenen door de minister, samen met andere relevante partijen.

Het ondertekenen van de intentieverklaring “Declaration of Nijmegen” past in de samenwerking 

van de provincie Zuid-Holland met externe partijen, vooral binnen de EGTC Rijn – Alpen, de 

MIRT-corridors en het project CLINSH. 

Alle partijen die de intentie hebben om te ondertekenen, kennen een interne besluitvorming, 

waardoor de lijst van betrokken partijen nog kan wijzigen na 3 april.

De gedeputeerde Janssen is gevraagd om de “Declaration of Nijmegen” te ondertekenen tijdens 

het internationale congres “Ports and the City” in Nijmegen, mede gezien zijn rol als leadpartner 

van het Europese project CLean INland SHipping (CLINSH). Hij wordt daartoe gemachtigd door 

de CdK op grond van artikel 176 Provinciewet.

In het proces zijn de juridische -, de financiële -,de communicatie- en de beleidsadviezen van de 

adviseurs overgenomen.

3 Communicatiestrategie

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verzorgt de overall communicatie rond de 

“Declaration of Nijmegen” en zal op 12 april een persbericht verzenden dat vooraf ook met de 

provincie wordt afgestemd. Op www.zuid-holland.nl plaatsen we een eigen nieuwsbericht dat in 

lijn is met het bericht van het ministerie en specifieke aanvullende informatie voor Zuid-Holland 

bevat. Ook via social media zal dit bericht gedeeld worden. 

De “Declaration of Nijmegen” wordt ondertekend tijdens het congres ‘Ports and the City’ waar de 

provincie vertegenwoordigd is met een eigen workshop en de serious game brugbediening in 

Zuid-Holland, en als partner van het project CLean INland SHipping. Ook in aanloop naar en 

tijdens het congres ‘Ports and the City’ worden diverse communicatie acties vanuit Zuid-Holland 

opgezet, onder meer via LinkedIn en Twitter en in de nieuwsbrief van het congres.
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