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Toezending adviesrapport "Logistieke Draaischijf Twente, de regio als concurrerende hot spot"

Geachte heer, mevrouw,
Na het opleveren van de gebiedsgerichte MIRT-verkenning (Meerjarenprogramma
Infrastructuur Ruimte en Transport) A1-zone eind 2010 heeft de Stuurgroep A1-zone
opdracht gegeven voor het uitvoeren van een aantal vervolgonderzoeken.
In de Stuurgroep A1-zone zijn het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincies
Overijssel en Gelderland, Stedendriehoek en Regio Twente vertegenwoordigd.
Het onderzoek naar de logistieke groeimogelijkheden van Twente is één van de
vervolgonderzoeken. Regio Twente en Provincie Overijssel hebben dit vervolgonderzoek
gezamenlijk begeleid. In het adviesrapport 'Logistieke Draaischijf Twente, de regio als
concurrerende hot spot' van Buck Consultants staan de resultaten van het onderzoek
weergegeven.
Twente staat in de top-10 van logistieke regio's in Nederland.
De regio fungeert
voor
diverse bedrijven,
clusters en sectoren als een logistiek centrum. De
strategische
ligging aan internationale
vervoerscorridors
waaronder
de A1 speelt hierbij een
belangrijke
rol. Maar er liggen voor de toekomst nieuwe kansen en
uitdagingen.

Regio Twente heeft een vervolgaanpak opgesteld en wil graag samen met belanghebbenden, waaronder het bedrijfsleven en de kennisinstellingen, de geschetste kansen en
uitdagingen nader verkennen.
Het adviesrapport is ter informatie voor u bijgevoegd als bijlage bij dit schrijven. Tevens is
het rapport digitaal in te zien op de volgende sites:
www.reqiotwente.nl, www.A1-zone.nl
Hoogachtend,

Jan Bron, wethouder Hengelo,
bestuurlijk trekker Logistieke Draaischijf Twente namens Regio Twente

Bijlage(n): adviesrapport 'Logistieke draaischijf Twente, de regio als concurrerende hot spot'

regiotwente.nl

Onderzoek Logistieke draaischijf Twente,
De regio als concurrerende hotspot
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Aanleiding
Twente heeft de ambitie om een kennisintensieve, hoogwaardige industrie te faciliteren die ook om
excellente logistieke dienstverlening vraagt om de concurrentiepositie blijvend te verbeteren. Dit is
mogelijk vanwege de Twentse strategische ligging aan internationale vervoerscorridors, waar de
(inter-)nationale vervoersassen van weg (A1), spoor en water (Twentekanalen) samenkomen. Om
ook voor de toekomst een excellente logistieke afhandeling in Twente te kunnen hebben, is de volgende vraag gesteld door de stuurgroep A1-zone:
"Kan Twente, naast de inzet op Kennispark Twente en op stimulering van opschaling in de
verzorgende dienstensector, inzetten op een opwaardering van de doorgangsfunctie voor
internationaal goederenvervoer, analoog aan de regio Venlo?"

Huidige logistieke situatie
In de nu voorliggende rapportage staan de belangrijkste uitkomsten van een uitgebreid onderzoek
naar de kansen van Twente op logistiek gebied. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat Twente
momenteel voor diverse lokale bedrijven, clusters en sectoren al een functie als logistieke draaischijf
vervult. De geografische ligging en de goede bereikbaarheid van diverse import- en exportmarkten
vanuit Twente vervullen hierbij een belangrijke rol. Diverse infrastructurele verbeteracties zijn al in
gang gezet, waaronder het organiseren van het regionaal havenbeheer, de opwaardering van de
Twentekanalen, de voorgenomen capaciteitsuitbreiding van de A1 (Apeldoorn - Azelo) en de stimulering van samenwerking tussen bedrijven en innovatie in de logistiek. Ook de kwantitatieve indicatoren van de Twentse logistiek, zoals:
•
•
•

37,5 miljoen ton aan overgeslagen goederen in 2008
22.200 werkzame personen in 2008
1,5 miljard Euro aan toevoegde waarde in 2008

geven aan dat in de regio al een breed scala aan logistieke activiteiten plaatsvindt. In de tabel op de
volgende bladzijde wordt op basis van de huidige logistieke activiteiten een logistiek profiel van de
regio Twente gegeven. De uitkomsten van dit onderzoek worden ook bevestigd door een rapport van
T N O uit 2010 naar de logistieke hotspot status van 40 C O R O P regio's. Hierbij staat Twente in de top
10, als enige logistieke regio in Noord en Oost Nederland.
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Tabel 0.1

Huidige situatie: Logistiek profiel regio Twente

Item
Logistieke
kenmerken

Indicator
Lokale ladingbasis

Omschrijving/ omvang
Relatief veel productiebedrijven in sectoren food,
fashion en hightech systemen en -materialen en
chemie. Aantal distributiecentra conform Nederlandse middenmoot, maar achterblijvend bij concurrerende logistieke hotspots.
Goed gepositioneerd tussen havens en grote afzetmarkten (consumenten en productie), maar vrij
noordelijk om op de hoofdas van de Benelux
mainports naar het Midden van Europa in te zetten.

Import- exportmarkten

Logistieke structuur

Ontsluiting / bereikbaarheid

Omvang
Weg
goederenstromen

In totaal 31,3 miljoen ton/jaar in 2008, absoluut
gezien gemiddeld voor een hotspot regio in Nederland, maar relatief een lage hoeveelheid per inwoner per jaar, namelijk iets meer dan 50 ton.
Relatief beperkt met 0,35 miljoen ton/jaar in 2009,
alleen bulk (staal/chemie) door ontbreken containerterminal.

Spoor

Water
Economische
betekenis

Een goed aanbod van arbeid en kennis, samenwerking bedrijfsleven en kennisinstellingen blijft
achter, voldoende ruimte door X L Businesspark.
Goede wegontsluiting naar alle relevante exporten importmarkten, waterontsluiting naar Rotterdam goed maar optimalisatie gewenst. Ontsluiting
via spoor (terminal en capaciteit) is aandachtspunt.

Werkgelegenheid
Toegevoegde waarde

In totaal 5,6 miljoen ton/jaar in 2006, inmiddels
gegroeid naar 6,0 miljoen ton in 2009.
In totaal 22.200 personen in de brede logistieke
sector.
In totaal ca. 1,5 miljard Euro per jaar voor integrale
logistieke activiteiten.

Logistieke kansen voor Twente
De logistieke uitgangspositie van Twente is goed, maar tegelijkertijd komt uit het onderzoek naar
voren dat verdere verbetering van de logistieke sector in Twente op diverse punten mogelijk is. Het
betreft hier dan ondermeer:
•
•
•

•

Aantrekken van vestigingen van logistieke dienstverleners (bestaand en nieuw).
Aantrekken van nieuwe vestigingen van Europese en regionale Distributie centra (EDC's en
RDC's).
Verbetering binnenvaartontsluiting door realisatie ambitie verruiming Twentekanalen voor de
trajectdelen van Delden naar Hengelo/Enschede en het Twentezijkanaal richting X L Businesspark en Almelo.
Verbeteren van de goederenontsluiting over spoor via een terminal.
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•
•

Verbetering wegontsluiting door verruiming capaciteit A1/A35 van knooppunt Azelo tot aan Duitse grens.
Betere benutting huidige arbeidsmarkt en inspelen op mogelijk toekomstig tekort.

Deze verbeterpunten bieden, mede op basis van vergelijkingen met andere logistieke regio's, kansen
om het belang van de logistieke activiteiten in Twente verder uit breiden, en hier meer werkgelegenheid en toegevoegde waarde uit te halen. Via vier uitgewerkte toekomstvarianten zijn deze kansen
nader gekwantificeerd voor het jaar 2030. Afhankelijk van de economische omstandigheden kan het
aantal logistieke arbeidsplaatsen met in totaal 13.000 toenemen, dit in een situatie van verwachte
demografische stagnatie in Twente. De toegevoegde waarde kan daarbij toenemen tot 3,7 miljard
per jaar euro in 2030.
De geformuleerde onderzoeksvraag kan daarom op basis van de onderzoeksresultaten worden beantwoord met: J a , er liggen voor Twente als logistieke draaischijf en mogelijkheden om door te
groeien naar een logistieke hotspot in analogie van Venlo, waarbij Twente zich wel moet focussen op
de eigen specifieke voordelen van de regio. Deze liggen vooral in de ontsluiting naar NoordDuitsland, Scandinavië en Polen, de beschikbare en gemotiveerde arbeidskrachten en de verbinding
met een innovatieve industriële traditie.

Nationaal belang van draaischijf

Twente

Het positieve antwoord op de onderzoeksvraag levert op dat er in de logistieke sector kansen op
13.000 nieuwe extra arbeidsplaatsen en 2,2 miljard extra toegevoegde waarde liggen, mits de economische ontwikkeling meezit. De realisatie van deze kansen is niet alleen in het belang van Twente,
maar dient ook een belangrijk nationaal belang, namelijk het versterken van de internationale logistiek positie van Nederland en daarbij specifiek de rol van Rotterdam voor Europa.
De haven van Rotterdam wordt met de aanleg en ingebruikname van Maasvlakte 2 geconfronteerd
met grootschalige uitdagingen ten aanzien van ondermeer een efficiënte aan- en afvoer van goederen. Hierdoor neemt het belang van goede verbindingen met het achterland (synchromodaal ontsloten via weg, water en spoor) toe. Alleen met goed ingerichte achterland locaties die de verwachte
toename van de goederenstromen efficiënt af kunnen handelen, kan Rotterdam zijn rol als mainport
van Europa blijven vervullen.

Uitvoeringsagenda
Om in te spelen op deze logistieke kansen en uitdagingen voor Twente is een uitvoeringsagenda
opgesteld. Centraal in deze uitvoeringsagenda staat de intensieve samenwerking tussen de triple 'O'
partijen (Ondernemers, Onderwijs en Overheid). Alleen door gezamenlijk op te treden kunnen de nu
voorliggende kansen goed worden benut in deze competitieve wereld. Voorwaarde hierbij is dat de
geformuleerde economische kansen voor de logistieke sector o.a. geborgd moeten worden via de
regionaal economische ontwikkelprogramma's, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij al bestaande regionale initiatieven. Ook zal Twente zich steviger moeten positioneren in nationaal verband, zoals o.a. richting het Top Team Logistiek.
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De uitvoeringsagenda gaat uit van een fasegewijze aanpak, zodat de voorziene aanpak waar nodig
tussentijds kan worden bijgestuurd. Als eerste stap stellen wij voor om een kwartiermaker aan te
stellen, die waar nodig ondersteund wordt door een projectorganisatie. De kwartiermaker gaat de
samenwerking tussen de triple "O" structureren. V a n hieruit worden acties opgezet om ondermeer
Twente te gaan promoten als logistieke regio en formele samenwerkingsverbanden met de grote
zee- en luchthavens vorm te geven. Met deze kwartiermaker zijn onder andere in de regio Venlo
goede resultaten behaald.

Figuur 0.1

Uitvoeringsagenda

met fasegewijze

aanpak
2010

2015

2020

2025

2030

Transport-infrastructuur

Modaliteiten: mogelijkheden verkennen spoorterminal
Bedrijventerreinen: logistieke vestigingen stimuleren en coördineren
Uitbreidingskansen: ruimtelijk en inhoudelijk
Logistieke bedrijvigheid

Promoten regio Twente als logistieke regio
Logistieke werkgelegenheid

Opleidingen: gezamenlijk investeren in opleidingen
Innovatie en samenwerking

Samenwerking o.l.v. een kwartiermaker en projectorganisatie
Synergie: benut samenhang maakindustrie, handel en industrie
Samenwerking Duitsland: Infra, opleidingen innovaties en regelgeving
Samenwerking Mainports: Extended gateway
Samenwerking met andere regionale initiatieven (oa werkgroep acquisitie,
duurzaamheidsagenda Twente, Businessplan High Tech Twente, regionaal
havenbeheer)
Verbeteren contacten met partijen buiten de regio

Ook dient nader onderzoek te worden verricht om de kansen te verzilveren, ondermeer naar de kansen van een spoorterminal en het opzetten van opleidingen. Vooral deze eerste onderzoeksvraag
vraagt om een genuanceerde zienswijze, gezien de nauwe relatie met het P H S en de maatschappelijke reacties hierop. Juist door nu een onderzoek te starten naar de kansen van de modaliteit spoor,
is Twente beter voorbereid op de discussie rondom de toename van het aantal goederentreinen door
de regio, wordt inzicht verkregen in de mate waarin bestaande knelpunten kunnen worden opgelost,
worden de kansen voor verduurzaming van het goederenvervoer in beeld gebracht en is de regio
beter voorbereid op vragen uit de markt.

Advies
Geadviseerd wordt om, op basis van de gesignaleerde logistieke kansen en mogelijkheden voor de
regio Twente, gezamenlijk met alle (triple O) partners in de regio dit signaal op te pakken, bestuurlijk
binnen Twente te borgen om vervolgens te starten met de uitvoeringsagenda.
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Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1

Aanleiding en doel van het project

In het kader van het bestuurlijk overleg MIRT is een verkenningenrapport opgesteld voor de A1-zone
van Apeldoorn tot aan de Duitse grens. Als één van de uitgangspunten is genomen dat de Innovatiedriehoek, inclusief Kennispark Twente, de motor is in de verdere ruimtelijk-economische ontwikkeling
van Twente. Het Twentse totaalconcept voor de groei van kennisintensieve bedrijvigheid draagt bij
aan de Rijksambitie dat Nederland tot de koplopers op het gebied van innovatie dient te horen. Het
welslagen van de Innovatiedriehoek is daarmee van nationaal belang.
De Twentse ambitie ten aanzien van kennisintensieve, hoogwaardige industrie verlangt excellente
logistieke kwaliteiten. Multimodale overslagfaciliteiten voor containers, gekoppeld aan geavanceerde
logistieke diensten, passen bij dit toekomstbeeld. Op basis van de ligging van Twente zou een internationale logistieke draaischijf, een inlandterminal, ontwikkeld kunnen worden die niet alleen direct
voor werkgelegenheid zorgt maar ook aantrekkingskracht uitoefent op hoogwaardige industrieën en
internationale handelsondernemingen.
Ten gevolge van de economische internationalisering groeit het (grensoverschrijdend) goederenvervoer twee keer sneller dan de algemene welvaartsgroei. Nationaal is hierbij een belangrijke positie
weggelegd voor Rotterdam en de ontwikkeling van de tweede Maasvlakte, om in de toekomst ook de
forse toename te kunnen handelen van het goederenvervoer. Vanuit de tweede Maasvlakte zijn er
taakstellingen geformuleerd voor de doorvoer via achterlandverbindingen; in 2035 wordt gestreefd
naar een modal split van binnenvaart 45%, spoor 20% en weg 35%. Juist deze taakstellingen bieden
voor Twente ook kansen om via de logistieke sector een essentiële bijdrage te leveren aan de economische ontwikkeling en de bereikbaarheid van Nederland. Vanzelfsprekend kunnen deze ontwikkelingen ook een positieve bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling en bereikbaarheid van
Twente.
De vraag die hierbij centraal staat is:
"Kan Twente, naast de inzet op de Innovatiedriehoek en op stimulering van opschaling in de
verzorgende dienstensector, inzetten op een opwaardering van de doorgangsfunctie
voor
internationaal goederenvervoer, analoog aan de regio Venlo."
Een verdere ontwikkeling van de logistieke sector kan ook een essentiële bijdrage leveren aan de
groei van de Twentse economie en het verminderen van de werkloosheid onder lager of niet opgeleiden. Voor Twente geldt dat het herstel van de werkgelegenheid lager is dan het landelijk gemiddelde. De werkloosheid blijft hoog. De lager opgeleiden worden nog altijd extra getroffen door werk-
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loosheid. Een kwart van de niet-werkende werkzoekenden heeft alleen basisonderwijs genoten.
Daarnaast vertoond bijvoorbeeld de innovatieve maakindustrie een sterk herstel en zijn er binnen
deze sector weer veelal openstaande vacatures. De grootste sociaaleconomische uitdaging voor
Twente de komende jaren is dan ook de match van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

1.2

Onderzoeksvragen

Twente kenmerkt zich door haar strategische ligging aan internationale vervoerscorridors; geografisch gezien daar waar de (inter)nationale vervoersassen van weg (A1), spoor en water (Twentekanalen) samenkomen. Mede gelet op deze strategische ligging van Twente, de verwachte toename
van het goederenvervoer en de maatschappelijk-economische ontwikkeling van Twente, is voor het
project logistieke draaischijf Twente het volgende doel geformuleerd:
"De logistieke sector wordt een belangrijker
aan het nationaal belang"

drager voor de Twentse economie en draagt bij

Om dit doel te verwezenlijken dienen eerst de volgende vragen te worden beantwoord:
1
2
3
4

Op welke wijze levert de logistieke sector een bijdrage aan de huidige Twentse en nationale
economie?
Wat zijn de knelpunten?
Welke kansen en potenties zijn er?
Hoe kunnen de aanwezige kansen en potenties het beste worden benut?

Voor het beantwoorden van deze vragen is een onderzoek uitgevoerd waarvan de nu voorliggende
rapportage het resultaat is. In deze rapportage worden de bovenstaande vragen beantwoord.

1.3

Definitie logistiek draaischijf en hotspot

Twente wil zich in de komende jaren mogelijk verder ontwikkelen tot een logistieke draaischijf in
Oost-Nederland, die de schakel vormt tussen de mainports in de Randstad, het eigen regionale bedrijfsleven en bedrijven in het Europese achterland. De regio Twente behoort nu reeds tot de top-10
van logistieke regio's in Nederland, dit betekent dat de uitgangspositie voor een logistieke leidende
positie aanwezig is. Er zijn kansen om deze logistieke positie verder uit te bouwen. Om de kansen
voor deze verdere ontwikkeling goed in kaart te brengen, is het belangrijk om te definiëren wat een
logistieke draaischijf is, en wat dit betekent voor de positie van de regio Twente.
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V

Er bestaat in Nederland geen uniforme definitie van het begrip 'logistieke draaischijf. In eerste instantie lijkt het overgeslagen goederenvolume centraal te staan, en zou je kunnen stellen dat een
logistieke draaischijf een C O R O P regio is waar relatief veel (meer dan het Nederlandse gemiddelde)
goederen worden overslagen, en een substantieel deel niet zijn oorsprong of bestemming in de regio
heeft. Praktisch vertaald betekent dit dat een regionale draaischijf relatief veel doorvoer van goederen kent, die aangevoerd (bijv. uit de havens van Rotterdam en Amsterdam) en overgeslagen worden in de regio (bijv. bij de C T T in Hengelo), en eventueel weer afgevoerd worden naar de eindbestemming (bijv. in Duitsland). Een dergelijke draaischijffunctie brengt enige extra logistieke bedrijvigheid en werkgelegenheid in Twente met zich mee, maar het is geen ideale situatie voor een regio.
De reden is dat de extra overslag aan goederenvervoer ook voor overlast kan zorgen, terwijl er relatief weinig aan wordt verdiend omdat de stromen door de regio Twente heen lopen.
Regio Twente is meer op zoek naar logistieke activiteiten waarbij de goederen niet alleen worden
overgeslagen tussen modaliteiten, maar waar ook substantiële toegevoegde waarde activiteiten
plaatsvinden. Deze kunnen fysiek zijn (van ompakken, labellen en mengen/mixen tot en met repareren en assembleren) en/of digitaal (diensten als douaneprocedures, ketenregie, tracking en tracing),
en behelst dus vaak het enige tijd in de regio houden (en behandelen) van de goederen. Dit behelst
meer dan een logistieke draaischijf, Twente groeit in dit geval uit tot een logistieke hotspot. Er is er
een definitie van een logistieke hotspot opgesteld door T N O (december 2010), en deze luidt: E e n
COROP regio met een sterk cluster van bedrijven met (inter-)nationale onderscheidende logistieke activiteiten, geconcentreerd op logistieke parken met goede ondersteunende
fysieke
infrastructuur en aanverwante logistieke
supportdiensten.
Een logistieke Hotspot onderscheidt zich op de volgende zes criteria:
1
2

3
4
5
6

Goederenvolume: Overslag van (potentieel) meer dan het gemiddelde volume van de Nederlandse regio's, via verschillende transportmodaliteiten.
Transportinfrastructuur:
De aanwezige transportinfrastructuur, (logistieke) bedrijventerreinen
en -terminals zijn van voldoende capaciteit en kwaliteit om groei te verwerken en aanwezige
bedrijven flexibiliteit te bieden.
Logistieke werkgelegenheid: Een werkgelegenheid in de logistiek van meer dan het regionale
gemiddelde, gecombineerd met een hoge toegevoegde waarde in de logistieke sector.
Logistieke bedrijvigheid: Een divers aanbod aan logistieke bedrijvigheid, van transport en
opslag activiteiten tot en met Value Added Logistics/Services en ketenregie.
Innovatie en samenwerking: Aandacht voor en voorbeelden van toepassing van logistieke
innovaties en samenwerkingsverbanden in de regionale economie.
Logistiek potentieel: Mogelijkheden voor en ondersteuning van groei in de regionale logistieke
activiteiten in de toekomst.

In het najaar van 2010 heeft T N O onderzoek gedaan naar de top-10 van hotspots in Nederland, en
de regio Twente eindigde hierbij als enige van de regio's in Oost-Nederland ten noorden van de grote rivieren in de top-10, achter de mainports in de Randstad, Brabant en Noord-Limburg. De regio
Twente eindigde als nummer 9 op deze logistieke ranglijst van de 40 COROP-regio's in Nederland,
waarbij de regio vooral relatief goed scoorde op het volume van internationale goederenstromen.
Hieruit blijkt de potentie van de regio Twente om als logistieke hotspot verder te groeien.
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Figuur 1.1

Top-10 logistieke hotspot regio's in Nederland onder 40 COROP

regio's

Logistieke hot spot van internationaal belang
Logistieke hot spot van nationaal bellang
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Multimodals overslag
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Venlo

rum
Bron: TNO, 2010
Noot: De nrs. 1 t/m 5 logistieke hotspots zijn donkerrood

Rol Twente als onderdeel Logistieke Draaischijf

weergegeven,

de nrs. 6 t/m 10 lichtrood.

Nederland

Niet alleen Twente kan gezien worden als logistieke draaischijf, maar vanuit Europees perspectief
gezien functioneert heel Nederland al enige decennia als logistieke draaischijf voor Europa. De haven van Rotterdam is met 430 miljoen ton overslag in 2010 veruit de grootste haven in volume van
Europa, terwijl de havens in het Noordzeekanaalgebied met 95 miljoen ton de nr. 4 op deze Europese ranglijst bekleden. Ook de luchthaven Schiphol is met ca. 1.5 miljoen ton aan vracht de nr. 3
vrachtluchthaven van Europa. Deze positie van Nederland als logistieke draaischijf is hieronder afgebeeld, met de mainports en achterlandregio's.
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Figuur 1.2

De logistieke draaischijf Nederland, met mainports en

achterlandregio's
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Voor de positie van Nederland als logistieke draaischijf in Europa geldt op hoofdlijnen hetzelfde als
voor de positie van Twente als logistieke hotspot in Nederland: belangrijk is om te streven naar logistieke toegevoegde waarde activiteiten en werkgelegenheid. Dit is ook de reden dat logistiek als topsector is benoemd, en het logistieke topinstituut D I N A L O G is opgezet. Het blijvend ontwikkelen van
de logistieke hotspot Nederland vraagt om een doorgaande 'triple helix' samenwerking tussen het
bedrijfsleven, overheden/not-for-profit en onderwijsinstellingen, die de regio vooruit kan helpen.
In het 'triple helix' samenwerkingsmodel zijn alle drie partijen van belang om een effectieve circulatie
van logistieke kennis te bewerkstelligen. De interactie tussen de drie partijen - overheid/not-for-profit,
kennisinstelling en bedrijfsleven - kan nieuwe relaties en condities scheppen, waarin de actoren niet
enkel hun eigen traditionele rol spelen, maar ook de rol van een andere partij deels op zich kunnen
nemen. Zo kunnen universiteiten meer nadruk leggen op ondernemerschap en bedrijven betrokken
zijn bij de realisatie van infrastructuur. Door het aannemen van niet-traditionele rollen naast de eigen
rol ontstaat er een grote - potentiële - bron voor innovatie.

Best practice logistieke hotspot

Nederland

De regio Venlo is een goed voorbeeld van een Nederlandse regio die al was gespecialiseerd in logistieke activiteiten, maar 5 jaar geleden heeft besloten om bestuurlijk-politiek gerichter op de sector als
speerpunt in te zetten. Er is een logistieke uitvoeringsagenda geformuleerd, waarbij via een speciaal
opgezet projectbureau als aanjager succes is geboekt. Er kwamen nieuwe kavels ter beschikking in
verschillende gemeenten die bij uitstek geschikt zijn voor logistieke activiteiten, en er is hard gewerkt
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aan de infrastructuur en terminals, met onder meer een nieuwe binnenvaart- en spoorterminal. Tevens is er actief gezocht naar synergie tussen de logistieke en Greenport-activiteiten, en zijn de unique selling points van de regio Venlo als logistieke hotspot beter gecommuniceerd, o.a. via het V i aport Venlo initiatief. Al deze acties hebben er gezamenlijk voor gezorgd dat de regio Venlo weer als
nummer 1 logistieke regio van Nederland is geëindigd in de jaarlijkse verkiezingen van 2009 en
2010, terwijl in 2007 en 2008 deze nummer 1 positie nog weggelegd was voor de regio WestBrabant. Hoewel de schaal van de logistieke bedrijvigheid in de regio Venlo aanzienlijk groter is dan
deze in Twente, kan Twente wel leren van de hier gevolgde aanpak.

1.4

Project en leeswijzer

Het project "Logistieke Draaischijf Twente" is één van de vervolgonderzoeken welke wordt uitgevoerd in het kader van de gebiedsgerichte MIRT-verkenning A1-zone, in opdracht van de Stuurgroep
A1-zone. Uit deze verkenning is de vraag naar voren gekomen of Twente haar logistieke functie
met betrekking tot het goederenvervoer kan opwaarderen, en hier meer voordeel uit kan halen. Met
de uitkomsten van dit project "Logistieke Draaischijf Twente" wil Regio Twente, samen met betrokken
partners, verkennen op welke wijze de logistieke sector een belangrijkere drager kan worden voor de
Twentse economie en bijdraagt aan het nationaal belang.

Figuur 1.3

Basisstructuur

van het onderzoek:

4 fasen

Fase 1

Logistiek profiel
(basisstructuur regio)

Fase 2

Kansen, knelpunten
en potenties

Economische waarde logistiek
mbv sectorhuis logistiek

.

Externe toekomstbeelden
(invloed algemene economische
ontwikkelingen)

Lokale invloeden
(Ontwikkelingen Twentse
economie)

J

-s

Ontwikkelingsscenario's
Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3

Economische waarde
logistiek na realisatie

Gewenst logistiek profiel

Fase 3

actieprogramma

Strategie en tactiek

Fase 4
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In figuur 1.3 is de structuur van de projectwerkzaamheden weergegeven:
•
•

•

•

In fase 1 is een profiel van de logistieke sector in Twente opgesteld, waarbij ook de economische
waarde en werkgelegenheid is doorgerekend. De resultaten staan in hoofdstuk 2.
In fase 2 zijn de kansen, knelpunten en potentie voor logistieke activiteiten in Twente in kaart
gebracht, gebaseerd op de belangrijkste trends en ontwikkelingen. Deze resultaten staan in
hoofdstuk 3.
In fase 3 zijn een aantal ontwikkelscenario's voor de logistieke sector in Twente beschreven, die
een beeld geven van de mogelijke ontwikkeling tot en met 2030. De resultaten hiervan staan beschreven in hoofdstuk 4.
In fase 4 wordt een voorzet gegeven voor het strategische actieplan voor de ontwikkeling van
Twente als logistieke hotspot, en dit vormt het onderwerp van het laatste hoofdstuk 5.
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Hoofdstuk 2

Logistiek profiel Twente

In het logistieke profiel van Twente worden alle kenmerken besproken, die het mogelijk succes of
falen van een regio in relatie tot haar logistieke functie kunnen bepalen. Daarnaast is het logistieke
profiel inzetbaar om een vergelijking te kunnen maken met concurrerende regio's, en de strategie te
kunnen bepalen voor het verbeteren van de eigen logistieke concurrentiepositie waaronder het vasthouden en aantrekken van relevante bedrijven.
Het logistieke profiel behandelt de volgende drie elementen:
1

De logistieke kenmerken van de regio: ladingbasis, import en exportmarkten, logistieke structuur
en de ontsluiting en bereikbaarheid van de regio.

2

Het volume van de goederenstromen van en naar Twente, voor zowel de weg, het spoor als de
binnenvaart.
De economische betekenis van de Twentse logistieke sector, in werkgelegenheid en toegevoegde waarde.

3

Aan elk van deze drie elementen is in dit hoofdstuk een paragraaf gewijd. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvattend beeld van het logistieke profiel Twente.

2.1

Logistieke kenmerken regio

De logistiek kenmerken worden beschreven aan de hand van de volgende vier hoofdelementen van
het logistieke profiel:
1

2

Lokale ladingbasis: De lokale ladingbasis wordt gevormd door de bestaande bedrijvigheid in
Twente. De bestaande maakindustrie en handelsbedrijven, inclusief distributiecentra, bieden een
basis voor de goederenstromen die in een regio afgehandeld worden en daardoor o.a. de verdere ontwikkeling van een containerterminal of lijndiensten mogelijk maken.
Import I export markten. De ligging van Twente ten opzichte van de belangrijkste import- en
exportmarkten in Europa en ook de bereikbaarheid van deze markten is een belangrijke factor
voor het logistiek potentieel van de regio. Voor de importmarkten is de ligging ten opzichte van
de grote Europese zeehavens in de Hamburg - Le Havre range van belang. Voor de exportmarkten gaat om de ligging ten opzichte van potentiële afzetgebieden, zoals consumentenconcentraties en/of productiegebieden.
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4

Logistieke structuur. De logistieke structuur in de regio heeft betrekking op de, niet infrastructurele, voorzieningen en randvoorwaarden, die van belang zijn voor het aantrekken en ontwikkelen
van logistieke activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn actieve logistieke dienstverleners, aanbod
van goed geschoolde logistieke arbeidskrachten, aanwezigheid kennisinstituten. Een specifiek
aandachtspunt binnen de logistieke structuur is de aanwezigheid en beschikbaarheid van goed
ontsloten grootschalige logistieke bedrijventerreinen.
Ontsluiting I bereikbaarheid:
De beschikbaarheid en kwaliteit van verschillende modaliteiten
voor de aan- en afvoer beïnvloeden sterk de bereikbaarheid van import en exportmarkten. Ten
aanzien van water en spoor wordt de beschikbaarheid ook in belangrijke mate bepaald door de
aanwezigheid van overslagterminals.

Deze vier hoofdelementen kennen verschillende onderliggende kenmerken. De samenhang tussen
de kenmerken en elementen is weegegeven in onderstaande figuur. Op basis van deskresearch en
interviews met regionale bedrijven en organisaties zijn de kenmerken van de logistieke activiteiten
inzichtelijk gemaakt.

Figuur 2.1

Hoofdelementen

en kenmerken

logistiek

profiel
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1

Lokale

ladingbasis

Twente kent een focus op activiteiten in de sectoren food (o.a. Johma, Grolsch, Bolletje), chemie
(o.a. Akzo, Vivochem, Eurol), fashion (o.a. TenCate, Timberland) en hightech systemen en - materialen (o.a. Eaton, Thales). Deze sectoren kennen verschillende internationaal actieve bedrijven, die
een belangrijk ladingpakket voor de lokale logistiek dienstverleners leveren. De onderstaande figuur
biedt een overzicht van de belangrijkste partijen in Twente.

Figuur 2.2

Grote Twentse bedrijven die bijdragen aan lokale

ladingbasis
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Hengelo

si Ko
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Timberland Europe B.V
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3SY&5©2011 Gc

Enschede

Noot:

Deze informatie is gebaseerd op onderstaande
gen geweest.

Bron:

Twente Index (2010)

recente bron, inmiddels zijn er weer kleine

verschuivin-

In de regio is de groothandel relatief sterk ontwikkeld, in onder andere bouwmaterialen, technische
producten en ook logistieke distributiecentra. Zo is onder andere het Europese Distributiecentrum
(EDC) van Timberland in de regio gevestigd, evenals dat van Donna Karan. Echter, als gekeken
wordt naar de vestigingspiaatspatronen van de laatste 10 jaar blijkt dat de meeste E D C ' s zich vestigen in de Randstad, Brabant en de regio Venlo, en maar beperkt in Twente. Tabel 2.1 vat de kenmerken van de regionale maakindustrie en handel in Twente samen.
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Tabel 2.1

Kenmerken

van de regionale ladingsbasis

Kenmerk

Huidige situatie

Maakindustrie

•

Groothandel

•
•
•

2

in Twente

Relatief veel productiebedrijven in de sectoren food, fashion, hightech systemen en materialen en chemie
Maakindustrie vormt hiermee belangrijke basis voor lokaal gebonden goederenstromen
Gemeten naar het aantal distributiecentra behoort Twente tot de Nederlandse middenmoot
Het aantal nieuwe vestigingen van Europese distributiecentra in de afgelopen periode in
Twente blijft achter

Import / export markten

Twente heeft een centrale ligging ten opzichte van de grote Noord-Europese zeehavens. De top-10
Europese zeehavens Amsterdam, Bremen en Rotterdam liggen allen op maximaal circa 200 km over
de weg van de regio Twente vandaan. Voor de importtnarkten is de regio hierdoor niet afhankelijk
van één haven. De verbindingen met Rotterdam zijn het meest optimaal ingericht, doordat hier naast
de weg ook het water een goede verbinding biedt, en er bovendien een spoorinfrastructuur is die
gebruikt wordt.

Figuur 2.3

Centrale ligging Twente t.o.v. import- en

exportmarkten

amburg

Amsterdam

3

• Hannover
Hannover '
4 Braunschweig

Twente

6

Den Hoaqüft #

•.BiHefeld

• Eindhoven

• Antwerpen

Dortmund

•

•/

• Gent

uien

§ § Brussel

•Aachen
• Luik

Charleroi

21
provincie

verijssel
provincie

Gelderland

regio
Twente

Rijksoverheid

Ook ten aanzien van diverse exportmarkten ligt Twente gunstig (zie bovenstaande figuur). Binnen
een cirkel van circa 100 km rondom Twente liggen de Duitse regio's Munsterland (1,5 miljoen inwoners) en Ost Westfalen-Lippe (2 miljoen inwoners), terwijl het Ruhrgebied met zijn 17 miljoen inwoners ook op korte afstand ligt. Het gaat hierbij niet alleen om de consumentenmarkten, maar ook om
de hier aanwezige industrie en handel die van goederen moet worden voorzien.
Echter, Twente ligt ook wat noordelijk ten opzichte van de belangrijkste corridors vanuit de mainports
Rotterdam en Antwerpen richting de belangrijkste consumentenmarkten van Europa. De Betuweroute en de Waal/Rijn lopen ten zuiden van de regio Twente, en zijn wat water en spoor betreft de belangrijkste corridors voor de haven van Rotterdam richting het Europese achterland. Wat dat betreft
ligt de regio Twente iets buiten de grote volumes aan goederenstromen in Europa, en dit betekent
dat de regio zich het beste kan richten op specifieke marktsegmenten waarin de regio zich met haar
ligging en specialisatie kan onderscheiden. Een voorbeeld van een dergelijk marktsegment zijn bedrijven die een substantieel volume aan goederenstromen hebben richting Berlijn, Polen en verdere
bestemmingen in Noord-Oost-Europa. Twente ligt geografisch gezien redelijk gunstig tussen de
mainports en deze regio's, waardoor voor bedrijven met een dergelijke specialisatie de regio eerder
als vestigingsplaats in aanmerking komt. De top-10 van Duitse logistieke regio's staan in figuur 2.4
waarbij de noordelijke havens Bremen en Hamburg op de Duitse logistieke ranglijst zakken. Voor de
Noord-Duitse logistieke hotspots heeft Twente als vestigingsplaats een goede uitgangspositie als er
tenminste substantiële stromen tussen deze regio en de mainports in de Benelux zijn.

Figuur 2.4
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Tabel 2.2

Kenmerken

Export- en importmarkten

Kenmerk

Huidige situatie

Afstand tot zeehaven

•
•

Afstand tot afzetmarkten

•

•

3

Logistieke

Twente
_

Twente is goed gepositioneerd als regio tussen zowel Nederlandse (Rotterdam
en Amsterdam) als Duitse havens
Twente ligt iets ten noorden die voor het grote volume aan goederenstromen
vanuit de mainports die via de A15/Waal/Betuweroute en Brabant corridors
worden afgewikkeld
Redelijk gepositioneerd nabije afzetmarkten (consumenten en productie),
waaronder de Randstad en Noordelijk Ruhrgebied. De afstand naar deze
markten is wel wat groter dan bij andere Nederlandse logistieke hotspots
Goede positie ten opzichte van verder gelegen Noord-Oost Europese markten,
minder goede positie ten opzicht van Midden- en Zuid-Europa

structuur

Binnen Twente zijn verschillende grotere logistiek dienstverleners gevestigd, die hier historische
wortels hebben en die vaak actief zijn op een specifieke deelmarkt. Voorbeelden hiervan zijn dienstverleners die gespecialiseerd zijn in koelvers (Muller Fresh Food), natte en droge bulk (Nijhof W a s sink), kleding (TNT Fashion) en trailervervoer (Heisterkamp). Ook zijn er grotere logistieke bedrijven
aanwezig met een vestiging, zoals DHL en T N T Express. Echter, het aantal logistieke dienstverleners is echter minder hoog in Twente dan in andere, vergelijkbare logistieke hotspots in Nederland.
Ten aanzien van de factor arbeid geven bedrijven aan dat zowel het aanbod als de kwaliteit (werkhouding) van werknemers relatief goed tot zeer goed is. Medewerkers zijn over het algemeen goed
opgeleid, gemotiveerd, productief en loyaal. W e l vormt het blijvend aantrekken en houden van de
hoger opgeleide werknemers een uitdaging, omdat concurrerende arbeidsmarkten in het westen van
Nederland trekken. Ten aanzien van personeel voor operationele werkzaamheden met een M B O
opleiding is er momenteel voldoende aanbod, alhoewel in de toekomst door demografische ontwikkeling ook deze arbeidsmarkt krapper kan worden.
In Twente wordt relatief veel gedaan aan kennisontwikkeling. De Universiteit Twente is hier vaak
leidend in, terwijl het Innovatieplatform Twente de aansluiting biedt tussen kennisinstellingen en bedrijven. Logistiek is echter niet vaak een speerpunt in deze activiteiten, de focus ligt op het ontwikkelen van materialen en hi-tech systemen. Op logistiek gebied is er potentie om de samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven nog verder te intensiveren.
De regio kent diverse grootschalige bedrijventerreinen. Op de meeste hiervan is nog maar beperkt of
geen ruimte beschikbaar, de onderstaande figuur geeft hiervan een overzicht. Met de opzet en uitgave van het X L Businesspark is het aanbod van hoogwaardige grote kavels voor logistieke activiteiten
weer sterk verbeterd. Het X L Businesspark Twente richt zich op het faciliteren van de vestiging van
grotere bedrijven in de logistiek, transport, distributie en industrie. Naast een goede ontsluiting over
de weg (A35 en A1) worden ook de voorbereidingen getroffen voor een (openbare) overslagkade
aan het Twentekanaal, gericht op overslag van droge en natte bulk. Naast het X L Businesspark zijn
er nog diverse andere bedrijventerreinen in ontwikkeling waar op termijn logistieke activiteiten kunnen worden gevestigd, zoals de Usseler E s (Enschede).
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Figuur 2.5

De huidige 10 grootste Twentse bedrijventerreinen
Bornsestraat
Aantal ha netto: 61
Aantal ha beschikbaar: vol

Turfkade
Aantal ha netto: 116
Aantal ha beschikbaar: 4
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J
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Aantal ha beschikbaar: vol
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Hengelo
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Twentekanaal - Zuid
Aantal ha netto: 180
Aantal ha beschikbaar: 5

Havengebied
Aantal ha netto: 135
Aantal ha beschikbaar: 1,5

Euregio Bedrijvenpark
Aantal ha netto: 60
Aantal ha beschikbaar:

J

r
(Weslfalen)

i

...

Bron:

IBIS, 2011

Noot:

Deze rapportage is op basis van de cijfers uit begin 2010. Inmiddels kan de situatie licht veranderd zijn:
Zo is op XL Businesspark de bouw van het DC van Timberland begonnen op 5,5 ha grond.

De grondkosten van de Twentse bedrijventerreinen ten opzichte van andere logistieke regio's in Nederland zijn goed concurrerend te noemen, zoals blijkt uit cijfers van vastgoedbedrijf DTZ/Zadelhoff
over 2009. De gemiddelde kosten waren 37 Euro/m2.
Figuur 2.6

Aandeel van transport/handelssector
in regionale bedrijfsmarkten,
perm2 in 2009 (bron: DTZ/Zadelhoff 2009)

en gemiddeld huurprijs kavels
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Echter, in verhouding tot Duitse vestigingslocaties net over de grens zijn de grondkosten per m2 in
Twente relatief hoog, en dit draagt bij aan een sterkere concurrentie in het aantrekken van nieuwe
vestigers op de langere termijn.

Tabel 2.3

Kenmerken logistieke structuur

Kenmerk
Logistieke
dienstverleners
Arbeid

Huidige situatie
Relatief gezien beperkt aantal logistieke dienstverleners, maar wel met een sterke
regionale identiteit en eigen specialisme
Voldoende arbeidskrachten beschikbaar op korte termijn, dreiging van krapte op de
lange termijn
Goede kwaliteit en werkhouding werknemers; gemotiveerd en geschoold
Aantrekken en behouden van hoger opgeleide vormt punt van aandacht
Kennisinstellingen en innovatieplatforms aanwezig, focus op logistieke innovatie kan
sterker

Kennis

Samenwerking tussen logistiek bedrijfsleven en kennisinstellingen heeft potentie
Veel ruimte (hoogwaardige, grote kavels) op XL Businesspark (Almelo) voor logistieke partijen, op andere Twentse terreinen is dit type ruimte beperkt
Lagere grondprijzen/huurprijzen in vergelijking tot andere Nederlandse logistieke
regio's, maar hoge grondprijzen/huurprijzen ten opzichte van Duitse locaties net
over de grens

Ruimte

4

Twente

Ontsluiting /

bereikbaarheid

Twente is via drie en straks mogelijk vier modaliteiten (weg, water, spoor en lucht) ontsloten. Een
overzicht van de ontsluiting/bereikbaarheid van de regio via deze modaliteiten is als volgt:
•

Weg: Via de A 1 , in combinatie met de A35, heeft Twente een goede wegverbinding met het
Duitse achterland, en via deze snelwegen zijn ook alle hiervoor beschreven import- en exportmarkten bereikbaar. Een punt van aandacht is wel de toenemende congestie op de A1 en A35.

•

Binnenvaart: Met de komst van de Container Terminal Twente (CTT) is het gebruik van de binnenvaart voor een grotere groep bedrijven interessant geworden, en dit is de laatste 10 jaar dan
ook fors gegroeid. Deze groei richt zich vooral op bedrijven die containers hebben te vervoeren
tussen Rotterdam en Twente. Vervoer over water vanuit Twente richting Duitsland is niet mogelijk.
Spoor. Van het spoor wordt slechts beperkt gebruik gemaakt, mede door de afwezigheid van
een goede overslagvoorziening voor containers. In Hengelo is een openbare laad- loslocatie,
echter een spoorterminal ontbreekt. De dichtstbijzijnde terminal is in Coevorden met goede verbindingen richting zowel Rotterdam als Duitsland. Twente beschikt wel over meerdere stamlijnen, maar veel hiervan zitten (nagenoeg) aan hun maximale capaciteit. Dit geldt ook voor de
spoorverbinding met Duitsland.

•
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•

Lucht: De luchthaven Twente heeft, als elk vliegveld, een IATA-nummer. Hierdoor kunnen luchtvaartmaatschappijen dit vliegveld als eindbestemming aanbieden, ongeacht hoe het (eind)
transport geregeld wordt. Voor bedrijven met luchtvracht is dat een groot voordeel. Bij de toekomstige mogelijkheden voor de luchthaven Twente speelt goederenvervoer tot op heden een
beperkte rol. Voorlopig is op basis van economisch kengetallen aangenomen dat er 31.000 ton
vracht per jaar zal worden vervoerd dat wordt meegenomen op gecombineerde passagiers/
vrachtvluchten.

Met deze 3 en in de toekomst wellicht 4 modaliteiten kan Twente gezien worden als een regio die
synchromodaal ontsloten is. Dit houdt in dat een verlader gemakkelijk tussen verschillende vervoerdiensten kan overstappen, al naar gelang de prijs/kwaliteit verhouding die hij zoekt. Dit is deels het
geval in Twente, zeker op het gebied van wegvervoer en binnenvaart, maar nog niet op het gebeid
van spoorvervoer, waar er geen openbare diensten zijn. De Nederlandse overheid en het Topteam
Logistiek, vallend onder het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), zet
voor de komende jaren in op de synchromodale ontsluiting van Nederland.
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Tabel 2.4

Kenmerken ontsluiting/

bereikbaarheid

Kenmerk

Huidige situatie

Weg

•

Goede ontsluiting snelwegen richting Duitsland

Water

•
•

Toenemende congestie in Twente op A1 en A1/A35
Twentekanaal belangrijk voor binnenvaart, goede ontsluiting over water, opwaardering
naar Vaarwegklasse V op termijn noodzakelijk
Wachttijden bij sluizen en brughoogten vormen beperking voor grootte schepen
Relatief weinig goederenvervoer per spoor, geen containers
Verschillende bedrijven in Twente beschikken wel over stamlijnen (bijvoorbeeld Van Merksteijn, Elementus, Akzo Nobel)
Huidige restcapaciteit spoor in Twente, maar ook in Duitsland zeer beperkt
Regionale luchthaven Twente met eigen IATA nummer
Geen focus op luchtvracht in huidige toekomstplannen
Binnenvaartterminal is aanwezig
Spoorterminal niet in de regio, wel in Coevorden

Spoor

Lucht
Terminals

•
•
•
•
•
•
•
•

Samenvatting logistieke kenmerken

Twente

Samenvattend kan op basis van de logistieke kenmerken geconcludeerd worden dat Twente zich al
ontwikkeld heeft tot een logistieke regio van formaat, hetgeen ook blijkt uit de nr. 9 positie op de
ranglijst van 40 logistiek hotspots in Nederland. Een belangrijk reden hiervoor is de gunstige ligging
ten aanzien van de import- en exportmarkten en de goede verbindingen naar deze markten met name over de weg en specifiek ten aanzien van de belangrijke importmarkt Rotterdam ook over water.
Veel van de huidige logistieke activiteiten hebben nog wel een duidelijke relatie met de lokale ladingbasis. Gezien de logistieke kenmerken van de regio liggen er kansen om de logistieke activiteiten
verder uit te breiden, als tenminste de geschikte marktsegmenten goed worden bereikt en bewerkt.
Er dient hiervoor wel gewerkt te worden aan enkele logistieke kenmerken die nog achterblijven en/ of
onderhouden moeten worden, zoals:
•
•

het aantrekken van meer (Europese of regionale) distributiecentra;
een meer intensieve samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven;

•
•
•
•

het oplossen van de toenemende congestie op
het optimaliseren van de ontsluiting via water;
een betere ontsluiting via spoor, vooral van het
actief werken aan synchromodale ontsluiting:
vervoersdiensten, zodat de gebruiker makkelijk
in de dagelijkse logistieke activiteiten.

de weg;
laden en lossen van containers;
dit is het beter afstemmen van de aangeboden
kan switchen tussen het gebruik van modaliteiten

Een samenvatting van deze kenmerken is te vinden in de tabel hieronder, terwijl in de volgende
hoofdstukken nader zal worden ingegaan op deze en ook andere verbetermogelijkheden en de verwachte effecten hiervan.
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Tabel 2.5

Samenvatting logistieke kenmerken op

Kenmerk

Huidige situatie

Lokale ladingbasis

Relatief veel productiebedrijven in de sectoren Food, Hightechsystemen en
-materialen en chemie

Import- exportmarkten

Logistieke structuur

Ontsluiting / bereikbaarheid

Lokale iadingbasis

2.2

hoofdelementen

Gemeten naar het aantal distributiecentra behoort Twente tot de Nederlandse
middenmoot
Goed gepositioneerd tussen zowel Nederlandse (Rotterdam en Amsterdam) als
Duitse havens
Relatief goed gepositioneerd tussen grote afzetmarkten (consumenten en productie), waaronder de Randstad en Noordelijk Ruhrgebied
Aanbod en kwaliteit van arbeid is goed
Kennisinstellingen met logistieke kennis zijn aanwezig
Samenwerking tussen logistiek bedrijfsleven en kennisinstellingen blijft achter
Veel ruimte (hoogwaardige, grote kavels) op XL Businesspark (Almelo) voor
logistieke partijen
Grondprijzen/huurprijzen laag i.r.t. Nederlandse logistieke regio's, maar i.r.t.
Duitse locatie net over de grens relatief hoog
Goede wegontsluiting naar alle relevante export- en importmarkten
Twentekanaal belangrijke en goede ontsluiting over water
Weinig goederenvervoer per spoor
Restcapaclteit spoor In Twente, maar ook in Duitsland beperkt
Binnenvaartterminal is aanwezig
Spoorterminal niet in de regio, wel in Coevorden
Relatief veel productiebedrijven in de sectoren Food, Hightechsystemen en materialen en chemie
Gemeten naar het aantal distributiecentra behoort Twente tot de Nederlandse
middenmoot

Omvang van goederenstromen in Twente

Absolute omvang volume goederenstromen

in Twente

De totale omvang van de goederenstromen in Overijssel en Twente zijn lastig te bepalen, omdat
deze data buiten de modaliteit binnenvaart (1) niet standaard wordt bijgehouden en gepubliceerd
wordt door het C B S , en (2) niet altijd meer bijgehouden wordt door C B S vanwege het terugbrengen
van de regeldruk voor bedrijven. Op grond van de beschikbare data is het volume geladen en/of
npinstp nnprjerenstroom in Twente vastoesteld oo ca. 37 3 milioen ton In 2008. De uitwerkina staat in
figuur 2.8 met de toelichting dat de provincie Overijssel bestaat uit drie C O R O P gebieden, waarvan
Twente er één is.
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Figuur 2.8

Volume aan goederenstromen

in Overijssel en Twente in 2008

Goederenvervoer in, van en naar Overijssel 2008
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Het totale volume aan geladen en geloste goederen in Overijssel was 79,3 miljoen ton in 2008. Hiervan was het overgrote deel, namelijk 67,1 miljoen ton (84%) wegvervoer. De binnenvaart zorgde
voor 11,6 miljoen ton (15%), terwijl het spoorvervoer met 550.000 ton (minder dan 1%) een zeer
beperkt marktaandeel had. Binnen Overijssel is Twente de regio met de meeste geladen en/of geloste goederen, namelijk 37,3 miljoen ton (47%). De regio's Noord-Overijssel volgt daar met 33,2 miljoen ton (42%) op, en de regio Zuid-West Overijssel sluit met 8,8 miljoen ton (11%) de rij.
Bij dit goederenvolume kunnen de volgende opmerkingen per modaliteit te worden gemaakt:
•

Weg: Het geladen en geloste gewicht van het Nederlandse goederenvervoer over de weg in
2008 is 31,3 miljoen ton voor Twente. Dit is onderverdeeld in de volgende vijf segmenten:

Tabel 2.6

Onderverdeling

Herkomst-Bestemming
•
•
•
•
•

wegvervoer in, van en naar de regio Twente (x 1.000 ton)

Nederlandse e n buitenlandse o n d e r n e m i n g e n

A l l e e n Nederlandse ondernemingen

8.881
8.196
7.014
3.428
3.751
31.270

8.862
8.121
6.972
2.564
2.329
28.848

Twente - Twente
Twente - rest NL
Rest NL - Twente
Twente - buitenland
Buitenland - Twente
Totaal geladen/gelost

A l l e e n buitenlandse ondernemingen
19
75
42
864
1.422
2.422

Bron: CBS, 2011

Het wegvervoer in, van en naar Twente kent 5 segmenten, te weten het interne vervoer in Twente met 8.881 miljoen ton (28%), de geladen stromen naar de rest van Nederland 8.196 miljoen
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ton (26%) en de geloste stromen vanuit de rest van Nederland 7.014 miljoen ton (22%), en daarnaast de stromen van 3.428 miljoen ton naar (11%) en 3.751 miljoen ton vanuit (12%) het buitenland. Vooral bij de laatste twee stromen zijn er buitenlandse logistieke dienstverleners actief, die
doen in totaal een bijna een derde (32%, namelijk 2.286 van de 7.197 miljoen ton) van de stromen van en naar het buitenland. Uiteraard ligt de focus hierbij op het Duitse achterland. De regio
Twente kent relatief veel vervoer van en naar Duitsland, de verwachting is dat dit circa 70% van
de totale internationale stroom van 7,2 miljoen ton is. De overige stromen gaan naar het Europese achterland, van Scandinavië, Oostelijk Europa, Italië, Frankrijk tot de UK.
Het grootste volume aan goederenstromen over de weg is overige goederen en fabricaten
(34%), ruwe mineralen en bouwmaterialen (24%, voornamelijk zand en grind), voedingsproducten en veevoeder (14%) en chemische producten (12%).
•

Binnenvaart: De binnenvaartoverslag was 5,6 miljoen ton in Twente in 2006, dit is het laatste
jaar dat deze data voor de binnenvaart in Nederland beschikbaar is en naar categorieën onderverdeeld (Bron: C B S Statline, maar ook binnenhavenvisie Twente). De grootste haven was Hengelo, met 3,6 miljoen ton aan overslag. Hiermee was Hengelo in volume in 2006 de 4 binnenvaarthaven van Nederland, na Cuijk, Utrecht en O s s . Almelo is de tweede haven met 1 miljoen
ton per jaar en daarnaast zijn er kleinere havens in Enschede, Delden, Goor en Markelo. Al deze
havens kennen een beperkte overslag van 0,5 tot 0,1 miljoen ton per jaar. Er werden ongeveer
evenveel goederen aangevoerd (2,9 miljoen) als afgevoerd (2,7 miljoen ton). De binnenvaartoverslag in Twente is uitgebreid beschreven in de onlangs verschenen Binnenhavenvisie Twente
(Ecorys, 2008).
d e

De overslag in de Twentse binnenhavens bestond in 2006 voornamelijk uit zout (1,7 miljoen ton),
zand & grind (1,3 miljoen ton), containers (0,6 miljoen ton) vloeibare brandstoffen (0,55 miljoen
ton), veevoeder en meststoffen (0,55 miljoen ton) en staaldraad, metalen en schroot en zware
constructies (samen 0,85 miljoen ton). Dit is dus voor het overgrote deel bulkvervoer. De 0,6 miljoen ton aan containers komt overeen met 50.000 T E U .
Inmiddels zijn er enige gegevens over de binnenvaartoverslag beschikbaar voor recentere jaren.
Zo was in 2009 de overslag gegroeid naar 6,0 miljoen ton in Twente, waarbij de containeroverslag was gegroeid naar ruim 96.000 T E U . Deze groei is in lijn met de groeiverwachtingen die
voor deze analyse worden aangenomen.
Alle binnenvaart gaat via het Twentekanaal naar de IJssel, en is voor het overgrote gedeelte binnenlands.

•

Spoor. De spooroverslag wordt nergens centraal bijgehouden per COROP-regio, maar wordt
voor 2006 ingeschat op 0,35 miljoen ton in Twente. Voor heel Overijssel was deze 0,5 miljoen
ton. In 2010 was de aan- en afvoer op spoor ongeveer 0,35 miljoen ton, en dit betreft staal- en
staalproducten (ca. 60%, oftewel 0,2 miljoen ton), droge bulk (ca, 30%, oftewel 0,1 miljoen ton)
en natte bulk (chemie, 10% oftewel 0,05 miljoen ton). Deze goederen, voornamelijk binnenlands
vervoer, werden vervoerd met circa 600 treinen, met circa 600 ton lading per trein.
Voor spooroverslag zijn een openbare spoor laad- en losplaats in Hengelo en enkele stamlijnen,
waarvan die van Van Merksteijn (staal), Elementus en Akzo Nobel (beiden chemie) het meeste
worden gebruikt.
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De overslag van producten per spoor is relatief laag in Twente, wanneer dit wordt afgezet tegen
het totaal aantal goederentreinen door Twente. In 2010 reden er circa 3.500 doorgaande treinen
op het traject Apeldoorn - Wierden - Almelo - Hengelo - Oldenzaal - Duitsland. Dit zijn dan ook
vooral doorgaande goederentreinen door Twente met veelal bestemmingen in Duitsland en P o len. Gezamenlijk vervoeren deze treinen jaarlijks circa 2 miljoen ton door Twente heen. De treinen met overslag in Twente betreffen voor 90% aanvoer, dus in vrijwel alle gevallen vertrekken
ze weer leeg uit de regio. Het aantal goederentreinen in Twente in 2010 is weergegeven in tabel
2.7.
Tabel 2.7

Aantal goederentreinen

in 2010 in Twente

Traject

Aantal goederentreinen in 2010

Wierden - Almelo
Almelo - Hengelo
Hengelo - Oldenzaal
Marienberg - Almelo
Delden - Hengelo

3.450
3.350
3.550
50
150

Bron: Prorail 2011, per e-mail

De doorgaande treinen, zonder stop in Twente, vervoerden naar verwachting ca. 3 tot 4 miljoen ton
in 2010.

Relatieve omvang volume goederenstroom

in Twente

In het jaarboek Transport in Cijfers van T L N wordt jaarlijks een update gegeven van het wegvervoer
van, naar en in de Nederlandse COROP-regio's. Bij deze cijfers wordt uitgegaan van het geladen en
geloste wegvervoer, vandaar dat de stromen in de regio's (laden Twente - lossen Twente) dubbelgeteld zijn (zowel bij geladen als gelost). Met dit in het achterhoofd kunnen de goederenstromen in, van
en de Nederlandse C O R O P regio's met elkaar vergeleken worden. In Twente werd in 2008 bijna
37,7 miljoen ton geladen en gelost door het wegvervoer. Met deze hoeveelheid stond Twente qua
volume op de negende plaats van alle C O R O P regio's, na de top-3 Rotterdam, Utrecht en Amsterdam. Twente eindigde daarbij ook nog na enkele regio's in Brabant en ook na de Veluwe (met Apeldoorn en Ede). Echter de erkende logistieke hotspot Noord-Limburg en Noord-Overijssel met de
hoofdstad Zwolle had in 2008 minder volume dan Twente.
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Figuur 2.9

Omvang wegvervoer per COROP-regio
intern vervoer)

in miljoen tonnen per jaar in 2008 (met dubbeltelling

regio-

Top-11 w e g v e r v o e r per C o r o p - r e g i o 2008
Groot-Rijnmond
Utrecht
West-Brabant
Groot-Amsterdam
Zuidoost-Brabant
Zuid-Limburg
Veluwe
Noordoost-Brabant
Twente
Noord-Overijssel
Noord-Limburg
140

Bron: CBS, 2010

Als naar aantallen inwoners gekeken wordt, wordt in Twente 61 ton geladen of gelost door Nederlandse wegvervoerders in 2008. Dit is meer dan in Utrecht (57 ton/inwoner) of Amsterdam 44
ton/inwoner), maar minder dan in Rotterdam (95 ton/inwoner), West-Brabant (92 ton/inwoner),
Noord-Overijssel (100 ton/inwoner) of Noord-Limburg (121 ton/inwoner). Belangrijke redenen hiervoor zijn dat Twente door zijn ligging aan de oostgrens van Nederland relatief minder aantrekkelijk is
voor nationale distributieactiviteiten, die meer in het geografische midden van het land plaatsvinden.

Conclusie goederenstromen

Twente

De conclusie is dat Twente, met ruim 37,3 miljoen ton aan goederenoverslag (geladen en gelost) in
2008, een bij de grootte van de regio passende goederenstroom kent. Hiervan gaat bijna 7,2 miljoen
ton van en naar het buitenland via het wegvervoer. Naast deze 37,3 miljoen ton wordt nog ca. 3 miljoen ton per spoor door Twente heen vervoerd. Deze ruim 37 miljoen ton is in lijn met de volume van
de goederenstromen in andere logistieke hotspots van Nederland, alhoewel uitgedrukt in aantal tonnen per inwoner de grootte van de goederenstroom wel enigszins achterblijft bij de top-10 van wegvervoer regio's In Nederland.
Het goederenvolume via de binnenvaart is zeker gezien de beperkte verbindingen (allen richting het
westen) ruim voldoende te noemen, maar door het ontbreken van een spoorterminal blijft het gebruik
van het goederenvervoer per spoor duidelijk achter, terwijl er wel via spoor circa 3 miljoen ton/jaar
door de regio heen wordt vervoerd. De aanwezigheid van de luchthaven Twente zorgt verder niet
voor vervoer via de lucht, maar wel voor extra wegvervoer van en naar omliggende luchthavens.
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Het verkrijgen van een totaal inzicht in de regionale goederenstromen blijkt ook voor Twente lastig te
zijn. De laatste jaren worden er minder statistieken over goederenvervoer op regionaal niveau openbaar gepubliceerd. Een gesprek met het C B S is aan te bevelen om te bepalen wat aan extra data op
het gebied van goederenvervoer van en naar de regio Twente beschikbaar kan worden gesteld. Ook
voor het volgen van de toekomstige ontwikkelingen is dit van belang.

2.3

Economische betekenis logistieke sector

Anno 2011 bestaan logistieke activiteiten uit veel meer dan alleen vervoer en opslag. In verschillende
distributiecentra vinden steeds meer waardetoevoegende activiteiten plaats: van ompakken en labellen tot repareren en assembleren. Daarnaast worden er meer en meer logistieke diensten aangeboden vanuit deze distributiecentra of door logistieke dienstverleners zelf, zoals afhandeling van garanties en diverse marketing- en trainingsactiviteiten. De sector logistiek is dus breder dan alleen de
activiteiten in de sector vervoer en opslag. Ook de logistieke activiteiten van veel groothandelsbedrijven en distributiecentra van verladers en retailers vallen hieronder, en daarnaast diverse logistieke
supportactiviteiten als specifieke uitzendbureaus, producenten van producten voor logistieke activiteiten (bijv. stellingen), specifieke IT-bedrijven, etc.
Ook in Twente is de logistieke sector breder dan alleen vervoer en opslagactiviteiten. Een paar voorbeelden:
•

•
•

Vrijwel alle verladers, zeker de grotere als Apollo Vredestein, Ten Cate, Grolsch, Eaton Holec
en Vivochem, hebben een afdeling logistiek of supply chain management. De logistieke managers van deze organisaties doen in feite aan ketenregie.
Er zijn diverse groothandels in Twente, waaronder Europese distributiecentra als Timberland.
Een kernactiviteit van deze groothandels is logistieke activiteiten als V A L en V A S .
Logistieke supportdiensten worden geleverd door o.a. de universiteit, uitzendbureaus, adviesbureaus, aanbieders van logistiek materiaal (voertuigen en inhoud warehouses etc.).

Om de economische effecten van deze bredere definitie van de logistieke sector inzichtelijk te maken
is door T N O het logistiek sectorhuis ontwikkeld. Hiermee kunnen de integrale logistieke activiteiten
worden berekend. Het sectorhuis is figuur, 2.10 een nadere toelichting op het logistiek sectorhuis is
opgenomen in bijlage 1.
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Figuur 2.10 Sectorhuis: Waarde en werkgelegenheid

logistieke sector voor Nederlandse
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TNO 2008

economie in 2007

Geen
regie
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Werk: 103.000
transport
TW:€4,2 miljard
en
opsiag

Werk: 255.000
T W : € 10,8 miljard

y

Logistieke sector exd. support activiteiten (1 t/m 4)
Logistieke sector incl. support activiteiten (1 t/m 5)

Bron: TNO, input voor Commissie van Laarhoven,

Werk: 617.000(7%)
Werk: 746.000(8,5%)

T W : € 2 9 , 9 m i i a r d (6%)
TW:€40,2miïard (8%)

2008

Op basis van de indeling van het logistieke sectorhuis kan de totale werkgelegenheid en toegevoegde waarde van de logistieke sector in Twente berekend worden. Dit totaal is afwijkend van de traditionele wijze van berekenen, omdat hier alleen naar het uitbestede goederenvervoer wordt gekeken,
en de logistieke activiteiten bij de maakindustrie en de handel buiten beschouwing wordt gelaten.
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Totale werkgelegenheid

vervoer en opslag in Twente (traditioneel)

De totale werkgelegenheid in Twente bedroeg in 2010 in totaal een kleine 288.000 arbeidsplaatsen
(Bron: LISA Database op www.lisa.nl, 2011). Dit betekende een terugval van 1.5% van 292.000 in
2009, De oorzaak is de economische dip. Van 2006 t/m 2008 was de jaarlijkse groei in werkgelegenheid een kleine 3%, terwijl in 2009 de groei iets onder de 0% lag. De onderstaande figuur geeft een
overzicht.

Figuur 2.11 Ontwikkeling in aantal arbeidsplaatsen

in Twente
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Bron: Opgesteld door BCI obv. LISA database, 2011

Het aandeel van de sector vervoer en opslag in deze werkgelegenheid schommelt in deze 5 jaar met
ca. 12.000 arbeidplaatsen rond de 4 % voor Twente. Dit is ca. 2 5 % minder dan het Nederlandse gemiddelde van 5%. De regio kent dus relatief weinig werkgelegenheid in de sector vervoer en opslag.
Echter, dit is de werkgelegenheid in vervoer en opslag die op de 'traditionele' manier berekend is.
Het betreft alleen de uitbestede vervoers- en opslagactiviteiten, niet de integrale logistieke activiteiten die bij producenten en groothandels uitgevoerd worden. Deze zijn ook berekend aan de hand
van het logistieke sectorhuis.
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Aandeel werkgelegenheid en waarde logistiek Twente

(sectorhuis)

Zoals aangegeven is logistiek meer dan vervoer en opslag, en in Twente is de sector handel relatief
belangrijk en kent deze ook een groter dan gemiddelde werkgelegenheid. Zeker in de groothandel is
de logistiek vaak de belangrijkste operationele functie. Ook de activiteiten bij handelsbedrijven moeten daarom deels worden meegenomen in logistieke bedrijvigheid. Ook veel Europese distributiecentra, waar V A L - en VAS-diensten worden geboden, vallen onder de sector handel. Een schatting is
dat 15% van de handelsactiviteiten logistiek georiënteerd zijn , en dit is eerder een conservatieve
dan overdreven schatting. Daarnaast fungeert een paar procent van de werkgelegenheid in de sectoren informatie- en communicatietechnologie, zakelijke dienstverlening, financiën en onderwijs als
support voor de logistieke sector. Als deze werkgelegenheid opgeteld wordt, biedt dit een goede
indicatie van het integrale belang van de sector logistiek voor de werkgelegenheid in Twente.
1

Figuur 2.12 Integrale logistieke werkgelegenheid

in Twente, Nederland en andere regio's 2010

Aandeel logistieke werkgelegenheid in NL en geselecteerde
COROP regio's in 2010
Noord-Limburg
Midden-Brabant
Noord-Overijssel
Nederland
Twente

Zuid-Oost Drenthe

3.0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

12,0%

10,0%

i Vervoer en opslag • Handel en industrie • Supportdiensten

Bron: Opgesteld door BCI obv. LISA database,

2011

De totale integrale logistieke werkgelegenheid in Twente in 2010 was 22.200 personen. Dit bestond
uit 11.150 personen in vervoer en opslag, 9.660 in handel en industrie en 1.410 in logistieke support
diensten. Dit is 7,7% van de totale werkgelegenheid in Twente in 2010, dit is dus een stuk hoger
dan de vaak aangehouden 3,9% werkgelegenheid in alleen de sector vervoer en opslag. De verklaring is dat in deze traditionele berekening veel logistiek gerelateerde handelsactiviteiten (verladers,
distributiecentra, supportactiviteiten) niet worden meegenomen, zoals bijvoorbeeld de activiteiten in
de distributiecentra en bij verladers.

1

Bron: WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid), Nederland Handelsland, 2004
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Als de integrale logistieke werkgelegenheid in Twente wordt vergeleken met die in Nederland en
enkele andere geselecteerde regio's, blijkt dat deze relatief laag is. De integrale logistieke werkgelegenheid is 8,8% voor geheel Nederland, en in logistieke hotspots als Noord-Limburg (11,7%) en
Midden-Brabant (9,7%) is deze nog hoger. Ook in Noord-Overijssel kent de integrale logistieke sector met 9,0% een groter aandeel in de werkgelegenheid als in Twente, alleen in Zuid-West Drenthe
blijft deze met 7,2% iets achter op Twente.
Een verklaring voor de relatief lage logistieke werkgelegenheid in Twente is dat de regio relatief weinig logistieke dienstverleners kent (Nederland 5,2%, Twente 3,9%). Dit maakt dat het belang van
logistiek voor Twente onderschat kan worden, want het aandeel van logistieke activiteiten bij producenten en handelsbedrijven is juist relatief hoog (Nederland 2,9%, Twente 3,4%). Het is daarom cruciaal om juist producenten en handelsbedrijven nauw te betrekken bij de verdere ontwikkeling van de
logistieke draaischijf Twente.
De toegevoegde waarde per werknemer in logistieke activiteiten in 2009 is als volgt (bron C B S
2011):
•
•
•

81.000 Euro/jaar in de sector vervoer en opslag
79.000 Euro/jaar in de sector industrie
51.000 Euro/jaar in de sector handel en horeca

Op basis van deze cijfers kan geconcludeerd worden dat ongeveer 70.000 Euro/jaar het gemiddelde
is voor de arbeidsproductiviteit in de integrale logistiek. Dit betekent dat de toegevoegde waarde
van logistieke activiteiten in Twente ca. 1,5 miljard Euro bedraagt, dit is 3,5% van het Nederlandse totaal van ruim 50 miljard Euro.

2.4

Samenvatting logistiek profiel Twente

Uit het logistieke profiel dat in dit hoofdstuk is opgesteld volgt het antwoord op de eerste onderzoeksvraag:
O p welke wijze levert de logistieke sector een bijdrage aan de huidige
Twentse en nationale economie?
Twente vervult momenteel al voor diverse lokale goederenstromen en sectoren een functie als logistieke draaischijf. De geografische ligging en de goede bereikbaarheid van diverse import- en exportmarkten vervullen hierbij een belangrijke rol.
Uitgedrukt in kwantitatieve indicatoren is de bijdrage van de Twentse logistiek aan de (nationale)
economie als volgt:
•
•
•

afhandeling van 37,5 miljoen ton goederen per j a a r ;
22.200 werkzame personen in de integrale logistieke sector;
1,5 miljard euro aan toevoegde waarde per jaar.
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Deze aanzienlijke hoeveelheid aan logistieke activiteiten vindt zowel plaats bij bedrijven die logistiek
als kernactiviteit hebben als bij productiebedrijven waaraan diverse logistieke activiteiten verbonden
zijn. De uitkomst van het logistieke profiel wordt ook bevestigd door onderzoek van T N O naar logistieke hotspot status van 40 C O R O P regio's. Hierbij staat Twente in de top 10 en is de enige logistieke regio in Noord en Oost Nederland.
Tegelijkertijd komt uit het profiel naar voren dat verdere verbetering van de logistieke sector in Twente op diverse punten mogelijk is. Het betreft hier dan ondermeer:
•
•
•
•
•

Aantrekken van meer logistieke dienstverleners.
Aantrekken van nieuwe vestigingen van Europese en regionale Distributie centra (EDC's en
RDC's).
Verbeteren van de goederenontsluiting over spoor via een terminal.
Verbreding A1 om overlast toenemende congestie te beperken.
Betere benutting huidige arbeidsmarkt en inspelen op mogelijk toekomstig tekort.

Deze verbeterpunten bieden, mede op basis van vergelijkingen met andere logistieke regio's, kansen
om het belang van de logistieke activiteiten in de regio verder uit breiden, en hier meer werkgelegenheid en toegevoegde waarde uit te halen. Hier wordt in het volgende hoofdstuk verder op ingegaan.

Tabel 2.8

Samenvatting

Item
Logistieke
kenmerken

van het logistiek profiel van Twente
Omschrijving/ omvang
Relatief veel productiebedrijven in sectoren Food,
fashion en hightechsystemen en -materialen en chemie.
Aantal distributiecentra conform Nederlandse
middenmoot, maar achterblijvend bij concurrerende
logistieke hotspots
Goed gepositioneerd tussen havens en grote afzetmarkten (consumenten en productie), maar vrij noordelijk om op de hoofdas van de Benelux mainports
naar het Midden van Europa in te zetten
Een goed aanbod van arbeid en kennis, samenwerking bedrijfsleven en kennisinstellingen blijft achter,
voldoende ruimte door XL Businesspark
Goede wegontsluiting naar alle relevante export- en
importmarkten, waterontsluiting naar Rotterdam goed
maar optimalisatie mogelijk. Ontsluiting via spoor (terminal en capaciteit) is aandachtspunt
In totaal 31,3 miljoen ton/ jaar, absoluut gezien gemiddeld voor een hotspot regio in Nederland, maar relatief
een lage hoeveelheid per inwoner per jaar, namelijk 50
ton/inwoner per jaar.
Relatief beperkt met 0,35 miljoen ton/jaar in 2008
In totaal 5,6 miljoen ton/ jaar in 2006, inmiddels gegroeid naar 6,0 miljoen ton in 2009
In totaal 22.200 personen als naar integrale logistieke
activiteiten wordt gekeken, dit is ruim 10.000 arbeidsplaatsen meer dan de 'oude' 12.000 arbeidsplaatsen in
de logistieke dienstverlening
In totaal 1,5 miljard Euro per jaar voor integrale logistieke activiteiten

Indicator
Lokale ladingbasis

Import- exportmarkten

Logistieke structuur

Ontsluiting / bereikbaarheid

Omvang
goederenstromen

Weg

Spoor
Water
Economisch
betekenis

Werkgelegenheid

Toegevoegde waarde
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H o o f d s t u k

3

Positie Twente als
logistieke draaischijf

Om de positie van Twente als logistiek draaischijf/hotspot in de toekomst te kunnen bepalen wordt
het huidig logistieke profiel als uitgangspunt genomen, maar zijn twee zaken van groot belang:
•
•

De belangrijkste logistieke trends en ontwikkelingen.
De visie van marktpartijen op de ontwikkeling van Twente op logistiek gebied.

In dit derde hoofdstuk wordt hier in twee aparte paragrafen nader op ingegaan. Op basis hiervan
worden in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk conclusies getrokken ten aanzien van Twente als
zich ontplooiende logistieke hotspot.

3.1

Logistieke trends en ontwikkelingen

De logistieke wereld is in beweging, en dit biedt kansen maar geeft ook bedreigingen voor bedrijven
met logistieke activiteiten in Twente. De belangrijkste relevante ontwikkelingen zijn de volgende (van
mondiaal naar regionaal schaalniveau):
•

Groei wereldhandel en overslag in havens Rotterdam: De haven van Rotterdam heeft onlangs (mei 2011) haar Ontwerp Havenvisie 2030 gepubliceerd, waarin 4 scenario's zijn opgesteld
voor de verdere groei van de overslag in de haven. In elk van deze scenario's neemt de overslag
van containers in ieder geval fors toe. De belangrijkste oorzaak hiervan is de verdere globalisering die in alle scenario's in meer of minder mate zal doorzetten. Specifiek voor Rotterdam speelt
hier in mee dat de haven de komende jaren met Maasvlakte 2 een forse uitbreiding van containeroverslagmogelijkheden krijgt, terwijl daarnaast Rotterdam in Europa meer en meer een concurrentievoordeel krijgt omdat de allergrootste schepen er aan kunnen meren.

•

Grillige klantvraag en technologische ontwikkeling: De levensduur van producten is in de
afgelopen decennia aanzienlijk afgenomen. Duidelijke voorbeelden zijn producten zoals mobiele
telefoons, die na korte termijn al weer vervangen worden door nieuwere varianten. Maar ook in
de kledingbranche is deze trend waarneembaar. De tijd dat er alleen een winter- en zomercollectie was is lang voorbij. Ook zijn er steeds meer producten die middels een online bestelling specifiek op de klant worden afgestemd. Deze trends van een grillige klant die sneller beleverd wil
worden zorgt voor veranderingen in de Europese distributiestructuren van bedrijven. Tien tot 15
jaar geleden kozen bedrijven vooral voor een Centraal Europees DC uit kostenoverwegingen,
maar de laatste 10 jaar worden regionale distributiecentra belangrijker, die relatief dicht bij de
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•

klant zitten (1-2 dagen levertijd) om deze sneller te bedienen. Nauw verbonden aan de trend is
het toenemend belang van technologische ontwikkelingen om de logistieke keten beheersbaar te
houden. Het gaat hier dan bijvoorbeeld om realtime Tracking & Tracing, nieuwe standaarden
(o.a. RFID) en opkomende technologieën zoals nanotechnologie en biotechnologie. Dergelijke
ontwikkelingen maken complexere logistieke netwerken mogelijk en bieden mogelijk ook kansen
voor Twente als innovatie regio met het al aanwezige innovatieplatform.
Opkomst van logistieke innovaties als ketenregie en synchromodaliteit:
De Nederlandse
overheid en het bedrijfsleven zetten gezamenlijk in op de verdere ontwikkeling van de logistieke
sector als één van de speerpunten van Nederland. Dit biedt vruchtbare grond voor verdere logistieke innovaties als ketenregie en synchromodaliteit. Dit laatste betekent dat afnemers naadloos
gebruik kunnen maken van verschillende modaliteiten naast elkaar, en ook kunnen switchen tussen deze modaliteiten, en deze mogelijkheid is in Twente met weg en binnenvaart aanwezig.
Regio Twente is bovendien erkend als een stedelijke regio met topsectoren door het Rijk. Het
belang van synchromodaliteit voor het uitvoeren van logistieke activiteiten neemt ook toe vanuit
het duurzaamheidsdenken, en dit is een extra voordeel voor bedrijven naast het eenvoudig kunnen switchen tussen vervoersmodaliteiten. Het Ministerie van EL&I zet via het Topteam Logistiek
de komende jaren ook in op het opzetten en het gebruik maken van synchromodale netwerken.
Duurzaamheid wordt meer en meer een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering, mede opgelegd door eisen/verwachtingen vanuit de consument. Een modaliteit zoals binnenvaart is hierbij
zowel maatschappelijk (milieu, omgevingshinder) als bedrijfseconomisch zeer interessant.

Figuur 3.1
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Ruimte, 2011
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•

Verdere toename van gebruik binnenvaart in Nederland voor containervervoer: De binnenvaart krijgt een steeds groter marktaandeel in het vervoer van containers van en naar de havens,
ten koste van het wegvervoer. Hier zijn meerdere redenen voor, zo is het gebruik van de binnenvaart per containers vaak goedkoper (15-25%) en steeds meer betrouwbaar en duurzamer dan
het wegvervoer. Daarnaast wordt de frequentie van de dienstverlening steeds beter, en zet Rotterdam als haven in op het vergroten van het aandeel van de binnenvaart om zo de haven duurzaam bereikbaar te houden. Voor de terminals op Maasvlakte II is bijvoorbeeld afgesproken dat
in 2030 4 5 % van de aan- en afvoer van containers via de binnenvaart gaat. De groei van de binnenvaart speelt ook voor Twente een belangrijke rol, met C T T als sterk groeiende overslagterminal. De meeste bedrijven in Twente die gebruik maken van containeroverslag importeren of exporteren containers via de Rotterdamse haven, en de verwachting is dan ook dat de aan- en afvoer van containers naar en vanuit Twente ook flink zal groeien. Ook de overslag van droge bulk
neemt toe in de haven van Rotterdam voor diverse scenario's, maar dit zal naar verwachting
minder impact hebben op de havens van Twente. De reden is dat de meeste bulk die overgeslagen wordt in Rotterdam, zoals kolen en erts, naar vaste klanten in het (Duitse) achterland gaat,
en niet naar Twente. Om in de nabije toekomst ook maximaal te kunnen inzetten op de modaliteit
binnenvaart, is de realisatie van de tweede kolk bij sluis Eefde en de opwaardering van de Twentekanalen naar klasse V a een vereiste. De opwaardering geldt voor zowel het traject richting
Hengelo/Enschede, als ook het Twentezijkanaal richting Almelo/XL Businesspark. Op de lange
termijn (na 2030) biedt de mogelijke realisatie van het Twente-Mittelland kanaal kansen voor de
verdere groei van de inzet van binnenvaart.

•

Verdere ruimtelijke clustering van logistieke activiteiten in hotspots/logistieke
parken:
Meer en meer zoeken bedrijven bij nieuwe vestiging of uitbreiding van de activiteiten naar mogelijkheden om te clusteren, en fysiek dicht bij elkaar te zitten. Dit geeft namelijk mogelijkheden tot
operationele samenwerking, innovatie en bundeling, en maakt het ook makkelijker om intermodale diensten op te zetten. Het X L Business Park wordt in het Jaarboek Logistieke Parken 2011
erkend als een van de 30 Logistieke Parken in Nederland. Het bedrijventerrein biedt ook volop
mogelijkheden als Logistiek Park, waar de mogelijkheid tot clustering ondanks de huidige economische dip in de toekomst een mogelijk aanzuigende werking op nieuwe logistieke bedrijven
en activiteiten hebben.

•

Groei van congestie op snelwegen van en naar Twente: Recent onderzoek wijst uit dat de A1
tussen Apeldoorn en Twente een knelpunt is in zowel het lage Regional Communities als het hoge Global Economy groeiscenario van het C P B . Het is belangrijk om de juiste maatregelen te
nemen om deze kans op congestie zoveel als mogelijk te beperken, in het kader van het MIRT
voor 2011 zijn met de Minister dan ook afspraken gemaakt voor de capaciteitsuitbreiding van de
A1 tussen de knooppunten Beekbergen en Azelo. Een alternatieve oplossing is het verder stimuleren van (container)vervoer over water. Veel van de huidige gebruikers zijn tevreden over de
dienstverlening van de containerterminal in Hengelo en zien mogelijkheden voor verdere groei.
De vraag is echter of het mogelijk is deze groei voldoende te faciliteren.

•

Uitvoering van Programma Hoogfrequent Spoor (PHS): Het P H S is van groot belang voor de
ontwikkeling van het goederenvervoer over spoor. Volgens de huidige verwachtingen zal het
aantal goederenterreinen door de regio aanzienlijk gaan toenemen naar maximaal 80 treinen per
dag in 2020. Waar het gaat om de ontwikkeling van Twente als logistieke regio in relatie tot het
benutten van spoorvervoer, bestaat er een duidelijke spanning met het P H S . De toename van
het aantal goederentreinen door en naar Twente, mede als gevolg van P H S , ligt gevoelig in de
regio Twente. Het programma zorgt voor veel maatschappelijke onrust en ook weerstand. Het
zoveel mogelijk elimineren van de negatieve gevolgen hiervan voor bereikbaarheid, woonmilieu
en leefbaarheid in steden en kernen is onderwerp van gesprek tussen betrokken organisaties,
waaronder de provincie Overijssel, Regio Twente en het Ministerie van Infrastructuur & Milieu en
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Prorail. Ten aanzien van de ontwikkeling van een logistieke draaischijf liggen hier echter mogelijk
ook kansen. De mogelijkheden om goederen van het spoor over te slaan naar andere modaliteiten en vice versa dienen dan wel verbeterd te worden. Dit geldt ook voor de capaciteit van het
spoor dat momenteel maximaal benut is. Een goede spoorontsluiting verbetert ook de positie van
Twente ten aanzien van synchromodaliteit.
Deze trends en ontwikkelingen, van mondiaal tot regionaal, laten vooralsnog zien dat er potentieel
kansen zijn voor de logistieke sector in Twente. Dit succes zorgt echter ook voor bedreigingen op het
vlak van de bereikbaarheid van Twente. Concreet zijn deze bedreigingen merkbaar in de soms dagelijkse congestie op de snelweg A 1 , en op enkele ontsluitingswegen naar bedrijventerreinen. Ook via
het water vormen de huidige sluizen en diepgang een beperkende schakel in de logistieke keten.
Wat betekenen de logistieke trends verder voor de regio?

Tabel 3.1

Gevolgen van belangrijkste

trends en ontwikkelingen

Trends
1
Groei wereldhandel en overslag in
Rotterdam
2

Grillige klantvraag en technologische
ontwikkeling

3

Opkomst van logistieke innovaties
als ketenregie en synchromodaliteit

Verdere toename van gebruik binnenvaart in Nederland voor containervervoer
Verdere ruimtelijke clustering van logistieke activiteiten in hotspots/logistieke
parken
Groei van congestie op snelwegen van
en naar Twente
Uitvoering van Programma Hoogfrequent
Spoor (PHS)

3.2

voor logistieke hotspot

Twente

Gevolg voor Twente
Toenemend volume aan goederenstromen in Twente, de regio is hier
redelijk goed op voorbereid met enkele verbeterpunten (capaciteit
infrastructuur op enkele plaatsen, en mogelijkheid spoorvervoer)
Logistieke vestigingen worden meer footloose, en kunnen gemakkelijk verplaatst worden. Dit leidt ook tot meer regionale D C s , en wellicht minder Europese D C s
Logistieke dienstverleners gaan meer vanuit control towers logistieke
ketens besturen en beheersen. De vraag is in hoeverre Twente deze
activiteiten binnen de regio kan halen. De uitgangspositie is matig in
vergelijking met andere regio's
Stijgend gebruik van Twentekanaal en CTT, maar grens aan groei
doordat alleen schepen met beperking in grootte kunnen worden
gebruikt
Twente heeft met XL Business Park een prima uitgangspositie, terwijl
de ontwikkeling van het vliegveld nog voor extra kansen zorgt.
Regio Twente ziet deze dreiging en voert met andere partijen al
actief beleid om deze infrastructuur uit te breiden.
Toename van doorgaand goederenvervoer per spoor, dat voor een
groot deel niet in Twente stopt. Ook zonder spoorterminal blijft dit
een knelpunt

Visies van marktpartijen op hotspot Twente

O m de mening van bedrijven over de logistieke stand van zaken in Twente en de toekomstige mogelijkheden goed in kaart te brengen zijn er diverse gesprekken gevoerd met verladers, logistieke
dienstverleners en kennisinstellingen en andere intermediairs in de regio. Daarnaast is buiten de
regio gesproken met de havens van Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen over hun visie op de lo-
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gistieke sector en de concurrentiepositie van Twente. In bijlage 2 is een overzicht van alle partijen
opgenomen waar gesprekken mee zijn gevoerd. In het gesprek zijn de geïnterviewde partijen gevraagd naar de logistieke inrichting in hun eigen bedrijf, en welke kansen, bedreigingen, ontwikkelingsmogelijkheden etc. zij zien voor hun eigen logistieke activiteiten in Twente.
In tabel 3.2 zijn de belangrijkste uitkomsten van deze gesprekken weergegeven. Deze uitkomsten
zijn onderverdeeld naar de zes criteria van een logistieke hotspot:
1
2
3
4
5
6

Goederenvolume.
Transport infrastructuur.
Logistieke werkgelegenheid.
Logistieke bedrijvigheid.
Innovatie en samenwerking.
Toekomstig logistiek potentieel.

Deze criteria zijn afgeleid van de vier hoofdelementen, en onderliggende kenmerken van het logistiek
profiel, zoals gehanteerd in het voorgaande hoofdstuk. Het element 'logistieke structuur' is met
meerdere criteria nader gedetailleerd. Dit is met name van belang voor een betere structurering van
de verbeterpunten. In figuur 3.2 is de relatie tussen de elementen en de criteria grafisch weergegeven.

Figuur 3.2

Relatie kenmerken logistiek profiel en criteria logistiek

hotspot
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Tabel 3.2

Visies van marktpartijen

op de logistieke hotspot positie van Twente

Criteria

Visie van de marktpartijen

Goederenvolume

•
•

•
Transportinfrastructuur

•

•

•

•

•
Logistieke
werkgelegenheid

•

•

Logistieke
bedrijvigheid

•
•

Innovatie en
samenwerking

•

•
•

•
•

Het ladingvolume groeit bij een aantal grotere producenten in de regio
Er is ladingpotentieel direct over de Duitse grens: in o.a. Gronau, Ahaus, Osnabrück, Rheine, Münster en Steinfurt. Een goede aanpak is nodig om dit potentieel te
benutten
Er is een goede basis voor bedrijven die goederen ontvangen of verzenden per
container. Dit maakt het gemakkelijk om binnenvaartdiensten op te zetten
Optimalisatie van binnenvaartgebruik heeft hoge prioriteit, omdat het kosten- en
milieubesparend is, en een grote mate van flexibiliteit geeft (gebruik naast wegvervoer)
Twente heeft een goede binnenvaartverbinding, echter om dit voordeel behouden
dient geïnvesteerd te worden in:
ruimere openingstijden sluis in Eefde
verruiming sluis bij Eefde zodat klasse 5 schepen kunnen doorvaren
verhoging van de bruggen
Een goede verbinding met het Duitse spoornet is belangrijk, alhoewel deze behoefte
sterk verschilt per bedrijf. Havenbedrijf Rotterdam geeft aan dat goede achterlandverbindingen via water, weg en spoor belangrijk zijn
Minimaal dient luchthaven Twente een lATA-bestemming te blijven, daarnaast vergroot een verdere ontwikkeling van de luchthaven de aantrekkelijkheid als vestigingsplaats voor internationale logistieke bedrijven
De containerterminal vervult een belangrijke logistieke rol en doet dit naar tevredenheid van veel bedrijven in de regio
Een sterk punt van de regio is de beschikbaarheid en kwaliteit (mentaliteit) van
medewerkers. Het aantrekken en behouden van hoger opgeleiden vormt hierbij een
punt van aandacht
Het creëren van een beter aanbod van goed gemotiveerd lager opgeleid personeel
vormt mogelijk een kans voor de logistieke sector. Dit kan bijvoorbeeld via een pool
van arbeidskrachten
Er zijn relatief gezien weinig logistieke dienstverleners, dit heeft voor verladers en
andere opdrachtgevers voor- en nadelen
De komst van nieuwe (logistieke) bedrijvigheid naar Twente is cruciaal voor uitbouw
van de logistieke hotspot. De overheid moet een rol spelen bij het promoten van de
regio als vestigingsplaats voor logistieke bedrijven, terwijl bedrijven als ambassadeur kunnen optreden
De bedrijven en overheden in Twente moeten voor het versterken van logistieke
hotspot functie meer samenwerken, en de resultaten hiervan ook met ambitie uitdragen
Samenwerking in de logistieke sector kan bevorderd worden door het stimuleren
van (virtuele) concentraties van bedrijven op terreinen
Het Innovatieniveau bij logistieke dienstverleners in Twente (maar ook in geheel
Nederland) kan omhoog, hiervoor is samenwerking met opleidingsinstituten om
kennis op te doen en toe te passen noodzakelijk. Tot op heden is er beperkte animo
vanuit Twentse bedrijven om logistieke projecten op touw te zetten met bijvoorbeeld
de Universiteit Twente
Stem zaken af, en waar mogelijk werk samen, met partners binnen de Euregio,
zoals Europark Coevorden en bedrijventerreinen net over de grens
Zoek samenwerking met de havens van Rotterdam en Amsterdam voor de ontwikkeling van een Nederlands logistiek netwerk waarbij naast de Betuweroute ook andere verbindingen nodig zijn
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Criteria

Visie van de marktpartijen

Logistiek potentieel

•
•
•
•

Twente ligt voor bepaalde markten relatief gunstig, ondermeer in het Duitse achterland liggen nog kansen en kan daarmee een gateway functie vervullen
De grondprijs is gunstig in verhouding tot andere logistieke regio's, dit kan beter
benut worden
Twente is nog te bescheiden, de kwaliteiten van de regio kunnen meer uitgedragen
worden
Grensoverschrijdende inzet van LZV's vergroot de logistieke potentie van Twente,
hiervoor is afstemming met Nord Rhein-Westfalen noodzakelijk

De conclusies ten aanzien van het logistieke profiel Twente worden grotendeels bevestigd door de
uitkomsten van de interviews. Twente is momenteel al een top-10 logistieke regio in Nederland en
vervult al deels een draaischijffunctie. Er liggen echter kansen voor verdere uitbreiding van de logistieke activiteiten, en bedreigingen als dit niet gebeurt. Belangrijke meerwaarde van de interviews zijn
de hierbij aangegeven concrete verbeterpunten en prioriteiten die bedrijven noemen.
De aangegeven verbetermogelijkheden liggen deels op het vlak van infrastructuur en terminals.
Hierbij wordt prioriteit gegeven aan de verbreding van de A 1 , zodat de congestie teruggedrongen
kan worden, en daarna de ontsluiting via de binnenvaart, waarbij er de wens is om grotere schepen
te gebruiken, en zo de kosten en uitstoot per container omlaag te brengen. Maar veel partijen geven
ook aan dat een op termijn een betere ontsluiting via spoor, door de aanleg van een spoorterminal,
essentieel voor de logistieke ontwikkeling van de regio achten, alhoewel bij de meeste partijen nog
geen ideeën zijn om spoor te gaan gebruiken.
Een belangrijk deel van de verbetermogelijkheden liggen echter ook op het procesmatige en organisatorische vlak. Over de medewerkers en de arbeidsmarkt wordt over het algemeen lovend gesproken, maar voor de toekomst zijn er lichte zorgen over de beschikbaarheid van goede arbeidskrachten. Een ander veel gehoord geluid is de samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven op het gebied van logistiek en innovatie, dit zou meer aangejaagd moeten worden. Een
daarnaast veel genoemd punt is de Twentse bescheidenheid: de regio is in logistieke prestaties beter en meer divers dan vaak bij de buitenwereld bekend is. Zoals ook deze analyse naar voren komt
is Twente een logistieke regio met verschillende sterke punten die nog onderbenut zijn. Het beter, en
dus minder bescheiden, communiceren hierover naar buiten zou al een belangrijk eerste winstpunt
zijn voor de verdere uitbouw van de logistieke activiteiten.

3.3

Conclusie: Positie Twente als logistieke hotspot

In dit en het voorgaande hoofdstuk is uitgebreid stilgestaan bij de logistieke positie van Twente, op
basis van het profiel van de regio (hoofdstuk 2) en de belangrijkste trends en ontwikkelingen en meningen van regionale bedrijven (hoofdstuk 3). Hierbij is ingegaan op de logistieke kenmerken van
Twente: de omvang van de goederenstromen, de economische betekenis van de logistieke sector,
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trends en ontwikkelingen en de uitkomsten van de diverse interviews. De onderstaande tabel bevat
een samenvatting van deze uitkomsten:

Tabel 3.3

Samenvatting prestatie Twente op criteria Logistieke

Hotspot

Prestatie Twente
Criteria Logistieke hotspot
1
Goederenvolume:
Overslag van (po- Twente heeft 3% van de totale goederenstroom in Nederland
tentieel) meer dan het gemiddelde vo- binnen de grenzen (nr. 9 van de 40 COROP regio's) in NL, en een
lume van de Nederlandse regio's, via meer dan gemiddelde binnenvaartoverslag, echter Twente heeft
verschillende transportmodaliteiten
vrijwel geen spooroverslag en de gemiddelde goederenstroom/inwoner nu achterblijft bij de andere top-10 regio's
2
Transportinfrastructuur:
De aanwe- De aanwezige transportinfrastructuur is over het algemeen volzige transportinfrastructuur, (logistieke) doende tot goed, en wat betreft de weg en binnenvaart wordt er
bedrijventerreinen en -terminals zijn ook ingezet op een verdere uitbreiding van de capaciteit. Een
van voldoende capaciteit en kwaliteit achterblijver is het spoorvervoer. De bedrijventerreinen bieden
om groei te verwerken en aanwezige verder voldoende groeicapaciteit
bedrijven flexibiliteit te bieden
3
Logistieke
werkgelegenheid:
Een Twente blijft in logistieke werkgelegenheid (7.7%) achter bij het
werkgelegenheid in de logistiek van Nederlandse gemiddelde van (8.2%). De logistieke werkgelegenmeer dan het regionale gemiddelde, heid bij industrie en handel is goed, maar de werkgelegenheid in
gecombineerd met een hoge toege- de logistieke dienstverlening blijft achter
voegde waarde in de logistieke sector
4
Logistieke bedrijvigheid: Een divers De bedrijvigheid in Twente kent relatief veel industrie en handel,
aanbod aan logistieke bedrijvigheid, met een focus op metaal, chemie, textiel en food. De logistieke
van transport en opslag activiteiten tot bedrijvigheid is op zich divers, maar er zijn betrekkelijk weinig
en met Value Added Logistics/Services grotere spelers. Er is sprake van VAL/VAS en er zijn ook EDC's,
en ketenregie
maar ook dit is betrekkelijk weinig voor een logistieke draaischijf
5
Innovatie en samenwerking:
Aan- Er is een traditie van samenwerking en innovatie op logistiek gedacht voor en voorbeelden van toe- bied in de regio (o.a. ETT, opzet CTT, OLS en innovatiedriehoek),
passing van logistieke innovaties en maar op dit moment zijn er weinig logistieke innovatieprojecten en
samenwerkingsverbanden in de regio- wordt er ook betrekkelijk weinig samengewerkt. Er valt dus nog
relatief veel winst te behalen
nale economie
6

Logistiek potentieel:
Mogelijkheden Er zijn kansen, maar de triple helix in Twente moet dan wel specivoor en ondersteuning van groei in de fiek voor logistiek kiezen. Op dit moment is de houding van bedrijregionale logistieke activiteiten in de ven en overheden nog wat bescheiden, en er is nog geen uitvoetoekomst
ringsprogramma gedefinieerd

Op basis van deze samenvatting kan geconcludeerd worden dat Twente al wel een logistieke draaischijf in Nederland is, maar nog geen logistieke hotspot, waarbij synergie is tussen logistieke activiteiten en er hierdoor een extra groeispurt ontstaat. O p de meeste van de criteria scoort Twente gemiddeld, maar lijkt het niet tot de Nederlandse top te behoren. Belangrijk hierbij om te vermelden is
dat Twente wel een rol als top-10 logistieke regio in Nederland heeft (van de 40 regio's), zonder specifiek in te zetten op de ontwikkeling van de logistieke sector als speerpunt in Twente. De huidige
top-10 positie is dan ook gevolg van bestaande en historische resultaten en de ligging van Twente.
Door actiever in te zetten op de lokale beïnvloedbare factoren kan naar verwachting een stap worden
gemaakt van logistieke draaischijf naar logistieke hotspot.
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Indirect wordt hiermee ook de tweede onderzoeksvraag beantwoord:
Wat zijn de

knelpunten?

Hoewel er (nog) geen sprake is van acute knelpunten zijn er wel diverse verbeterpunten. Het oppakken van deze verbeterpunten is van essentieel belang om de stap van draaischijf naar hotspot te
kunnen maken.
In het volgende hoofdstuk worden aan de hand van twee scenario's de kansen hiervan inzichtelijk
gemaakt. Op basis hiervan kan een (beleids-)keuze worden gemaakt om Twente te ontwikkelen tot
een logistieke hotspot.
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V

Hoofdstuk 4

4.1

Logistieke varianten Twente

Achtergrond en opzet logistieke varianten

Hoe zal Twente er als logistieke hotspot uit kunnen zien in 2030, dus over 20 jaar? En wat is hierbij
het verschil met een autonome ontwikkeling van de logistieke sector, als Twente niet voor de logistiek als speerpuntsector zou kiezen?
In dit hoofdstuk wordt, aan de hand van twee logistieke Twentse ontwikkelvarianten, een overzicht
gegeven van de mogelijke logistieke toekomst van Twente. Deze varianten zijn afgestemd op de
ambitie dat Twente zich logistiek wil ontwikken:
1

2

als een draaischijf met een focus op de (inter-)nationaie aan- en afvoer van goederen. Aan de
goederen zelf wordt verder niet veel extra waarde toegevoegd door V A L A / A S activiteiten of keten regie.
als een logistieke hotspot wil worden, die door een samenwerking van bedrijven, overheden en
intermediairs ten volle verwezenlijkt is in 2030. Hier speelt de toename van V A L A / A S activiteiten
en ketenregie juist wel een grote rol.

Voor beide ontwikkelvarianten wordt uitgegaan van de logistiek-economische ontwikkelscenario's tot
2030, die door het Havenbedrijf Rotterdam zijn opgesteld en gebruikt in haar Ontwerp Havenvisie
2030, genaamd Port Compass 2030. Deze varianten en scenario's worden vervolgens gecombineerd tot vier combinatievarianten die het vertrekpunt vormen voor de verdere analyse.

4.2

Invloed economie op logistieke sector Twente

De toekomstbeelden van de logistiek sector in Twente worden in belangrijke mate bepaald door de
economische ontwikkelingen. Het Centraal Planbureau (CPB) heeft vier toekomstscenario's, de W e l vaart en Leef Omgeving (WLO) scenario's, opgezet waarin ook prognoses worden gegeven voor de
ontwikkeling van de economie. Gebaseerd op deze scenario's heeft het Havenbedrijf Rotterdam
(HbR) voor haar nieuwe strategische Havenvisie 2030 vier specifieke scenario's laten ontwikkelen
voor de verwachte groei in overslag t/m het jaar 2030. Een nadere toelichting op deze HbRscenario's is opgenomen in bijlage 4.
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Voor elk scenario zijn naast economische ontwikkelingen ook de ontwikkelingen ten aanzien van
ondermeer wereldhandel, olieprijs en milieubeleid gedefinieerd. Met name de ontwikkelingen ten
aanzien van olieprijs en milieubeleid zijn relevant voor de verdelingen van het goederenvolume over
de verschillende modaliteiten. Een hogere olieprijs zal de energie-efficiënte binnenvaart uit kostenoverweging extra aantrekkelijk maken. Een stringenter milieubeleid zal de duurzame modaliteiten
spoor en binnenvaart waarschijnlijk middels regelgeving extra stimuleren. Een mogelijk voorbeeld
hiervan is het invoeren en/of verhogen van toltarieven voor vrachtauto's zoals de Duitse Maut. A n dersom zal ook gelden dat een lagere olieprijs en minder milieuregelgeving ertoe zal leiden dat relatief veel gebruik zal blijven worden gemaakt van het wegtransport. Deze modaliteit is zeer flexibel en
is onder deze omstandigheden ook goedkoop.

Potentieel goederenvolume

Twente

Op basis van de uitgangspunten van de economische scenario's, vertaald naar de Twentse situatie,
is voor de jaren 2020 en 2030 de potentiële omvang van het goederenvervoer van en naar Twente
uitgerekend. Deze mogelijke goederenstromen zijn onderverdeeld naar de drie grootste modaliteiten:
weg, binnenvaarten spoor.
De berekening van het toekomstig volume zijn gemaakt voor de volgende drie scenario's (zie ook
bijlage 4):
1

2

3

Global Economy+ (GE): een relatief hoog groeiscenario, uitgaande van sterke groei van de wereldhandel en verdere globalisering, gecombineerd met een lage olieprijs, gebaseerd op het oorspronkelijke WLO-scenario Global Economy van het C P B .
European Trend (ET): een gematigd groeiscenario met minder sterke groei van de wereldhandel,
en voortzetting van bestaand beleid, gebaseerd op het oorspronkelijke WLO-scenario Transatlantic Market van het C P B .
Low Growth (LG): een laag groeiscenario, waarbij de economische ontwikkeling op mondiaal
niveau sterk achterblijft.

Voor het vierde scenario, High Oil Price (HOP), is geen berekening gemaakt. H O P is een gematigd
groeiscenario, gebaseerd op een hoge olieprijs, en een strikt milieubeleid, en een relatief snelle verduurzaming van industrie en logistiek. H O P heeft een belangrijk effect heeft op het volume van de
overslag van ruwe olie en olieproducten. Deze ladinggroep zal een beperkt effect hebben op de goederenstroom van en naar Twente. Er is daarom besloten dit scenario niet te gebruiken voor de toekomstige ontwikkeling van Twente.
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Figuur 4.1

Verwachte groei goederenvervoer

Twente per economisch

scenario

Groeiscenarios goederenvervoer Twente t/m 2030
70,0
• Weg ei Binnenvaart • Spoor
1.2

60,0
1,2

50,0
40,0

0.6
0,4

6.6

5,8

30,0
20,0

I

10.2

8.0
8.8

0,6
6.6

i

10,0
0,0
2008

LG
2020

ET
2020

GE+
2020

LG
2030

ET
2030

GE+
2030

Een toelichting op de volumes in deze economische scenario's:
•

Global Economy* (GE+) scenario: De groei in het GE+ 2020 en 2030 scenario is uiteraard het
hoogst, met 53 miljoen ton in 2020 en ruim 65 miljoen ton in 2030, bijna 80% meer dan het volume in 2008. Opmerkelijk is dat er in Twente een behoorlijke potentie is voor het vervoer van
containers per binnenvaart, maar ook per spoor. De binnenvaart kan groeien naar 10,2 miljoen
ton overslag in 2030, en het spoorvervoer naar 3,3 miljoen ton. Uiteraard moeten er wel mogelijkheden zijn om deze binnenvaart en spoorcontainers over te slaan, maar deze modaliteiten lijken beide hard nodig om de groei op te vangen.
De geprognosticeerde mogelijke groei in de binnenvaartoverslag naar 8,0 miljoen ton in 2020
komt precies overeen met het hoogste groeiscenario in de Binnenvaartvisie Twente. Daar wordt
op basis van het hoogste groeiscenario van het Centraal Planbureau (het G E scenario, vergelijkbaar met GE+) , de verwachte groei van de huidige bedrijven en de ontwikkeling van X L Businesspark Twente voor nieuwe bedrijven, een groei verwacht van het vervoer per binnenvaart van
en naar Twente van 5,6 miljoen ton in 2006 naar 8,0 miljoen ton in 2020 ofwel 2,5% per jaar. In
2009 werd 6,0 miljoen ton aan binnenvaartoverslag gerealiseerd in Twente, dit is dus binnen het
groeipad. De C T T sloeg in hetzelfde jaar bijna 100.000 T E U over.
De geprognosticeerde mogelijke groei in het spoorvervoer is veel groter, maar de vraag is of de
faciliteiten aanwezig zijn om dit af te kunnen handelen. Het wegvervoer blijft de meerderheid van
de goederenstromen afhandelen, en stijgt in het meest gunstige economische scenario naar ruim
bijna 52 miljoen ton in 2030. Dit betekent een stijging van 6 5 % in 22 jaar, oftewel ca. 2 % per jaar.
Dit is iets minder dan de gemiddelde groei van het goederenvervoer in Nederland in de periode
2000-2008, dat was 2,5%.
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•

European Trend (ET) economisch scenario: De groei in het ET 2020 en 2030 scenario is veel
lager dan in het GE+-scenario. In 2020 wordt er 49 miljoen ton overgeslagen en in 2030 56 miljoen ton. Het binnenvaartvervoer groeit iets minder hard, maar vooral het spoorvervoer blijft achter bij de realisatie in het GE+ scenario. Deels komt het ook doordat er minder druk is om spoordiensten te ontwikkelen, omdat deze kostentechnisch tussen binnenvaart en wegvervoer in zetten. Het ET economische scenario komt in groeilijnen overeen met het Transatlantic Market (TM)
middenscenario dat uitgangspunt is voor het Twentse bereikbaarheidsonderzoek.

•

Low Growth (LG) economisch scenario: Het Low Growth scenario kent maar een beperkte
groei tot en met 2020, waar het goederen volume van, naar en in Twente 43 miljoen ton bedraagt. In 2030 is het goederenvolume in dit scenario zelfs afgenomen naar iets minder dan 42
miljoen ton. In dit lage groeiscenario blijft de hele ontwikkeling van de wereldeconomie steken,
en neemt hierdoor ook de wereldhandel af. Dit heeft grote gevolgen voor Nederland als logistieke draaischijf van Europa, en dus ook voor Twente. Van belang hierbij is om op te merken dat de
haven van Rotterdam dit scenario niet waarschijnlijk acht gezien de ontwikkeling van de haven in
de afgelopen decennia. Gezien de ligging van de haven van Rotterdam en de al beschikbare
verbindingen met het Europese achterland verwacht Rotterdam dat zelfs bij een laag conjunctuur
de overslag zal blijven toenemen, mede omdat bedrijven dan op zoek gaan naar de kostenvoordelen door het grote behandelde volume in Rotterdam.

4.3

Kenmerken Twentse logistieke varianten

Naast de algemene economische ontwikkeling, die grotendeels buiten de invloedsfeer van de regio
valt, wordt de toekomst van de logistieke draaischijf Twente ook bepaald door de keuzes die lokaal/regionaal worden gemaakt. Om de effecten van deze keuze inzichtelijk te maken zijn twee logistieke varianten voor Twente opgesteld. Deze varianten gaan uit van de huidige logistieke bedrijvigheid en infrastructuur in Twente in 2010, die in detail zijn beschreven in de vorige twee hoofdstukken.
Een belangrijke aanname is hierbij dat met een bepaalde variant wordt ingespeeld wordt op de lopende (economische) ontwikkelingen, terwijl in werkelijkheid vooraf een keuze voor een bepaalde
variant gemaakt zal moeten worden. De twee (mogelijke) ontwikkelvarianten voor Twente tot 2030
zijn de volgende:
1

2

Twente Logistiek: Het beleid is erop gericht om de bestaande logistieke sector in Twente te
stimuleren en verder te laten groeien. De sector vormt geen speerpunt in het regionale beleid,
maar wordt wel gestimuleerd. Met deze variant wordt ingespeeld op economische ontwikkeling
conform het scenario European Trend.
Logistieke Hotspot: De logistieke sector is één van de speerpunten in het regionale beleid in
Twente, waarbij er successen worden geboekt bij het aantrekken van nieuwe bedrijven met logistieke activiteiten. Met deze variant wordt ingespeeld op het Global Economy+ scenario, om zo
optimaal te profiteren van de toenemende goederenstromen.

Hierbij is er nadrukkelijk voor gekozen om geen variant op te zetten die inspeelt op het scenario Low
Growth. Dit heeft verschillende redenen. Gezien de ontwikkelingen in de Rotterdamse haven is het
onwaarschijnlijk dat het goederenvolume absoluut gaat afnemen in de periode 2020 - 2030. Daar-
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naast is de doelstelling van dit project gericht op het benutten van kansen en investeren in de logistieke sector, en met een afnemend goederenvolume is dit onwaarschijnlijk.
Voor elk van de twee gekozen varianten wordt de verwachte goederenstromen van en naar de
Twente in 2030 berekend. Dit is het vertrekpunt voor het in kaart brengen van de bijbehorende logistieke bedrijvigheid, werkgelegenheid en toegevoegde waarde die hieruit voortvloeit.

Vervolgens

wordt gekeken wat deze effecten op hoofdlijnen betekenen voor het gebruik van de infrastructuur
(weg, water, spoor en lucht) en de bedrijventerreinen. Tenslotte worden ook de kwalitatieve factoren
voor Twente in kaart gebracht: wat betekent de verwachte logistieke ontwikkeling voor de arbeidsmarkt en duurzaamheid?
Uitgangspunt van beide ontwikkelvarianten zijn een aantal voorgenomen acties op het gebied van
infrastructuur, bedrijvigheid, werkgelegenheid en innovatie en samenwerking. In tabel 4.1 is een s a menvatting gegeven van deze voorgenomen acties per ontwikkelscenario. Hierbij geldt het uitgangspunt dat bij de variant logistieke hotspot ook de acties van de variant Twente logistiek worden uitgevoerd.

Tabel 4.1

Overzicht van maatregelen/

ontwikkelingen per logistiek

Variant 1: Twente Logistiek

ontwikkelscenario
Variant 2: Logistieke hotspot

Transportinfrastructuur
1

Weg

Verbreding A1 tot Azelo
Opwaardering N18
Opwaardering N35 (wierdennijverdal)
Uitbreiding sluis bij Eefde
Verruiming Twentekanalen
richting Enschede en Almelo
Realisatie regionaal havenbeheer
Waterzijdige ontsluiting XL BP
Beperkte overslag o.b.v. huidige
spoorinfrastructuur
Exploitatie vliegveld, focus op
pax

2 Water

3 Spoor
4

Lucht

5

Terminals

6 Ruimte

Logistiek potentieel
7 Afstand tot afzetmarkten
8 Afstand tot zeehavens
Logistieke bedrijvigheid
9 Log. dienstverleners

Verbreding A1 tot aan Duitse grens
Opwaardering N18
Opwaardering N35 (wierden- nijverdal)
Uitbreiding sluis bij Eefde
Verruiming Twentekanalen richting
Enschede en Almelo
Realisatie regionaal havenbeheer

Uitbreiding containeroverslag
capaciteit op huidige locatie

•

XL BP wordt gevuld met grootschalige, ook niet logistieke,
bedrijvigheid
Herinrichten bestaande terreinen (65ha)

•

•

Waterzijdige ontsluiting XL BP
Realisatie spoorterminal op Twentekanaal of XL BP
Exploitatie vliegveld, met enige cargo-activiteiten (in 2020 circa 30.000
ton, hierna verdere groei)
Uitbreiding containeroverslag capaciteit op huidige locatie
Extra containeroverslagcapaciteit op
nieuwe locatie
XL BP wordt, meer dan voorzien,
een logistiek bedrijventerrein
Herinrichten bestaande terreinen
(65ha)

Gevolg andere activiteiten
Gevolg andere activiteiten

Gevolg andere activiteiten
Gevolg andere activiteiten

Aandeel logistieke bedrijvigheid •

Inzetten op aantrekken logistieke
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Variant 1: Twente Logistiek
blijft gelijk

Logistiek
10 Arbeid

Variant 2: Logistieke hotspot
bedrijvigheid (hotspot campagne, regio branding) .waardoor aandeel logistieke bedrijvigheid toeneemt tot
aan Nederlands gemiddelde

werkgelegenheid
Stimulering VALA/AS activiteiten bij huidige Twentse bedrijven

•

Specifieke aandacht voor VALA/AS
bij aantrekken nieuwe bedrijven.
Inzetten op aantrekken logistieke
bedrijvigheid (hotspot campagne),
regio branding, waardoor aandeel logistieke werkgelegenheid toeneemt
tot aan Nederlands gemiddelde

Innovatie en
11 Kennis

samenwerking
Opzet kopstudies om jonge
werknemers door te laten
groeien (samenwerking bedrijven/HBO)

•

Opzet kopstudies + nieuwe logistieke masteropleiding met UT

Inzet op ketenregie door oa. digitalisatie Twentse log. processen
Goederenvolume
12 Maakindustrie
13 Groothandel

Gevolg andere activiteiten
Gevolg andere activiteiten

Gevolg andere activiteiten
Gevolg andere activiteiten

Een toelichting op deze voorgenomen acties:
•

•

Weg: de voorgenomen verbreding van de A1 wordt in beide scenario's meegenomen, evenals
de voorgenomen infrastructurele aanpassingen aan de N18. In het hotspot scenario wordt daarnaast ook een verbetering van de weginfrastructuur richting Duitsland meegenomen.
Binnenvaart: in beide scenario's worden dezelfde maatregelen meegenomen: capaciteitsuitbreiding sluis bij Eefde (realisatie 2 kolk) en opwaardering Twentekanaal, zodat klasse V a
schepen met een grotere capaciteit er kunnen varen. Bovendien komt er een integraal regionaal
havenbeheer, zodat beter van de beschikbare havencapaciteit gebruik kan worden gemaakt, en
wordt er op het X L Businesspark een bulkoverslagterminal gerealiseerd. Via een gevoeligheidsanalyse in het Twente logistieke scenario wordt bepaald wat de gevolgen zijn als de opwaardering van het Twente kanaal niet kan plaatsvinden.
Spoor: In variant 1 wordt aangenomen dat het P H S programma wordt uitgevoerd, maar niet dat
er een spoorterminal komt. In de variant logistieke hotspot komt er wel een spoorterminal voor
goederenoverslag. Ook hier wordt met een gevoeligheidsanalyse voor het Twente logistieke
hotspot scenario bepaald wat de gevolgen zijn als er geen spoorcontainerterminal in de regio
komt.
Luchtvaart: In variant 1 wordt het vliegveld Twente gerealiseerd, maar komen er nagenoeg alleen maar passagiersvluchten zonder veel air cargo. In variant 2 wordt er beperkt luchtvracht
aangetrokken, al gaat het niet om grote hoeveelheden.
Terminals: Hierbij vindt er in ieder geval uitbreiding van de capaciteit plaats. In variant 1 is dit
geconcentreerd op de huidige locatie van de C T T , terwijl in variant 2 er op 1 of 2 nieuwe locaties
een binnenvaart en/of spoorterminal ontwikkeld wordt.
d e

•

•

•
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•

•

•

•

Ruimte: De huidige en toekomstige bedrijventerreinen zijn onlangs in kaart gebracht (bron:
Ecorys, 2010). Voor beide varianten zijn de hierin opgenomen locaties (ruim) voldoende. Een belangrijk verschil tussen de varianten is de manier waarop de beschikbare ruimte wordt gevuld. In
variant 2 zal dit voor een groter deel dan voorzien bestaan uit logistieke bedrijvigheid.
Logistieke dienstverlening: In de variant Twente Logistiek blijft het aandeel van 3,9% van de
logistieke dienstverlening in de werkgelegenheid van Twente gelijk, terwijl in variant 2 dit gaat
stijgen doordat deze activiteiten extra aangetrokken worden.
Logistieke arbeid: Ook t.a.v. dit onderdeel is er verschil tussen variant 1 en 2, omdat in variant
1 het aandeel van Twente in het aantrekken van (internationale) E D C ' s en R D C ' s gelijk blijft,
terwijl in variant 2 de regio hier meer op gaat inzetten en dit aandeel gaat stijgen.
Kennis: In variant 1 wordt voornamelijk ingezet op de stimulering van V A L A / A S activiteiten bij de
huidige groothandel en logistieke dienstverleners in Twente, terwijl in variant 2 nog extra aandacht voor de samenwerking met universiteiten is en control towers voor ketenregie in Twente
worden gerealiseerd.

Beide logistieke varianten geven een goed beeld van de mogelijkheden van Twente om de logistieke
positie te handhaven en/of met logistiek als speerpunt in te zetten op de regio als logistieke hotspot,
waarbij een groeispurt in logistieke activiteiten plaatsvindt. Ook wordt door een gevoeligheidsanalyse
op de logistieke hotspot variant uit te voeren op de verruiming van de Twentekanalen tot klasse V a
en de realisatie van de spoorterminal, inzicht verkregen in de toegevoegde waarde van beide maatregelen.

4.4

Uitwerking Twentse logistieke varianten

In deze paragraaf worden de logistieke ontwikkelvarianten verder uitgewerkt voor Twente in het jaar
2030. Dit gebeurt door deze ontwikkelvarianten te koppelen aan de economische scenario's Global
Economy* en European Trend, waarin de mogelijke goederenvolumes voor Twente worden berekend. Door het combineren van de varianten en scenario's ontstaan in totaal vier combinaties. Voor
elke van deze combinaties is het goederenvolume, de werkgelegenheid en toegevoegde waarde
berekend.

Figuur 4.2

Combinatievarianten:

combinaties

van logistieke ontwikkelvarianten

Global Economy*
1. Twente logistiek

en economische

scenario's

European Trend
Min.

Naast de kwantitatieve uitkomsten van de combinatievarianten wordt ook in gegaan op de kwalitatieve gevolgen van de varianten en worden twee gevoeligheidsanalyses uitgevoerd. Door ook in te
gaan op kwalitatieve aspecten en gevolgen wordt een zo volledig mogelijk toekomstbeeld geschetst.
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De gevoeligheidsanalyses hebben als doel om na te gaan wat de effecten zijn van de aanwezigheid
van spoor- en binnenvaartinfrastructuur binnen de betreffende variant. Bij de variant Twente Logistiek betreft het de uitbreiding van het Twentekanaal en bij de variant Logistieke Hotspot de aanleg
van een spoorterminal. Beide ontwikkelingen spelen een centrale rol binnen de variant.

Figuur 4.3

Aanpak uitwerking

varianten

Effecten in 2030
Twente Logistiek
Het huidige beleid, gericht
op de logistieke sector,
wordt gecontinueerd.

Logistiek hot spot
Twente gaat zich
nadrukkelijker profileren als
logistieke hot spot en zet
actiefin op het aantrekken
nieuwe logistieke bedrijven

Kwantitatieve gegevens
• Goederenvolume
• Toegevoegde waarde
• # logistieke arbeidsplaatsen

Inzichtelijk maken effect
geen uitbreiding Twentekanalen

• #ha ruimtebehoefte

Kwalitatieve waardering
• Vervoersbewegingen/congestie
• Benodigde investeringen
• Duurzaamheid
• Maatschappelijke weerstand

Achtergrondinformatie

Gevoeligheidsanalyse
binnenvaart:

Gevoeligheidsanalyse
spoor:
Inzichtelijk maken effect
geen spoorterminal

bij de varianten

Naast de voorgenomen beleid- en investeringsacties per variant is bij het uitwerken van de varianten
ook met diverse andere uitgangspunten en aannames rekening gehouden die de uikomsten van de
varianten beïnvloeden. Hieronder staan de belangrijkste vermeld met als doel meer inzicht te geven
in het tot stand komen van de toekomstbeelden.
•

Economische groei. In zowel het scenario GE+ als ET is sprake van een positief economische
klimaat, waarbinnen de bestaande maakindustrie en handel in Twente de ruimte heeft om verder
door te groeien. Dit betekent ook dat de economische activiteiten toenemen in het basiscluster.
Hetzelfde geldt voor de logistieke dienstverlening: ook hier kan een groei plaatsvinden in de activiteiten. De groei in de economie geldt voor beide groeiscenario's, alhoewel dit uiteraard sterker
is in GE+ dan in ET. Afhankelijk van de combinatie met een variant wordt de economische groeipotentie wel of deels benut.

•

Beschikbare ruimte: De groei aan economisch-logistieke activiteiten zal voor een groot deel
kunnen plaatsvinden op de bestaande bedrijventerreinen en- kavels. Eind 2010 is er in de Visie
Bedrijventerreinen Netwerkstad Twente (Ecorys, 2010) berekend dat er voor 2010-2020 een
voorraad van 410 ha netto aan bedrijventerrein was. Daarnaast kan er, indien nodig, in 20212030 nog maximaal 102 ha extra ter beschikking komen. In totaal is er dus maximaal 500 ha aan
bedrijventerrein voor bedrijfsactiviteiten beschikbaar tot en met 2030 in Twente stad. Daarbij
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komt ook nog 260 ha aan terstond uitgeefbaar terrein in de omliggende gemeenten in Twente.
De onderverdeling van deze 772 ha naar terstond uitgeefbaar terrein, terrein dat vrij kan komen
na herstructurering, harde plannen en zachte plannen staat in onderstaande tabel 4.1.

Tabel 4.1

Overzicht (toekomstig) aanbod van bedrijventerreinen

Bedrijventerrein Twente
Bestaand terstond uitgeefbaar terrein
Terrein na herstructurering
Harde Plannen
Zachte Plannen
Totaal

2010-2020 (ha)
168 ha + 260
65
89
88
670ha~

in Twente
2021-2030 (ha)
0
0
40
62
102 ha

Totaal (ha)
428
65
139
150
772 ha

Bron: Ecorys, 2010

•

•

•

»

Weginfrastructuur: Wat het wegvervoer betreft is het essentieel dat de snelwegen van, naar en
in Twente zo min mogelijk congestie kennen. Ook de ontsluiting van de bedrijventerreinen moet
weinig tot geen congestie kennen. Het vervolgonderzoek "Twentse bereikbaarheid" dat ook in
het kader van het project A1 zone wordt uitgevoerd, gaat hier nader op In.
Bevolkingsgroei: De bevolking in Twente zal naar verwachting stijgen van 622.000 personen in
2010 tot 625.000 personen in 2030, dit is een beperkte stijging van ca. 0,5% (Bron: Data PRIMOS-model in Databank Overijssel 2011). Deze stijging is fors lager dan die in Noord-Overijssei,
waar de bevolking stijgt van 354.000 personen naar 388.000 personen, een stijging van bijna
10%. Ook Zuid-West Overijssel kent een sterkere bevolkingsgroei: van 154.000 in 2010 naar
161.000 in 2030. De verwachte bevolkingsgroei in Twente is dus voor de komende 20 jaar relatief laag te noemen.
Luchthaven: Het nieuwe vliegveld speelt een belangrijke rol in variant 2 logistieke hotspot Twente. De reden is dat het IATA nummer van het vliegveld het mogelijk maakt om luchtvracht met
herkomst of bestemming Twente te boeken, waarbij van de luchthaven gebruik gemaakt kan
worden maar niet noodzakelijk is. Dit maakt het aantrekkelijker voor de grotere multinationals
met Europee distributie of grotere logistieke dienstverleners om zich in Twente te vestigen. De
cargovluchten van en naar het vliegveld Twente zullen hoogstwaarschijnlijk beperkt blijven, maar
het op te zetten luchthavengerelateerde bedrijventerrein kan nog een impuls geven aan de logistieke bedrijvigheid in de regio. In variant 1 speelt de aanwezigheid van het vliegveld een minder
belangrijke rol, en zal ook minder logistieke bedrijvigheid zich hier vestigen.
Innovatie: Er is in beide varianten, met de nadruk op variant 2, ook meer ruimte voor innovatie in
de logistiek. Het beleid van de logistieke hotspot zal erop gericht zijn om meer ketenregie activiteiten aan te trekken, zodat naast Timberland er meer supply chain control towers in Twente gevestigd worden. Met de aanwezigheid van de universiteit en de focus op de hi-tech industrie
heeft de regio hier in principe ook de mogelijkheden voor. De innovatie wordt gedreven door het
bedrijfsleven, dat door het hotspot beleid actief gestimuleerd wordt om samen met concullega's,
de Universiteit Twente en het innovatieplatform Twente deze nieuwe mogelijkheden uit te nutten,
op bijvoorbeeld het gebied van ketenregie en synchromodaliteit.
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4.5

Effecten van logistieke varianten voor Twente

Voor elk van de in totaal vier combinaties zijn de toekomstbeelden per 2030 geschetst. In tabel 4.2 is
een samenvatting gegeven van deze beelden voor zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens. Uit
deze tabel komt naar voren dat de combinatie G E + en logistiek hotspot leidt tot de economisch gezien beste resultaten. De combinatie ET met Twente logistiek scoort het minst goed, maar ten opzichte van de huidige situatie is er nog altijd sprake van een aanzienlijke groei. Hieronder volgt voor
een aantal items een nadere toelichting op situatie per 2030.

Tabel 4.2

Overzicht van gekozen combinaties van varianten en economische

jaar
variant

2008

Scenario
Volume goederenstromen
(xmiljoen ton)
weg
binnenvaart
spoor

2030
Logistieke
hotspot
GE+

37,1

65,2
31,3
5,8
0,3

2030
Logistieke
hotspot
ET
57.7

51,7
10,2
3,3

scenario's
2030

2030

Twente logistiek
GE+

Twente logistiek
ET . •

63,1
47.2
8,0
2,5

56,4
47,2
8,0
1,2

51,7
io.:>
1 2

Werkgelegenheid (pers.
Werkgelegenheid%
Vervoer/ opslag
Industrie/handel
Log. Support
Beroepsbevolking (pers.)
Toegevoegde waarde
Logistiek (miljard eur)
Bedrjiventerrein aanbod

Bedrijventerrein verwachte
logistieke vraag tot 2030
Wegvervoer afhandeling
Binnenvaartafhandeling

22.200

35.500

33.000
7,8%
3,9%
3,4%
0,5%

11,9%
6,5%
4,5%
0.9%

11,6%
6,3%
4,4%
0,9%

288000

298000

298000

3,7

1,5
428 ha netto
direct
uitgeefbaar
nvt.
Via huidige
infrastructuur
Via huidige
infrastructuur

3,4

10.8%
11.1%

5.9%
4,1%
0,8%

6,0%
4,3%
0,8%
298000

298000

3,2

2,9

428 ha netto direct uitgeefbaar + 344 ha herstructurering en plannen
280 ha in 2010-2020 en 50 ha in
2021-2030
Verbreding A1 tot aan Duitse
grens en opwaardering N18

215 ha in 2010-2020 en 35 ha in 20212030
Verbreding Al tot Azelo en
opwaardering N18

Verdere groei op huidige locaties

Spoorafhandeling

Vliegveld

32.200

34.500

Via huidige
infrastructuur

Potentie voor spoorterminal met
150.000 TEU in 2030

Focus op uitbreiding bulk en
stukgoedoverslag op bestaande
locaties (staal, chemie)

Niet actief

Mogelijkheid tot beperkte cargo
vluchten

Vooral passagiers-vluchten, air cargo
vervoer miniem
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Omvang en samenstelling

goederenstromen

Het volume aan goederenvervoer stijgt in de 4 combinatievarianten van ruim 37 miljoen ton in 2008
naar tussen de 56 en 65 miljoen ton in 2030. Hierbij maakt in alle vier de combinaties het wegvervoer
nog het grootste deel uit van het goederenvolume van en naar Twente, maar er treedt wel een modal
shift op richting binnenvaart en spoor, die het grootste is in de Twente Logistieke Hotspot variant.
Hieronder volgt een nadere toelichting op de goederenvolumes van spoor en binnenvaart en de uitkomsten van de hier op uitgevoerde gevoeligheidsanalyses.

Figuur 4.4

Verwacht goederenvolume

per combinatievariant

in 2030 voor de regio Twente

V i e r combinatievarianten Hot spot e n Logistiek Twente 2030
.3,3.

E
x

20

2008

Hotspot
GE+
I Weg m Binnenvaart • Spoor 2030

Logistiek
GE+
2030

Hotspot
ET 203

Logistiek
ET 2030

Binnenvaart
In de combinatievarianten bij GE+ zal de overslag via de binnenvaart stijgen naar ruim 10,2 miljoen
ton in 2030, terwijl dat voor de combinatievarianten bij E T 8,0 miljoen ton is. Het containervervoer
maakt hier een steeds groter onderdeel van uit, naar verwachting meer dan 150.000 T E U overslag in
2020 en tegen de 200.000 T E U in 2030. Hierbij is er van uit gegaan dat het Twentekanaal naar
Vaarwegklasse V. is opgewaardeerd, en er grotere schepen kunnen worden ingezet. Naast de containeroverslag vindt er ook bulk overslag plaats, deze zal echter iets minder in volume groeien, De
groei van de buikoverslag kan ook gefaciliteerd worden via de nog aan te leggen openbare- laad en
loskade op het X L Business park.
Als het Twentekanaal niet wordt opgewaardeerd naar Vaarwegklasse V a kan het binnenvaartvervoer
alleen met relatief kleinere schepen plaatsvinden, hetgeen de kosten per ton of T E U verhoogd. Dit
maakt dat de prognoses voor het binnenvaartvervoer zullen achterblijven, omdat alleen klasse IV
schepen dan Twente kunnen bereiken. Er zal nog steeds binnenvaartvervoer mogelijk zijn, dit zal
alleen c a . 15% minder zijn vanwege de beperkingen op de scheepsgrootte. Deze 1,5 miljoen ton
vermindering van de binnenvaart zal vervolgens vooral via de weg vervoerd worden, dit betekent
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ongeveer 65.000 vrachtwagens extra per jaar naar Twente. Een deel van dit vervoer kan uiteraard
ook in andere regio's verwerkt worden, omdat bedrijven vanwege de restricties op de binnenvaart
zich wellicht elders vestigen of nieuwbouw plegen.

Spoor
De potentiële overslag per spoor voor de combinatievarianten Logistieke Hotspot is 3,3 (GE+) of 2,5
miljoen ton (ET), of 1,2 miljoen ton voor de combinatievarianten Twente Logistiek. Bij Twente Logistiek is het vooral buikoverslag, terwijl bij Logistieke Hotspot daarbij overslag van containers via de
spoorterminal komt. De maximale potentie voor spooroverslag is 100.000 T E U in 2020 en 150.000
T E U in 2030, en het grootste deel van deze overgeslagen containers wordt in de regio opengemaakt
en verder verwerkt. De containershuttles maken gebruik van de Noordtak van de Betuweroute om
van en naar Twente te komen. Voor overslag van containers is een railterminal vereist, en het is de
grote vraag of en waar die eventueel kan komen.
Als de spoorterminal voor containeroverslag niet verwezenlijkt kan worden, betekent dit een forse
verlaging van de groeimogelijkheden van het spoor. Er zal dan niet 2,5 tot 3,3 miljoen ton in 2030
overgeslagen worden in de regio, maar 1,2 miljoen ton aan buikproducten. Deze 1,3 tot 2,1 miljoen
ton zal dan via weg en binnenvaart vervoerd worden, maar er kan ook vervoer van en naar de regio
wegvallen en naar andere regio's verhuizen en uiteindelijk verwerkt worden. Gewenst is daarom dan
ook om nader onderzoek te starten naar de mogelijkheden van een eventuele spoorterminal in
Twente. Voor een synchromodale ontsluiting van de regio is de aanwezigheid van een spoorterminal
belangrijk om te komen tot een betere afstemming van transportvolumes en een optimale benutting
van de beschikbare capaciteit van modaliteiten.

Werkgelegenheid

en toegevoegde

waarde

De groei van ruim 37 miljoen ton aan overslag goederenvervoer in 2008 naar 56 tot 65 miljoen ton
aan volume in 2030 in de vier combinatievarianten betekent een toename van 50-80% van de aanen afvoer van goederen naar de regio. Dit volume betekent ook dat de werkgelegenheid in logistieke
activiteiten in potentie kan groeien, maar dat is afhankelijk van verandering in de arbeidsproductiviteit
(door oa. technologische ontwikkeling en supply chain management) tussen 2010 en 2030.
De integrale logistieke werkgelegenheid stijgt naar verwachting van 22.200 personen in 2008 naar
tussen de 32.200 en 35.500 personen in 2030, waarbij nog steeds de meerderheid naar verwachting
actief is in de logistieke dienstverlening, omdat er steeds meer goederenvervoer activiteiten door
bedrijven worden uitbesteed. De mogelijke ontwikkeling van de logistieke werkgelegenheid in de 4
combinatievarianten staat weergegeven in figuur 4.5.
Als de 35.500 personen in logistieke werkgelegenheid in de hoogste combinatievariant Logistieke
Hotspot - GE+ worden afgezet tegen de verwachte beroepsbevolking van 298.000 personen in
2030, betekent dit een aandeel van 11,9% aan integrale logistieke werkgelegenheid in 2030,
tegen 7,7% aan integrale logistieke werkgelegenheid nu. Deze procentuele groei in de integrale logistieke werkgelegenheid ligt vooral op het gebied van logistieke dienstverlening incl. supportdiensten, omdat er steeds meer logistieke werkzaamheden uitbesteed worden.
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Figuur 4.5

Maximale groei werkgelegenheid

integrale logistiek in Twente 2030
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Voor de combinatievariant ET - Twente logistiek stijgt de integrale logistieke werkgelegenheid van
22.200 personen in 2008 naar 32.200 personen in 2030, waarbij nog steeds de meerderheid naar
verwachting actief is in de logistieke dienstverlening. Dit betekent een aandeel van 10,8% aan integrale logistieke werkgelegenheid in 2030, tegen 7,7% aan integrale logistieke werkgelegenheid
nu.
De arbeidsmarkt wordt dus wel steeds krapper, en gezien de demografische ontwikkelingen lijkt het
logisch dat er meer buitenlandse werknemers uit Europa in Twente actief zullen worden in logistieke
activiteiten. Het is mogelijk aantrekkelijke arbeidspools op te zetten, zeker als er bedrijven met forse
seizoensinvloeden zijn. Twente heeft deze reeds binnen haar grenzen met onder andere food- en
fashion-bedrijven. Het is ook goed mogelijk dat er werknemers van elders uit Europa naar Twente
worden gehaald om aan de slag te gaan. Het is hierbij wel zo dat de inhoud van deze activiteiten
hoogwaardiger wordt, zowel in het operationele proces als in het management. De werknemers moeten dus in toenemende mate continu geschoold worden, en dit kan door specifieke scholingsprogramma's op te zetten met de Universiteit, HBO's en MBO's.
De totale werkgelegenheid vormt de basis voor het berekenen van de toegevoegde waarde van de
sector. In 2008 was de toegevoegde waarde per persoon circa 68.000 Euro, waarmee de jaarlijkse
toegevoegde waarde voor de sector uitkwam op ruim 1,5 miljard Euro.
Door de stijging van de arbeidsproductiviteit zal ook de toegevoegde waarde per persoon blijven
stijgen. De mate waarin deze stijgt is echter ook afhankelijk van de stijging van goederenvolume. Bij
een hoger goederenvolume zal naar verwachting ook het tonnage per werkzame persoon in de sector hoger zijn. Een hoger goederenvolume leidt dus tot een hogere toegevoegde waarde per persoon
en vice versa.
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Figuur 4.6

Toegevoegde

waarde logistieke sector als geheel en per persoon
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Zowel de toegevoegde waarde per persoon als deze van de gehele sector zijn voor het jaar 2030
voor elke van de vier combinatievarianten weergegeven in figuur 4.6. De toegevoegde waarde persoon neemt toe tot maximaal 103.000 Euro en de toegevoegde waarde van de sector tot maximaal
3,7 miljard Euro.

Ruimte
De vraag naar bedrijventerrein is gebaseerd op het Transatlantic Market groeiscenario, vergelijkbaar
met het E T groeiscenario van de Rotterdamse haven. Hieruit bleek dat er in Twentestad tot 2020
behoefte is aan 215 ha, terwijl er maximaal 410 ha ter beschikking staan. Voor de periode 2021-2030
is de behoefte slechts 35 ha, terwijl er maximaal 102 ha ter beschikking staan. Kortom, de beschikbare hoeveelheid bedrijventerrein lijkt voor de combinatie ET - Twente logistiek voldoende om de
groei op te vangen. Opmerkelijk is wel dat de sector transport, groothandel en distributie veruit de
grootste ruimtevraag kent, namelijk 115 van de 215 ha in 2011-2020 en alle 35 ha in 2021-2030.
De conclusie is dat er in de combinatievariant ET - Twente logistiek geen behoefte is aan extra bedrijventerrein buiten de reeds beschikbare en geplande bedrijventerreinen. Voor de combinatie GE+ hotspot is de extra vraag ca. 30% aan bedrijventerreinen bovenop de vraag in bovenstaande berekeningen, en dit betekent vraag naar 280 ha in 2010-2020 en 50 ha in 2021-2030. Ook dit kan nog
ingevuld worden met de beschikbare terreinen o.b.v. de harde plannen, dus ook in dit geval hoeft er
geen extra bedrijventerrein bij, zowel in Twentestad als in de rest van Twente.
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V

Kwalitatieve

factoren

Naast de hierboven geschetste kwantitatieve resultaten zijn er ook meer kwalitatieve resultaten te
schetsen in de combinatievarianten. Deze liggen op het gebied van duurzaamheid, congestie, maatschappelijke impact en logistieke kennisopbouw.
Duurzaamheid:
Op basis van de geschetste groeiverwachtingen kan een indicatieve berekening gemaakt worden
van de uitstoot van het goederenvervoer per scenario. Emissie wordt veelal bepaald aan de hand
van de uitstoot (in gram) per tonkilometer. Een tonkilometer is de uniforme maateenheid voor de
vervoersprestatie en komt overeen met het transport van één ton goederen over een afstand van
één kilometer. Het C B S beschikt over gegevens over het aantal tonkilometer in Twente per modaliteit
in 2008. Op basis van de groeiverwachtingen per modaliteit per scenario kan een schatting gemaakt
worden van het aantal tonkilometers. Deze zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel 4.3

Modaliteit
Weg

Aantal tonkilometer per scenario

2008
3.609

Binnenvaart

2030
Twente Hotspot GE+
5.888

2030
Twente Hotspot ET
5.639

2030
Twente Logistiek GE
5.639

2030
Twente Logistiek ET
5.380
1.088

717

1.261

1.261

1.088

Spoor

19

206

156

75

75

Totaal

4.345

7.354

7.055

6.801

6.543

Bron: CBS 2008, bewerking BCI o.b.v. groeivolumes modaliteiten

Transport genereert emissies van stoffen die schadelijk zijn voor ondermeer het klimaat ( C 0 ) en de
luchtkwaliteit ( N O en P M , ) . In tabel 4.4 is per modaliteit de verwachte C 0 , N O en P M , uitstoot
per tonkilometer weergegeven, in het basisjaar (2008) en de verwachte uitstoot in 2030. Vanwege de
diversiteit aan type vervoersmiddelen per modaliteit is een gemiddeld kengetal als uitgangswaarde
genomen. Wat opvalt is dat de uitstoot van C 0 verhoudingsgewijs minder sterk zal afnemen dan de
2

x

2

5

2

x

2

5

2

NO

x

en

PM.2,5.

Tabel 4.4

Uitstoot per tonkilometer in 2008 en 2030 naar type emissie
C0

Modaliteit
Weg
Binnenvaart
Spoor

2

per

tonkilometer
in 2008
87
40
35

CO2 per

N O per

N O per

PM ,5 per

PM ,5 per

tonkilometer
in 2030
83
38
34

tonkilometer
in 2008
0.74
0.57
0.53

tonkilometer
in 2030
0.35
0.43
0.37

tonkilometer
in 2008
0.016
0.021
0.015

tonkilometer
in 2030
01)038
0.014
0.01

x

x

2

2

Bron: CE, 2011 bewerking BCI
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Op basis van deze cijfers kan een indicatie gegeven worden van de uitstoot van het goederenvervoer in het basisjaar 2008 en de verschillende scenario's. In figuur 4.7 zijn de verschillende scenario's afgezet t.o.v. dit basisjaar 2008. De totale uitstoot van het goederenvervoer naar type emissie in
2008 is:
•
•
•

C 0 : 343.329 ton
N O : 3.089 ton
P M , : 73 ton
2

x

2

5

Figuur 4.7

Emissies C 0 , NO en PM2,5 per
2

x

combinatievariant
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Opvallend is dat ondanks de groei van het goederenvervoer in alle scenario's de uitstoot van N O e n
PM
in alle scenario's sterk verminderd. De totale uitstoot van C 0 z a l daarentegen bij elke scenario toenemen ondanks een vermindering van de C 0 uitstoot per tonkilometer.
x

2 5

2

2

Congestie:
De mate van congestie is afhankelijk van de toename van het vrachtverkeer, de toename van het
totale verkeer (incl. personenvervoer) en de voorgenomen investeringen in de weginfrastructuur t/m
2030. De weginfrastructuurmaatregelen, die in een parallel project momenteel in kaart worden gebracht, dienen maximaal deze groei aan vrachtvoertuigbewegingen per jaar op de belangrijkste
snelwegen op te kunnen vangen.
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Maatschappelijke
impact:
De maatschappelijke impact van een sterkere focus op logistieke activiteiten is gelegen in een toename van de werkgelegenheid in de sector, maar ook in de beleving inzake de intensiever gebruikte
bestaande of nieuwe infrastructuur. De toename in logistieke werkgelegenheid iigt op verschillende
gebieden: in het transport zelf, in het warehouse en ook in ondersteunende diensten. Door de succesvolle focus op logistieke activiteiten zal het aantal Europese en regionale distributiecentra in
Twente naar verwachting toenemen, en in deze distributiecentra zullen meer en meer activiteiten met
een hogere waarde worden afgewikkeld: repareren en assembleren i.p.v. ompakken, financiële afhandeling van retouren etc. Hiervoor is gemiddeld een hoger opleidingsniveau benodigd.
Daarnaast zal er bij intensiever gebruik van de bestaande infrastructuur en eventueel bouw van
nieuwe infrastructuur en terminals er op lokaal niveau problemen kunnen ontstaan, omdat de verschillende belangen kunnen botsen. Dit vereist een afweging van de belangen van de logistieke sector tegen andere belangen op bestuurlijk-politiek niveau.
Logistieke
kennisopbouw:
De sterkere focus op de logistieke sector betekent dat er met een passende 'triple O' benadering,
met samenwerking tussen overheden, ondernemers en onderwijsinstellingen, aan opbouw en verankering van logistieke kennis kan worden gedaan. Dit kan Twente een kennisvoorsprong en concurrentievoordeel opleveren t.o.v. andere regio's, en kan (mede) helpen bij het aantrekken van nieuwe
logistieke vestigers. Bij de Universiteit Twente, de HBO's en het bestaande bedrijfsleven ligt de focus
van deze kennisopbouw, en deze kan in specifieke opleidingen, kopstudies en stages worden overgedragen en uitgebreid.

4.6

Conclusie effecten logistieke varianten

De resultaten van de analyse van de combinatievarianten geven antwoord op de derde onderzoeksvraag:
Welke kansen en potenties zijn er?
Afhankelijk van de economische omstandigheden en de keuzes die worden gemaakt kan in de periode tot 2030 het aantal logistieke arbeidsplaatsen met 13.000 toenemen en de toegevoegde waarde
met 2,2 miljard euro per jaar.
Om deze kansen maximaal te benutten is het wel van belang om als regio in te zetten op logistiek als
speerpuntsector en hiermee meer logistieke activiteiten aan te trekken en bestaande uit te breiden.
Uit de analyse komt naar voren dat de variant hotspot onder beide economische omstandigheden
leidt tot meer arbeidsplaatsen en hogere toegevoegde waarde dan bij de variant Twente logistiek. De
verschillen zijn bij beide economische scenario's ongeveer gelijk en bedragen respectievelijk 1.000
extra arbeidplaatsen en 0,3 miljard aan toegevoegde waarde per jaar.
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Ten aanzien van de emissies, en dan specifiek C 0 , N 0 en PM ,5, geldt voor N O en P M dat deze
onder alle omstandigheden aanzienlijk zullen afnemen. De emissie van C 0 door het vrachtvervoer
neemt onder alle omstandigheden toe maar de verschillen tussen de varianten blijven beperkt tot
een 6 procentpunt ten opzichte van 2008.
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Door van logistiek een speerpunt te maken in het bestuurlijk-politiek beleid nemen de kansen voor
Twente om een logistieke hotspot te worden toe. Het beleid zal ondermeer moeten leiden tot een
toename van de capaciteit van de infrastructuur. Ook zal er vanuit het bestuurlijk-politiek beleid nog
nader onderzoek moeten worden gestart naar de kansen en mogelijkheden van een railterminal.
Echter, andere regio's en Europese landen zetten ook in op logistiek als speerpuntsector, zoals onder andere Brabant, Venlo, Emmen-Coevorden, Zwolle-Kampen en Nord- Rhein Westphalen. De
onderscheidende factoren waardoor Twente bestaande bedrijven logistiek kan faciliteren, en nieuwe
bedrijven kan aantrekken, liggen op de volgende vlakken als wordt ingezet op de hotspot functie in
2030:
•

Geografische locatie in Oost-Nederland, op de as van de mainports naar Berlijn, Polen, Rusland
en Scandinavië, en interessant voor bedrijven die hier een markt zien.
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•
•

•

Een synchromodaal transportsysteem: uitstekende verbindingen via de weg, spoor en binnenvaart voor de volumes die van, naar en door Twente gaan.
Goede overslagmogelijkheden in de regio, waardoor doorvoer mogelijk is en Twente als Extended Gate van de haven van Rotterdam kan fungeren.
Ruime faciliteiten op bedrijventerreinen, waardoor logistieke vestigers in de periode 2010-2030
de kavels van hun keuze kunnen krijgen. De kavels zijn bovendien betaalbaar in vergelijking met
andere Nederlandse regio's, alhoewel de aangrenzende Duitse regio's hierin ook een grote concurrent zijn.
Een goede arbeidsmarkt, minder krap dan in andere Nederlandse regio's. Bovendien wordt er
via een 'triple helix' samenwerking ingezet op innovatie, scholing en samenwerking.

De keuze om in te zetten op een logistieke hotspot ontwikkeling in plaats van alleen een logistieke
draaischijf levert Twente niet automatisch ook meer logistieke activiteiten op, ondermeer omdat andere regio's dit ook doen. Toch is het van belang om logistiek bestuurlijk-politiek meer als speerpunt
van het beleid te maken, omdat bij een achterblijvende aandacht bedrijven op termijn zeker voor
andere regio's zullen gaan kiezen.
Door diverse partijen is aangegeven dat op termijn een spoorterminal voor containeroverslag van
belang kan zijn voor een Nederlandse regio, om als logistieke hotspot concurrerend te zijn en te blijven.
Om dit voor elkaar te krijgen is een Actieprogramma Logistieke Hotspot Twente nodig. Dit actieprogramma met een bijbehorende uitvoeringsagenda wordt in het volgende hoofdstuk verder toegelicht.
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Hoofdstuk 5

5.1

Actieprogramma logistieke
hotspot Twente

Onderscheidende elementen hotspot

Uit het vorig hoofdstuk komt naar voren dat er kansen liggen voor 13.000 nieuwe extra arbeidsplaatsen en 2,2 miljard extra toegevoegde waarde, mits de economische ontwikkeling meezit. De realisatie van deze kansen dient, naast een Twents, ook een belangrijk nationaal belang, namelijk het versterken van de internationale logistiek positie van Nederland en daarbij specifiek de rol van Rotterdam als mainport voor Europa.
Omdat deze kansen te kunnen benutten dient Twente zich te onderscheiden van andere regio's. Dit
kan door in te zetten op het aantrekken en faciliteren van hoogwaardige en innovatieve logistieke
activiteiten die een voorkeur hebben voor de marktas Randstad- Noordelijk Europa. Deze hoogwaardige en innovatieve aspecten kunnen op verschillende manieren naar voren komen:
•

•
•

Behandelen van waardevolle producten: V A L en V A S activiteiten voor producten met hoge
waardedichtheid zoals kantoormachines, elektronica en computers. Naast kennis is hierbij logistieke security ook een belangrijk onderwerp.
Behandelen van tijdkritische producten: producten die snel, betrouwbaar en met hoge service
moeten worden behandeld, zoals de diverse food en fashion producten.
Behandelen van arbeidsintensieve producten: producten die veel aandacht van medewerkers
vereisen, zoals electrotechnische producten.

Het hoogwaardige en innovatieve aspect in logistieke activiteiten voor dit soort producten kan vertaald worden naar gerichte aandacht voor deze logistieke activiteiten. Aandacht betekent hier dat de
in de logistieke sector werkende beroepsbevolking in de regio op alle niveaus specifieke kennis,
vaardigheden en ervaring inzet om de opdrachtgever en/of de klant zo goed mogelijk van dienst te
kunnen zijn. Dit kan vertaald worden in de volgende samenvatting van de logistieke visie:
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Twente: logistieke hotspot tussen Randstad en Noordelijk
Visie en uitvoeringsagenda van logistieke regio

Europa

Als schakel tussen Rotterdam en Amsterdam en de grote consumentenmarkten
van Noordelijk Europa heeft Twente een sterke positie ontwikkeld in distributie en logistiek, mede dank zij een sterke
multimodale infrastructuur). De regio heeft de ambitie om zich verder te ontwikkelen tot een grensverleggend centrum voor hoogwaardige, tijdkritische en duurzame logistiek. Twente zet in op versterking van de regierol en uitbouw van geavanceerde Value Added Logistics (VAL) en Value Added
Services (VAS). Daarnaast maakt de regio zich op voor verdere uitbreiding van diensten die de logistieke branche ondersteunen en versterken, zoals onderwijs en zakelijke dienstverlening.
Deze visie is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Twente heeft een rol als top-10 logistieke hotspot in Nederland. De regio ligt vlak naast de immense Duitse consumentenmarkt, en is als locatie zeer geschikt voor einddistributie van goederen in noordelijk Duitsland.
Twente is een goed bereikbare regio met een prettig groen woon- en leefklimaat voor werknemers. De toenemende congestie op de snelwegen en toegangswegen verdient wel aandacht.
Medewerkers uit deze regio hebben een 'no nonsense' mentaliteit met een hoog gevoel voor
ondernemerschap, een hoog kennis niveau en zijn flexibel.
De logistieke bedrijven in de regio hebben uitgebreide ervaring met het opzetten en aanbieden
van logistieke Value Added Services, zoals douane werkzaamheden en garantieafhandeling van
retouren.
De behoefte van bedrijven aan continue logistieke scholing wordt op maat ingevuld door de Universiteit Twente en andere onderwijs instellingen.
De maakindustrie, handel en logistieke bedrijvigheid in Twente vullen elkaar aan, waardoor er
onderscheidende kansen voor samenwerking (bijvoorbeeld transportbundeling) zijn.
Twente is bij uitstek geschikt voor de uitvoering van eindbewerkingen dicht bij de markt voor
hoogwaardige producten met korte levenscycli.
In de regio weten verladers en vervoerders elkaar te vinden om samen tot innovatieve oplossingen te komen.
In de regio werken overheden samen om bedrijven waar mogelijk te faciliteren bij die innovaties.
De gemeenten en andere overheidsorganisaties uit de regio zetten zich maximaal in om vestiging en uitbreiding van hoogwaardige logistieke activiteiten de ruimte te geven.

Regio Twente moet met haar bestuurlijk-politiek beleid ruimte bieden om deze aandacht op innovatief logistiek vlak te geven, en om de kennis, vaardigheden en ervaring op dit vlak op te bouwen. Dit
betekent dat hier continu aan gewerkt en geïnvesteerd moet worden door overheden, intermediairs
en bedrijven:
•

•

Logistieke dienstverleners kunnen door meer samen te werken (Ronde Tafels) kennis en ervaringen over logistieke activiteiten uitwisselen. Dit is lastig op gebieden waarin men direct concurreert, maar bij de voorbereiding op nieuwe wetgeving, het behalen van AEO-licenties en het
bundelen van transportstromen liggen kansen. Men kan ook gezamenlijk en i.s.m. uitzendbureaus medewerkers opleiden en flexibel inzetten.
Overheden moeten op verschillende bedrijventerreinen mogelijkheden voor logistieke vestiging
hebben, en werken hierin al samen. Door een intensievere samenwerking tussen gemeenten
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wordt het mogelijk om snel te schakelen bij een vestigingsvraag, en dit speelt vaak een grote rol
bij locatiebeslissingen. Daarnaast kan samengewerkt worden bij de aanleg van nieuwe en het
verbeterde gebruik van bestaande infrastructuur. Tenslotte kan meer samengewerkt worden bij
de promotie van Twente als logistieke hotspot, waarbij het beste een 'boegbeeld' kan worden
benoemd en ingezet.
•

Intermediairs dienen de samenwerking tussen logistieke spelers in de regio meer te bevorderen, en daarnaast het initiatief te nemen in het opzetten van logistieke innovatieprojecten, tezamen met kennisinstellingen. De Universiteit Twente en Innovatieplatform Twente kunnen zich
hiervoor inzetten, maar ook het UWV, banken en uitzendbureaus kunnen partners zijn. Bij logistieke innovatieprojecten kan gedacht worden aan het naar de regio halen van een ketenregiecentrum of het opzetten van een V A L / V A S Academy.

Verder kent de regio specifieke mogelijkheden tot synergie tussen de maakindustrie, en de logistieke
dienstverlening in de regio. Hierbij kan logistiek als 'enabler' voor de ontwikkeling van de andere
sectoren functioneren. Op het snijvlak van de maakindustrie en de logistiek is het de uitdaging om de
kennis van productieprocessen nog beter dan nu te gebruiken in Value Added Logistics werkzaamheden, en vice versa. De regio heeft mogelijkheden hier meer onderscheidend in Nederland te worden.
Naast een focus op het aantrekken van innovatieve logistieke activiteiten is het ook van belang voor
regionale overheden en intermediairs om in het eigen beleid meer aandacht te krijgen voor coördinatie en afstemming van de logistieke stimuleringsactiviteiten. Het inzicht in het belang van de logistieke sector als één van de pijlers onder de regionale economie is de laatste jaren wat verwaterd, en uit
de mainports en Randstad komt dan ook het geluid dat Twente als logistieke regio minder 'smoel'
heeft dan 10 jaar geleden. Het hernieuwd scheppen van ruimte voor en geven van aandacht aan
innovatief logistiek ondernemen is het kernwoord, en er dient een gecoördineerde en actieve strategie opgezet en uitgevoerd te worden om partijen binnen en buiten de regio bewust te maken en te
overtuigen van de aantrekkelijkheid van de regio als vestigingslocatie, met de mogelijkheid om logistieke innovatieprojecten op te starten, en/of in te stappen. Het REWIN in West-Brabant en de regio
Venlo hebben met een gecoördineerde aanpak de laatste jaren successen geboekt bij het aantrekken en stimuleren van passende regionale logistieke bedrijvigheid, en Twente kan leren van deze
succesfactoren.

5.2

Van visie naar uitvoeringsagenda hotspot

Voor de profilering en opbouw van Twente als logistieke hotspot is een uitvoeringsagenda opgesteld.
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(Ondernemers, Onderwijs en Overheid). Van belang hierbij is dat de geformuleerde economische
kansen voor de logistieke sector o.a. geborgd moeten worden via de regionaal economische ontwikkeiprogramma's en zoveel mogelijk wordt aangesloten bij al bestaande regionale initiatieven.
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De uitvoeringsagenda is opgebouwd uit verschillende thema's die zijn onderverdeeld in de volgende
vier categorieën:
•

Transport-infrastructuur:
er moet voldoende fysieke ruimte (kavels, terreinen) en infrastructuur
(weg, trein, water, lucht) beschikbaar zijn voor logistieke bedrijven om hun logistieke activiteiten
te verrichten.

•

Logistieke bedrijvigheid: Het aantrekken van de nieuwe bedrijven, naast het blijven faciliteren
van bestaande bedrijven, vraagt om een goede promotie van de regio.
Logistieke werkgelegenheid:
de menskracht voor logistieke bedrijvigheid moet beschikbaar
zijn, en de kennis en vaardigheden van medewerkers op alle niveaus moet op peil zijn.
Innovatie en Samenwerking: De regionale stakeholders moeten met elkaar aandacht hebben
voor het bedenken en implementeren van logistieke innovaties om de concurrentie voor te blijven. Door gezamenlijk, op een gestructureerde en gecoördineerde wijze, de uitvoeringsagenda
op te pakken wordt er zo effectief mogelijk aan de positie van de regio als logistieke hot sport
gewerkt.

•
•

Met deze vier categorieën als uitgangspunt kan een top-10 van inhoudelijke en procesmatige logistieke thema's opgesteld worden:

Transport-infrastructuur
1

Modaliteiten. De regio moet via alle modaliteiten goed bereikbaar zijn en blijven. Dit betreft zowel de infrastructuur in de regio als de links met andere regio's. Enkele aandachtspunten zijn de
doorstroming op de A 1 , de opwaardering van de N18, de spoorterminal en het gebruik van goederenvervoer per spoor in het algemeen en het Twentekanaal. Daarnaast moet de C T T als multimodale terminal de ruimte krijgen om verder te kunnen groeien, maar daar lijkt op dit moment
voldoende ruimte te zijn gemaakt. Het gebruik van alternatieve modaliteiten moet bovendien gestimuleerd worden door per bedrijf de mogelijkheden voor duurzame logistiek in kaart te brengen. En tenslotte moet de capaciteit van terminals binnen de bestaande ruimte gemaximaliseerd
worden door innovaties.

2

Bedrijventerreinen
De regio moet op verschillende bedrijventerreinen de ruimte hebben voor
hoogwaardige logistieke activiteiten. Het X L Business Park is hierbij een belangrijke troef, maar
het advies is om de mogelijkheden voor logistieke vestiging op bedrijventerreinen in de gehele
regio gecoördineerd te stimuleren. Het is daarnaast van belang dat verladers onderling, logistieke dienstverleners onderling en verladers en dienstverleners daadwerkelijk uitgaande en inkomende goederenstromen bundelen.

3

Uitbreidingskansen: Logistieke dienstverleners moeten de mogelijkheid hebben om hun activiteiten uit te breiden, zowel qua ruimte (uitbouw vestiging) als inhoud (meer hoogwaardige activiteiten). Op dit moment ondervinden enkele partijen in de regio hierbij weerstand.
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Logistieke
4

Promoten van Twente als centrum voor innovatieve hoogwaardige logistiek. De logistieke
bedrijven in de regio zouden zich beter kunnen organiseren en profileren met de specifieke kennis en positie. Dit kan richting intermediairs en overheden, maar dit moet tevens in samenwerking met logistieke innovaties worden opgepakt en uitgevoerd, zoals het ketenregie concept
(control towers). Dit innovatieve ketenregieproject past in het streven naar meer hoogwaardige
logistiek en moet naast opgezet en uitgevoerd ook gepromoot worden.

Logistieke
5

bedrijvigheid

werkgelegenheid

Opleidingen: Twente moet blijvend investeren in de motivatie en opleidingen van studenten en
werknemers, en hierbij kunnen de Universiteit Twente, CWI, overheden en bedrijven samenwerken. Op de langere termijn is er een dreigend arbeidstekort door demografische ontwikkelingen,
de regio kan voorop lopen in het vinden en uitvoeren van innovatieve oplossingen op dit gebied
om maximale flexibiliteit en inzetbaarheid te bereiken van steeds beter geschoolde werknemers.
Er kunnen bijvoorbeeld operationele masterclass in de uitvoering van V A L A / A S activiteiten in
samenwerking met de Universiteit en hogescholen worden georganiseerd.

Innovatie en samenwerking
6

Samenwerking onder leiding van een kwartiermaker. De samenwerking tussen overheden in
de regio moet beter worden afgestemd en gecoördineerd, waarbij er op regionaal en provinciaal
niveau een 'trekker' moet zijn die zich in persoon en activiteiten sterk maakt voor het onderscheidende "Logistiek met aandacht" profiel van de regio. Een dergelijk boegbeeld ontbreekt nu
nog, maar is als kritische succesfactor essentieel voor het slagen van een uitvoeringsagenda
voor de logistieke visie. Het boegbeeld mag een persoon zijn, maar kan ook een consortium van
partijen zijn die dezelfde visie delen en effectief het werk verdelen.

7

Synergie: De synergetische kansen tussen de maakindustrie, de handel en de logistiek dienen
herkend en benut te worden. Dit kan ondermeer door gezamenlijk een uitdaging te formuleren en
realiseren, waarin de logistieke sector een belangrijke rol speelt. Dit kan de logistiek rondom hitech systemen of nieuwe materialen zijn, maar wellicht ook een andere uitdaging. Het is belangrijk om snel keuzes te maken in deze samenwerking, omdat deze samenwerking 'smoel' kan geven aan de logistieke innovatie in de regio.

8

Samenwerking met regionale initiatieven inclusief Euregio: Op regionaal niveau zijn diverse
initiatieven die raakvlakken hebben met de logistieke sector en de verdere stimulering hiervan.
Dit zijn ondermeer werkgroep acquisitie, duurzaamheidsagenda Twente, Businessplan High
Tech Twente en regionaal havenbeheer. Hiertoe behoort ook de logistiek-inhoudelijke samenwerking met Duitsland en vooral het E U R E G I O achterland. De samenwerking met Munster en
Osnabruck moet op verschillende vlakken worden opgebouwd en geïntensiveerd. Hierbij gaat
het om infrastructuur, vervoersdiensten, distributienetwerken, opleidingen, innovaties en regelgeving.
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9

Samenwerking mainports. De regio moet goed op de hoogte zijn van logistieke trends en ontwikkelingen, en tevens van het beleid van verschillende belanghebbenden buiten de regio, zoals
de havens van Amsterdam en Rotterdam. De mainport Rotterdam is bijvoorbeeld bezig met het
Extended Gate concept in te voeren, waarbij de over- en opslag van containers buiten de fysieke
grenzen van de mainport plaatsvinden, waarbij spoorvervoer een essentieel onderdeel is. De regio heeft voor dit laatste nog beperkt aandacht, waardoor kansen blijven liggen.

10 Verbeteren contacten met partijen buiten regio: De logistieke mogelijkheden en specialismen
van bedrijven in de regio moeten pro-actiever, meer gecoördineerd en effectiever over het voetlicht gebracht worden bij belanghebbende partijen in andere regio's, zoals Rotterdam, Antwerpen
en Duisburg, maar ook bij het Top Team Logistiek. De onderscheidende punten van de regio
(ruimte, infrastructuur, kennis, personeel, beleid) moeten hierbij centraal staan. Regio Twente is
een partij die hierin het initiatief zou kunnen nemen. Deze rol moet dan wel ondersteund worden
door de andere intermediairs en overheden in de regio, terwijl daarnaast de organisatie hiervoor
toegerust zou moeten worden, zowel op beleids-, organisatorische en financieel vlak. Ook de
contacten met de (vak)pers op dit vlak kunnen beter, de binnenlandse concurrentie heeft het op
dit vlak beter voor elkaar.
Conclusie: Om de visie tot verwezenlijking van een logistieke hotspot in Twente inhoud te geven
moeten logistieke dienstverleners, verladers, overheden en intermediaire organisaties in de komende
jaren intensiever en gerichter met elkaar samenwerken. De samenwerking vertaald zich het beste via
een top-10 van thema's in 4 categorieën. Op procesmatig gebied is het hebben van een boegbeeld
op bestuurlijk vlak essentieel voor het boeken van succes.

5.3

Planning en eerste vervolgstappen

Met het voorstel voor een uitvoeringsagenda is antwoord gegeven op de vierde en laatste onderzoeksvraag:
Hoe kunnen de aanwezige kansen en potenties het beste worden

benut?

De thema's van de uitvoeringsagenda kunnen worden onderverdeeld naar acties waarvan op korte
termijn de uitvoering kan aanvangen en acties die vragen om nader onderzoek en of overleg voordat
deze kunnen worden opgestart.
De thema's waarvan de uitvoering op korte termijn kan starten zijn voornamelijk gericht op (bestuurlijk) committent verkrijgen binnen de triple "O". Dit is ook het centrale vertrekpunt voor de verdere
uitvoering van de agenda. Het verkrijgen van dit commitment zal om een aanzienlijke inspanning
vragen. Voorgesteld wordt om hiervoor een kwartiermaker aan te stellen die dit proces coördineert
en trekt. De kwartiermaker gaat de samenwerking tussen de triple "O" structureren. Van hieruit worden acties opgezet om ondermeer Twente te gaan promoten als logistieke regio en formele samenwerkingsverbanden met de grote zee- en luchthavens vorm te geven. De kwartiermaker zal, zeker
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indien meerdere thema's gelijktijdig in uitvoering gaan, ondersteunt dienen te worden door een projectorganisatie.
Thema's die om nader onderzoek vragen zijn ondermeer de kansen van een spoorterminal en het
opzetten van opleidingen. Met name het stimuleren en ontwikkelen van spoor vraagt om een genuanceerde zienswijze, gezien de nauwe relatie met het P H S en de maatschappelijke reacties hierop.
Door onderzoek te doen naar de kansen van de modaliteit spoor, is Twente beter voorbereid op de
discussie rondom de toename van het aantal goederentreinen door de regio, wordt inzicht verkregen
in de mate waarin bestaande knelpunten kunnen worden opgelost, worden de kansen voor verduurzaming van het goederenvervoer in beeld gebracht en is de regio beter voorbereid op vragen uit de
markt.
Figuur 5.1

Uitvoeringsagenda

met fasegewijze

aanpak
2010

2015

2020

2025

2030

Transport-infrastructuur
Modaliteiten: mogelijkheden verkennen spoorterminal
Bedrijventerreinen: logistieke vestigingen stimuleren en coördineren
Uitbreidingskansen: ruimtelijk en inhoudelijk
logistieke bedrijvigheid
Promoten regio Twente als logistieke regio
Logistieke werkgelegenheid
Opleidingen: gezamenlijk investeren in opleidingen
Innovatie en samenwerking
Samenwerking o.l.v, een kwartiermaker en projectorganisatie
Synergie: benut samenhang maakindustrie, handel en industrie
Samenwerking Duitsland: Infra, opleidingen innovaties en regelgeving
Samenwerking Mainports: Extended gateway
Samenwerking met andere regionale initiatieven (oa werkgroep acquisitie,
duurzaamheidsagenda Twente, Businessplan High Tech Twente, regionaal
havenbeheer)
Verbeteren contacten met partijen buiten de regio

Voor de kwartiermaker en het uitvoeren van aanvullend onderzoek dienen tijd en middelen beschikbaar te worden gesteld. Naar de verwachting zullen, in de beginfase, de werkzaamheden van de
kwartiermaker een half tot één F T E beslaan. Een raming van de kosten van het aanvullend onderzoek is op dit moment nog niet mogelijk, omdat nog niet duidelijk is wat de scope van een dergelijk
onderzoek zal zijn.
Mede vanwege benodigd nader onderzoek en of overleg wordt voorgesteld te werken met een fasegewijze aanpak. Dit biedt de mogelijkheid om tussentijdse aanpassingen doen bijvoorbeeld naar
aanleiding van uikomsten van vervolgonderzoek en/of ontwikkelingen in de wereldeconomie.
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Bijlage

2

Toelichting logistiek
sectorhuis

Bij de logistieke sector zijn de eerste gedachten die bij sommige mensen nog steeds opkomen rijdende vrachtwagens en 'dozen langs de snelweg'. Maar deze beeldvorming is achterhaald: de logistieke sector is anno 2011 veel meer dan alleen vervoer en opslag. In verschillende distributiecentra
vinden steeds meer waardetoevoegende activiteiten plaats: van ompakken en labellen tot repareren
en assembleren. Daarnaast worden er meer en meer diensten aangeboden vanuit deze distributiecentra, zoals afhandeling van garanties en diverse marketing- en trainingsactiviteiten.
De Ministeries van l&M en EL&I en het logistieke kenniscentrum DINALOG hanteren al enige tijd het
door T N O opgestelde logistieke sectorhuis als metafoor voor de integrale logistieke activiteiten in
Nederland. Dit sectorhuis omvat de volgende 5 'etages':
1
2
3

4
5

Het fysieke transport en overslag van goederen, vaak uitgevoerd door transportbedrijven en
inland terminals.
De fysieke opslag en warehousing van goederen, vaak uitgevoerd door transportbedrijven,
logistieke dienstverleners en groothandels.
Het uitvoeren van Value Added Logistics (afgekort tot V A L ) , bijvoorbeeld ompakken, labellen,
repareren en assembleren van goederen en Value Added Services (VAS), bijvoorbeeld call
center activiteiten, training en financiële afhandeling van bijvoorbeeld retouren, vaak uitgevoerd
door logistieke dienstverleners.
Het besturen en beheersen van goederenstromen via ketenregie, uitgevoerd door supply chain
managers bij logistieke dienstverleners maar ook bij verladers en retailers zelf.
Het ontwikkelen en aanbieden van support producten en diensten aan de logistieke sector,
bijvoorbeeld material handling producten (stellingen etc), vastgoedontwikkeling, bancaire
diensten, uitzenddiensten en opleidingen. Deze producten en diensten worden vaak aangeboden
door partijen in de zakelijke dienstverlening.

De waarde en werkgelegenheid van deze vijf 'etages' voor de Nederlandse economie is voor 2007
bepaald op 40 miljard Euro aan toegevoegde waarde en 750.000 arbeidsplaatsen. Recentere cijfers
zijn nog niet bekend, maar zullen dit jaar door D I N A L O G opgesteld worden.
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Figuur 1

De waarde en werkgelegenheid

van de sector logistiek voor de Nederlandse
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5. Support activiteiten
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4. Ketenregie

n

3. V A L
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15 support activiteiten:
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• arbeid: oa. uitzend
• kennis: oa. opleid ng
• goederen:oa. material
handling

2. Opslag en
warehousing

1. Transport
en overslag

economie in 2007

Werk: 23.000
A
TW: € 3,4 miljard /
\

Werk: 236.000
TW:€ 11,5 miljard I
Geen
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Werk: 103.000
transport
TW:€ 4,2 miljard
en
opslag

Werk: 255.000
TW:€ 10,8 miljard

Bron.
TNO 2008

y

Logistieke sector exd. support activiteiten (1 t/m 4)
Logistieke sector incl. support activiteiten (1 t/m 5)

Bron: TNO, input voor Commissie van Laarhoven,

Werk: 617.000 {7%
Werk: 746.000 (8,5%)

TW:€ 29,9 mil ard (6%)
TW: €40,2 mi| ard (8°/<$

2008

In de logistiek wordt er meer en meer waarde en werkgelegenheid gecreëerd door bedrijven in het
bovenste deel van het sectorhuis (etages 3 t/m 5). Transport en overslag blijven essentieel, maar
met VAL, V A S en ketenregie kunnen logistieke bedrijven zich onderscheiden van de concurrentie en
zo rendabel blijven werken.
De sector logistiek is dus breder dan alleen de activiteiten van in de sector vervoer en opslag. Ook
de logistieke activiteiten van veel groothandelsbedrijven en distributiecentra van verladers en retailers vallen hieronder, en daarnaast de diverse logistieke supportactiviteiten. Ook in Twente is de
logistieke sector breder dan alleen vervoer en opslagactiviteiten. Een paar voorbeelden:

82

r.

^verijssel
provincie

Gelderland

regio
Twente

Rijksoverheid

v*

Bijlage 3

Deelnemersoverzicht

Bestuurlijk duoschap
Regio Twente
Provincie Overijssel

de heer J . Bron
de heer T.W. Rietkerk

Interviews
Met de volgende partijen binnen en buiten Twente is gesproken in het kader van dit onderzoek:
Binnen Twente:
Buiten Twente:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

CTT
Muller Fresh Food
Nijhof-Wassink
Apollo-Vredestein
Ten Cate Textiles
Heisterkamp Transport
Grolsch
Timberland
X L Business Park
Innovatieplatform Twente
Area Development Twente

12
13
14
15

Haven van Rotterdam
Haven van Antwerpen
Haven van Amsterdam
Euregio

De interviewverslagen zijn vertrouwelijk.

Deelnemers Klankbordgroep
Bedrijventerrein Westermaat
EVO
Euregio
Fietserbond
Kamer van Koophandel
Oost NV
Regio Twente
Rocov
Rover
R W S Oost Nederland
TLN
UT
X L Business Park
Gemeente Dinkelland
Gemeente Enschede
Gemeente Hengelo
Gemeente Losser
Gemeente Tubbergen
Gemeente Twenterand
Gemeente Wierden

de heren A. Wentink en H. Pongers
de heer R. Schasfoort
de heer Krebs en mevrouw M. Maes
de heer W . Koolhoven
de heer H. Immink
de heer H. Ligtenberg
de heer P. Mollink, mevrouw G . Looman, de heer H. Dekker,
de heer L. van der Velde, mevrouw G . Dekker
de heer C. Zandra
de heer Ter Haar
mevrouw F. van Wijk en de heer N. Konings
de heer L. Hepp
de heer C. Knots
de heer L. Hoogenberg
de heer H. Lammers
mevrouw K, van Eek
mevrouw M. Roelofs
de heer E. Steijns
de heer J . Beekman
de heer G . Hofman
de heren H. van Triest en J . Reefhuis

83
provincie

verijsse
provincie

Gelderland

regio
Twente

Rijksoverheid

Groeiscenario's Rotterdam

Bijlage 4

Havenbedrijf Rotterdam heeft specifiek voor de voorspelling van de eigen overslag nieuwe economische groeiscenario's gemaakt. In het verleden weken de overslagprognoses voor de zeehavens in
Nederland vaak behoorlijk af van de prognoses voor de ontwikkeling van het gehele goederenvervoer in Nederland. Dit was ook het geval bij het opstellen van de WLO-scenario's in 2006 door het
C P B . De groei van de overslag was in de zeehavens vaak hoger dan het gemiddelde in heel Nederland, vooral doordat de overslag van containers sterker steeg dan de gemiddelde groei van het goederenvervoer in Nederland. Deze ervaring maakte dat het Havenbedrijf Rotterdam voor haar nieuwe
strategische Havenvisie 2030 vier specifieke scenario's heeft laten ontwikkelen voor de verwachte
groei in overslag t/m het jaar 2030:
Figuur 5.2
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1

Global Economy+ (GE): een relatief hoog groeiscenario, uitgaande van sterke groei van de
wereldhandel en verdere globalisering, gecombineerd met een lage olieprijs, gebaseerd op
het oorspronkelijke WLO-scenario Global Economy van het C P B .
European Trend (ET): een gematigd groeiscenario met minder sterke groei van de wereldhandel, en voortzetting van bestaand beleid, gebaseerd op het oorspronkelijke W L O scenario Transatlantic Market van het C P B .
High Oil Price (HOP): een gematigd groeiscenario, gebaseerd op een hoge olieprijs, en een
strikt milieubeleid, en een relatief snelle verduurzaming van industrie en logistiek.
Low Growth (LG): een laag groeiscenario, waarbij de economische ontwikkeling op mondiaal niveau sterk achterblijft.

2

3
4

Elke scenario kent zijn eigen ontwikkelingen ten aanzien van ondermeer economische groei, wereldhandel, olieprijs en milieubeleid. In figuur 5.3 is dit schematisch weergegeven. Met name de ontwikkelingen ten aanzien van olieprijs en milieubeleid zijn relevant voor de verdelingen van het goederenvolume over de verschillende modaliteiten. Een hogere olieprijs zal de energie-efficiënte binnenvaart uit kostenoverweging extra aantrekkelijk maken. Een stringenter milieubeleid zal de duurzame
modaliteiten spoor en binnenvaart waarschijnlijk middels regelgeving extra stimuleren. Een mogelijk
voorbeeld hiervan is het invoeren en/of verhogen van toltarieven voor vrachtauto's zoals de Duitse
Maut. Andersom zal ook gelden dat een lagere olieprijs en minder milieuregelgeving ertoe zal leiden
dat relatief veel gebruik zal blijven worden gemaakt van het wegtransport. Deze modaliteit is zeer
flexibel en is onder deze omstandigheden ook goedkoop.
Figuur 5.3
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Colofon
In opdracht van de Stuurgroep A1-zone is in vervolg op vaststelling van de MIRT Verkenning A l zone het onderzoek "Logistieke Draaischijf Twente: De regio als concurrerende hotspot" uitgevoerd.

Samenstelling Stuurgroep A1-zone
Dhr. G . J . Kok MDR, voorzitter
Dhr. H. Borst, Ministerie I & M
Dhr. J . Bron, Gemeente Hengelo
Mevr. J . Cuperus, Rijkswaterstaat
Dhr. T. Schouten, Regio Twente
Mevr. C. Bieze, Provincie Gelderland
Mevr. M. van Hees, G e m . Enschede
Dhr. J . Penninx, Stedendriehoek
Dhr. D. Slangen, Ministerie I & M
Mevr. M. Blom, Ministerie I & M
Dhr. T. Rietkerk, Provincie Overijssel
Ir. J.J. Vogelaar, programmamanager A1-zone

Samenstelling projectgroep
G. Niezink, Regio Twente (ambtelijk opdrachtnemer)
A. Timmerhuis, Regio Twente (projectleider)
H. Haaksema, Regio Twente (Beleidsadviseur economische zaken)
S. van der Steen, Regio Twente (Beleidsadviseur leefomgeving)
L. van Asselt, Regio Twente (Beleidsadviseur duurzaamheid)
F. Tax, gemeente Almelo (beleidsadviseur economische zaken)
H. Vrancken, gemeente Hengelo (beleidsadviseur economische zaken)
M. van Velzen, gemeente Enschede (beleidsadviseur economische zaken)
A. van Oss, gemeente Oldenzaal (beleidsadviseur economische zaken)
J. Meijer, gemeente Hof van Twente (beleidsadviseur mobiliteit)
J. Walman-Mostert, provincie Overijssel (projectleider bedrijventerreinen)
I. Bakker, Ministerie i&M (beleidsadviseur ruimte)
P. Schilderink, Ministerie EL&I (beleidsadviseur economische zaken)
P. Boukema, Rijkswaterstaat Oost-Nederland (adviseur verkeer en vervoer)
R. Oostermeijer, Platform Goederenvervoer Twente (hoofd beleidszaken V N O - N C W Midden)

Bij het onderzoek is betrokken:
Buck Consultants International

Adresgegevens
Programmateam A l - z o n e
Luttenbergstraat 2
8012 E E Zwolle
Datum
25 november 2011
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