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FACILITEER DUURZAME HANDEL EN LOGISTIEK IN ZEELAND 
 

I. Inleiding 
 
 Meer dan 350 bedrijven die lid zijn van evofenedex, zijn gevestigd in Zeeland. Winkelbedrijven, 
industriële ondernemingen, handelshuizen, bouw- en servicebedrijven. Het is een kleine greep uit 
het type bedrijven dat bij ons is aangesloten. Samen zorgen we ervoor dat goederen probleemloos 
van A naar B komen. Goederen komen Zeeland binnen over het water, de weg, het spoor of via 
buisleidingen. Deze goederen slaan bedrijven soms tijdelijk op of worden bewerkt. Dit is een 
complex proces waarbij een vlotte afhandelingen naar de klant essentieel is. Dat belang, van een 
ongestoorde goederenstroom ten faveure van de economie en de werkgelegenheid van de BV 
Nederland, is het belang waar we bij evofenedex primair voor aan de lat staan.  
 
En als onze leden internationaal actief zijn, werken ze binnen onze vereniging ook samen om de ex-

en importkansen van het collectief te maximaliseren. Natuurlijk altijd met oog voor de omgeving en 

de toekomstige generaties. De provincie Zeeland is daar, als hoeder van de openbare ruimte, 

provinciale wegen en de regionale economie, sinds jaar en dag een belangrijke partner bij. Dat 

partnerschap willen we ook graag in een volgende periode bestendigen. Daarom doen wij u met dit 

schrijven een aantal concrete ideeën toekomen voor een volgende bestuursperiode. 
 
 

II. Maak ondersteunend beleid om exportkansen te vergroten 
  
  In 2015 exporteerde Zeeland voor 6,2 miljard euro aan goederen. Momenteel exporteert de 
provincie Zeeland bijna 8% van alle goederen, voornamelijk voeding, dranken en chemische 
producten, naar het Verenigd Koninkrijk.1 Bedrijven die handelen met het VK gaan een onzekere tijd 
tegemoet. Om de economie de komende jaren te laten groeien in Zeeland is ondersteunend beleid 
nodig om de exportkansen te vergroten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We hebben waardering voor Impuls Zeeland en haar kracht om bedrijven te ondersteunen en te 
adviseren. Veel middelgrote en grotere MKB bedrijven met groeipotentie hebben daar behoefte 
aan. Om naast innovatiekracht ook de export te bevorderingen denken wij aan de volgende stappen: 

                                                                 
1 CBS 2016. 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/34/vooral-holland-en-brabant-drijven-handel-met-vk


  
1. Inventariseer nog niet ontsloten exportpotentieel bij middelgrote- en grote MKB bedrijven; 

 
2. Initieer een ondersteuningsprogramma om het exportpotentieel van Zeeuwse MKB 

bedrijven om te zetten in daadwerkelijk succesvol internationaal ondernemen; 
 

3. Ontwikkel binnen dat programma een instrumentarium voor concrete ondersteuning bij het 
inrichten van exportprocessen in de vorm van vouchers of projectfinanciering; 

   
Met een dergelijke agenda helpt de provincie het export potentieel van het MKB in Zeeland te 
ontsluiten. En daarmee de eigen welvaart te vergroten en eerlijke, wereldwijde handel te 
stimuleren.  
 
 

III. Logistiek begeleiden naar een duurzame en innovatieve toekomst 
  
Om de werkgelegenheid en de sterke handelspositie van alle ondernemingen in Zeeland te stutten is 
duurzame en kwalitatief hoogwaardige logistieke dienstverlening onontbeerlijk. Sterke en goed 
bereikbare zee- en luchthavens, een hoogwaardig provinciaal en rijkswegennetwerk, veilige vaar- en 
spoorwegen en afdoende regionale overslagpunten zijn een randvoorwaarde voor succesvol 
(internationaal) ondernemen. De goede infrastructuur in Nederland heeft bijgedragen aan het 
ontstaan van de gezonde Nederlandse economie. Daarnaast heeft het veel werkgelegenheid 
gecreëerd. In Nederland mogen we absoluut trots zijn op onze infrastructuur, zo blijkt uit het Global 
Competitiveness index 2017-2018.2 Om deze infrastructuur op niveau te houden, werkgelegenheid 
te creëren en competitief te blijven met andere economieën zijn verdere investeringen nodig.  
 
Zeeland telt momenteel bijna 1.500 logistieke bedrijven.3 Met de ontwikkeling van een programma 
voor logistieke optimalisatie, een ondersteuningsfonds voor de verduurzaming van transport en 
investeringen voor goede en veilige infrastructuur, kan dit aantal bedrijven toenemen. Zeeland heeft 
met de Zeeland Seaports een goede troef in handen voor een optimaal functionerend logistiek 
systeem. Maar de transitie naar een duurzamer- en innovatief logistiek systeem dat de uitdagingen 
van morgen aan kan, vraagt ook om overheidsbegeleiding. Juist ook vanuit de provincie Zeeland. Dit 
is een randvoorwaarde voor handels- en productiebedrijven om duurzaam te kunnen groeien, meer 
werkgelegenheid in Zeeland te creëren en zo ons gezamenlijke welzijn te bevorderen. 
 
 

 

 

Wij vragen u daarom in de komende Statenperiode werk te maken van:  
 

1. Een programma voor logistieke optimalisatie, begeleiding van bedrijven bij de modal shift 
van weg naar spoor en water. Innovatieve infrastructurele maatregelen /pilots die de 
doorstroming van het goederenvervoer over de weg bevorderen. Maar ook ondersteuning 
bij het versterken van de digitalisering van logistieke processen om samenwerking tussen 
ketenpartners sneller te faciliteren.  

                                                                 
2 Het rapport beoordeelt 137 economieën op bijvoorbeeld infrastructuur. 
3 Logistieke Monitor 2014. 

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/countryeconomy-profiles/#economy=NLD
https://www.kvk.nl/download/Pers_KvK_Logistieke_Monitor_Regional_Benchmark_tcm109-389027.pdf


2. Een ondersteuningsfonds voor verduurzaming van transport: De verduurzaming van alle 
voertuigen wordt gestuwd door Europees en nationaal beleid. Om binnenstedelijke 
distributie emissievrij te maken is echter een stevige impuls nodig om de noodzakelijke 
laadinfrastructuur te faciliteren. De provincie kan hier een onderscheidende rol spelen om 
de steden van Zeeland emissievrij te laten bevoorraden.  
 

3. Investeren in afdoende en veilige infrastructuur Om de goederenstromen in Zeeland schoon, 
veilig en snel te kunnen blijven faciliteren zijn investeringen in meer capaciteit en veiligheid 
in de infrastructuur gewenst. Concreet vertaalt zich dat in een ondersteunende lobby 
richting het Rijk voor versnelde aanpak van de N59 Hellegatsplein - Zierikzee, de aanpak van 
de N256 tussen Goes en Noord-Beveland, het opzetten van snelle en veilige verbindingen 
naar het achterland, in het bijzonder Antwerpen en Gent.  

 

 

IV. Samen verder  
 

Samen met overheden op alle niveaus willen we werken aan een welvarend, gezond en schoon 
Nederland en dus ook Zeeland. Het bevorderen van de doorstroming van goederenvervoer over het 
spoor, water en de weg zijn hierbij cruciaal. Daarbij weten we dat opgaven ook wat vragen van 
onszelf. Succesvol ondernemen kan alleen als daar blijvend maatschappelijk draagvlak voor is. Door 
samen projectmatig de verduurzamings- en innovatieopgaven aan te pakken, maken we niet alleen 
het verschil voor onze leden, maar ook voor de rest van Nederland. Wij kijken dan ook erg uit naar 
een verdere samenwerking. 
 
 

 

 

 

   

  




