Keteninitiatief CO2-prestatieladder

HAVENGEBONDEN ONDERNEMERS SMALLINGERLAND
Deelnemers initiatief zijn Van der Wiel Transport BV, Kijlstra BV, Agrifirm, Sterk BV en SMST (in de
toekomst: Veenbaas). De deelnemers van het initiatief hebben zich verenigd in de havengebonden
ondernemers Smallingerland.
Inhoud keteninitiatief
De havengebonden ondernemers, Gemeente Smallingerland en Provincie Fryslân onderzoeken de
mogelijkheden om een toekomstbestendige vaarverbinding aan te leggen van het Prinses
Margrietkanaal naar de haven van Drachten. Het Prinses Margrietkanaal is onderdeel van het
Europees netwerk van de grootste binnenvaartschepen. De vaarweg naar de haven van Drachten is
op dit moment niet geschikt voor deze grote schepen.
Er zijn drie belangrijke redenen voor dit project:
1. Vervoer over water is van groot belang voor bedrijven die zich vestigen of gevestigd zijn in de
haven van Drachten. Het Prinses Margrietkanaal is geschikt voor de grootste
binnenvaartschepen (Klasse Va), maar de zijtakken, zoals naar Drachten, zijn daarvoor niet
geschikt. Dat betekent dat vooral bedrijven die afhankelijk zijn van aan- en afvoer van
bulkgoederen (zand, grint, grond) een concurrentienadeel hebben.
2. De kleinere klasse IV schepen die nu de haven van Drachten aandoen zullen de komende
jaren verdwijnen, ze worden ook niet meer gebouwd. Voor de lange termijn is het daarom
van belang om de haven te ontsluiten voor de grotere schepen. Hiermee wordt voorkomen
dat het vervoer per as gaat toenemen.
3. Friesland is bekend om de watersport. Op veel plaatsen
gaan recreatie- en beroepsvaart samen, maar het is niet
ideaal. Zeker op de smallere vaarwegen kan dit leiden
tot gevaarlijke situaties en overlast. Er wordt dan ook
onderzocht op welke wijze deze twee gebruikersgroepen
zoveel mogelijk van elkaar gescheiden kunnen worden.
De huidige vaarweg loopt door het Nationaal Park De
Alde Feanen. Een van de belangrijkste natuurgebieden in
Noord Nederland. De beroepsvaart heeft effecten op de
water- en luchtkwaliteit en dus op de natuur. Alle reden
dus om te zoeken naar een oplossing die een win-win
oplevert voor zowel de economie, de recreatie als het
milieu en de natuur.
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