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Management Samenvatting 

In 2013 werd logistiek in Gelderland getypeerd als ‘sleeping giant’: veel potentie maar nog niet in 

actie. Sindsdien is er veel gebeurd. Logistiek is in de afgelopen jaren herontdekt en de samenwerking 

tussen ondernemers, overheden en onderwijs (de triple helix) is verbeterd. De samenwerking in en 

tussen de drie logistieke hotspots in Gelderland (Nijmegen e.o., Liemers-Achterhoek, Rivierenland) is 

verder vormgegeven als ‘familiaire’ samenwerking in Logistics Valley.   

Met de naam Logistics Valley duiden we het samenwerkingsverband tussen de drie logistieke 

hotspots gelegen in de Gelderse Corridor, met het doel de logistieke sector in Gelderland verder te 

versterken. Door onderling meer samen te werken binnen de triple helix is het doel om een sterke 

logistiek in Gelderland te realiseren. Dit door het initiëren en uitvoeren van gezamenlijke projecten, 

door het ontwikkelen en delen van kennis en het gezamenlijk uitdragen van de meerwaarde van de 

Gelderse Corridor. Dit dient te leiden tot economische groei, bijdragen aan maatschappelijke 

opgaven als duurzaamheid, innovatie, energie en milieu, als ook het borgen van de goede 

leefomgeving met natuur en cultuur. 

Projecten op het gebied van arbeidsmarkt, innovatie en duurzaamheid zijn sinds 2017 door 

ondernemers opgepakt. En Logistics Valley heeft de Gelderse logistiek nationaal en internationaal op 

de kaart gezet met gerichte branding-, communicatie- en acquisitie-acties. 

Hierdoor is er een solide basis gelegd, waarin partijen elkaar lokaal, regionaal en nationaal weten te 

vinden en te binden. Maar nu is het tijd om door te pakken, want we willen en moeten DOOR: 

Duurzaam, Ondernemersgedreven, Overheid & onderwijs faciliterend, Resultaatgericht. Daarom 

hierbij het meerjarenprogramma voor de komende vier jaar, bedoeld om de Coalitie van de Provincie 

Gelderland op te roepen om de daad bij het woord te voegen en de logistiek in de komende 

coalitieperiode te blijven ondersteunen. Conform de wens van alle coalitiepartijen zoals uitgesproken 

tijdens het door Logistics Valley georganiseerde logistieke debat op 13 maart 2019 in het Gelredome.  

Logistics Valley wil graag het logistieke ecosysteem verder ontwikkelen. Daartoe is het nodig om: 

1. Bestuurlijk, vanuit visie, het fundament te vormen onder onze missie ‘samen sterk voor logistiek 

in Gelderland’ 

2. Via ondernemersgedreven projecten, zowel strategische onderzoeksprojecten als concrete 

samenwerkingsprojecten, een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van ondernemers en de 

regio’s. 

3. Via eigen bijeenkomsten, website, social media, aanwezigheid op evenementen en publicitaire 

acties te laten zien dat logistiek in Gelderland zich ontwikkelt en er toe doet. 

 

Het meerjarenprogramma 2021 t/m 2024 bouwt voort op de basis die in de afgelopen jaren is 

gelegd, verstevigt het logistieke ecosysteem en geeft ruimte tot verdere professionalisering en nog 

meer impact in het logistieke ecosysteem, in een goede balans tussen welvaart en welzijn.  Om aan 

te sluiten op nationale initiatieven en regionaal de betrokkenheid van partners nog verder te 

vergroten, vragen we, naast bestuurlijke support, een financiële investering van vijf miljoen euro aan 

de Provincie Gelderland waarmee we ondernemersgedreven projecten en de ondersteunende 

organisatie co-financieren gedurende vier jaar. Ondernemingen, lokale overheden en onderwijs- en 

onderzoekspartijen dragen uiteraard ook bij, in cash en inzet in natura, zodat uiteindelijk een 50-50 

verdeling van inzet benaderd wordt.   

 

Samen gaan we DOOR met logistiek in Gelderland! 
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Logistiek groeit, logistieke ecosystemen maken dit mogelijk 
 
In de afgelopen 10 jaar was er een sterke groei van logistiek, door onder andere de aanhoudende 
economische groei en de doorbraak van e-commerce. In Nederland en België zijn er nu ruim 3.000 
DC’s van meer dan 2.500 m2 (met in totaal ruim 45 miljoen m2 aan oppervlak). De activiteiten in 
distributiecentra zorgen voor creatie van economische waarde en werkgelegenheid in logistieke 
regio’s, en in veel logistieke hotspots heeft meer dan 1 op de 10 mensen een baan met logistieke 
inhoud. Logistieke activiteiten en distributiecentra zijn dus belangrijk voor de economische 
ontwikkeling van regio’s in de Benelux, en er is hierbij een clusteringseffect in hotspots. Deze 
hotspots vormen tezamen hoogwaardige goederenvervoercorridors met toenemende aandacht voor 
bovengemiddelde knooppunten in het MIRT programma. Per jaar vestigen ca. 60 tot 70 buitenlandse 
partijen hun logistieke operaties in Nederland, waarvan ongeveer een kwart dit met een eigen 
distributiecentrum zelf doet en de overige 75% deze logistieke operatie uitbesteed aan een 
dienstverlener. 
 
De logistieke regio’s staan voor een uitdaging; hoe zorg je er voor dat je als regio zo aantrekkelijk 
mogelijk bent voor uitbreiding van bestaande en vestiging van nieuwe logistieke activiteiten? Als 
regio moet je daartoe investeren in het logistiek ecosysteem, waarin bedrijven, overheden en 
kennisinstellingen (de triple helix) met elkaar het beste klimaat voor logistieke groei en 
samenwerking scheppen. Het regionaal logistiek ecosysteem, zoals weergegeven in onderstaande 
afbeelding, bestaat uit vier thema’s waar samen aan gewerkt moet worden:  
 
1. Voldoende marktomvang en kansen voor business development voor logistieke operaties 

2. Aantrekkelijke fysieke bedrijfsomgeving voor logistieke faciliteiten, zoals geschikte kavels met 
goede multimodale ontsluiting 

3. Ontwikkeling arbeidsmarkt zodat goed personeel beschikbaar komt en blijft 

4. Hoge mate van innovatie en duurzaamheid in logistieke operaties 

Deze vier thema’s vormen voor Logistics Valley ook het ‘vizier’ waarmee we werken aan verdere 

verbetering van het logistieke ecosysteem in onze hotspots. 
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Logistics Valley ontwikkelt zich goed 

In 2013 liet de Provincie onderzoek 

doen naar het logistiek DNA in Zuid-

Gelderland. Uit het onderzoek naar 

acht concurrentiefactoren ten 

opzichte van andere logistieke 

regio’s in Nederland kwam de 

conclusie ‘Zuid-Gelderland is een 

sleeping giant’. Er liggen veel 

kansen voor logistiek, maar dan 

moest er wel actie komen. Die actie 

is er gekomen! 

Het coalitieakkoord 2015-2018 

zette in op zes gebiedsopgaven, 

waaronder de Gelderse Corridor. 

De Gelderse Corridor kreeg het 

thema logistiek mee, met 

mogelijkheden om tot logistieke 

strategische projecten te komen.  

De nadere uitwerking heeft vorm 

gekregen in het Provinciale 

‘Programma Logistiek als Gelderse motor 2016-2019’, onder aanvoering van de gedeputeerde 

Mobiliteit en Logistiek en haar programmateam Logistiek en Goederenvervoer. 

De provincie pakte haar rol in het internationale Rhine-

Alpine corridor overleg: Gelderse Corridor als duurzame, 

veilige en betrouwbare schakel in de multi-modale 

ontsluiting van de Europese Economic/Blue Banana, met de 

RhineAlpine Corridor als logistieke slagader. Maar ook de 

North Sea Baltic corridor die via de A12 oostwaarts loopt.  

De Provincie heeft de mogelijkheden voor een stop van de 

Betuwelijn, de Rail Terminal Gelderland,  opgepakt.  

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) is met haar 

lector logistiek en de participatie in het landelijke KennisDC 

Logistiek initiatief ingestapt. De huidige logistieke KennisDC's 

vormen een landelijk dekkend netwerk van (logistieke) 

Kennis Distributie Centra (KennisDC's) met een slimme 

onderlinge samenhang en samenwerking. Het doel hiervan is 

een betere en intensievere interactie te realiseren tussen 

het werkveld, maar ook tussen de logistieke HBO 

kennisinstellingen onderling én het - in ieders belang - 

samenhangende speelveld van kennis & innovatie. 

HAN/KennisDC Logistiek Gelderland is een belangrijke 

partner voor strategische projecten in Logistics Valley. 

De Gelderse ROC’s zijn een belangrijke partners voor de hotspots als het gaat over opleiding van 

instroom (scholieren regulier onderwijs) alsmede cursorisch onderwijs voor bijscholing van logistiek 

personeel. Ook hebben de Gelderse ROC’s een belangrijke rol in de ondernemersgedreven projecten 

gericht op het thema arbeidsmarkt en hebben zij het RIF-project ‘Beroepsonderwijs in Logistics 

Valley’ opgestart en ontwikkelen daarin een nieuwe, ondernemersgedreven aanpak om jong talent 
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klaar te stomen voor instroom in de logistiek. En is de ontwikkeling van het Practoraat en de rol van 

de Practor vormgegeven (parallel aan de rol van Lectoraat en Lector voor HBO). 

Om het thema duurzaam transport en de CO2-reductie in de transportsector te bespreken, heeft de 

voormalige Stadsregio Arnhem Nijmegen de Denktank Duurzame Logistiek opgericht. In deze 

denktank spreken bedrijfsleven, onderwijs, overheden (triple helix) en intermediaire organisaties 3 à 

4 keer per jaar met elkaar over de kansen en mogelijkheden voor verduurzaming van het transport. 

Nadat de Stadsregio Arnhem-Nijmegen is opgehouden te bestaan heeft de Provincie dit initiatief 

gecontinueerd, maar dan wel op het niveau van de Gelderse Corridor.  

In de afgelopen drie jaar hebben de drie logistieke hotspots in Gelderland zich ontwikkeld. Elk met 

een eigen historie, een eigen regionale dynamiek en een eigen ambitie en aanpak. In 2017 hebben de 

drie hotspots, de provincie, HAN en ROC’s zich verder georganiseerd tot een ‘familiaire 

samenwerking’ en de installatie van een Bestuurlijk Overleg Logistics Valley (BO-LV). Ook is de visie 

Logistics Valley opgesteld en is in het najaar van 2017  via een ondernemers-ronde langs de drie 

hotspots opgehaald welke kansen en knelpunten de logistieke ondernemers zien, en welke als basis 

voor het programma en de projecten is gebruikt. Bestuurders hebben in december 2017 de eerste 

projecten ‘vastgesteld’. Bestuurders hebben leiderschap getoond en samen in het BO-LV Logistics 

Valley verder bestuurlijk vorm gegeven. 

In 2018 is de coördinator Logistics Valley vanuit OostNL gestart, en ook is de internationale acquisitie 

vanuit Logistics Valley opgepakt via OostNL.  

De drie logistieke hotspots worden elk geleid 

vanuit een bestuur waarin de Triple Helix 

vertegenwoordigd is. Zo blijven ondernemers 

uit de hotspots aangehaakt op de specifieke 

kenmerken van de hotspots, terwijl het 

totaal bijdraagt aan de sector en thema 

logistiek als geheel. Per hotspot is er een 

regisseur (‘werker’) in de hotspot die samen 

met de Provincie Gelderland, Oost NL, de 

HAN en ROC ideeën van ondernemers  tot 

samenwerkings-projecten ontwikkelt waar 

ondernemers de lead in hebben.  

 

De eerste resultaten die mede dankzij Logistics Valley zijn gerealiseerd: 

a) Vanuit de branding en communicatie Logistics Valley is  deelgenomen aan de Provada, München 

Messe ism NDL 2019, een nieuw gedragen logo voor Logistics Valley en haar hotspots, de 

nieuwe website www.logisticsvalley.nl , hebben we het gastheerschap voor de Logistiekdag 

2019 voor logistieke professionals naar Logistics Valley gehaald en ook voor 2020 en 2021 

vastgelegd. 

b) Ondernemersgedreven projecten zijn gestart, met focus op de thema’s arbeidsmarkt en 

innovatie&duurzaamheid, zoals Brandstoftransitie Zero Emissie project (tien ondernemers TCO), 

Dag van de Logistiek 2018 (ca 1500 personen) voor imago/profilering en arbeidsmarkt, VIsion 

Supported Truck docking Assistant (Interreg ism HAN), Project Beroepsonderwijs in Logistics 

Valley (RIF samenwerking van de drie ROC’s), Huis van de Logistieke Samenwerking en Clean 

Energy Hubs Truck Parking. Hitachi/DHL Zaltbommel hebben een gezamenlijk 

energievoorziening op Park de Wildeman gerealiseerd (gebruik restwarmte) en Lidl heeft op 

Park15 zwaar ingezet op duurzaamheid bij bouw en operatie. 

  

Logistics Valley laat zich als volgt samenvatten:  

• In top tien logistieke hotspots van Nederland  

• Ligging in een voor Nederland en Europa 

belangrijke Rhine-Alpine goederencorridor 

(Gelderse corridor) 

• Circa 100.000 banen in logistiek in 

Gelderland verspreid over circa 15.000 

bedrijven  

• Gemiddeld 11% van de werkgelegenheid zit 

in de logistiek  

• Met circa 15% van de behaalde toegevoegde 

waarde van de BV Nederland  

http://www.logisticsvalley.nl/
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c) Vanuit het thema business development, zijn door (inter)nationale acquisitie in Gelderland 

geland: In de regio Nijmegen zijn dit DHL Supply Chain, Jusda (onderdeel Foxconn group), Lidl DC 

en KraftHeinz (behoud). Voor de regio Rivierenland zijn dit oa. Mainfreight, DHL Parcel, Wolf 

Steel Dit resulteert in ca 800 extra banen. Goede onderlinge acquisitie afstemming met 

gemeenten (overleg om bedrijven te behouden en prospects te acquireren in Gelderse 

Corridor).  

d) Vanuit het thema fysieke Infrastructuur: initiatief van de Rail Terminal Gelderland (RTG bij 

Valburg), doortrekken A15 op A12 (Bemmel/Duiven), MIRT A50 Bankhoef en A1/A30 Barneveld, 

groei binnenvaart-terminal Nijmegen (grootste binnenhaven EU en zeehaven) en start 

binnenvaartterminal Doesburg. 

Dat de samenwerking in en tussen de drie 

hotspots zich goed ontwikkelt valt onder andere 

af te meten aan de stijging van de drie hotspots 

op de nationale lijst van 28 logistieke hotspots in 

Nederland (zie afbeelding hiernaast), en de 

goede ranking op de eerste WDP-lijst van de 40 

krachtige regionale logistieke ecoystemen in 

Nederland (zie volgende pagina). 

De top-40 van regionale logistieke ecosystemen 

in Nederland (BCI voor WPD) laat zien dat de 

meest krachtige ecosystemen ruimte geven aan 

een combinatie van verschillende soorten 

logistiek en warehouses: Europese 

distributiecentra, nationale en stedelijke 

distributie, e-commerce en ook 

knooppuntlogistiek. De huidige top-10 van 

regionale ecosystemen ligt op of aan de 

belangrijkste transportcorridors van de 

Randstad naar Duitsland en België, en dus ook 

Gelderland, op nummer 5! Ook hierbij wordt het 

‘vizier’ gebruikt met de vier thema’s zoals 

eerder beschreven. 
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De impact van Logistics Valley in 2015-2019: 

1. Samenwerking logistieke hotspots Rivierenland, Nijmegen e.o. en Liemers-Achterhoek in 

Logistics Valley. 

2. Bijeenkomen van Gelderse Corridor, Logistics Valley, Rhine-Alpine, Kennis DC Logistiek 

Gelderland / HAN, ROC’s, Denktank Duurzame Logistiek e.a.. 

3. Start van meerdere logistieke ondernemersgedreven projecten en strategische projecten 

onder de vlag van Logistics Valley. 

4. De drie hotspots functioneren meer en meer als aanspreekpunt om (onafhankelijk) te 

adviseren in mobiliteitsvraagstukken door de diverse gemeenten, VNO-NCW, 

Rijkswaterstaat etc. Het gaat om deelname aan MIRT bijeenkomsten, (Bankhoef, A 15, 

bovengemiddelde knooppunten Tiel en Nijmegen) maar ook advisering op 

mobiliteitsvraagstukken door de mobiliteitscommissie VNO-NCW ( bv. milieuzonering 

steden) of gemeenten (max. laadvermogen Waalbrug). Deze aanspreekfunctie is vooral het 

gevolg van het feit dat genoemde gremia de hotspots als een serieus (georganiseerd) 

overlegorgaan van de logistieke bedrijfstak in de regio zien. Deze aanspreekfunctie wordt 

geïntensiveerd. 

5. Nieuw logo, website en communicatie Logistics Valley op social media, bijeenkomsten en 

beurzen. Inclusief bezoek van Koninklijk Paar en CvdK aan Logistieke Hotspot Rivierenland. 

6. Internationale acquisitie voor de drie hotspots (en breder Gelderland) collectief 

georganiseerd. 

7. Stijgende lijn in de nationale ranking van de drie Gelderse logistieke hotspots en goede  

ontwikkeling binnen de hotspots (ieder op eigen wijze). 

8. Het enige provinciale debat in Nederland met als thema logistiek werd in Gelderland 

gehouden (maart 2019), en alle coalitiepartijen waren aanwezig en spraken hun steun voor 

logistiek in de komende coalitieperiode uit! 
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DOOR: werkprogramma 2021 t/m 2024 

Ondanks mooie eerste resultaten in de afgelopen drie jaar is de logistieke samenwerking vooral van 

de lange adem, zoals helder werd bij het bestuurlijke bezoek aan de logistieke hotspot Venlo in 2017. 

Hun les na 19 jaar (!) intensief samen optrekken in de triple helix: samen een sterk logistiek cluster 

bouwen doe je niet even maar vraagt een langdurig commitment! 

Dat geldt ook voor Logistics Valley; we zijn net gestart. Zo is er zeker nog meer impact te maken, die 

we dan ook als onze ambitie voor de komende vier jaar meenemen: 

1. Nog meer ondernemersgedreven samenwerkingsprojecten uitvoeren, met name op de 

belangrijke thema’s arbeidsmarkt en innovatie&duurzaamheid. De kansen en knelpunten uit de 

ondernemers-inventarisatie in 2017 zijn nog lang niet allemaal opgepakt. We zullen deze ook 

moeten herijken en actualiseren met de ondernemers. 

2. Nog hechtere samenwerking tussen de hotspots, gecombineerd met eenduidige uitstraling. 

Onder andere door gebruik van dezelfde logo’s  en naamgeving. Maar wel altijd met oog voor 

decentrale eigen-aardigheden, temeer omdat ondernemers hun regio van groot belang achten: 

decentraal ondernemersgedreven en centraal wat slim is. Inclusief aansluiten bij initiatieven in 

of rondom Gelderland. 

3. Samen communiceren en acquireren als Logistics Valley, nationaal en internationaal. 

4. Profileren en bijdragen aan een beter imago van de bedrijfstak logistiek, en daarmee een 

toekomstbestendige logistiek. Denk daarbij ook aan de discussie rondom verdozing en de 

oplossingsrichting van clustering en meerwaarde, in een goede balans tussen welvaart en 

welzijn in Gelderland. 

5. Versoepelen van de financieringsmogelijkheden voor ondernemersgedreven projecten: 

doorlooptijd en complexiteit van de aanvragen via het reguliere subsidiekanaal van de provincie 

moet beter / anders / sneller. 

 

Om impact te maken door de kansen voor onze ondernemers te benutten, het logistieke 

ecosysteem nog krachtiger te maken zodat onze concurrentiepositie verbetert en de Gelderse 

Corridor te verstevigen als waardevol deel van de Europese corridors moeten én willen we DOOR! 

 

Hierna leggen we uit hoe we dat willen; vanuit visie, met ondernemersgedreven projecten en 

strategische projecten, met communicatie en een werkende governance. Uiteindelijk uitmondend in 

doelen en impact, inclusief een voorstel voor begroting en financiering voor de komende vier jaar. 
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Visie 

In 2017 is de visie Logistics Valley opgesteld en bestuurlijk vastgesteld. Naast de beschrijving van 

externe trends en ontwikkelingen in logistiek, is er ook benoemd waar Logistics Valley op zou moeten 

inzetten. We beschouwen deze visie nog steeds als leidend voor de periode 2021 t/m 2024 en 

hebben deze hieronder overgenomen uit het eerdere visie-document: 

“De missie en de ambities van Logistics Valley bestaat uit:  

1. Een Top 3 notering in de logistieke hotspots van Nederland samen met de Mainports, Venlo, 

Tilburg en West Brabant 

2. Een duurzame economie waarin slimme logistiek een motor is voor banen en toegevoegde 

waarde, in een goede balans tussen welvaart en welzijn 

3. Met een behoud en groei van werkgelegenheid in de logistiek van 5%  

 

Gelderland werkt en bouwt aan een Smart Logistics Valley ‘als internationale toplocatie voor logistiek 

in Nederland en als onderdeel van de goederencorridor Oost’, langs de vier thema’s van ons vizier: 

a) Werken aan een verbetering van de aansluiting op de arbeidsmarkt (groene kwadrant) 

b) Werken aan innovatieve meerwaarde-logistiek en duurzame logistiek, ook in lijn met het 

klimaatakkoord en de duurzame ontwikkeling van Logistics Valley (gele kwadrant)  

c) Gezamenlijke acquisitie, branding en promotie (en de rol van de internationale acquisiteur) 

vanuit business development (blauwe kwadrant) 

d) Bijdrage leveren aan de diverse overleggen over en acties voor de fysieke infrastructuur en 

bedrijventerreinen (rode kwadrant) 

 

Alles overziende komen we tot 3 sleutelwoorden:  

1. Verbinden: door alle partijen wordt aangegeven dat we elkaar nodig hebben. Overheden (die 

faciliterend optreden maar ook kunnen aanjagen en stimuleren), kennisinstellingen (die de 

kansrijkheid van nieuwe innovaties kunnen onderzoeken) en bedrijfsleven (die de toegevoegde 

economische waarde moeten gaan leveren). We willen dat de visie die we opstellen breed wordt 

gedragen dat deze herkend en erkend wordt en dat er naar wordt gehandeld.  

2. Slimme logistiek. De ambities zijn om van de Gelderse regio een slimme logistieke regio te 

maken. Dit doen we door innovaties te stimuleren door ons te richten op groeimarkten van de 

toekomst (denk aan e-fullfillment) en door meer samen te werken en de krachten te bundelen. 

Ook waar het gaat over de verduurzamingsopgave en het klimaatakkoord.  

3. Gebiedsgericht. We leven in een wereld met vele belangen en evenzoveel claims op de schaars 

beschikbare ruimte. We zullen derhalve met zijn allen op zoek moeten gaan naar de juiste 

plekken om de ambities te verwezenlijken. We moeten terreinen voor XXL DC’s clusteren en 

ontwikkelen en tegelijkertijd ook minder geschikte bedrijventerreinen deels afboeken, we moeten 

werken aan ons intermodale netwerk waar een spoorterminal nog immer ontbreekt, we moeten 

werken aan shared facilities (zoals truckparking) maar ook aan interactie met de omgeving 

(zoals door bundeling van goederen, de inzet van schone vrachtwagens voorzien van duurzame 

brandstoffen).  

Deze sleutelbegrippen stellen evenwel niets voor als de bron van de verbeteringen niet gedreven 

wordt vanuit onze ondernemingen.” 

 

Vanuit de visie Logistics Valley sluiten we ook goed aan bij de bredere ‘Visie handel en logistiek in 

2040, een aanbod voor Nederland’, die in 2018 is verschenen vanuit een brede vertegenwoordiging 

van het bedrijfsleven onder aanvoering van TLN, EVOfenedex en VNO-NCW. Zij willen samen aan de 

slag om ons logistieke systeem in 2040 competitief, duurzaam, innovatief en veilig te laten zijn. Deze 

visie op 2040 is de inzet voor de logistieke toekomst van Nederland, en inzet voor de klimaattafels, 

de toekomst van topsectoren en de goederenvervoersagenda van het ministerie. Deze visie is op 13 
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maart tijdens het Logistieke Debat door TLN en EVOfenedex gedeeld met de politieke partijen van 

Gelderland. 

 

De aansluiting op het Coalitieakkoord ‘Samen voor Gelderland’ is evident: “De Gelderse economie is 

robuust, toekomstbestendig en verbonden. Deze bestuursperiode staat in het teken van het robuust 

en toekomstbestendig maken van de Gelderse economie door de wendbaarheid te vergroten en 

tegelijk de werkzekerheid toe te laten nemen. Waar nodig pakken we de regie, waar mogelijk 

stimuleren en faciliteren we. De Kracht van Oost heeft laten zien dat we veel in huis hebben om het 

vestigingsklimaat te versterken.” 

Er is uiteraard een hoofdstuk over economie en mobiliteit, met de nodige aandacht voor 

arbeidsmigranten en huisvesting, logistieke corridor, bedrijventerreinen en goederenvervoer.  En 

natuurlijk is infrastructuur ook prominent aanwezig.  Echter, waar andere ‘valleys’ met naam en 

toenaam genoemd worden, ontbreekt ‘Logistics Valley’ als term in het coalitieakkoord. Hoe mooi zou 

het zijn als Logistics Valley, als blijk van waardering in haar ‘uitblinken’ in de komende vier jaar, in het 

volgende coalitieakkoord erbij zou staan. Want zolang innovatie het verplaatsen van materie niet 

voor elkaar heeft (“beam me up Scotty”) blijft logistiek een belangrijke en verbindende schakel in 

productie- en handelsketens om de economie te laten draaien. 
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Projecten 

Ondernemersgedreven projecten zijn en blijven de levensader van regionale samenwerking in 

Logistics Valley. Projecten zijn dan ook dé werkwijze om ondernemers concreet te betrekken bij 

Logistics Valley, vanuit het principe dat ondernemers projecten zullen omarmen en financieren als ze 

het belang inzien én zien dat ze het samen moeten en kunnen oplossen. Zonder projecten loopt 

regionale samenwerking leeg omdat ondernemingen dan snel afhaken, zo weten we inmiddels uit 

ervaring. We pakken de ondernemers inventarisatie uit 2017 als basis (zie afbeelding en bijlage 1, de 

kleuren verwijzen naar ons vizier), en herijken en actualiseren.  

Met de uitdrukkelijke kanttekening dat de ondernemersgedreven aanpak automatisch inhoudt dat 

ondernemers leidend zijn in de uiteindelijke keuze en realisatie van projecten. Wij kunnen en willen 

dus niet  nu al ‘voorspellen’ welke projecten we over 2-3-4 jaar gaan uitvoeren! 

 

We gaan er van uit dat de projecten verdeeld worden over het vizier met de vier thema’s van het 

logistieke ecosysteem, waarbij we voor 2021 t/m 2024 verwachten dat prioritair zullen zijn (ook dit is 

in lijn met het Coalitieakkoord):  

1. Thema Arbeidsmarkt (groen): Beschikbaarheid van personeel (nu en toekomst) op alle niveaus, 

scholings- en trainingsprogramma’s, ontwikkeling van de HRM-functie gericht op behoud en 

ontwikkeling, imagoverbetering van werken in de logistiek. Bijvoorbeeld door opleiden en 

behouden van personeel, aandacht voor speciale doelgroepen, HRM binnen logistieke bedrijven 

trainen, imago profileren logistiek, etc. Projecten gaan meer over "kennen, kunnen maar ook 

doen". Aandacht voor ICT ondersteuning, gedrag, vaardigheden en vreemde talen. Vooral 

gericht op zij-instroom vanuit logistiek vreemde sectoren.  

2. Thema Innovatie & Duurzaamheid (geel): Inspelen op veranderende supply chains, zoals smart 

industry en e-fullfillment, maar ook ketenregie en control towers. Bijvoorbeeld door 

digitaliseren en automatiseren, via ICT en Data Science en de inzet van Robotica komen tot 

ketenregie, afstemmen en samenwerken onderling. Zoals nu het projectvoorstel "slim omgaan 

met ICT en data" samen met jong logistiek Nederland en de HAN. Door verminderen van het 
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aantal vervoersbewegingen , modal shift van weg naar water en spoor en door de vergroening 

van het wagenpark. Hierbij gebruik maken van de beschikbare instrumenten met logistiek 

makelaars, beschikbare subsidies voor vergroening van het wagenpark, door de inzet van  de 

denktank duurzame logistiek. Duurzame gebouwen, bundeling en modaliteitsverschuiving, 

technologische vernieuwing van voertuigen en brandstoffen. Bijvoorbeeld door Clean Energy 

Hubs, Waterstof tanken, Truck Parking, Zero Emmision wagenpark, klimaatneutrale panden, 

zonnepanelen, delen van restwarmte, etc. En het inzetten op programma’s als “Duurzaam 

Duurzaam” waarin bedrijven geholpen worden om verduurzaming te verankeren in hun missie, 

visie/ DNA. 

3. Thema markt- & businessdevelopment (blauw): de internationale acquisitie zal centraal via 

Logistics Valley gecontinueerd worden. Daarbij gaat over de omvang van de regionale markt, 

ligging ten opzicht van de (inter)nationale markt en aantrekkelijkheid voor (internationale) 

bedrijvigheid. 

4. Thema Fysieke bedrijfsomgeving (rood): Logistics Valley zal partner in overleg zijn en aansluiten 

op de zaken waarvan de regie elders ligt, zoals het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte 

en Transport (MIRT) voor Oost Nederland, Rail Terminal Gelderland (RTG), Regionaal 

Programma Bedrijventerreinen en Werklocatie Gelderland (RPB/RPW), Ministerie van 

Intrastructuur en Waterstaat, etc.. Daarbij gaat het over bereikbaarheid over de (snel)weg, 

ontsluiting per binnenvaart en spoor, beschikbaarheid van geschikte kavels en geschikte 

gebouwen, en de dialoog over clustering op juiste plekken bij XXL-DC’s. 

 

Uiteindelijk is het natuurlijk wel altijd van belang dat we projecten omarmen waarbij we in 

Gelderland het verschil kunnen maken. 

Ondernemersgedreven projecten zullen vanuit de drie hotspots geïnitieerd en uitgevoerd worden, 

omdat daar de ondernemers zijn aangehaakt. Dat zijn met name concrete projecten ‘voor morgen’.   

Aanvullend is het ook zinvol en wenselijk dat er meer strategische projecten ‘voor overmorgen’ 

worden geïnitieerd en uitgevoerd (zie bijlage 1). We willen het Logistieke MKB (vanuit strategische 

projecten) ondersteuning bieden in de vorm van R&D- en innovatiecapaciteit die nodig is om de 

lange termijn concurrentiepositie veilig te stellen. Het kan vanuit strategische visie en 

onderwijs/onderzoek komen om deze projecten op te starten. Deze strategische projecten kunnen 

direct aan Logistics Valley worden verbonden. 

We hebben afgelopen twee jaar ervaren dat het lastig is en lang duurt om logistieke projecten 

succesvol in te dienen in de bestaande provinciale subsidieregelingen. We pleiten voor de periode 

2021 t/m 2024 dan ook voor twee lijnen (conform het breed gedragen governance-advies Logistics 

Valley uit 2017): 

1. Ruimte voor logistiek in de reguliere provinciale subsidiemogelijkheden, met meer soepele 

indieningsmogelijkheden. MKB+-ondernemers haken nu massaal af vanwege complexiteit en 

doorlooptijd, terwijl we die zo belangrijk vinden (zie Coalitieakkoord). 

2. Een eigen budget voor Logistics Valley voor concrete ondernemersgedreven logistieke 

samenwerkingsprojecten ‘voor morgen’, waarbij besluitvorming en verantwoording via de 

besturen van de regionale hotspots, indien gewenst geaggregeerd door BO-LV, kan 

plaatsvinden.  
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Communicatie 

Een sterk ecosysteem kenmerkt zich door veel onderlinge verbondenheid tussen de stakeholders. 

Diverse communicatie-acties maken dit mogelijk. Vooral in de drie hotspots zijn communicatie-

activiteiten voorzien, zoals: 

• Website (Nederlandstalig, met eigen URL-toegang) 

• Elektronische nieuwsbrieven en sociale media uitingen 

• Regionale bijeenkomsten, van de hotspot zelf geïnitieerd als ook in samenwerking met andere 

stakeholders in de regio 

Belangrijkste doelgroepen in de hotspot zijn de lokale ondernemingen, de gemeenten en de 

onderwijspartijen. Onderling verbinden en inspireren, zomogelijk leidend tot (deelname aan) 

projecten, is het belangrijkste doel. Dat leidt tot actieve participatie in bijeenkomsten en projecten 

door een stijgend aantal partners/leden. 

 

Ook centraal op Logistics Valley niveau is communicatie van groot belang, maar is de doelgroep 

anders: provinciale, nationale, europese en internationale bestuurders, (inter)nationale 

ondernemingen en andere (inter)nationale stakeholders. Logistics Valley zet voor haar communicatie 

vooral in op: 

• Website (Engelstalig, Duitstalig en Nederlandstalig) 

• Sociale media uitingen 

• Nationale en internationale bijeenkomsten, symposia en beurzen bijwonen. Als gastheer of als 

deelnemer. Zoals op de Logistiekdag, Provada, Logistics Messe Munchen, Nationale Distributie 

Dag, etc.  

• Aanhaken bij KennisDC Logistiek, Topsector Logistiek, initiatieven TLN, STL, Logistiek.nl, etc. 

• Internationale acquisitie. Denk aan oa de Brexit, Duitsland en USA. In samenwerking met 

Nederland DistributieLand (NDL) en Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA). 

 

Voor zowel de communicatie in de hotspots als de communicatie Logistics Valley wordt in de 

begroting budget gereserveerd. 
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Governance 

We handhaven de in 2017 opgezette governance met in de drie hotspots een regionaal bestuur, 

waarvan bij voorkeur twee vertegenwoordigers (bij voorkeur privaat+publiek) afvaardigen naar het 

Bestuurlijk Overleg Logistics Valley (BO-LV). In BO-LV is de gedeputeerde met de vertegenwoordigers 

van de hotspots  in overleg over de strategische koers  van Logistics Valley. Zij stemmen ‘familiair’ af 

tussen de hotspots en wat er overkoepelend nog meer speelt en nodig is. Voor een uitgebreide 

beschrijving van taken, rollen en competenties verwijzen we naar het governance-advies. 

Elke hotspot kent haar regisseur als ‘werker’, de verbinder die zorgt voor actie en uitvoering in de 

drie hotspots. Logistics Valley heeft haar coördinator en haar internationale acquisiteur. 

De Denktank Duurzame Logistiek wordt geïncorporeerd in de governance van Logistics Valley. De rol 

die de denktank speelt is gericht op gevraagd geven van onafhankelijk advies over op te starten 

strategische projecten.  De denktank komt 3 a 4 keer per jaar bijeen, of zoveel als nodig. Deze 

incorporatie vraagt wel enige aanpassing aan werkwijze en samenstelling. 
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Doelen en impact 

Met dit meerjarenplan willen wij over vier jaar op alle 

vier de thema’s van het logistieke ecosysteem resultaten 

bereiken, ons vizier.  

Wij gaan de volgende doelen nastreven:  

1. Thema Arbeidsmarkt (groen): verbetering van de 

werkgelegenheid en het imago van logistiek, via 

circa 25 projecten met een investeringsvolume van 

indicatief 3 miljoen euro. Initiateven leidt tot 

aandacht voor logistiek bij jongeren (instroom) én 

zij-instromers (vanuit diverse groepen zoals UWV, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, 

statushouders, herintreders, etc.) voor de logistieke sector, wat leidt tot daadwerkelijke 

instroom op functies in de logistiek. Aanvullend wordt ingezet op een leven lang leren en 

daarmee doorstroom en vasthouden van medewerkers in de logistiek. 

2. Thema Innovatie en Duurzaamheid (geel): Logistics Valley zet samen met haar ondernemers in 

op concretisering van smart (data- en ICT-gedreven) en duurzame logistiek. Indicatief drie 

projecten per hotspot per jaar aangevuld met strategische projecten, en dus in totaal zo’n 45 

projecten met een investeringsvolume van circa 7 miljoen euro. Projecten zullen leiden tot 

reductie van kilometers, modal shift, CO2-, stikstof-, fijnstof-uitstoot maar ook aan circulaire 

logistiek (gekoppeld aan energieakkoord). 

3. Thema Markt & Business Development (blauw): Belangrijk doel is behoud van logistieke 

dienstverleners voor de regio, mede door ze groeiruimte te kunnen bieden. Maar ook zal 

worden ingezet op acquisitie van (inter)nationale bedrijven die landen in onze aantrekkelijke 

regio. Werkgelegenheid en economie zijn belangrijke drijfveren, maar wel gecombineerd met 

passende groei’. We zetten in op verdere profilering en naamsbekendheid in de buitenwereld 

door deelname op beurzen en congressen in Nederland en Europa. We verzorgen factfinding-

trips van geïnteresseerden in de regio Gelderland. We nemen deel aan factfindingtrips naar 

USA/Canada  en Azië in samenwerking met NDL/ NFIA voor Nederland Gateway to Europe. 

4. Thema Fysieke bedrijfsomgeving (rood): Logistics Valley wordt in toenemende mate gezien als 

aanspreekpunt om (onafhankelijk) te adviseren in mobiliteitsvraagstukken. Wij zetten in op 

adviezen, commitment, bijeenkomsten en ondersteuning van de provincie en andere 

stakeholders in de lobby voor goede fysieke, multimodale infrastructuur (Rijks- en provinciale 

wegen, RTG, water), bedrijventerreinen en de clustering van XXL-DC’s, onze twee 

bovenregionale knooppunten (MIRT), etc. 

 

  

Impact: Sinds enige jaren gaan we als logistieke regio samen naar de Provada. In 2020 zal dat 

wederom plaatsvinden, waarbij alle 21 gemeenten hun bedrijventerreinen zullen promoten en 

hun netwerk versterken door vanuit één stand en één naam “Logistics Valley” te opereren. De 

financiering wordt onderling geregeld. Samen in plaats van concurrerend ieder voor zich. 

Impact: Alle stakeholders in Logistics Valley trekken samen op in de lobby voor infrastructuur in 

ons gebied, zoals A50, A12/A18, A15, Rijnbrug N233, MIRT bovenregionale knooppunten, etc. 
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Aanvullend stellen wij nog drie doelen, vanuit onze kracht om het logistieke ecosysteem te 

mobiliseren en te verbinden: 

5. Wij organiseren minimaal 40 kennisbijeenkomsten met een bereik van honderden 

ondernemers. De hotspots zetten in op community building waardoor de actief deelnemende 

logistieke bedrijven (aan projecten en bijeenkomsten) stijgt naar meer dan 200 

ambassadeursbedrijven in de community binnen de Gelderse Corridor. De 21 gemeenten in 

onze regio omarmen logistiek als speerpunt-economie en dragen samen met de Provincie bij 

aan de verdere ontwikkeling. En dat geldt uiteraard ook voor de drie ROC’s en HAN. Samen zijn 

wij het logistieke ecosysteem dat zorgt voor economie en werkgelegenheid in de Gelderse 

Corridor.  

6. Intern gaan de drie logistieke hotspots de komende jaren nog intensiever samenwerken. De 

werkwijzen worden verder op elkaar afgestemd, projecten worden opstart daar waar de 

ondernemers-gedrevenheid het grootst is, projectervaringen worden gedeeld en uitgerold over 

de andere regio’s. De communicatie wordt verder op elkaar afgestemd: huisstijl, logos, websites, 

agenda’s, nieuwsbrieven, folders, etc. 

7. Uiteindelijk zal onze inzet ook ‘buiten’ opvallen en leiden tot stijging op ranking van logistieke 

hotspots naar alle drie in top 10 (logistiek.nl) en/of Gelderland als geheel naar top-3 in de 

Benelux (WDP/BCI). 

 

 

 

  

Impact: Het RIF-project ‘Beroepsonderwijs in Logistics Valley’ realiseert intensieve 

samenwerking tussen de drie ROC’s in de hotspots. Ze werken samen aan het curriculum van 

de toekomstig logistiek medewerkers in nauwe samenspraak met logistieke ondernemingen. 

Impact: De hotspots vormen mede de economische agenda van de regio. In Rivierenland is 

logistiek al jaren één van de economische speerpunten. In Liemers-Achterhoek is recent één 

collectieve economische agenda opgesteld waarbij logistiek één van de speerpunten is. 

Nijmegen erkent logistiek als economisch van belang voor haar stad en regio. 

Impact: Gerichte internationale acquisitie door OostNL in nauwe samenwerking met NFIA en 

gemeenten in Logistics Valley leidt tot de komst van nieuwe ondernemingen in onze hotspots. 

Met name partijen die aansluiten bij de speerpunten van Gelderland, in een omvang en 

meerwaarde die past bij de regio. 
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Begroting en financiering 

De begroting van Logistics Valley bestaat uit inzet in natura van ondernemers, overheden en 

onderwijs organisaties. Daarnaast zijn out of pocket kosten noodzakelijk om de verbindende en 

organisatorische rol te vervullen. Voorgesteld wordt om deze out of pocket kosten te financieren 

vanuit de faciliterende organisaties Provincie en gemeenten, in de verhouding 75% en 25%. De 

kosten worden gemaakt voor de regisseur, communicatie-expertise en cash kosten voor 

bijeenkomsten en andere zaken. We handhaven de stelregel dat dit circa 100K (excl.BTW) per 

hotspot per jaar is, aangevuld met de kosten voor coördinatie en acquisitie Logistics Valley. 

Om eerdergenoemde redenen vragen wij ook een budget voor ondernemersgedreven projecten 

‘voor morgen’. Dit budget wordt ter beschikking gesteld aan de drie hotspots binnen Logistics Valley, 

en zij leggen –desgewenst via BO-LV – verantwoording hierover af als het gaat over keuzes, kosten en 

resultaten. Uiteraard wordt een gedegen governance en verantwoording opgezet. De 

verantwoording loopt via een beknopte tussenrapportage na twee jaar en een uitgebreide 

eindrapportage na vier jaar. 

Het is aan de hotspots om ervoor te zorgen dat de inzet van de verbindende kracht leidt tot 

voldoende ondernemersgedreven projecten. Daarmee investeren ondernemingen (en anderen) in 

projecten met een totale waarde van minimaal drie keer de organisatiekosten (de zogenaamde 

hefboom).  

Het budget voor strategische projecten ‘voor overmorgen’ worden gefinancierd uit regulieren 

(subsidie-) middelen die Provincie, maar ook TKI, Dinalog, EU, RIF en andere partijen beschikbaar 

stellen. 
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BEGROTING LOGISTICS VALLEY (K€) 2021 2022 2023 2024 TOTAAL 

Projecten ‘voor morgen’      

- Arbeidsmarkt 700 700 500 300 2200 

- Duurzaamheid 400 400 300 300 1400 

- Innovatie 400 400 300 300 1400 

- Overig 300 300 200 100 900 

Subtotaal 1800 1800 1300 1000 6000 

Organisatie      

- LV internationale acquisitie1 120 120 120 120 480 

- LV coördinatie1        120 120 120 120 480 

- LV-LA 120 120 120 120 480 

- LV-N 120 120 120 120 480 

- LV-R 120 120 120 120 480 

- onvoorzien 30 30 30 30 120 

Subtotaal 630 630 630 630 2520 

TOTAAL (incl.BTW)     8520 

 

FINANCIERING LOGISTICS VALLEY (K€) 2021 2022 2023 2024 TOTAAL 

Projecten      

- Ondernemers 850 850 600 475 2775 

- Provincie 900 900 650 500 3000 

- Overig 50 50 50 25 225 

Subtotaal 1800 1800 1300 1000 6000 

Organisatie      

- Gemeenten (3 hotspots) 100 100 100 100 400 

- Provincie 500 500 500 500 2000 

- Overig 30 30 30 30 120 

Subtotaal 630 630 630 630 2520 

TOTAAL (incl.BTW)     8520 

 

Toelichting op de begroting en financiering:  

1. Projectbudget betreft de projecten ‘voor morgen’ oftewel ‘projectfinancering-1’. 

2. Begrotingen inclusief BTW, derhalve is 100K excl. BTW nu 120K incl. BTW. Aangezien deze 

werkzaamheden een DAEB-karakter hebben en ervaringen leren dat BTW buiten de begroting 

houden leidt tot 21% krapper budget. 

3. De kosten voor internationale acquisitie worden voor 100% door de Provincie gedragen. 

4. De kosten voor de coördinator worden voor 100% door de Provincie gedragen. 

5. De begroting is nog exclusief de incorporatie van de Denktank Duurzame Logistiek. Zodra dit 

formeel geregeld is kan het bijbehorende budget geïncorporeerd worden. 

6. De hefboom van 1:3 sluit internationale acquisitie uit, dat is namelijk geen rol om 

ondernemersgedreven projecten te ontwikkelen. 

7. In het jaarlijkse bedrag van 120K incl. BTW zitten de posten regisseur, communicatie en overige 

kosten. 

8. Naast deze kosten zullen bestuurders, ondernemers en andere stakeholders ook vele uren 

investeren in natura. 

  

 
1 Er wordt gerekend met een gelijk bedrag als de hotspots. Onderlinge herverdeling is mogelijk. 
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Bronnen 
 

• Programma Logistiek als Gelderse motor 2012-2015’ (Provincie Gelderland, 2012) 

• Onderzoek naar het Logistieke DNA en de Branding, Promotie en Acquisitie voor Zuid-

Gelderland (BCI, 2013) 

• Programma Logistiek als Gelderse motor 2016-2019’ (Provincie Gelderland, 2016) 

• Visie voor Logistics Valley in relatie tot de Gelderse corridor (BCI, 2016) 

• Advies governance Logistics Valley – implementatie (Rijnconsult, 2017) 

• Visie handel en logistiek in 2040, een aanbod voor Nederland (EVOfenedex – TLN e.a., 2018) 

• De kracht van Regionale Logistieke Ecosystemen in Nederland (BCI, 2019) 

• Coalitieakkoord 2019-2023 ‘Samen voor Gelderland’, (2019) 

• Jaarplannen Logistics Valley, Logistieke Hotspot Rivierenland (LHR), LEC Nijmegen en Logistiek 

Innovatiehuis Liemers Achterhoek (Lila) 

En natuurlijk de gesprekken met de regisseurs/werkers en bestuurders en alle betrokken 

stakeholders in de drie hotspots van Logistics Valley. 
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Bijlage 1 

Inventarisatie projecten ondernemersbijeenkomsten in de drie hotspots najaar 2017 door BCI en 

OostNL/Provincie, vastgesteld in BO-LV Herijking en actualisering bij ondernemers nodig in 2021. 
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Strategische projecten ‘voor overmorgen’ zouden kunnen gaan over bijvoorbeeld: 

• Robotisering 

• Stadslogistiek / last mile 

• Energietransitie (elektrisch, waterstof, etc.) 

• Sociale innovatie 

• Learning communities en Living Labs ter ondersteuning van het innovatievermogen van het 

Logistieke MKB, (zoals TIP Gelderland – Young Professionals Community en het Living Lab 

Heijendaal) 

• Innovatie gericht op verminderen, veranderen en vergroenen 

• Duurzaamheid: klimaat, assortiment, verpakking, medewerkers, maatschappij, relaties 

• Autonoom rijden, platooning 

• Bundelen van stromen, control towers 

• Sharing concept 

• Data Science 

• Twinning, digital twins 

• Millennials boeien en binden 

• Etcetera……. 
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Bijlage 2 

Werkprogramma organisatie hotspots 

Het organiserend vermogen in de hotspots verloopt niet vanzelf. In de afgelopen drie jaar is dit, 
dankzij Provinciale bijdrage en bijdragen uit de hotspots, verder vorm gegeven conform het 
governance-advies.  Het organiserend vermogen bestaat grofweg uit drie kerntaken: 
1. Vormgeven en faciliteren van het bestuurlijk fundament als basis (ipv sturen van boven) 
2. Initieren en faciliteren van de ondernemers bij het vormgeven van ideeen tot 

ondernemersgedreven projecten met sterke focus op ‘morgen’, vanuit portfolio/ programma 
slim combineren met strategische projecten voor ‘overmorgen’ vanuit visie. Het is nadrukkelijk 
NIET de bedoeling dat vanuit dit initiatief projecten worden uitgevoerd. De nadruk ligt op het 
zorgen dat de voorwaarden om projecten en activiteiten mogelijk te maken gerealiseerd zijn. 

3. Communicatie = wij-gevoel en collectieve trots nodig, via website, nieuwsbrieven, 
bijeenkomsten en zichtbaarheid in het ecosysteem 

 
Voor de uitvoering van deze activiteiten heeft elke hotspot een regisseur, die ondersteund wordt 
door communicatie en organisatie/secretariële expertise. 
 

 Activiteiten A FB BD I&D 

1.  Logistieke cafés (lokaal zaken doen, 3-5 keer per jaar) x    

2.  Themabijeenkomsten, workshops (kennisdeling, 3-5 keer per jaar) x   x 

3.  Nieuwsbrief (4-6 keer per jaar) x x x x 

4.  Sociale media , waaronder website, afstemming LV-brede acties x x x x 

5.  Bedrijfsbezoeken in de regio (meerdere keren per jaar) x   x 

6.  Collectieve belangen / transparant speelveld voor de regio (met name 
op infrastructuur), gemeentelijke vragen over invullingen economische 
visie, ruimtelijke ordening, vergunningen, infra, werkgelegenheid, 
samenwerking tussen gemeenten, etc. 

 x   

7.  Leden/partners werven x    

8.  Dag van de logistiek 
 

x x x x 

9.  Arbeidsbemiddeling x    

10.  Organiseren beursbezoeken x   x 

11.  Organiseren gezamenlijk bezoek evenement  x   x 

12.  Entameren nieuwe projecten  x  x x 

13.  Werkoverleg collega-hotspots Logistics Valley 
 

x x x x 

14.  Stuurgroep / bestuur (4-6 keer per jaar) x x x x 

15.  Management zaken (jaarverslagen, KvK, fiscaal, etc.)     

16.       

A is Arbeidsmarkt, FB is fysieke bedrijfsvoering, BD is business development en I&D is innovatie en 

duurzaamheid 


