Duurzaam transport voor later! Kies dan nu voor vervoer over water.

betreft: Pamflet “De vaarweg als uitweg”
Rotterdam, februari 2017
Geachte,
Hierbij hebben wij de eer u het pamflet “De vaarweg als uitweg” aan te bieden.
Dit pamflet heeft tot doel kort en bondig een overzicht te geven van wat de mogelijkheden zijn die de
binnenvaart nu en in de toekomst kan bieden. Om die mogelijkheden ten volle te benutten zijn er ook
hindernissen te nemen.
Nederland heeft unieke mogelijkheden om transport op gebied van veiligheid, milieu en congestie
duurzaam te laten plaatsvinden door te vervoeren over de binnenwateren. Hierbij doen wij,
particuliere schippers in de binnenvaart, enkele suggesties om deze (vervoer)mogelijkheden optimaal
te benutten. Op die manier kan binnenvaartbeleid bijdragen aan verduurzaming van de samenleving
(transport).
Wij vertrouwen erop dat de geluiden die wij meer en meer mogen vernemen ook bij u leven: het
belang van een florerende (particuliere) binnenvaart dient omgezet te worden in daden. Onze taak is
het om informatie te verstrekken in welk opzicht belemmeringen voor een bloeiende binnenvaart‐
sector aangepakt kunnen worden.
Uiteindelijk is het volgens de ASV van essentieel belang, voor nu en voor de toekomst, dat er een
geïntegreerd vervoersbeleid komt waarbij recht gedaan wordt aan de sterke kanten van de diverse
vervoersmodaliteiten. Daarbij kunnen we de maatschappij ontlasten door het stimuleren van
verschuiving van vervoer over de weg naar vervoer over water.
Tenslotte: Het is voor ons van groot belang dat deze informatie op de juiste plaats komt. Daarom
zouden wij het erg op prijs stellen als u ervoor zorg wilt dragen dat het pamflet ter beschikking gesteld
wordt aan alle personen die binnen (of verwant aan) uw organisatie belast zijn met
binnenvaart(beleid).
Na het lezen van het pamflet hopen wij dat ook u zich zult inzetten voor deze prachtige bedrijfstak.
Ten bate van de hele samenleving.
Namens de Algemeene Schippers Vereeniging,

S.Fluitsma
Voorzitter Algemeene Schippers Vereeniging

"Overigens wil de ASV erop wijzen dat het opleggen van (ongefundeerde) nieuwbouweisen aan bestaande schepen
(CCR) leidt tot koude sanering van dat segment schepen waar al een tekort aan is"
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