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Enquête-resultaten mutifunctionele transportcentra 

Inleiding 

Teneinde de logistieke kansen van Gelderland beter te benutten, wordt in het 
"Actieprogramma Logistiek, Transport en Distributie" van de Provincie Gelder -
land gepleit voor de totstandkoming van zogenaamde multifunctionele transport-
centra (MFTC). Vooraf gaand aan de verwezenlijking van één of meer MFTC's 
moet echter een groot aantal vragen worden beantwoord, partijen bijeenge-
bracht. stratagieen worden ontworpen, financieringsproblemen worden opgelost 
en lokatiekeuzes worden gemaakt. Teneinde dit proces in gang te zetten is een 
projectgroep' in het leven geroepen die een aantal initiërende stappen zal onder-
nemen (bijlage 1). 

Als eerste stap in dit proces is een inventarisatie uitgevoerd onder de Gelderse 
gemeenten. Deze inventarisatie heeft tot doel: 

het opsporen van bedrijven uit de transportsektor waarvan de huidige 
vestigingslocatie problematisch is; 
het opsporen van bedrijven uit de transportsektor die mogelijkerwijs 
belangstelling hebben voor deelname aan een MFTC; 
het in kaart brengen van reeds bestaande MFTC-initiatieven of 
daaraan verwante activiteiten; 

Op basis van de resultaten zal de projectgroep besluiten of het ontwikke-
lingstraject verder zal worden Voortgezet. 

2 	Enquête resultaten 

De inventarisatie is uitgevoerd met behulp van een schriftelijke enquête (bijlage 
2). Zesenzestig van de zesentachtig Gelderse gemeenten hebben gereageerd. Dit 
komt neer op een respons van ruim 75%. 

2.1 Bestaande initiatieven 

Door de gemeenten zijn vier bestaande MFTC-initiatieven naar voren gebracht: 

Transportcentrum Zevenaar; 
ETP / 5-MDM, KAN-regio; 
Logipark Bijsterhuizen: 

'De projectgroep bestaat uit de Ministeries van EZ. VROM en V&W, de Samenwerkende Kamers van Koophandel en 
de Provincie Gelderland 



Een handelsonderneming te Zutphen heeft (mogelijk samen niet een 
partner) plannen voor een nieuw op te richten grootschalig Centrum 
voor distributie-, logistieke dienstverlening en automatiseringsdiensten 
(waaronder telematica). De locatiekeuze is nog niet gemaakt. 

2.2 Potentiële belangstellenden / Vestigi ngsplaatsproblemen 

In totaal zijn 24 respondenten van mening dat er binnen hun gemeente bedrij-
ven aanwezig zijn waarvoor een MFTC interessant is. In de meeste gevallen gaat 
het daarbij om slechts één of twee transportbedrijven per gemeente, waarbij de 
volgende problematiek een belangrijke rol speelt: 

45% van de genoemde bedrijven veroorzaken op de huidige vesti-
gingsplaats milieu- en of verkeershinder; 
ruim éénderde van de bedrijven ligt problematisch in een woonwijk of 
het centrum. 

Samenhangend met deze planologische en milieutechnische problemen zijn er 
ook bedrijfsmatige knelpunten: 

meer dan de helft van de bedrijven heeft geen uitbreidingsmogelijkhe-
den op de huidige vestigingsplaats, 
ruim éénderde is slecht bereikbaar. 

2.3 Overige opmerkingen van gemeenten 

In de Economische Ontwikkelingsvisie van de Achterhoek (SEO) wordt gespro-
ken over de ontwikkeling van een regionaal bedrijfsterrein in de gemeente 
Groenlo. De gemeente Groenlo meldt dit als een MFTC-initiatief. Het gaat in 
de Ontwikkelingsvisie echter om de opzet van een regionaal bedrijfsterrein en 
niet om een bestaand MFTC-initiatief. De gemeente Groenlo noemt voorts een 
vijftal uiteenlopende bedrijven als mogelijke participant in een MFTC. Het be-
treft hier geen bedrijven uit de logistieke sector maar produktiebedrijven die tot 
de (zeer) grote verladers kunnen worden gerekend. Aan de huidige vestigings-
locaties van deze bedrijven zijn planologische en milieutechnische bezwaren 
verbonden. 

Naast Groenlo maken ook de gemeenten Brummen en Barneveld melding van 
een cluster bedrijven die mogelijk geïnteresseerd zijn in een MFTC. Het gaat in 
beide gevallen om vijf- t zes distributie-, transport en opslagbedrijven. 

In de gemeente Doesburg wordt overwogen een nieuw industrieterrein aan te 
leggen met havenfaciliteiten. Aansluitend op het beoogde terrein is de 
hoofdzetel gevestigd van een internationaal transportbedrijf. Een ander trans-
portbedrijf uit Doesburg heeft belangstelling voor de nieuwe locatie. 



De gemeenten Arnhem, Duiven en Rheden zijn in gesprek over een convenant 
met betrekking tot de ontwikkeling van bedrijfsterrein langs de Al2. De gemeen-
te Arnhem acht deze locatie geschikt voor een MFTC. 

3 	Conclusie 

Nieuwe of nog niet bekende MFTC-initiatieven zijn bij de gemeentelijke inven-
tarisatie niet aan de dag getreden. 

Vierentwintig gemeenten hebben in totaal bijna vijftig bedrijven genoemd waar-
voor een MFTC mogelijk interessant zou kunnen zijn. De gemeenten hebben 
vooral bedrijven aangedragen die vanuit de gemeentelijke optiek planologisch 
en/of milieutechnisch een problematische vestigingslocatie hebben. De betrokken 
locaties geven veelal ook bedrijfsmatige knelpunten: geen uitbreidingsmogelijkhe-
den en een slechte bereikbaarheid. 
De enquêteresultaten wekken de indruk dat de bedrijven niet zijn genoemd van-
wege hun goede inpassingsmogelijkheden in een MFTC, doch voornamelijk zijn 
geselecteerd op de wenselijkheid het bedrijf te verplaatsen. Wanneer ook de be-
drijfseconomische- en de markttechnische aspecten van een MFTC in beschouw-
ing worden genomen, mag worden aangenomen dat het aantal potentiële bedrij-
ven (en de verscheidenheid daarin) toeneemt. 

Bij zes gemeenten bevat het enquêteformulier informatie over specifieke omstan-
digheden die voor een MFT'C interessant zijn: 

- 	In de gemeente Groenlo levert de combinatie van een nieuw regio- 
naal bedrijfsterrein met een hoog en regelmatig aanbod van te ver-
laden goederen mogelijk een goede uitgangssituatie op voor een 
MFTC. 

- 	In de gemeente Brummen en Barneveld bevinden zich meerdere 
logistieke bedrijven met een problematische vestigingsplaats. 

- De havenfaciliteiten in Doesburg die in de toekomst mogelijk beschik-
baar komen, kunnen van belang zijn bij de locatiekeuze voor een 
MfTC. 

- 	Bedrijfsterreinontwikkeling langs de A-12 in de regio Arnhem- 
Rheden-Duiven. 

- 	In Tiel zal rond 1996 de eerste fase van een nieuw bedrijfterrein in 
gebruik worden genomen. Dit terrein krijgt een bijzondere functie op 
het gebied van logistiek & transport. De locatie is geschikt voor ge-
combineerd vervoer vanwege de beschikbaarheid / nabijheid van ha-
venfaciliteiten, spoor- en snelweg. 

Als eindconclusie van deze eerste en fragmentarische inventarisatie kan worden 
vastgesteld dat er voldoende vooruitzichten zijn om het ontwikkelingstraject zoals 
opgenomen in het Projectvoorstel verder ten uitvoer te brengen. 



Tabel 1 

Vraag 1. Zijn er binnen de gemeente initiatieven gaande die ([en dele) aansluiten op het MFTC- 
concept ? 

Vraag 2. Bevinden zich binnen de gemeente (nog) één of meer bedrijven voor wie naar uwe oor- 
deel participatie in een MF1'C interessant is ? 

vraag 1 vraag 2 vraag 1 vraag 2 

Aalten nee nee Iluissen - - 

Ammerzoden nee nee Uummelo/K nee ja 
Angerlo nee nee Kerkwijk nee nee 
Apeldoorn - - Kesteren nee ja 
Arnhem nee nee Lichtenvoorden nee nee 
Barneveld nee ja tienden nee nee 
Bemmel - - iinewaal nee nee 
Bergh - - Lochem - - 

Beuningen nee ja Maasdriel - - 

Borculo - - MaLurik nee nee 

Brakel nee nee Millingen nee nee 
Brummen nee ja Neede nee nee 
Buren nee ja Neerijnen nee nee 
(:ulemhorg - - Nijkerk nee nee 
Didam - - Nijmegen ja nee 
Dinxperlo nee nee Nunspeet nee nee 
Dodewaard nee nee Oldebroek nee ja 
Doesburg nee ja Putten nee nee 

Doctinchem nee nee Renkum - - 

Druten - - Rheden nee nee 
Duiven nee nee Rijnwaarden nee ja 
Echteid nee ja Rossum nee nee 
Ede nee nee Rozerudaal nee nee 
Eibergen nee ja Ruurlo nee nee 
Elhurg nee nee Seherpenzeel nee nee 
Eist ja nee Steenderen - - 

Tel ja nee 
Epe - 

Ermelo - - Ubbergen nee nee 
Geldermalsen nee ja Valburg - - 

Gendringen nee ja Voorst nee ja 
Gendt nee ja Vorden - - 

Gorssel nee nee Wageningen nee ja 
Grocnlo ja ja Warnsveld nee nee 
Groesbeek - - WehI nee nee 

Harderwijk nee ja W Mans en Waal - - 

Ilattern nee nee Westervoort nee nee 
liedel - - Wijehen - - 

1-leerde nee nee Winterswijk nee nee 
Heerewaarden nee nee Wisch nee ja 
Hengelo nee ja Zaithommel nee nee 
licteren nee nee Zelhem nee ja 
Ileumen nee ja Zevenaar ja ja 
Hoevelaken nee nee Zutphen ja nee 

- = non-respons 



tabel 2 

hij vraag 2 genoemde potentiële participanten: 

gemeente soort bedrijven 	 aantal bedrijven 

Barneveld 5 transportbedrijven 5 
Beuningen 2 transportbedrijven 2 
Brummen 6 transportbedrijven met uiteenlopende activiteiten van 6 

expeditie, opslag- en distributie tot internationale trans- 
porten 

Buren 2 transportbedrijven 2 
Doeshurg 2 (internationale) transportbedrijf / mogelijk toekomstige 2 

ontwikkeling van industrieterrein met havenfaciliteiten; 
Echteld 2 transportbedrijven; 2 
Eibergen transportbedrijf; 1 
Geldermalsen transportbedrijf / logestieke diensten 2 
Gendringen transportbedrijf / logestieke diensten 2 
Gendt 2 transportbedrijven; 2 
Groenlo brouwerij / 2 fijnmechanica bedrijven / Centrale slagerij 5 

landelijke supermarkt / kartonnage en verpakkingsin- 
dustrie; 

Harderwijk 3 transport-, opslag- en overslagbedrijven 3 
Hengelo transportbedrijf; t 
Heumen transport-, opslag en overslagbedrijf; 
Hummelo en K transportbedrijf 1 
Kcstercn internationaal transportbedrijf / zand en grindhandel; 2 
Oldebroek heeft geen bedrijven genoemd (privacy-overwegingen) 
Rijnwaarden Op- en overslagbedrjf 1 
Tiel In de loop van 1994 vestigt zich een distribiteur van witgoed 1 

in Ticl (import uit zuid-Europa via het spoor, distributie in 
noord-west Europa, vooral via de weg). Bedrijf is op zoek 
naar retourvracht voor de sproorwegwagons. 
Omstreeks 1996 zal de eeste fase gereed komen van een 
nieuw bedrijfsterrein (Medel). Dit terreijn is m.n. bestemd 
voor de functie Logistiek & Transport 

Voorst transportbedrijf 1 
Wageningen transportbedrijf; 1 
Wisch 2 transportbedrijven; 2 
Zelhem 2 transportbedrijven / hodemsaneringsbedrijf; 3 
Zevenaar transportbedrijf; 1 

24 gemeenten 	 49 



tabel 3 

Welke problematiek speelt een rol hij de bedrijven die door de gemeenten (tabel 2) zijn genoemd 
als potentiële participanten in een MFTC of waarvoor de MFTC-formule interessant is. 

aantal malen 	relatieve 
geantwoord 	frequentie 

planologisch / milieutechnisch: 

-bedrijf ligt problematisch in woonwijk of centrum 	 19 	 36 
-ligging van het bedrijf staat ruimtelijke ontwikkelingsplannen 	5 	 9 
van de gemeente in de weg 

-bedrijf veroorzaakt milieu / verkeershinder 	 24 	 45 
-bedrijfsterrein is verontreinigd 	 3 	 6 
-anders 	 2 	 4 

totaal 
	

53 	 100% 

bedrijfsmatig: 

-slechte bereikbaarheid 	 15 	 38 
-geen uitbreidingsmogelijkheden 	 21 	 54 
-d.m.v. samenwerken positie van het bedrijf versterken 	 3 	 8 
-anders 	 0 	 0 

totaal 	 39 	 100% 



Bijlagen: 

Projectvoorstel Multifunctioneel Transportcentrum 

Gemeentelijke enquête 



bijlage 1 

PROJECTVOORSTEL MULTIFUNCTIONEEL TRANSPORTCENTRUM 

Inleiding 

Teneinde de logistieke kansen van Gelderland beter te benutten, wordt in het actieprogram-
ma Logistiek, Transport en Distributie van de Provincie Gelderland gepleit voor de 
totstandkoming van zogenaamde MultiFunctionele TransportCentra (MFTC). Onder een 
MFTC wordt verstaan een bedrijfsomgeving waarin een aantal van de volgende faciliteiten 
ruimtelijk en functioneel zijn geclusterd: 

- 	administratieve afhandeling van goederen; 
- 	fysieke afhandeling van goederen, opslag en verwerking; 
- 	technologische voorzieningen zoals telematica; 
- 	goede ontsluiting; 
- 	mogelijkheden voor gecombineerd vervoer; 
- 	onderhoudsfaciliteiten voor het wagenpark; 
- 	inzamelings- en scheidingsmogelijkheden voor afval. 

Gezien de ontwikkelingen in de transportsector vormen dit soort locaties een optimale 
vestigingsplaats voor bedrijven die zich in de breedte op de logistieke markt begeven. 
Terreinen met deze faciliteiten zijn overigens niet alleen voor de transportsector interessant 
maar zijn ook attractief voor zogenaamde "value-added-services", zoals assembiagebedrij-
ven en regionale reparatiecentra. 

Een deel van de bedrijven in de transportsector richt zich nog uitsluitend op de traditionele 
dienstverlening: het vervoeren van goederen. In dit marktsegment zijn de bedrijfsrendemen-
ten over het algemeen laag. De ruimtelijke locatie van transportbedrijven is in veel gevallen 
problematisch (geen uitbreidingsmogelijkheden, vervuilde terreinen, hinderwetproblemen, 
planologisch moeilijk inpasbaar). Daarnaast staat de bedrijfsuitoefening onder druk van de 
toenemende verkeerintensiteit. 
De vervoersmarkt is sterk aan veranderingen onderhevig: de internationalisering neemt toe, 
gecombineerd vervoer wordt steeds belangrijker en er is een tendens gaande dat bedrijven 
de totale logistieke werkzaamheden uitbesteden. Zowel de zwakke bedrijfseconomische 
positie van de transportbedrijven als de toenemende kwaliteitseisen maken het twijfelachtig 
of de traditionele vervoerders zich in de toekomst staande kunnen houden in de veranderen-
de markt. 

Met de opzet van MFTC's kunnen enerzijds bepaalde problemen van de transportsektor 
worden opgelost terwijl anderzijds een adequate bedrijfsomgeving wordt geschapen voor het 
optimaal benutten van de ontwikkelingskansen. Veel partijen hebben om uiteenlopende 
redenen belang bij de totstandkoming van een MFTC: 

- 	Individuele bedrijven die een optimale vestigingsplaats zoeken om hun 
(inter)nationale marktpositie te versterken dan wel hun continuïteit te waar-
borgen; 



- 	Het regionale bedrijfsleven kan haar concurrentiepositie verbeteren door 
gebruik te maken van de moderne logistieke dienstverlening van een MFTC; 

- 	De regionale werkgelegenheid(structuur) kan worden versterkt door het aan 
trekken van value-added-services; 

- 	De vrij komende industrieterreinen kunnen effectiever worden benut (afhan- 
kelijk van de lokale omstandigheden kan het terrein worden gebruikt voor 
b.v. woningbouw, stadsvernieuwing of hoogwaardig bedrijfsterrein en kan in 
combinatie met de nieuwe bestemming de bodem worden gesaneerd); 

- MFTC's dragen bij aan een efficiënte Organisatie van het transport (bunde-
ling van goederenstromen en gecombineerd vervoer) en daarmee aan een 
vermindering van de milieubelasting; 

- 	Verbetering van de logistieke infrastructuur draagt bij aan de realisatie van 
de doelstellingen van Nederland Distributieland. 

Haalbaarheid MFTC's in Gelderland 

Voor de verwezenlijking van één of meer MFTC's in Gelderland moet een groot aantal 
vragen worden beantwoord, partijen bijeengebracht. stratagieën worden ontworpen, 
financieringsproblemen worden opgelost, lokatiekeuzes worden gemaakt etc. Teneinde dit 
proces in gang te zetten stellen wij voor een projectgroep op te richten die een aantal 
initiërende stappen zal ondernemen. 

Taakomschrijving van de projectgroep 

In eerste instantie moet de vraag beantwoord worden of er een draagvlak is voor de opzet 
en exploitatie van MFTC's. Daarbij is de animo van het bedrijfsleven cruciaal. Naar onze 
mening is de belangrijkste voorwaarde voor het opzetten van een MFTC de bereidheid van 
het bedrijfsleven hierin te participeren. Wanneer de potentiële bedrijven niet -of onvoldoen-
de- bereid zijn substantieel te investeren in een MFTC kan het project als niet-haalbaar 
worden beschouwd. Het is dus van belang te achterhalen of het bedrijfsleven de filosofie 
achter een MFTC onderschrijft. Naar verwachting is het fenomeen MFTC onder de 
bedrijven nog onvoldoende bekend. Het zal derhalve nodig zijn de betrokken bedrijven op 
een snelle, eenvoudige en aansprekende wijze hiermee vertrouwd te maken. Vervolgens 
moet worden nagegaan of er voldoende bedrijven zijn die serieuze belangstelling hebben 
voor participatie in een MFTC en onder welke voorwaarden. Voor de beantwoording van 
deze vragen zal o.a. inzicht nodig zijn in de omvang van de markt, het succes van reeds 
bestaande MFTC's, de kosten en de mate waarin de verschillende overheidslagen bereid 
zijn financieel bij te dragen en onder welke voorwaarden. De werkzaamheden die de 
projectgroep in dit verband op zich zou kunnen nemen vallen uiteen in een drietal fasen: 

1. Het laten vervaardigen van een wervende presentatie over MFTC's. Dit 
vereist onder andere het nader uitwerken van het concept-, het in kaart 
brengen van het succes-, de historie- en de opzet van bestaande MFTC's in 
binnen- en buitenland; 

Ii. Organiseren van de feitelijke presentatie en het opzetten van een "promotie- 



campagne" waarmee de belangstelling van overheden, organisaties en 
bedrijven gewekt kan worden. De presentatie moet op regionale schaal 
worden georganiseerd. Daartoe moeten potentiële regio's worden geselec-
teerd (b.v. KAN, Ede/Veenendaal, Stedendriehoek). Uit de reacties op de 
presentatie moet vervolgens blijken of binnen de regio's een draagvlak 
bestaat voor het concreet uitwerken van een optie. 

III. Bij gebleken belangstelling kan in de derde fase een ontwikkelingsplan 
worden opgesteld. Daarin moeten: 
- ruimtelijke probleemsituaties worden opgespoord; 
- bedrijven getraceerd (met lokatieproblemen) die ten opzichte van elkaar 

aanvullende activiteiten vervullen; 
- gunstige vestigingslocaties worden gezocht. 
Op basis hiervan kan vervolgens een globaal -maar concreet- plan worden 
uitgewerkt voor de opzet van een MFTC. Van de betrokken bedrijven en de 
belanghebbende overheden moeten oordeel-, belangstelling-, mogelijkheden-
en voorwaarden in beeld worden gebracht. E.e.a. zal uitmonden in een 
haalbaarheidstoets voor één of meer MFTC,s en een globaal werkplan voor 
de opzet. 

Participanten aan de projectgroep 

Het bedrijfsleven, de locale-, de regionale- en de nationale overheid hebben belang bij de 
tot stand koming van MFTC's. Gezien de raakvlakken met: 
- ruimtelijke ordening (stads- en dorpsvernieuwing); 
- economie (bedrijfsomgevingsbeleid); 
- milieu (bodemsanering, verkeersintensiteit); 
- verkeer en vervoer (gecombineerd transport, infrastructuur). 
gaat onze voorkeur uit naar een breed samengestelde projectgroep. Onze gedachten gaan 
uit naar de volgende participanten: 
- Ministerie van EZ; 
- Ministerie van VROM; 
- Ministerie V&W; 
- Kamer van Koophandel; 
- Provincie Gelderland. 

Financiering van het project 

Voor het (laten) uitvoeren van de werkzaamheden (zie taakomschrijving 1 t/m II1 van de 
projectgroep) zijn gelden vereist. De kosten van het project worden door ons voorlopig 
geraamd op 2 i 2½ ton. Wij stellen voor een fonds te vormen waaraan de participanten 
ieder voor een gelijk bedrag deelnemen. Bij de beoogde samenstelling van de projectgroep 
betekent dit een bijdrage van f40.000 á f50.000 per participant. 



bijlage 2 

Aan de bedrjfscontactfunctionaris 
betreft: enquête onder Gelderse Gemeenten Multifunctioneel Transportcentrum 
datum: 5-1-1994 

Geachte heer/mevrouw, 

Teneinde de logistieke kansen van Gelderland beter te benutten, wordt in het 
"Actieprogramma Logistiek, Transport en Distributie" van de Provincie Gelderland gepleit 
voor de totstandkoming van zogenaamde multifunctionele transportcentra. 

Om de verwezenlijking van één of meer MFTC's in Gelderland te bevorderen is een 
projectgroep in het leven geroepen die de haalbaarheid zal toetsen. De projectgroep bestaat 
uit de Ministeries van EZ, VROM en V&W, de Samenwerkende Kamers van Koophandel 
en de Provincie Gelderland. Als eerste stap wordt thans door het Bureau Economisch 
Onderzoek een inventarisatie uitgevoerd onder de Gelderse gemeenten. Deze inventarisatie 
heeft tot doel: 

- 	het opsporen van bedrijven uit de transportsektor waarvan de huidige 
vestigingslocatie problematisch is; 

- 	het opsporen van bedrijven uit de transportsektor die mogelijkerwijs belang- 
stelling hebben voor deelname aan een MFTC; 

- 	het in kaart brengen van reeds bestaande MFTC-initiatieven of daaraan ver- 
wante activiteiten; 

Met de realisering van een MFTC zijn verschillende maatschappelijke belangen gediend. 
Wij doen dan ook een dringend beroep op uw medewerking om de bijgevoegde vragenlijst 
in te vullen, ook indien de problematiek in uw gemeente (nog) niet speelt. 
Met het oog op de voortgang van het onderzoek zouden wij het zeer op prijs stellen indien 
wij uw antwoord binnen drie weken tegemoet kunnen zien. Bij voorbaat onze dank voor uw 
medewerking. Wij zullen u te zijner tijd informeren over de onderzoeksresultaten. Voor 
vragen kunt u contact opnemen met ondergetekende. 

Hoogachtend, 
Menno Walsweer, 

Bureau Economisch Onderzoek 
tel: 085-599170 



Toelichting Multifunctioneel Transportcentrum 

Onder een MultiFuncioneel TransportCentrum (MFTC) wordt verstaan een bedrijfsomgeving waarin 
(een aantal van) de volgende faciliteiten ruimtelijk en functioneel zijn geclusterd: 

- 	administratieve afhandeling van goederen; 
- 	fysieke afhandeling van goederen, opslag en verwerking; 
- 	technologische voorzieningen zoals telematica; 
- 	goede ontsluiting; 
- 	mogelijkheden voor gecombineerd vervoer; 
- 	onderhoudsfaciiteiten voor het wagenpark; 
- 	inzamelings- en scheidingsmogelijkheden Voor afval. 

Gezien de ontwikkelingen in de transportsector vormen dit Soort locaties een optimale vestigingsplaats 
voor bedrijven die zich in de breedte op de logistieke markt begeven. Terreinen met deze faciliteiten 
zijn overigens niet alleen voor de transportsector interessant maar zijn ook attractief voor zogenaamde 
"valuc-added-services", zoals assemblagehedrijven en regionale reparatiecentra. 

Een deel van de bedrijven in de transportsector richt zich nog uitsluitend op de traditionele 
dienstverlening: het vervoeren van goederen. In dit marktsegment zijn de bedrijfsrendementen over het 
algemeen laag. De ruimtelijke locatie van transportbedrijven is in veel gevallen problematisch (geen 
uitbreidingsmogelijkheden, vervuilde terreinen, hinderwetproblemen, planologisch moeilijk inpasbaar). 
Daarnaast staat de bedrijfsuitoefening onder druk van de toenemende verkeerintensiteit. 
De vervoersmarkt is sterk aan veranderingen onderhevig: de internationalisering neemt toe, gecombi-
neerd vervoer wordt steeds belangrijker en er is een tendens gaande dat bedrijven de totale logistieke 
werkzaamheden uitbesteden. Zowel de zwakke bedrijfseconomische positie van de transportbedrijven als 
de toenemende kwaliteitseisen maken het twijfelachtig of de traditionele vervoerders zich in de toekomst 
staande kunnen houden in de veranderende markt. 

Met de opzet van MFTC's kunnen enerzijds bepaalde problemen van de transportsektor worden 
opgelost terwijl anderzijds een adequate bedrijfsomgeving wordt geschapen voor het optimaal benutten 
van de ontwikkelingskansen. Veel partijen hebben om uiteenlopende redenen belang bij de totstand-
koming van een MFTC: 

- 	Individuele bedrijven die een optimale vestigingsplaats zoeken om hun (inter)nationale 
marktpositie te versterken dan wel hun continuïteit te waarborgen; 

- 	Het regionale bedrijfsleven kan haar concurrentiepositie verbeteren door gebruik te 
maken van de moderne logistieke dienstverlening van een MFTC; 

- 	De regionale werkgelegenheid(structuur) kan worden versterkt door het aan trekken 
van value-added-services; 

- 	De vrij komende bedrijfsterreinen kunnen effectiever worden benut (afhankelijk van de 
lokale omstandigheden kan het terrein worden gebruikt voor b.v. woningbouw, stadsver-
nieuwing of hoogwaardig bedrijfsterrein en kan in combinatie met de nieuwe 
bestemming de bodem worden gesaneerd); 

- 	MFTC's dragen bij aan een efficiënte Organisatie van het transport (bundeling van 
goederenstromen en gecombineerd vervoer) en daarmee aan een vermindering van de 
milieubelasting; 

- 	Verbetering van de logistieke infrastructuur draagt bij aan de realisatie van de 
doelstellingen van Nederland Distributieland. 



VRAGENLIJST MFTC-INITIATIEVEN 

zijn er binnen de gemeente initiatieven gaande die (ten dele) aansluiten op het MVfC-
toncept 

o nee -> ga naar vraag 4. 
Oja. 

Kunt u in het kort aangeven wat dit initiatief behelst:______________________________________ 

PA 
	

welke bedrijven zijn bij het initiatief betrokken: 

naam van het bedrijf: 	aard van de activiteiten: 	huidige vestigingsgemeente: 

 
 

 

 

3. 	kunt u per bedrijf aangeven wat de belangrijkste motieven waren om aan het initiatief mee te 
doen (meerdere antwoorden zijn mogelijk): 

bedrijf: 
planologisch / milieutechnisch: 	 1 2 3 4 5 

-bedrijf ligt problematisch in woonwijk of centrum 0 0 0 0 0 
-ligging van het bedrijf staat ruimtelijke ontwikkelingsplannen 0 0 0 0 0 
van de gemeente in de weg 

-bedrijf veroorzaakt milieu / verkeershinder 0 0 0 0 0 
-bedrijfsterrein is verontreinigd 0 0 0 0 0 
-anders n.l.: 0 0 00 0 

bedrijfsmatig: 

-slechte bereikbaarheid 	 0 0 0 0 0 
-geen uitbreidingsmogelijkheden 	 0 0 0 0 0 
-d.m.v. samenwerken positie van het bedrijf versterken 	 0 0 0 0 0 
-anders n.L 	 0 0 0 0 0 
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Bevinden zich binnen de gemeente (nog) één of meer bedrijven voor wie naar uw oordeel 
participatie in een MFFC interessant is 

o nee -> ga naar vraag 7 
0 j 

5 	welke bedrijven betreft dit: 

naam van het bedrijf: 	aard van de activiteiten: 	 huidige vestigingsplaats: 

3. 

6. 	kunt u per bedrijf aangeven welke problematiek daarbij een rol speelt (meerdere antwoorden 
zijn mogelijk) 

planologisch / milieutechnisch: 

-bedrijf ligt problematisch in woonwijk of centrum 
-ligging van het bedrijf staat ruimtelijke ontwikkelingsplannen 
van de gemeente in de weg 

-bedrijf veroorzaakt milieu / verkeershinder 
-bedrijfsterrein is verontreinigd 
-anders n.l.:  

bedrijf: 
12345 

bedrijfsmatig: 

-slechte bereikbaarheid 	 0 0 0 00 
-geen uitbreidingsmogelijkheden 	 0 0 0 0 0 
-d.ni.v. samenwerken positie van het bedrijf versterken 	 0 0 0 0 0 
-anders n.l.: 	 0 0 0 0 0 
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De kans bestaat dat wij naar aanleiding van deze vragenlijst nader contact met u opnemen. 
Wilt u daarom onderstaande vragen invullen: 

Gemeente: 

Contactpersoon: 

Telefoonnummer: 

Hartelijk dank voor uw medewerking 



.1 
..ui 




