NIEUWS — REGIO

REGIOCOLUMN

jeroen poortvliet

ORAM blij met plan
voor meer IJ-veren
Het college van Amsterdam stelt voor om de verbinding
over het IJ te verbeteren. En daarover is de Amsterdamse
ondernemersvereniging ORAM verheugd.
Het stadsbestuur kiest voor een combinatie van maatregelen: intensiveren van de veerverbindingen, het realiseren van een brug en het
onderzoeken van de mogelijkheid tot het bouwen van metrostation
Sixhaven. ‘Wij pleiten al langer voor optimalisering en uitbreiding
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van de veerverbindingen op korte termijn’, aldus ORAM-directeur

‘Zo’n gat dicht je niet op een achternamiddag’, was het eerste

Kees Noorman. ‘We vinden we het ook positief dat het College het

wat ik dacht toen ik eind december op tv de eerste beelden

IJ als zeer belangrijke transportader voor het scheepvaartverkeer

voorbij zag komen over de kapot gevaren stuw in de Maas bij

erkent en daar ook rekening mee zal houden bij de bouw van een

Grave. Letterlijk in een klap lag de belangrijkste vaarweg van en

brug. De Amsterdamse haven is van grote economische waarde

naar het zuiden er uit. Onwillekeurig moest ik even denken aan

voor de stad.’

de ellende door de onverwachte afsluiting van de Merwede-

Noorman vindt wel dat de keuze om besluitvorming rond de

brug. In de maanden dat de brug dicht was, moesten onderne-

aanleg van metrostation Sixhaven uit te stellen tot 2020 geen

mers maar zien hoe ze het redden.

reden is om helemaal niets te doen. ‘Wij vinden dat het onderDat in de berichtgeving over ‘Grave’ veel aandacht was voor het

worden gezet. Er is geen reden om de besluitvorming hierover

leed van woonbooteigenaren, begrijp ik. Het zal je drijvende

drie jaar uit te stellen.’

trots maar zijn die gekanteld op het droge ligt. Logisch ook die

www.oram.nl

aandacht voor de binnenvaartschippers die hun laad- of
berlinda van dam/hh

zoek naar een toekomstig metrostation direct in gang moet

losadres niet meer konden bereiken of alleen maar door dagen
om te varen. Des te vreemder vind ik het dat er zo weinig
aandacht was voor de bedrijven in regio die voor hun functioneren afhankelijk zijn van vervoer over water. Die bedrijven
hebben het door de afsluiting zwaar voor de kiezen gekregen.
Extra kosten voor transport en opslag, voorraden grondstoffen
die opraken, eindproduct dat niet kan worden afgevoerd, ga er
maar aan staan. Ik heb zelfs gehoord van bedrijven die het werk
helemaal hebben moeten stilleggen. De schade loopt per bedrijf
sterk uiteen. Uit de enquête die we samen met EVO Fenedex

noordelijke koepel

hebben gehouden, blijkt dat de totale schade per week de 2,5

VNO-NCW Noord en MKB-Noord zijn sinds 3 januari

mers inmiddels wel uit. En ik vrees dat de gevolgen in Limburg

officieel één vereniging. Beide verenigingen blijven wel

en de rest van Nederland nog lang zijn te voelen.

miljoen euro ruim te boven gaat. De rek is er bij veel onderne-

onafhankelijk van elkaar opereren onder de nieuwe
koepelorganisatie. Dat is besloten tijdens de gezamen-

Gelukkig werkt Rijkswaterstaat inmiddels aan noodverbanden

lijke algemene ledenvergadering van beide organisaties,

om de waterstand op een zodanig peil te krijgen dat het

die praktisch dezelfde doelen nastreven. Omdat zowel

scheepvaartverkeer weer kan worden hervat. Maar daarmee zijn

VNO-NCW als MKB-Noord een sterke eigen kern van

we er niet. Het zal niet de laatste keer zijn dat er zoiets gebeurt.

leden hebben, is besloten beide organisaties apart van

Daarom zou ik graag zien dat er een structurele aanpak komt

elkaar te laten bestaan. Het Noorden heeft nu als eerste

voor problemen zoals nu rond de stuw bij Grave, inclusief

in Nederland één grote ondernemersvereniging. De sa-

calamiteitenplan en compensatieregeling. Een regeling waarvan

menwerking moet ervoor zorgen dat er een vereniging

óók ondernemers gebruik kunnen maken.

is die een vuist kan maken voor haar leden.
www.vno-ncwnoord.nl

Jan Zuidam, voorzitter LWV
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