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Inhoud

Deze studie biedt een overzicht van het programma "Snelwegen op zee", vanaf de
totstandkoming. Op basis van het uitgevoerde onderzoek zijn drie belangrijke
knelpunten vastgesteld.

Het betreft de volgende knelpunten: 1) belanghebbenden zijn onvoldoende
bekend met het programma; 2) een gebrek aan continuïteit wanneer de
financiering van het project beëindigd is; 3) de samenwerking tussen
belanghebbenden is niet altijd optimaal.

Deze drie factoren in combinatie met andere knelpunten zorgen ervoor dat de
impact van het programma minder groot is dan men zou verwachten. Hiertoe zijn
aanbevelingen en mogelijke scenario's voor de verbetering van het concept van
snelwegen op zee geformuleerd.
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SAMENVATTING

Doel
Sinds de inwerkingtreding in 2001 van het programma "Snelwegen van de zee" (MoS) is
het concept gewijzigd en aangepast aan de ontwikkelingen in de scheepvaartsector en de
wijzigingen in aandachtspunten op de Europese agenda. De Commissie vervoer en toerisme
heeft verzocht om een studie inzake de verbetering van het concept van snelwegen op zee
teneinde een compleet overzicht te krijgen van de historische ontwikkeling van het concept.
Deze herziening vindt plaats tegen de achtergrond van de belangrijke hervorming van het
trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T) en de financiering daarvan op grond van het
meerjarig financieel kader (MFK) via de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen
(Connecting Europe Facility, (CEF)).

In dit verslag wordt het verlangde overzicht gegeven van het programma "Snelwegen van
de zee" op basis waarvan aanbevelingen worden gedaan en mogelijke scenario's worden
voorgesteld ter verbetering van het MoS-concept. Deze zijn gebaseerd op zowel de
informatie verkregen uit literatuuronderzoek als informatie die verkregen is van havens en
andere belanghebbende partijen, door middel van gesprekken en een enquête.

Ontwikkeling van het MoS-programma
Van het MoS-programma is voor het eerst sprake geweest in 2001 in het witboek over
vervoersbeleid van de Europese Commissie: "Het Europese vervoersbeleid tot het jaar
2010: tijd om te kiezen". In deze nota sprak de Commissie de wens uit om de korte vaart
nieuw leven in te blazen en een Europees netwerk van kortevaartverbindingen tot stand te
brengen. In 2004 is het MoS-concept verder uitgewerkt en de totstandkoming ervan als
een prioritair project gepresenteerd binnen het TEN-T-programma (2007-2013). De reden
hiervoor was de potentiële bijdrage van de korte vaart aan de vermindering van de
congestie in het wegverkeer en de verbetering van de toegankelijkheid van perifere regio's
en eilanden. De verwachting was dat deze ontwikkeling bij zou dragen aan de cohesie en
een dynamische interne markt.

Op grond van de TEN-T-richtsnoeren uit 2004 moesten projecten, om voor MoS-
financiering in aanmerking te komen, ten minste twee havens in twee verschillende
lidstaten betreffen en modal shift of cohesie ten doel stellen. Het MoS-programma kan
bijdragen aan diverse investeringsvormen in verband met:

 faciliteiten en infrastructuur voor havens en verbindingen met het achterland;

 toegang tot faciliteiten het gehele jaar door (bijv. baggerwerkzaamheden en
ijsbrekers);

 investeringen in informatie- en communicatietechnologie (ICT) voor verkeersbeheer
of elektronische meldsystemen;

 steun aan startende bedrijven voor zover overheidssteun voor de financiële
levensvatbaarheid van het project noodzakelijk geacht wordt, waarbij de steun tot
twee jaar beperkt blijft en uitsluitend verleend wordt voor naar behoren
aangetoonde kapitaaluitgaven;

 studies naar het marktpotentieel van nieuwe diensten, analyse van nieuwe en
bestaande goederenstromen voor nieuwe diensten, alsook effectbeoordelingen,
uitvoering en financiering.
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In 2012 vond de presentatie plaats van de Europa 2020-strategie. Deze strategie is onder
meer gericht op duurzaamheid. Na de nieuwe TEN-T-richtsnoeren die in 2013 verschenen
zijn is duurzaamheid als aandachtspunt ook in het MoS-programma opgenomen. Deze
nieuwe richtsnoeren bepalen dat financiering uit hoofde van MoS en TEN-T onderdeel wordt
van CEF en zorgt voor nieuwe mogelijkheden binnen het MoS-programma:

 verbindingen met havens in derde landen;

 opneming van achterlandverbindingen;

 opneming van projecten inzake alternatieve brandstoffen.

Resultaten
"Snelwegen van de zee" heeft zich ontwikkeld tot een programma dat meer dan veertig
projecten via TEN-T gefinancierd heeft, met een begroting, inclusief de aanbestedingen in
2013, van meer dan 400 miljoen EUR aan stimulansen. Investeringen van zowel overheids-
als particuliere actoren worden geraamd op 2 miljard EUR. Voorts zijn vier projecten uit
hoofde van het Marco Polo-programma gefinancierd, met iets minder dan 20 miljoen EUR
aan stimulansen. Ondanks die aanzienlijke investeringen is het aandeel van de korte vaart
in vergelijking met de aandelen van andere vervoerswijzen in de periode 2001-2011
enigszins gedaald. Men kan dan ook van oordeel zijn dat de bevordering van korte vaart
niet direct heeft geleid tot een structureel betere concurrentiepositie van deze
vervoerswijze.

Men kan echter ook concluderen dat het MoS-programma indirect de samenwerking tussen
havens heeft bevorderd, hetgeen op termijn positieve gevolgen kan hebben voor het
beheer en de vergroting van de scheepvaartstromen van de korte vaart.

Van zowel academische zijde als van de havens zelf is de volgende kritiek geuit:

 Sommige havens (grote en kleine) zijn nog steeds niet bekend met het MoS-
programma.

 Aangezien het MoS-concept in het begin niet bijzonder helder was werd het
programma niet als een aantrekkelijk aanbod opgevat en heeft daaronder geleden.
Een aantal havens die met het MoS-programma bekend waren, waren zich niet
bewust van zijn complexiteit.

 De voornaamste begunstigden zijn niet voldoende bekend met de mogelijkheden
van het programma. Veel havenvertegenwoordigers (die ook geïnterviewd werden)
maakten duidelijk dat zij niet met alle door het programma geboden kansen bekend
waren. Dit leidt ertoe dat potentieel belangwekkende kortevaartverbindingen niet
werden ingesteld. Zelfs belanghebbenden die bekend zijn met het programma
vinden de procedures omslachtig. Tegelijkertijd kunnen uitnodigingen tot het
indienen van voorstellen slechts met moeite goed begrepen worden. In een
uitnodiging tot het indienen van voorstellen moet de informatie over de prioriteiten
duidelijker en beknopter zijn. De tijd die nodig is om een project en consortia op te
zetten legt beslag op de capaciteit van havenautoriteiten.

 Een duidelijke effectbeoordeling van het MoS-programma ontbreekt momenteel. Dit
leidt tot de conclusie dat voordat tot investeringen overgegaan wordt, betere
prestatie-indicatoren moeten worden vastgesteld om de impact van investeringen
binnen de gehele vervoersmarkt te kunnen beoordelen.

 Het MoS-programma vereist voortdurende aanpassing en oriëntatie waarbij met de
drijvende krachten van de markt rekening wordt gehouden.
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Aanbevelingen en scenario's
In het algemeen zou in alle potentiële scenario's een verhoging van de zichtbaarheid van
MoS aanbevolen moeten worden. Een duidelijke identificatie van de belanghebbenden is
nodig en een actieve benadering kan worden gekozen om de belanghebbenden bij het
proces te betrekken. Aanvraagprocedures voor MoS-projecten moeten zo eenvoudig
mogelijk zijn, met eenvoudige en duidelijke uitnodigingen tot het indienen van voorstellen.
Belanghebbenden moeten proactief worden geïnformeerd over de mogelijkheden die het
MoS-programma biedt.

Andere aanbevelingen zijn in scenario's verwerkt. Naast een basisscenario dat de
voortzetting van het MoS-programma in zijn huidige vorm betreft, zijn twee andere
scenario's ontwikkeld:

1) Duurzaamheidsscenario: Dit scenario is gericht op de vermindering van de milieu-
impact door middel van het gebruik van alternatieve brandstoffen, innovatieve
scheepsontwerpen, havenfaciliteiten en nieuwe materialen zoals composieten. Het
MoS-programma moet verbeterd worden om een duurzame impact te hebben op de
kwaliteit en concurrentiepositie van de snelwegen van de zee;

2) Scenario betreffende het beheer van de toeleveringsketen: dit scenario is gericht op
de gehele toeleveringsketen, waarvan de korte vaart een onderdeel betreft.
Wanneer aan dit punt geen aandacht besteed wordt kan het zijn dat, vanwege het
gebrek aan samenwerking tussen de belanghebbenden van het project, de
resultaten van de projecten niet aan de oorspronkelijke doelstellingen voldoen.
Snelwegen van de zee zijn onderdeel van een ingewikkelde toeleveringsketen
waarin havens noch het aan het begin, noch het einde staan. De korte vaart is in
veel (zo niet alle) gevallen een van meer verschillende vervoerswijzen in een keten
en een aantal belanghebbenden zijn binnen deze ketens van verlader tot
eindgebruiker vertegenwoordigd. De MoS-projecten moeten rekening houden met
de geïntegreerde toeleveringsketen om zo aan de andere schakels van de ketens
verbonden te worden en daardoor voorkomen dat zij op zichzelf staande projecten
vormen. Toeleveringsketens met een centrale rol van de korte vaart worden niet
door de Europese grenzen ingeperkt. Zij verbinden de Europese industriële en
consumptiegebieden met andere Europese en niet-Europese regio's. Derde landen
moeten als onderdeel van de kortevaartnetwerken worden beschouwd en moeten
bijgevolg in MoS-projecten betrokken worden.


