Jaarverslag 2016

Woord van de voorzitter
Voortvarend vooruit!
Voor BVB was 2016 een jaar waarin we – na een feestelijke opening - in onze nieuwe huisvesting aan het Vasteland 78, slechts een paar stappen verwijderd van ons oude
adres, een nieuwe koers konden varen. Binnenkomen bij HNK (Het Nieuwe Kantoor) is een wel een heel andere beleving dan op het oude adres: modern, uitnodigend,
multifunctioneel; kortom een inspirerende omgeving. De nabijheid van de beide andere uitvoeringsorganisaties voor de binnenvaart, Bureau Telematica Binnenvaart en
het Expertise en InnovatieCentrum Binnenvaart, zijn daarbij een verrijking en een goede stap op weg naar een nauwere samenwerking.
Inhoudelijk veranderde het werk van BVB niet heel erg: belangrijke pijlers zijn en blijven:
•

De persvoorlichting en crisis communicatie: op de valreep van 2016 gebeurde het ongeluk met de tanker bij Grave. De binnenvaart brancheorganisaties en BVB
hebben daarbij afgesproken dat BVB de persvoorlichting zou verzorgen, wat we tot tevredenheid van eenieder hebben gedaan;

•

Het introduceren van de binnenvaart bij nieuwe spelers bij CCR, politiek en ambtenaren door een dag te gaan ‘shiphoppen’;

•

De vraagbaakfunctie voor iedereen die iets wil weten over binnenvaart;

•

We maken logistieke informatie toegankelijk o.a. voor verladers in een steeds betere online routeplanner ‘Blue Road Map’;

•

Het promoten van de binnenvaart op beurzen en havendagen;

•

En heel belangrijk: we richten ons op scholen en jongeren om bij hen de binnenvaart onder de aandacht te brengen als een prachtige bedrijfstak om in te werken
door:
•

Scholen te bezoeken op beroependagen waar scholieren zich oriënteren op hun toekomst;

•

‘augmented reality’ posters te ontwikkelen in samenwerking met een 8-tal van onze sponsoren, waarmee je op je telefoon virtueel door het schip kunt lopen;

•

de VR (virtual reality) bril die we ontwikkelden in samenwerking met het Nederlandsch Binnenvaartbureau en EOC Scheepsverzekeringen waarmee je virtueel
op een schip vaart;

•

brochures uit te geven;

Dit alles noemen we arbeidsmarktcommunicatie. Daarvoor hebben we in 2016 een samenhangend plan ontwikkeld waarmee we de komende jaren verder zullen werken.
Tot slot, maar een heel belangrijk deel van het werk van het BVB, werken we aan de Maatwerkprojecten. Door het veranderen van de subsidievoorschriften kwamen
enkele projecten daarvan wat traag op gang maar eind 2016 was er veel werk aan de winkel en zien we veel kansen om transport van de weg naar het water te halen.
Gelukkig kregen we een groot bedrag aan, zoals voor de rechtbank bleek, ten onrechte betaalde BTW terug wat ons in 2017 een goede start heeft gegeven.
Over al deze zaken kunt u meer in detail in dit jaarverslag lezen.
Tot onze grote voldoening blijft ons sponsorbestand redelijk op peil en vanaf deze plaats wil ik graag alle sponsoren bedanken die er aan bijdragen dat het BVB haar
belangrijke werk voor alle betrokkenen in de binnenvaart vanuit een onafhankelijk positie kan doen. Zeg het voort!
Annette Augustijn
Voorzitter Bureau Voorlichting Binnenvaart

Highlights van 2016
Social media
• 94 berichten geplaatst op Social media
• 2.316 volgers op Twitter
• 942 likes op Facebookpagina the Blue Road

Evenementen

Verladers
• 13.411 opgevraagde routes op
The Blue Road Map
• Naar ruim 400 verladers nieuwsbrief verzonden
• Maatwerk-adviseurs actief in vier
projecten

• 14.000 bezoekers Maritime Industry

• 1500 containers naar het water
gehaald in Overijssel

• 380.000 bezoekers Wereldhavendagen te Rotterdam
• Ruim 3.600 mensen bezochten de For-Ever tijdens
de Wereldhavendagen
• 200 bezoekers aan de Housewarming in het HNK
• 3 Binnenvaartcafés georganiseerd, waaronder de lustrum
viering
• Ruim 800 binnenvaartposters uitgedeeld tijdens diverse
havendagen

Overheid
• Bijdrage Rondetafel
• 10 werkbezoeken

Verladers
Project Maatwerk Voorlichting Binnenvaart
Naast de promotie-/voorlichtingswerkzaamheden voor de gehele sector, is een van de kerntaken van het BVB om verladers ervan te overtuigen de binnenvaart als
transportmodaliteit te overwegen. Om dit structureel en professioneel aan te pakken is het project Maatwerk Voorlichting Binnenvaart actief. Het doel van dit
project is meer ladingstromen naar de binnenvaart te genereren middels persoonlijk advies op maat. Eerdere initiatieven hebben uitgewezen dat deze werkwijze het meest effectief is. De logistieke adviseurs van Maatwerk Voorlichting Binnenvaart zijn druk met diverse projecten om meer verladers te overtuigen van de
voordelen van het vervoer over water.
Overijssel
In 2016 is het BVB een vervolg op de lopende werkzaamheden binnen het project ‘Kennisondersteuning goederenvervoer over water’ in Overijssel opgestart. Dit
project richt zich op het stimuleren van de inzet van de binnenvaart door het lokale bedrijfsleven, groot en klein. En niet zonder succes. Sinds de start van het
project in 2014 zijn er diverse bedrijven overgestapt, met name in het MKB, en daarmee inmiddels 1500 containers die jaarlijks van de weg naar het water zijn
gegaan. Sommige nog in pilotfase, maar ook een paar echte modal shifts. Ook in 2016 konden we hier weer wat successen aan toevoegen. Het gaat hier niet om
grote volumes, maar alles wat over water gaat is positief voor de binnenvaart. Het zijn langdurige en intensieve trajecten, maar het BVB ziet nog voldoende kansen
meer vervoer naar het water te halen.
Lean and Green Off-Road
Daarnaast is het BVB betrokken bij het programma Lean and Green Synchromodaal dat wordt uitgevoerd door
Connekt. Op donderdag 8 december vond een grote conferentie plaats waar het nieuwe actieprogramma werd
omgedoopt tot Lean & Green Off-Road. Deze conferentie vond plaats in Ouwehands Dierenpark Rhenen en trok zo’n 100
bedrijven en (regionale) logistieke spelers. Het BVB was ook aanwezig als een van de partners binnen het
programma. Lean & Green Off-Road wil via een regionale aanpak meer synchromodaal vervoer van en naar Nederland
bereiken om zo ruimte te creëren op de wegen en een betere doorstroming van het personenverkeer en het binnenlandse wegvervoer. Waar het eigenlijk op neerkomt is alternatieven voor wegvervoer te geven aan verladers in de
diverse regio’s. Het BVB is in dit project betrokken om praktische invulling te geven aan het stukje binnenvaart. Ook in
2017 worden deze activiteiten voortgezet.

Op de foto: Boven v.l.n.r. Miranda Volker (BVB), Frans
van den Boomen, Caroline Koiter (L&G) Onder: Marco
Huijsman (BVB), Jeroen Bolt (L&G)

Corridor Zuid
Net als in 2015 voor Corridor Oost, heeft het BVB in het najaar van 2016 in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu een onderzoek uitgevoerd naar
de bevaarbaarheid van met name de rivier de Maas en de Noord-Brabantse kanalen en de logistieke gevolgen daarvan voor vaarweggebruikers in de Corridor Zuid.
Het Ministerie wilde hierin graag de ervaring van de binnenvaartondernemer en de klant naar voren krijgen. Het BVB heeft diverse interviews gehouden met
verladers, binnenvaartoperators, bevrachters en binnenvaartondernemers en hier een rapportage over geschreven. Dit onderzoek vindt plaats in het kader van het
Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport, kortweg MIRT. De uitkomsten van het onderzoek zullen door het Ministerie gebruikt worden als input voor
het actieprogramma Corridor Zuid.
Onderzoek spoor
Na goed lobby-werk van de brancheorganisaties CBRB en Koninklijke BLN-Schuttevaer heeft het BVB van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de opdracht
gekregen een studie uit te voeren naar de mogelijkheid gevaarlijke goederen die nu per trein vervoerd worden in het vervolg over water te vervoeren om zo het
spoor te ontlasten en de vaarwegen beter te benutten. Hiervoor werden inhoudelijke gesprekken gevoerd met relevante verladers en belanghebbenden, quick scans
uitgevoerd en het daadwerkelijk uitwerken van business cases bij voldoende potentie. Eind april 2017 heeft het BVB de uitkomsten en bevindingen gerapporteerd
aan het Ministerie.

Verladers
Transport & Logistics in Ahoy
Op 1 december konden bezoekers aan de beurs Transport & Logistics zich goed laten voorlichten over de mogelijkheden van de binnenvaart. Miranda Volker,
logistiek adviseur van het BVB, gaf in een seminarruimte op de beursvloer een presentatie over de binnenvaart en hoe deze een rol kan spelen in de keten.
Aan de hand van praktijkvoorbeelden werd duidelijk gemaakt dat voor veel verladers de optie binnenvaart een rendabel alternatief voor vervoer over de weg
is en dat er nog voldoende kansen liggen om te verzilveren. Ze moeten alleen meer kennis krijgen in de mogelijkheden.
Vervolgens werd in Dock 1 de bijeenkomst “Binnenvaart, Iets voor U!” gehouden. Deze is georganiseerd door het BVB, Koninklijke BLN-Schuttevaer en de
ABN AMRO Bank. Tijdens de bijeenkomst werd gekeken naar kansen en bedreigingen, wat de toekomst gaat brengen en ook wat de groeimarkten zijn voor
de binnenvaart. Logistieke spelers kwamen aan het woord die elk in die groeimarkt thuis is. De NPRC over biomassa, Blue Line Logistics over palletvervoer,
CTT over groei in containers en Seacon over het vervoer van geconditioneerde goederen. Alle partijen kregen de mogelijkheid zichzelf kort te presenteren.
Vervolgens gingen ze met elkaar in discussie. Tot slot konden de bezoekers aan de bijeenkomst per groeimarkt doorpraten in rondetafelgesprekken.
Deze opzet bood bezoekers de gelegenheid om zich inhoudelijk te laten inspireren met vraagstukken die bij hen spelen en tevens in contact te komen met
relevante marktpartijen.
Binnenvaartcafé
Sinds 2011 organiseert het BVB in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam het Binnenvaartcafé. Het BVB voert de praktische organisatie uit, het
Havenbedrijf stelt de locatie en catering kosteloos ter beschikking. Het Binnenvaartcafé is een netwerkbijeenkomst waar betrokkenen in de binnenvaart een
uitnodiging voor krijgen. Dit is een breed gezelschap van operators, bevrachters, verladers, ondernemers en beleidsmakers. In 2016 was het 5 jaar geleden
dat het BVB en het Havenbedrijf Rotterdam het eerste Binnenvaartcafé organiseerden. In die 5 jaar zijn 14 bijeenkomsten georganiseerd met gemiddeld zo’n
50 vaste bezoekers. Op 9 november vond een speciale lustrum editie plaats. Aangezien het een feestelijk tintje had vond het lustrum plaats op een
bijzondere locatie, namelijk de Nieuwe Maze, het directievaartuig van het Havenbedrijf Rotterdam. Al varende door het havengebied werd er met de gasten
terug gekeken op 5 jaar Binnenvaartcafé en tevens vooruit gekeken naar wat de toekomst de binnenvaart gaat brengen.

Overheid
Werkbezoeken
Het voorjaar is voor het BVB altijd een drukke periode met alle (haven)evenementen, maar ook met de organisatie van de werkbezoeken.
Het BVB organiseert samen met het Centraal Overleg Vaarwegen (COV) het ‘kijkje in de keuken’ middels werkbezoeken voor nieuwe politici (leden Tweede Kamer,
Provincies, Gemeenten) en beleidsmedewerkers die in hun functie te maken hebben of krijgen met de binnenvaart. De werkbezoeken vinden vaak plaats bij de
Verkeerspost in Dordrecht, waar de gasten een rondleiding krijgen. Daar stappen ze aan boord van een patrouillevaartuig en bezoeken in de buurt diverse
varende schepen. Tijdens het werkbezoek krijgt de gast veel informatie over de bedrijfstak en actualiteiten die spelen. Deze bezoeken worden altijd als zeer
positief ervaren.
De hoofdpersonen die in 2016 op werkbezoek zijn geweest:
1 juni 		

Adriaan Visser, havenwethouder Rotterdam.

14 juli 		

Eric Smaling, SP-kamerlid en Theo van de Gazelle, hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Midden-Nederland en plv. DG Rijkswaterstaat.

21 juni 		

Nelly Kalfs, hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Oost-Nederland.

11 augustus

Jos van den Bos, inspecteur-generaal Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en Arnold van Vuuren, directeur Scheepvaart ILT.

22 augustus

Eppo Bruins, ChristenUnie.

25 augustus

Nederlandse delegatie CCR, o.a. Bruno Georges, secretaris-generaal van de CCR.

31 augustus

Mark Frequin, directeur-generaal Bereikbaarheid van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu.

12 september

Salima Belhaj, D66 en Khalid Aissati, beleidsmedewerker Ministerie Infrastructuur & Milieu afdeling binnenvaart en vaarwegen.

16 november

Elisabeth Post (VVD), gedeputeerde Provincie Noord-Holland voor financiën, verkeer, vervoer en zeehavens.

20 december

Zuhal Gul, Ministerie van Infrastructuur & Milieu verantwoordelijk voor de MIRT-onderzoeken (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en

		

Transport) en dr. Meng Lu, Strategic Innovation Manager bij Dynnic.

Overheid
Kamerleden wegwijs gemaakt in ‘duurzame’ binnenvaart
Woensdag 20 april was een delegatie Kamerleden van de commissie
voor Infrastructuur en Milieu te gast in het RDM Innovation Dock.
Ze waren hier op het kavel van het Expertise en InnovatieCentrum
Binnenvaart (EICB) om meer te leren over de milieuprestatie van
de scheepvaart. Het BVB was betrokken bij de organisatie van dit
event. Kamerleden Lutz Jacobi (PvdA), Betty de Boer (VVD), Remco
Dijkstra (VVD) en Martijn van Helvert (CDA) gingen in op de uitnodiging van het maritieme cluster. Deze was uit naam van
Koninklijke BLN-Schuttevaer, Netherlands Maritime Technology,
Koninklijke Metaalunie en het EICB.
TEN-T dagen in Rotterdam
Europees commissaris voor Transport, Violeta Bulc, organiseerde tijdens het Nederlands voorzitterschap van de EU, in samenwerking met minister van
Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen, de TEN-T dagen in 2016. Deze vonden plaats op 20, 21 en 22 juni in de Van Nelle Fabriek in
Rotterdam. Iedereen die er toe doet in de Europese transportwereld (stakeholders, ministers en leden van het Europees Parlement) was aanwezig tijdens
dit congres. De ontwikkeling en financiering van het Trans Europese Transportnetwerk (TEN-T) stond centraal tijdens deze dagen. In een druk programma
worden alle ontwikkelingen van de diverse transportwijzen onder de aandacht gebracht.
De binnenvaart mocht hier uiteraard niet in ontbreken als belangrijk onderdeel in de transportketen. De (inter)nationale belangenorganisaties ESO en EBU,
Inland Navigation Europe (INE), EFIP, EICB en het BVB sloten de handen ineen om op dinsdag 21 juni de binnenvaart extra in de kijker spelen. En aangezien
niks zo aanspreekt als het met ogen zien, werden de mogelijkheden voor een mini-werkbezoek bekeken. Het BVB heeft er voor gezorgd dat er een schip
voor de kade lag bij de Van Nelle die bezocht is door Bulc, Schultz en andere top-ambtenaren. Tevens was er een informatiemarkt georganiseerd waar
mensen meer konden zien, horen en lezen over de mogelijkheden van de binnenvaart. Diverse partijen hadden zich hier gepresenteerd.
Rondetafel Tweede Kamer
Woensdag 30 november vond in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaats van de commissie van Infrastructuur en Milieu over het thema
Beprijzing en Markt Binnenvaart. Het programma bestond uit drie blokken: twee over prijsvorming in de binnenvaart en het laatste blok over vergroening
van vervoer, vergroening binnenvaart in relatie met prijs-aspecten. De leden Jacobi (PvdA), Smaling (SP), De Boer (VVD), Belhaj (D66) en Ronnes (CDA)
waren aanwezig voor dit rondetafelgesprek.
Met deze rondetafel gesprekken willen kamerleden door een aantal experts uit te
nodigen meer informatie krijgen over een bepaald onderwerp, in dit geval de binnenvaart. Voor het
onderwerp ‘vergroening’ waren het BVB, Koninklijke BLN-schuttevaer, het EICB en Jacob Verdonk van
het ms Anda uitgenodigd. In nauw overleg met elkaar is besloten dat BVB de kamerleden zou informeren over de vele kansen die de binnenvaart heeft binnen de logistieke ketens van bedrijven. Echter
lading vindt zijn weg niet vanzelf naar het water. Om die reden heeft het BVB de kamerleden voorgesteld dat de overheid een breder logistiek beleid zou moeten voeren en niet vanuit enkel weg, water
of spoor moet denken. Concreet betekent dit dat de overheid het bedrijfsleven zou moeten activeren
om de intermodale opties via het water te onderzoeken, ladingen te bundelen en drempels naar het
water te verlagen.

Publiek
Wereldhavendagen in Rotterdam
Jaarlijks presenteert het BVB de binnenvaart aan het grote publiek tijdens de Wereldhavendagen. Het eerste weekend van september vinden deze altijd plaats
in Rotterdam. Met een druk programma heeft de haven zich in 2016 gepresenteerd als Smartest Port. Het BVB heeft net als voorgaande twee jaren samen met
Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart gezorgd voor een goede binnenvaartvertegenwoordiging op de Westerkade. Het BVB kon tijdens de Wereldhavendagen drie nieuwe binnenvaartposters presenteren, de Veerhaven IV, Shalimar en Forenso. De posters zijn te bekijken in the Blue Road App middels de nieuwste
techniek Augmented Reality. Wat altijd heel erg aanspreekt zijn natuurlijk de schepen die te bezoeken zijn. Op vrijdag was dat het duurzame containerschip
Martinique. Zaterdag en zondag konden mensen de For-Ever bezoeken die het Heineken-bier filevrij vanuit Alphen aan den Rijn naar Rotterdam en Antwerpen
vervoert. In de tent op de kade hier ook aandacht voor, onder andere met een informatiedoek wat Nedcargo beschikbaar had gesteld. Hierop uitleg over hun
nieuwe innovatieve en duurzame schip de Gouwenaar 2.

Open Havendag Vlissingen
Op zaterdag 18 juni vond de Open Havendag Vlissingen plaats op het terrein van Damen
Shipyards. Het BVB heeft hier samen met Koninklijke BLN-Schuttevaer de binnenvaart
vertegenwoordigd.
Havendag Werkendam
Op zaterdag 2 juli vond in Werkendam de
havendag. Het BVB heeft op dit evenement
samen opgetrokken met Koninklijke BLNSchuttevaer en Binnenvaart Netwerk Diensten
(BND), die hier hun wifi-abonnementen konden
promoten.

BVB in contact met u
BVB verhuist naar HNK
2016 is begonnen met een verhuizing voor het BVB. Na 25 jaar aan het Vasteland 12e gevestigd te zijn geweest, is het tijd voor
iets anders. Het BVB bleef weliswaar aan het Vasteland, maar is verhuisd naar Vasteland 78, naar het HNK (Het Nieuwe Kantoor),
zoals het pand heet. Dit is een verzamelgebouw waar niet alleen andere binnenvaart gerelateerde (branche)organisaties, maar ook
andere bedrijven zijn gevestigd.
Het BVB zit in het HNK in Rotterdam op de 2de etage, naast het Bureau Telematica Binnenvaart (BTB)/Binnenvaart Netwerk
Diensten (BND) en het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB). Deze staforganisaties van de binnenvaart hebben
allemaal hun eigen werkgebied, maar kunnen operationeel veel samen doen. Nu zij op de nieuwe locatie dichter bij elkaar zitten,
kunnen ze elkaar als staforganisaties versterken en op een natuurlijke manier krachten bundelen.

Havenwethouder Visser gaf het
welkomstwoord

Maandag 4 april vond de officiële Housewarming van de ‘Binnenvaart Hotspot Rotterdam’ plaats. In de Binnenvaart Hotspot op het Vasteland 78 te Rotterdam zetten
het BVB, het Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart, IVR, EBU, Centraal Bureau
voor de Rijn- en Binnenvaart, Bureau Telematica Binnenvaart, Binnenvaart Netwerk
Diensten en Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart zich met vereende krachten
in voor en namens de binnenvaart. Er bleek grote belangstelling voor het nieuwe
onderkomen, meer dan 200 bezoekers waren aanwezig op de Housewarming.
Havenwethouder Adriaan Visser gaf in zijn openingswoord aan zeer blij te zijn met
de huisvesting van de organisaties in Rotterdam. Naast samen het glas te heffen op
ons nieuwe onderkomen, kregen de aanwezigen tevens de mogelijkheid de kantoren
op de 2de en 3de etage te bezoeken.

Vakbeurs Maritime Industry
Ruim 14.000 bezoekers bezochten eind mei de vakbeurs Maritime Industry in Gorinchem. Ook het BVB stond hier in een stand met een aantal andere
binnenvaartorganisaties. De stand had gedurende de drie dagen redelijk wat aanloop, vooral de donderdag was erg druk. Het
BVB benut deze gelegenheid altijd om met de sponsoren en andere ondernemers in contact te komen en bij te praten.
Sponsoren van het BVB konden in de stand een leuk presentje op komen halen. Als voorlichtingsbureau voor duurzaam vervoer
over water, proberen we altijd een passend cadeau met boodschap mee te geven. Dit jaar brengen we een stukje bewustzijn
met een ‘douche coach’. De link naar ‘duurzaam’ en ‘water’ is duidelijk.
Binnenvaartagenda 2017
Binnenvaartorganisaties brengen elk jaar gezamelijk de Binnenvaratagenda uit en verspreiden deze onder hun leden, sponsoren en/of relaties.
Het BVB coordineert de totstandkoming, de verdere uitvoer en opmaak ligt bij Studio DOD. Zij verzorgen tevens de advertenties, de opmaak en
het drukwerk. Begin november kwam de agenda uit. Het BVB heeft haar sponsoren een exemplaar opgestuurd.

Jongeren
Het BVB heeft in 2016 een uitgebreid arbeidsmarktcommunicatieplan geschreven om de instroom
voor goed personeel voor de binnenvaart te bevorderen. Dit plan bevat diverse activiteiten gericht
op jongeren en zij-instromers die aankomende 3 jaar opgepakt zullen worden om een beroep in
de binnenvaart voor het voetlicht te brengen. Hiervoor zullen op onderdelen (financiële) partners
gezocht worden.
Binnenvaartposters
Eén van de acties in dit plan is de ontwikkeling van nieuwe binnenvaartposters. Na enige voorbereidingstijd lanceerde het BVB begin 2016 officieel de eerste drie posters in een nieuwe serie tijdens de
open dagen op het STC en het Maritiem College in IJmuiden. De Nadorias, Veridis Quo en
Gaasterland prijkten als eerste op de posters. In de loop van 2016 is deze serie compleet gemaakt
met in totaal 8 nieuwe posters.
De posters zijn tot stand gekomen door diverse partners uit de sector. Naast het containerschip,
zandschip en de spits, zijn nu ook posters van een autoschip, een zoutschip, een duweenheid,
bunkertanker en tot slot een poedertanker beschikbaar. Kortom een mooie afspiegeling van de
binnenvaartvloot die de diversiteit en mogelijkheden goed laat zien.
De posters zijn meer dan alleen een mooi plaatje aan de muur. Er is wat extra’s aan toegevoegd,
namelijk de zogenaamde ‘augmented reality’ techniek. In de Playstore en de Appstore kan de ‘the Blue Road App’ gedownload worden. Als je in de app zit kun je door
je smartphone of tablet op de posters te richten (virtueel) aan boord stappen op een binnenvaartschip. De gebruiker kan extra informatie krijgen over de binnenvaart,
filmpjes en animaties bekijken of een 3D kijkje nemen in de stuurhut. Je hebt wel altijd een afbeelding van een poster nodig om je telefoon of tablet op te richten om
de app te gebruiken.
Probeer het nu zelf
Heeft u het zelf ook al eens geprobeerd? Download the Blue Road App, open de app en richt uw toestel op de afbeelding van de Vorstenbosch hierboven. Het schip verschijnt in 3D in het scherm en de diverse opties kunnen met icoontjes boven het schip of in het menu bekeken worden.
Binnenvaart in Beeld
Met de komst van de nieuwe posters is ook de uitgave Binnenvaart in Beeld en het stickervel met de scheepstypen herzien. Deze zijn nu samengesteld met de nieuwe posters. Ze worden vaak door jongeren opgevraagd voor bijvoorbeeld
spreekbeurten of werkstukken. De posters en folders zijn op te vragen bij het BVB via de website: De posters zijn op te
vragen bij het BVB of te downloaden op de website www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl.
Gastcolleges
Het BVB houdt op verzoek gastcolleges als het gaat om binnenvaart, promotie of logistiek. Zo heeft Wilco Volker op
11 oktober een gastcollege Marketing verzorgd voor vierdejaars studenten van het STC. Daarnaast heeft hij op
23 november een gastcollege Binnenvaart geven op de Hogeschool Rotterdam. Het gaat hier om een gastcollege voor
een groep vierdejaars studenten die de minor Distributie volgen. Een stukje logistiek en de inzet van de modaliteiten is
hier een logisch onderdeel van en het BVB vindt het zeer belangrijk hier ook de binnenvaart als belangrijke speler voor
het voetlicht te brengen.

Jongeren
Beroepenfeest On Stage
Op maandag 14 maart vond het beroepenfeest ‘Alblasserwaard On Stage’ plaats. On Stage is een landelijk evenement waar vmboleerlingen direct en laagdrempelig in contact treden met beroepsbeoefenaren. Het BVB was namens de binnenvaart met de beroepen matroos/binnenvaartschipper aanwezig op de locatie Sliedrecht. Daar kwamen vmbo-scholieren van 3 scholengemeenschappen uit de regio
Alblasserwaard naartoe om kennis te maken met verschillende beroepen. Er waren veel ondernemers aanwezig met gevarieerde
beroepen. De beroepsbeoefenaren werden aan tafels ingedeeld in diverse sectoren om vragen van leerlingen te beantwoorden over hun
beroep. Als er een match was tussen de beroepsbeoefenaar en een leerling werd een afspraak gemaakt voor een bezoek aan het bedrijf
op de ‘doe dag’ die stond gepland voor donderdag 31 maart.
Het BVB had die dag ook een aantal matches gemaakt met leerlingen uit 2 VMBO, die hebben aangegeven dat ze interesse hebben in
de binnenvaart. Deze twee leerlingen mochten op de ‘doe dag’ twee weken later aan boord bij het ms Prisa kijken. De Prisa lag op dat
moment bij Koedood om een ombouw te krijgen naar een hybride voortstuwing. Een van de eigenaren van Duplo Shipping, Pieter Eikelenboom, wilde hen desondanks graag ontvangen en hen meer vertellen over het leven en werken aan boord van een binnenvaartschip. De
beide jongens vonden het erg leerzaam en interessant eens aan boord te kijken. Wie weet weer twee goede werknemers in de dop.
Open Dagen
Tijdens de open dagen op diverse scheepvaartopleidingen zorgt het BVB er altijd voor dat de binnenvaart in de kijker wordt gespeeld middels voorlichtings- en beeldmateriaal. Tijdens de open dag van Maritiem College IJmuiden op 26 november was het BVB op verzoek zelf aanwezig om meer over de binnenvaart te vertellen en te
laten zien aan lagere scholieren.

Maritiem Noord-Nederland
Aanspreekpunt voor media
Het BVB is als voorlichtingsbureau vaak een eerste
aanspreekpunt voor de media. Aan het BVB de taak
actuele situaties realistisch en feitelijk neer te
zetten, maar de berichtgeving ook positief te
benaderen en het imago van de branche voorop te
stellen.
Naast mediavragen wordt vaak een beroep op de
BVB-medewerkers gedaan voor het zoeken naar een
schip of een ondernemer voor een bijdrage in diverse
gedrukte media of radio- en televisieprogramma’s.
Tot slot weet de media het BVB te vinden voor
(cijfermatige) informatie en beeldmateriaal uit het
ruime fotoarchief.

Greep uit de media

AD Magazine
Het BVB is actief op
Facebook (the Blue Road), Twitter
(BVBinnenvaart)
en Youtube (BVBinnenvaart)

kind op
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EEN SCHIPPERSKIND GAAT OP ZIJN VIJFDE AL
NAAR HET INTERNAAT. TENZIJ MAMA AAN WAL
GAAT WONEN TERWIJL PAPA VERDER VAART.
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Franse televisie

Resultatenrekening
Kosten

2016

Som van projectkosten
Kosten projecten Maatwerk - Maatwerk Overijssel,

Lean & Green, onderzoek Corridor Zuid, overige maatwerk
projecten, onderzoek spoor

Kosten overige projecten - website binnenvaartcijfers,
posters augmented reality, Wereldhavendagen, werkbezoeken, laden the Blue Road, website, drukkosten
brochures, Binnenvaartagenda

€ 176.413,€ 108.926,-

Lonen en salarissen

€ 182.634,€ 108.664,-

Sociale lasten

€ 21.077,-

Pensioenlasten

€ 8.563,-

Afschrijving materiële vaste activa

€ 1.010,-

Overige personeelskosten - reis- en verblijfskosten,
studie en opleiding, werkkostenregeling, overige
personeelskosten

€ 2.500,-

Huisvestingskosten
Verkoopkosten - representatiekosten, relatiegeschenken
Kantoorkosten - porti, kopieerkosten, internet en

€ 16.383,-

Algemene kosten - bestuursvergoeding, accountants- en

€ 12.125,-

telefoon, kantoorbenodigdheden, drukwerk, kantinekosten,
automatisering

advieskosten, assurantiepremie, abonnementen en lidmaatschappen, overige algemene kosten

Overschot (toegevoegd aan stichtingsvermogen)
TOTAAL

€ 133.364,-

Projecten Maatwerk - Maatwerk Overijssel
(startproject en vervolg), Lean & Green, onderzoek
Corridor Zuid, bijdrage EVO, overige maatwerk
projecten

€ 241.965,-

Overige projecten - Posters augmented
reality, werkbezoeken, drukwerk, Wereldhavendagen, website Binnenvaartcijfers.nl
organisatie EICB-event, overig

Andere rentebaten en soortgelijke
opbrengsten
TOTAAL

€ 974,-

€ 84.387,€ 443.434,-

€ 442.892,-

Inkomsten bedrijfstak binnenvaart -

Overige inkomsten - ROC secretariaat,

€ 11.338,-

2016

Som van stichtingsopbrengsten
A-sponsors, scheepseigenaren, licenties the Blue
Road, donateurs

€ 67.487,-

Som van stichtingskosten

Opbrengsten

€ 61.236,€ 6.327,-

€ 542,-

€ 443.434,-

Toelichting op de resultatenrekening
Bestuursverslag 2016
2016 was het vierde jaar waarin het BVB zonder algemene subsidies van de overheid en de havenbedrijven heeft geopereerd. Geconcludeerd kan
worden dat het zonder deze subsidie niet eenvoudig is om de promotie activiteiten op een professioneel niveau voort te zetten. De baten vanuit
de sector zijn weliswaar min of meer stabiel, maar zijn niet voldoende om een kantoor, medewerkers én promotie activiteiten te financieren. De
uitvoering van deze promotie activiteiten is derhalve in grote mate afhankelijk geworden van projectinkomsten en resultaten die behaald worden
binnen het logistieke project Maatwerk.
In 2016 zijn diverse promotie activiteiten op projectbasis extern gefinancierd. Zo is een serie nieuwe posters ontwikkeld die door de
deelnemende ondernemers wordt betaald, en ontving het BVB een sponsorbijdrage vanuit het Havenbedrijf Rotterdam voor de organisatie van het
binnenvaartonderdeel van de Wereldhavendagen in Rotterdam. Ook voor de organisatie van de vele werkbezoeken die in 2016 plaatsvonden ontving
het BVB financiële ondersteuning.
Daarnaast werd externe financiering verkregen voor het drukken van brochure-materiaal die we op grote schaal uitdelen tijdens open dagen op
scholen en overige maritieme evenementen. Ook voor de opzet van een nieuwe website i.s.m. de Binnenvaartkrant, ‘Binnenvaartcijfers.nl’ die in
2017 wordt gelanceerd, is een sponsor gevonden. Wij zijn al de sponsoren zeer erkentelijk voor hun bijdrage aan de promotie van de branche.
De logistieke adviseurs van Maatwerk Voorlichting Binnenvaart zijn dit jaar ingezet voor een viertal projecten waarvan het vervolgproject
‘Kennisondersteuning goederenvervoer over water in Overijssel’ het meest in het oog springt. Het vervolgproject is gestart in 2016 en eindigt
eind 2017. Hiernaast is het Maatwerk team ook ingeschakeld door het Ministerie van Infrastructuur & Milieu voor een onderzoek als onderdeel van
de Corridor studie Zuid en zijn de Maatwerk adviseurs onderdeel van het team Lean & Green Off-Road, een project dat wordt geïnitieerd vanuit
Topsector Logistiek. Tevens is in december een start gemaakt met een onderzoek naar de mogelijkheden van modal-shift van gevaarlijke stoffen.
Opdrachtgever is het Ministerie van I&M.
In januari 2016 is het BVB samen met de andere binnenvaart stafbureaus, EICB en Bureau Telematica, verhuisd naar een nieuw kantoorpand van
HNK Rotterdam. De huurtarieven liggen ongeveer gelijk aan die van het oude pand. Het boekjaar 2016 vormt hierop een uitzondering. De kosten
zijn eenmalig lager vanwege een korting op het huurbedrag en de verrekening van de borg van het oude pand.
Het boekjaar 2016 is afgesloten met een batig saldo van € 84.387,-. Dit saldo zal worden toegevoegd aan het Stichtingsvermogen. In december
2016 heeft de Rechtbank te Den Haag uitspraak gedaan inzake het beroep dat het BVB had aangetekend tegen een naheffing van de omzetbelasting
over de boekjaren 2014 en 2015. Het BVB is door de Rechtbank in het gelijk gesteld. Daardoor wordt het bedrag dat in 2015 is onttrokken aan
het Stichtingsvermogen van het BVB weer aangevuld. Dit is een positieve uitkomst, echter heeft het voeren van de procedure ook kosten te weeg
gebracht en veel tijd van medewerkers en bestuur gevergd.
Jan Vogelaar
Penningmeester Bureau Voorlichting Binnenvaart

Dagelijks bestuur

Het bestuur van het BVB bestaat uit vertegenwoordigers van de binnenvaartorganisaties. In 2016 bestond het DB uit:
Voorzitter: A. Augustijn, secretaris: G. Kester (Koninklijke BLN-Schuttevaer)
penningmeester: J. Vogelaar (Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart)

Overige Bestuursleden

W. de Jong (Nederlandsch Binnenvaartbureau), T. Zeldenrust (BLN-CBOB), H. Wolthuis
(Koninklijke BLN-Schuttevaer), waarnemend bestuurslid: A. Korteweg (Havenbedrijf
Rotterdam)

Commissie van Toezicht

A. de Weerd, R. Vermeeren (m.s. Estero)

Bureau Voorlichting Binnenvaart

Het BVB kent drie vaste medewerkers: Wilco Volker (directeur),
Petra Figee (pr en communicatie) en Monique Keller (office manager).

Maatwerk Voorlichting Binnenvaart

Het Maatwerk-team bestaat uit twee logistiek adviseurs:
Marco Huijsman en Miranda Volker. Het BVB ondersteunt het team op administratief,
logistiek en organisatorisch vlak.

Colofon

Dit is een uitgave van het Bureau Voorlichting Binnenvaart
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Tekst en vormgeving
Petra Figee
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