Vervolg ontwikkeling Nieuwe Haven
Op 8 juli 2020 heeft de gemeenteraad van Arnhem de visie op de Nieuwe Haven vastgesteld.
Het besluit heeft als doel om de binnenvaart meer gebruik te laten maken van de Nieuwe Haven.
Daarvoor moet een aantal stappen worden gezet. De havel zal veiliger moeten worden voor de
binnenvaart en de gemeente wil dat watergebonden en -verbonden bedrijven zich meer kunnen
ontwikkelen. De Nieuwe Haven biedt kansen voor bestaande watergebonden bedrijvigheid, maar ook
voor nieuwe bedrijvigheid.
De mogelijke faciliteiten van de Nieuwe Haven gaan we inzetten om extra werkgelegenheid te
creëren. Een goede positionering en uitstraling is hiervoor belangrijk. We richten ons op een haven die
de hoogwaardige, duurzame en circulaire economie versterkt. Daarvoor willen we samenwerken met
bedrijven die zich hierop richten. Maar om de mogelijkheden van de Nieuwe Haven ten volle te
benutten moeten we nog wel paar stappen zetten.
Voor bestaande watergebonden en -verbonden bedrijven verbeteren we de functionaliteit van de
haven. We bekijken ook of goederenstromen van bestaande bedrijven van de weg naar het water
verplaatst kunnen worden (modal shift). Een beter toegeruste Nieuwe Haven trekt ook weer nieuwe
watergebonden bedrijvigheid aan. Daarvoor onderzoeken we of en waar we deze bedrijven ruimte
kunnen bieden.
De haven vervult een sleutelrol voor bestaande en nieuwe bedrijvigheid. De aanwezigheid van
scheepsbouw en scheepsreparatiebedrijven, een (duurzame) brandstofterminal en de beschikbare
kennis op gebied van duurzame energie biedt kansen voor allianties. Een betere samenwerking en
verbinding van bedrijven, andere havenbedrijven (o.a. Nijmegen), kennisinstellingen
(HAN/Kenniscampus) en overheden versterkt het imago van Arnhem als duurzame, innovatieve
hotspot. 'Port of Arnhem' wordt het podium voor de belangen van een grote groep bedrijven en een
wervend voorbeeld van een hoogwaardige 'cleanport'.
Graag zouden wij van u willen weten:
• Maakt u nu direct of indirect gebruik van de Nieuwe Haven?
• Wat zou voor u nodig zijn om gebruik te maken van de Nieuwe Haven?
Laat het me weten: rene.huls@arnhem.nl
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