PERSBERICHT
Zwijndrecht, 5 januari 2017
Koninklijke BLN-Schuttevaer organiseert bijeenkomsten om speerpunten passagiersvaart te
inventariseren
Een groot deel van de passagiersvaart in Nederland is regio- of plaatsgebonden. Daarom heeft
Koninklijke BLN- Schuttevaer besloten om samen met passagiersvaartondernemers leden en nietleden regio-agenda’s op te stellen.
De ledengroep Koninklijke Schuttevaer heeft op nautisch-technisch en infragebied in de loop der
jaren door heel Nederland en internationaal een sterk en goed functionerend netwerk opgebouwd,
waardoor Koninklijke Schuttevaer ingangen heeft bij zowel de beleidsmakers, de handhavers als de
uitvoerende instanties op regionaal en landelijk niveau. Daarnaast heeft BLN-Schuttevaer op de
beleidsterreinen van milieu, innovatie, markt, economie en sociaal & onderwijs een landelijk en
Europees netwerk waardoor we op al deze terreinen van betekenis kunnen zijn voor onze leden. Met
het opstellen van de regio-agenda’s willen we graag optimaal gebruik maken van deze netwerken
voor de passagiersvaart/rondvaart.
Opstellen regio-agenda’s
We nodigen u daarom uit om samen met uw collega’s en ons een regio-agenda 2017 op te stellen
voor uw regio. Vanuit de verschillende regio-agenda’s zullen we vervolgens kijken of er
onderwerpen zijn die een landelijke of Europese aanpak vragen. BLN-Schuttevaer informeert haar
leden over ontwikkelingen in de binnenvaart die van belang zijn voor de ondernemers, maar hecht
ook evenveel waarde aan de onderwerpen die leden aandragen en aandacht vragen.
Programma en data bijeenkomsten
Het programma van de bijeenkomsten ziet er als volgt uit:
 9.30: inloop
 10.00: aanvang bijeenkomst
 12.00: lunch
 13.00: afsluiting
Regio Noord-Nederland:
Datum: 16 januari
Plaats: a/b Waterpoort, Pampuskade, Sneek.
Regio Centraal- en Oost Nederland:
Datum: 19 januari
Plaats: Hotel Zwartewater, De Vlakte 20, Zwartsluis
Regio Zuidoost Nederland:
Datum: 23 januari
Plaats: Maas Binnenvaartmuseum, Havenstraat 12, Maasbracht
Regio Noord- en West Brabant en Zeeland
Datum: 25 Januari
Plaats: Fletcher Hotel Stadspark, Gertrudisboulevard 200, Bergen op Zoom

Regio Utrecht en Rijnstreek
Datum: 26 januari
Plaats: a/b Rijnland III, Oostwaard 30, Maarssen
Regio IJsselmeer en Noord-Holland:
Datum: 31 januari
Plaats: Hiswa, Werfkade 2, Amsterdam
Wanneer u bij een van deze bijeenkomsten aanwezig wilt zijn, dan kunt u zich aanmelden via
info@bln.nl. Vermeld hierbij de datum en plaats van de bijeenkomst.
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