INTENTIEVERKLARING
Onderstaande partijen verklaren samen te gaan werken aan een duurzame en op de toekomst toegeruste Schiedamse Zeehaven met een sterk maritiem
cluster en een gezonde leefomgeving.
De Ondernemersvereniging Viffsluizen, de Vereniging van Wiltonhaven gebruikers en de gemeente Schiedam hebben samen een ambitie- en inspiratiekaart geïnitieerd. Wij, als
ondertekenaars van deze intentieverklaring, herkennen ons in de ambities en wensbeelden zoals deze op de kaart zijn vetbeeld. Wij zien hierin de kans en de mogelijkheid om de
individuele beelden en ambities onderling met elkaar te verbinden en te versterken en indien nodig in het planproces aan te vullen.
In de uitwerking van de ambities naar een toekomstgerichte en uitvoering verklaren de ondertekenaars samen te willen werken en te streven naar een duurzame-, innovatieve
en economisch gezonde haven in een gezonde leefomgeving. En wel zodanig dat haven en stad elkaar onderling versterken. We spreken af om ons gezamenlijk en maximaal in
te spannen bij de planvorming, rekening houdend met elkaars rollen, belangen en bevoegdheden. Hierbij kan worden gedacht aan het inbrengen van kennis en netwerken en/of
ondersteuning bij het zoeken naar draagvlak en de benodigde middelen (zoals subsidies). Het ministerie van l&M neemt deel vanuit het programma “Slimme en Gezonde Stad”,
de Verkeersonderneming vanuit het programma “Beter Benutten”; de GGD vanuit haar basistaak op gebied van preventieve gezondheid en de Provincie Zuid- Holland vanuit de
-

Visie Ruimte en Mobiliteit.
Wij zijn ons er van bewust dat de betrokkenheid en inzet van belanghebbenden (zoals bijvoorbeeld bewoners- en belangenverenigingen, overheden en maatschappelijke
instanties) daarbij essentieel zijn om tot een gezamenlijke en gedragen gebiedsontwikkeling te komen. Gezien de urgentie werken we met voorrang aan een verbetering en
verduurzaming van de mobiliteit en bereikbaarheid van ons gebied (zoals bijvoorbeeld de aantakking aan de A4, parkeren en multimodaal en slim vervoer). Ook zullen we
kansen voor duurzame ontwikkeling onderzoeken (zoals bijvoorbeeld onderzoek naar financiering en de mogelijkheden van restwarmte en walstroom). We zullen gezonde
leefomgeving verder oppakken.
Wij spreken af elkaar regelmatig te informeren over en te betrekken bij relevante ontwikkelingen en besluitvorming voor het gebied. Daarnaast stellen wij een stuurgroep in die
bestaat uit vertegenwoordigers vanuit het Havenbedrijf Rotterdam NV, de Vereniging van Wiltonhavengebruikers, de Ondernemersvereniging Vijfsluizen en de gemeente
Schiedam. De stuurgroep komt minimaal 3 keer per jaar bijeen. In het eerste kwartaal van 2016 zal er een gezamenlijk plan van aanpak aan de stuurgroep worden voorgelegd
met een organisatiestructuur en middelen voor de realisatie van onze ambities.
Alle partijen worden jaarlijks geïnformeerd over de stand van zaken waarbij tevens een eventuele verlenging van de intentieverklaring zal worden voorgelegd.
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