MANIFEST:

DE WESTAS
DAAR DRAAIT
HET OM
MRA Europese topregio- ook in 2040

De metropoolregio Amsterdam behoort
tot de top van Europese vestigingsregio’s
in Europa. In de woorden van de
Amsterdam Economic Board: De MRA is
een ‘global business hub’, een knooppunt
van handel, mensen en informatie. En
dat willen we blijven – ook in 2040. Een
eenvoudige ambitie om zo uit te spreken,
maar de uitdagingen zijn groot.

Meer groei betekent meer
mensen en meer stromen

De verwachting voor 2040 is dat de
wereldbevolking groeit naar +/- 9 miljard
mensen. Ook in de MRA neemt de
bevolking toe, met 1 miljoen inwoners
erbij in 2040. Meer bewoners en extra
economische activiteiten betekenen meer
consumptie; meer energiebehoefte; meer
watergebruik; meer levensmiddelen;
meer stedelijke distributie; meer
bezoekers, meer verkeerstromen en meer
vervoersbewegingen. Meer van alles en
dus ook meer, niet minder afval.
Daarbij worden grondstoffen ook nog
eens schaarser, zoals fosfaat en zeldzame
metalen; zijn de reserves aan olie en gas
eindig en wordt de afvalberg alsmaar
groter. Eigenlijk weten we al jaren dat
onze huidige manier van produceren,
vervoeren en consumeren op termijn
onhoudbaar is. Een transformatie
van onze wegwerpmaatschappij is
noodzakelijk.

Opgave voor een leefbare groei
van de MRA

Om bij de Europese topregio’s te blijven
horen én deze groei van mensen en
stromen te behappen is een opgave
van formaat. Zowel maatschappelijk als
logistiek.

HOE KUNNEN WE
ONZE INTERNATIONALE
CONCURRENTIEPOSITIE
VERBETEREN EN
TEGELIJKERTIJD EEN
LEEFBARE GROEI VAN DE MRA
MOGELIJK MAKEN?

OPLOSSING DEEL 1:
DENK EN DOE CIRCULAIR

OPLOSSING DEEL 2:
DE LOCATIE

Om op de lange termijn nog
concurrerend te kunnen zijn, moeten we
onze economie transformeren. Zijn onze
productieprocessen nu voornamelijk
lineair georganiseerd: van grondstof
naar eindproduct en afval. Op termijn zal
ons economische handelen en denken
moeten veranderen in een circulaire
economie. Grondstof ➦ eindproduct
➦ afvalproduct ➦ grondstof ➦ … Dit
circulaire denken en doen heeft een
aantal uitgangspunten.

Dit circulaire doen heeft in veel gevallen
een grote distributie en logistieke
component. Want denken we over
optimaliseren van materiaalstromen, over
retourstromen, over afval (her)gebruiken,
over efficiënter energieverbruik,
dan komen we altijd bij deze
kernbegrippen uit. De transitie naar een
circulaire economie is niet enkel een
maatschappelijke opgave, het is ook een
logistieke opgave.

1. MAKE: Als een bedrijf zijn productlijn
inricht, wordt al rekening gehouden met
de reststoffen die het productieproces
opleveren en met het einde van de
levenscyclus van het product. Het afval
van de één dient als grondstof of halffabrikaat voor de ander. Afval bestaat niet.
2. USE: Om een product te gebruiken,
hoeft de consument het product niet
te bezitten. De producent neemt de
verantwoordelijkheid voor de hele
levenscyclus van het product. Gebruik is
geen bezit.
3. RETURN en RENEW: Als een product
‘op’ is, neemt een producent dit
terug, haalt het uit elkaar en maakt zo
hergebruik van de grondstoffen mogelijk.
Oude producten zijn de hulpbronnen van
morgen.
We moeten onszelf deze nieuwe
manier van denken en toekomstgericht
handelen aanleren. Gelukkig dagen er
nu al duurzame alternatieven aan de
horizon. Deels nog in conceptfase op
de tekentafel, deels experimenteel en
sommige al volledig operationeel. De
noodzaak wordt steeds groter en vertaalt
zich nu al in een zee aan initiatieven
van ondernemers. Logisch dat de
transformatie naar duurzame groei aan
momentum begint te winnen.
Tezamen gaan deze initiatieven de
economieën over de hele wereld
wezenlijk veranderen. Daar zijn nu al
tekenen te over van, ook in de MRA.
Denk bijvoorbeeld aan het frituurvet
uit de stad Amsterdam dat in de haven
wordt omgezet tot biodiesel. En uit het
stedelijke rioolwater worden fosfaten
gewonnen voor de productie van
kunstmest. Of wat te denken van de
samenwerking tussen KLM en Schiphol
om hun afval te laten hergebruiken? De
grootste internationale producenten
in binnen- en buitenland onderzoeken
inmiddels hoe zij hun producten 100%
recyclebaar kunnen maken.

Laten er nu in Europa maar weinig
regio’s te vinden zijn die voldoen aan alle
randvoorwaarden voor een succesvolle
groei én economische transitie. We
hebben ons dit lang niet gerealiseerd,
maar een van deze plekken ligt direct
onder onze voeten. Kijk naar de kaart
met de kennis van nu en de WESTAS toegangspoort tot Europa - is niet meer
te missen.

Waarom is dit een unieke plek?
A	Op kleine afstand van elkaar bevinden
zich hier vier aan elkaar geschakelde
knooppunten, uniek in Europa.
Daarmee functioneert de WESTAS
als een ‘draaischijf’ voor passagiers,
vracht, bloemen en planten en data:
•	
Via Schiphol Airport stroomt zo
het vrachtverkeer, knowhow,
toeristen en zakenlieden de MRA
in en uit. Gerekend in vracht de
3de luchthaven van Europa; De
luchthaven is ook een internationale
transithub van Europese betekenis.
•	
De Port of Amsterdam is 4e haven
van Europa en verscheept stromen
grondstoffen, half-fabrikaten en
handelsgoederen. Daarbij is het een
belangrijke aanlegplaats voor de
grote cruiseschepen.
• Via de Dataport en de AMS-IX
worden data gerouteerd. In aantal
bytes gerekend is dit de grootse
in zijn soort, wereldwijd. Logisch
want in de digitale wereld van nu
zijn verbindingen een belangrijke
vestigingsvoorwaarde.
•	En Greenport Aalsmeer ’s-werelds
grootste bloemenveiling heeft
zelf een letterlijke draaischijf voor
planten en bloemen. De bedrijven
in de agrosector hebben daarbij
de kennis en knowhow in zich
verzameld die ongeëvenaard is in
de wereld.

B	De WESTAS heeft een veelzijdig en
aan elkaar geschakelde water-, lucht-,
spoor-, auto- en digitale verbindingen
met het binnen- en buitenland. Dat
is een must, om mensen, diensten,
producten, energie, afvalstromen en
retourstromen zo efficiënt mogelijk op
plaats van bestemming te krijgen.
C	Ook voor de medewerkers van
bedrijven is er ruime keuze in de
leefomgeving. Van Zandvoort
tot Almere, het multiculturele
en dynamische Nieuw West, de
rust in de lintbebouwing van de
Haarlemmermeer of juist de drukte van
een stad als Amsterdam.
D	Niet onbelangrijk voor de (circulaire)
economie, het afval en rioolwater van
de MRA wordt voor een groot deel op
de WESTAS gezuiverd en gerecycled.
Bedrijven op de WESTAS zorgen in de
regio daarbij voor de grootschalige
energievoorziening, watervoorziening
en –reiniging en verwerking van
afvalstromen.
E O
 p de WESTAS is nog wel voldoende
ruimte voor nieuwe en bestaande
bedrijven en initiatieven.
Via de WESTAS komen en verlaten nu
al de meeste goederen, grondstoffen,
materialen diensten en mensen de
MRA. Denk aan het (drink)water,
gas, elektra, internet, TV, maar ook
levensmiddelen, consumptiegoederen,
bloemen, hardware, auto’s, elektronica en
allerhande producten en diensten.

WAT STAAT ONS TE DOEN?
Het is geen sinecure om de onvermijdelijke groei een plek te geven
binnen de MRA, de transitie naar de ‘nieuwe economie’ te maken en
tegelijkertijd onze ‘top 5 ambitie’ te verwezenlijken. Daartoe moeten
wij gezamenlijk – publieke en private partijen - alle schakels bekijken,
uitbreiden, innoveren en optimaliseren. Hoe zien wij – Schiphol; de
Haven van Amsterdam en Greenport Aalsmeer - als aanjagers van
het eerste uur deze initiatieven een onderbouwd vervolg krijgen?

Gebiedsvisie zonder grenzen

Er is behoefte aan een gezamenlijke, ruimtelijke gebiedsvisie die
verder rijkt dan gemeentegrenzen. Die visie moet gebaseerd zijn
op de vragen van ondernemers – groot en klein – die nu al werken
aan een meer circulaire economie. We willen daarbij zowel de
bestuurlijke als de private partijen aanspreken op hun kennis van de
logistieke processen en hun slagvaardigheid.

Atlas van ‘stromen’

Het is van groot belang dat wij boven tafel krijgen welke stromen
– energie, afval, materialen, goederen - er door de MRA lopen. Op
wat kleinere schaal wordt dit al in kaart gebracht. Dit potentieel blijkt
enorm. Denk bijvoorbeeld alleen maar eens aan de restwarmte van
de als maar groeiende datacenters. Die kan gebruikt worden om de
aanpalende gebouwen of woningen te verwarmen.

Koppelen gedeelde belangen

We koppelen bedrijven aan elkaar, aan kennisinstellingen en aan
overheden om nieuwe productiemethodes verder te (helpen)
ontwikkelen. Neem als voorbeeld de luchthaven en de haven.
Zij hebben beiden baat bij diepgravende kennis over ‘tracking
and tracing’. Of een frisdrankenleverancier en auto-industrie die
beide zoeken naar een oplossing voor (gebruikt) aluminium. Als we
vanuit materiaalstromen leren kijken, zien we veel meer gedeelde
belangen.

Bijhouden, omarmen en (door)vertellen

Circulaire economie is ook gewoon doen. Zoals we weten zijn er
al veel initiatieven en bedrijven met vernieuwde oplossingen in
verschillende stadia. De een krijgt een kans van slagen dankzij
subsidie, de andere initiatieven hebben nu al een sluitende business
case. Er is al een initiatievenlijst in omloop. Aan de markt en de
overheid de taak om die lijst: aan te vullen; bij te houden; een aantal
initiatieven te omarmen; en bewust nationaal en internationaal kond
te doen van de transformatie die ze aanjagen.

De agenda

De politieke wil klinkt nu al door in alle gesprekken, plannen,
subsidies en grote of kleine initiatieven. Nu is de tijd rijp dat we met
vereende krachten van bestuurders van private en publieke partijen
dit naar een hoger plan tillen. Agenderen, agenderen, agenderen is
het advies.
Zo koppelen we de lange termijn visie aan praktische oplossingen,
kennis en de mensen die daarvoor het vliegwiel vormen voor de
economische transitie. We versterken de leefbaarheid van de
groeiende metropool en verstevigen direct onze internationale
concurrentiepositie.
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#MRA IN 2040 +1 MLN. RECYCLE-, ENERGIE-, MENSEN-, VERVOERSSTROMEN GROEIEN MEE.
KOMT CONCURRENTIEPOSITIE, LEVENSKWALITEIT OF GROEI IN GEVAAR?
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PER AUTO

145%
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AMS-IX

Financial District

Als de bevolking groeit, zal het aantal kernfuncties in de MRA
mee moeten groeien willen wij de kwaliteit van leven op
eenzelfde niveau houden. Dat betekent meer van alles.
Meer afval om te verwerken, extra ruimte voor woningen,
bedrijven en (maak)industrie, extra energie- en datacentrales,
nieuwe zuiveringsinstallaties voor drinkwater, meer ruimte
voor transport en personen- en goederenverkeer. In de
huidige ruimtelijke organisatie is daar onvoldoende plek voor.
Bronnen: De groeicijfers zijn indicatief en berekend op basis van websites van TNO, het NIBUD, PBL,
het CBS, CPB, de metropoolregioamsterdam en jaarcijfers van onder anderen Schiphol, de Haven van
Amsterdam en Greenport.

BUNDELING VAN LOGISTIEKE KRACHTEN, KENNIS EN #CIRCULAIRE ECONOMIE @DEWESTAS
HOUDT DE #MRA LEEFBAAR EN INTERNATIONAAL CONCURREREND.
WATER

ELEKTRA

AFVAL

DISTRIBUTIE

VAN RIOOLWATER UIT DE MRA

VAN WIND EN VERBRANDINGSWARMTE

VAN RIOOL, PLASTIC, KARTON, PAPIER, ETC.

VAN GROOTSCHALIG EN BULK

TOT DRINKWATER EN NIEUW PLASTIC

TOT ELEKTRA VOOR STAD EN INDUSTRIE

TOT GRONDSTOF VOOR PRODUCTEN

TOT FIJNMAZIG EN KLEINSCHALIG
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Circulaire economie
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Deze knooppunten vormen belangrijke schakels in de principes die de
circulaire economie helpen ontstaan en groeien. MAKE - USE - RETURN
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De WESTAS in een aaneenschakeling van drie grote knooppunten,
met daartussen een zee aan ruimte voor bestaande en nieuwe bedrijven.
Deze zijn met elkaar verbonden via allerlei onderliggende netwerken.
Sommige zichtbaar zoals wegen en het spoor, andere minder zichtbaar
zoals de riolering, dataverbindingen en elektra. Maar alle netwerken
tezamen maken de mogelijkheden van deze regio uniek.

• Ontbundeling en verwerking van onder andere retourstromen van
producten afval en vracht.
• Van fijnmazige, stedelijke distributie naar grootschalig transport van
afval, water, personen- en vrachtvervoer.
• Clustering van vitale functies levert schaalvoordelen voor
waterzuivering, afvalverwerking en elektra.
Dit maakt circulair handelen voor bedrijven in de regio bereikbaar.
En daarmee houdt de WESTAS de MRA leefbaar en concurrerend en
geeft de Circulaire economie een kans van slagen.

Dit manifest is op 24 maart 2015
aangeboden door de Amsterdam
Logistics Board en haar partners aan
bestuurders van provincie
Noord-Holland, gemeente Amsterdam
en gemeente Haarlemmermeer.
Het is tot stand gekomen in opdracht
van de Amsterdam Logistics Board
en de Amsterdam Economic Board
in nauwe samenwerking met
Havenbedrijf Amsterdam,
Schiphol Group, Greenport en SADC.
WWW.WESTAS.NL
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