
Kansen voor de Provincie:   
onze handen uit uw mouwen
De provincie staat de komende jaren voor grote 
uitdagingen die onze handels- en productiebedrijven 
ook raken. Uitdagingen die gezamenlijke kansen 
brengen. Bijvoorbeeld op het gebied van ruimte, 
energiegebruik, duurzame transitie en bereikbaarheid. 

Graag helpt evofenedex actief mee om voor die 
uitdagingen werkbare oplossingen te vinden. Niet 
vanaf de zijlijn of vanuit de leunstoel, maar door de 
mouwen op te stropen en waar nodig vuile handen te 
maken. Op dat gebied heeft evofenedex een stevige 
staat van dienst. Drie praktijkvoorbeelden:



Ruimte voor ondernemen

Een goede balans tussen leefbaarheid en ondernemerschap is essentieel voor 
economische groei en werkgelegenheid. De provincie gaat over het verdelen van de 
schaarse ruimte. Dat is vooral belangrijk voor mkb-ondernemers. We helpen graag mee 
aan het vinden van de juiste balans in de verdeling van de ruimte.

Samen werkt
Recent werkten we perfect  
samen met drie provincies op  
de belangrijke corridor van de 
Rotterdamse haven naar Venlo. 
Met de visie van de provincie en 
de praktische informatie van 
betrokken bedrijven uit de regio, 
regelden we samen goed en veilig 
parkeren voor goederen vervoer 
en het verminderen van overlast 
bij bewoners.



Duurzame transitie

Over één ding zijn we het allemaal eens: verduurzamen moet.  
Bedrijven willen daarmee dan ook graag aan de slag maar weten niet altijd hoe.

Samen werkt
Samen met drie provincies in 
Noord-Nederland organiseerden 
we bijeenkomsten over elektrisch 
laden van bedrijfswagens en in 
Overijssel hielpen we bedrijven 
over te stappen voor hun  
vervoer van bijvoorbeeld ‘Holland 
souvenirs’ van weg naar water. 



Samen werkt
In de Duin- en Bollenstreek  
regelden ondernemers, bewoners 
en provincie samen in dit drukke  
gebied een betere bereikbaarheid. 
En in Limburg staken provincie, 
Rijkswaterstaat, bedrijfsleven en 
bewoners uit de regio succesvol 
de koppen bij elkaar voor goede 
plannen voor de grootscheepse 
aanpak van de A2.

Bereikbaarheid

Goede en betrouwbare infrastructuur maakt kansen pakken mogelijk. 
Maar er zijn veel verschillende belangen.



Samen werkt

Met deze voorbeelden in het achterhoofd, gaan we, tegen de achtergrond van de aankomende 
verkiezingen voor de Provinciale Staten, graag met u in gesprek en bieden ons netwerk, onze achterban 
en onze kennis graag aan om kansen te pakken in uw provincie. We zitten vlak in de buurt. 
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Ondernemingsvereniging 
evofenedex:  
het kennisknooppunt voor 
handel en logistiek

Met meer dan 10.000 leden en een uniek netwerk  
in binnen- en buitenland, is evofenedex de nummer 1 
belangenbehartiger voor logistiek en internationaal 
ondernemen in Nederland. Door gezamenlijk 
hindernissen weg te nemen, grootschalig kennis te 
delen en een mix van vooruitstrevende producten en 
innovatieve diensten te bieden, helpen wij bedrijven  
bij het vergroten van hun wendbaarheid en het 
optimaliseren van hun activiteiten. Door de twee 
specifieke werelden van internationale handel en 
logistiek bij elkaar te brengen worden grenzen verlegd 
en nieuwe kansen gecreëerd.  
Kijk op www.evofenedex.nl


