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Melding buitenlandse reis door wethouder B.R. Arends

Geachte leden van de raad,
Met toepassing van artikel 5.3 van de Gedragscode gemeente Emmen voor bestuurders delen wij u
mee dat wij het lid van ons college, wethouder B.R. Arends, toestemming hebben gegeven voor
deelname aan het ITS World Congress 2017 in Montréal (Canada).
De Senator voor Economie, Verkeer en Innovatie van de stad Hamburg (tevens een van de Duitse
deelstaten), de heer Horch, is door de organisatie van het congres uitgenodigd om met een door hem
geïnitieerde Noord-Europese delegatie deel te nemen aan het congres in Montréal.
De delegatie zal bestaan uit politici, ondernemers, wetenschappers en vertegenwoordigers uit de
sector ITS.
Bestuurders uit o.a. Hamburg, Groningen, Kopenhagen, Malmö en Oslo hebben inmiddels hun
deelname toegezegd.
Namens de heer Horch heeft de heer Joost van Keulen, wethouder Economie & Innovatie van de
gemeente Groningen, wethouder Arends uitgenodigd om deel te nemen aan dit congres.
Wethouder Arends heeft in zijn hoedanigheid als lid, namens de VNG, van het Comité van de Regio's
van de EU recentelijk een advies geschreven over Samenwerkende Geïntegreerde Transport Systemen
(C-ITS) in reactie op het rapport van de Europese Commissie inzake dit onderwerp.
Deelname door wethouder Arends aan het ITS World Congress 2017 sluit derhalve aan op deze
activiteiten en biedt de gemeente Emmen de gelegenheid om, mede vanuit economische perspectief,
zich nog beter te oriënteren op de ontwikkelingen op het gebied van ITS.
Een andere overweging voor deelname aan deze reis betreft de ontwikkelingen op economisch terrein
binnen het onderdeel Logistiek & Transport, o.a. Dryport Emmen-Coevorden.
Logistiek & Transport is een van de pijlers binnen het programma Vierkant voor Werk.
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In dat kader probeert de regio haar positie ten opzichte van het Nederlandse en het Duitse
havengebied te verstevigen.
Een entrée bij de Duitse deelstaat en havenstad Hamburg is daarbij van eminent belang. Middels
deelname aan deze reis wordt de mogelijkheid geboden om een dergelijke entrée te creëren en te
benutten.
De heer Arends zal van 27 oktober tot en met 1 november in Montréal verblijven.
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