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De CCR lanceert de Visie 2018
op haar vijfde internationale congres

Straatsburg, 06.12.13 – In het gebouw van de Maison de la Région Alsace in Straatsburg
vond op 3 en 4 december jongstleden het vijfde congres van de Centrale Commissie voor de
Rijnvaart (CCR) plaats. Het thema van het congres, dat werd voorgezeten door Frankrijk,
was “Het bijeenbrengen van de competenties voor een duurzame binnenvaart”.
Ter gelegenheid van dit vijfde congres heeft de CCR de Visie 2018 voorgesteld, een
document waarin de strategische beleidslijnen voor de komende vijf jaar zijn vastgelegd. De
doelstellingen zijn ambitieus maar realistisch en zullen zeker bijdragen aan een duurzame
ontwikkeling van de binnenvaart op ecologisch, sociaal en economisch vlak. Tegelijkertijd zal
dit initiatief ten voordele van de Europese Rijn- en binnenvaart de uitvoering van het
actieprogramma NAIADES II van de Europese Commissie ondersteunen, waarbij tevens
rekening zal worden gehouden met de moeilijke economische situatie waarin de sector zich
bevindt. De Visie 2018 nodigt alle betrokken partijen uit om de krachten te bundelen, zodat
de acht grote strategische doelstellingen binnen een tijdsbestek van vijf jaar gerealiseerd
kunnen worden. (Meer informatie over het initiatief vindt u op de website www.vision2018.org).
Meer dan tweehonderd deelnemers kwamen bijeen om zich te buigen over de duurzame
ontwikkeling van de binnenvaart. Twee rondetafelgesprekken waren speciaal gewijd aan de
sociale dimensie. Aan het congres en de opstelling van het programma ging meer dan een
jaar intensieve inhoudelijke voorbereiding vooraf.
Meerdere partners van de CCR hebben al hun steun uitgesproken voor het initiatief. Onder
hen Theresia Hacksteiner, secretaris-generaal van de EBU en de IVR, maar ook Hans Peter
Hasenbichler, directeur-generaal van viadonau, de Europese Federatie van Binnenhavens,
FEPI, bij monde van haar voorzitter, Jean-Louis Jérôme, en Arjen Mintjes, voorzitter van
EDINNA. Zij benadrukten op het CCR-congres dat de vastgelegde doelstellingen van
cruciaal belang zijn voor de duurzame ontwikkeling van de binnenvaart en hebben al ideeën
om de samenwerking concreet gestalte te geven zodat de doelstellingen in 2018 gehaald
kunnen worden. De Europese Commissie, vertegenwoordigd door onderdirecteur Dimitrios
Theologitis, onderstreepten het complementaire karakter van de actieprogramma's van de
Commissie en de CCR voor de duurzame ontwikkeling.
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Tijdens de slotceremonie op het stadhuis van Straatsburg werd bovendien de vijftigste
verjaardag van het Verdrag van Straatsburg op passende wijze gevierd door een voordracht
van dhr. Jean-Marie Woehrling, voormalig secretaris-generaal van de CCR. Hij verwees naar
het historische belang van het Verdrag van Straatsburg, dat de Akte van Mannheim uit 1868
wijzigde: het is dankzij dit verdrag dat de CCR, helemaal in de geest van haar juridisch
statuut dat in 2018 precies honderdvijftig jaar zal bestaan, kon uitgroeien tot een
toonaangevende, internationale organisatie in dienst van de Rijn- en binnenvaart.

Over de CCR (www.ccr-zkr.org)
De Centrale Commissie voor de Rijnvaart is een internationale organisatie die een essentiële
rol speelt bij het bepalen van de regelgeving voor de Rijnvaart, op technisch, juridisch,
economisch, sociaal en ecologisch vlak. Zij stelt daarbij altijd de efficiëntie van de Rijnvaart,
de veiligheid, de sociale dimensie en het respect voor het milieu voorop. Vandaag de dag
houdt de Centrale Commissie zich niet langer uitsluitend met de Rijnvaart bezig, maar ook
met de Europese binnenwateren in ruime zin. Zij werkt nauw samen met de Europese
Commissie en met de andere riviercommissies en internationale instellingen.
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