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Deelnameverklaring Zuid-Limburg Bereikbaar Logistiek  
 

Overwegende dat: 

 

• de bereikbaarheid van bedrijfslocaties en stadscentra en de doorstroming op het 

wegennet in Limburg de komende jaren als gevolg van autonome groei van verkeer, 

grootschalige onderhoudswerken en piekdrukte bij bezoekerstopdagen onder druk zal 

blijven staan, in afwachting van structurele maatregelen; 

• we ook de komende jaren concreet willen werken aan de gezamenlijke klimaatdoelstelling 

die we met elkaar hebben afgesproken om vanaf 2050 klimaat (CO2-)neutraal te zijn en 

dat mobiliteit daarbij een belangrijke rol speelt; 

• er op het raakvlak van maatschappelijke doelen en bedrijfsdoelstellingen kansen zijn voor 

publiek-private samenwerking met als doel een verbeterde bereikbaarheid en 

leefbaarheid alsmede een haalbare businesscase voor het bedrijf; 

• er binnen de logistiek voor zowel bouw- en bouwgerelateerd bestelverkeer alswel 

goederenvervoer door bestaande én nieuwe technieken en methoden mogelijkheden zijn 

om minder kilometers te rijden dan wel schoner af te leggen, 

  

verklaart Dolmans Landscaping Group, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer De 

heer R. Janssen, zich bereid om toe te treden tot het nieuwe programma “Slimme en 

Duurzame Mobiliteit 2019-2022 Zuid-Limburg Bereikbaar”, waarbij per jaar de uitvoering en 

de financiering zal worden vastgesteld. 

 

Dolmans Landscaping Group tekent deze Deelnameverklaring als ‘vervoerder, verlader of 

bouw- en bouwgerelateerd bedrijf’ en stemt expliciet in met de afspraken, rollen en 

verantwoordelijkheden zoals deze ten aanzien van bedrijven in de ‘Visie en deelname-

afspraken nieuw programma Slimme en Duurzame Mobiliteit 2019-2022’ worden vastgelegd.  

 

Dolmans Landscaping Group verklaart door ondertekening van deze Deelnameverklaring 

partner van Zuid-Limburg Bereikbaar te blijven gedurende de looptijd van deze 

Deelnameverklaring, en binnen deze looptijd minimaal één project uit te voeren of één door 

Zuid-Limburg Bereikbaar aangeboden product af te nemen op basis waarvan er met bouw- en 

bouwgerelateerd bestelverkeer ofwel goederenvervoer minder dan wel schonere kilometers 

worden gereden in Zuid-Limburg. 

  

Dolmans Landscaping Group verklaart door ondertekening van deze Deelnameverklaring in 

2020 in gezamenlijk overleg met Zuid-Limburg Bereikbaar afspraken te maken en vast te 

leggen over de concrete bijdrage van Dolmans Landscaping Group aan de realisatie van de 

programmaspeerpunten en ambities van het nieuwe programma Slimme en Duurzame 

Mobiliteit 2019-2022.  
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De mogelijkheden voor deze concrete bijdrage worden vastgelegd in een ambitiedocument 

dat als bijlage onderdeel wordt van deze Deelnameverklaring.  

Het ambitiedocument wordt jaarlijks in overleg met Zuid-Limburg Bereikbaar geëvalueerd en 

waar nodig geactualiseerd. 

 

Deze Deelnameverklaring heeft een looptijd tot en met 31 december 2022 onder de 

voorwaarde dat er aan het programma een vervolg wordt gegeven. De Deelname-verklaring 

wordt na 2022 ieder jaar automatisch verlengd met een looptijd van één jaar behoudens 

opzegging met ingang van een volgend kalenderjaar - met inachtneming van een opzegtermijn 

van een maand. 

 

In tweevoud opgemaakt en ondertekend te  
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