
Startoverleg Zero Emissie Stadslogistiek
4 juni 2020 09.00 – 10.15 uur

VOORBEREIDING ZERO EMISSIE STADSLOGISTIEK





• Microfoons en webcams staan standaard uit, behalve voor de sprekers
• Bij technische problemen: Jurgen Geraets info@caruda.nl 0614209020 of stuur een

privébericht in de chat.
• Vragen? Stel ze in de chat. 
• Tijdens de poll kunt u uw stem laten gelden. 

• De presentatie komt ook op de website te staan: https://www.logistiekbereikbaar.nl

• Proces blijven volgen? Kijk op: 
• https://www.logistiekbereikbaar.nl/nl/producten-en-projecten/zero-emissie-stadslogistiek-

maastricht/
• De informatie verkregen uit het startoverleg wordt alleen gebruikt voor het traject ZES

Zo werken we samen:

mailto:info@caruda.nl
https://www.logistiekbereikbaar.nl/
https://www.logistiekbereikbaar.nl/nl/producten-en-projecten/zero-emissie-stadslogistiek-maastricht/


Inhoud
09.00 Opening en welkom 

Opening door Daan Bours, procesmanager regieteam ZES en ‘technisch voorzitter’

Welkomstwoord door Gert-Jan Krabbendam, wethouder Klimaat & Energie, Ruimtelijke Ontwikkeling en Mobiliteit gemeente 
Maastricht

09.10 Doelstelling startoverleg & introductie opgave Zero Emissie Stadslogistiek

Louis Prompers Programma directeur Zuid-Limburg-Bereikbaar: 

Doelstellingen Zero Emissie stadslogistiek aangevuld door Daan Bours, procesmanager en lid regieteam

09.30 Introductie Scope en effecten

Erik Lubberding, Expert Duurzame Stadslogistiek en lid regieteam ZES

09.45 Toelichting procesaanpak en planning

Daan Bours, procesmanager en lid regieteam

09.55 Beantwoording vragen die via CHAT zijn gesteld

10.15 Vervolgstappen en afspraken en dankwoord

Daan Bours en Wethouder Krabbendam



Opening en welkom

Wethouder Krabbendam
Klimaat & Energie, Ruimtelijke ontwikkeling en Mobiliteit



Doelstelling
Louis Prompers

• Gemeente, ondernemers, inwoners, logistieke partners en belangenorganisaties werken 
samen aan gezond, aantrekkelijk, toekomstbestendig stadscentrum                                                   
en economische vitaliteit

• Zero Emissie Stadslogistiek zorgt ook voor                                                                                   
efficiënte en duurzame aanpak bestel- en vrachtverkeer. 

• Samen met ondernemers en andere belanghebbenden ook werken aan duurzame, 
haalbare en betaalbare, bevoorrading van winkels en horeca en uitvoering van bouw- en 
onderhoudsprojecten 

• Er gebeurt al van alles ter verduurzaming van stadslogistiek.  We zetten nu een tandje bij 
en gaan werken vanuit een samenhangende procesaanpak.  
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De bijeenkomst is succesvol als …

… u een goed beeld krijgt bij het onderwerp en opgave zero emissie stadslogistiek + 
goed geïnformeerd bent over het proces en de uitgangspunten 
voor de uitwerking van het implementatieplan voor Zero Emissie stadslogistiek

… u heeft vragen kunnen stellen in de chat of via de poll een bijdrage kunnen 
leveren om zicht te krijgen op het heersende beeld.  
Waarbij u uw visie hierop kunt delen of welke kansen en knelpunten u ziet

…u de procesaanpak en de inhoudelijke aanpak deelt 



Introductie Nul Emissie ZoneIntroductie Zero Emissie

Wat is de opgave en waar hebben we het precies over?



Beleidscontext Zero Emissie Stadslogistiek

• Klimaatakkoord belangrijke versneller voor 
zero emissie stadslogistiek

• Brede set aan activiteiten gericht op 1 mio
ton jaarlijkse CO2 reducties (v/d 7,3 mio
ton opgave voor mobiliteit)

• Ca. 30 steden zetten nu stappen richting 
ZE stadslogistiek



• Gezamenlijk opgave overheid en stakeholders

• Leefbaar en aantrekkelijk stadscentrum door:
• Stadslogistiek te verduurzamen
• Transitie naar zero emissie te starten
• Maastricht samen met ca. 30 andere grote gemeenten in Nederland

• Dit heeft ook effecten op economische aspecten als verblijfs- en 
vestigingsklimaat.

• Definitie zero emissie stadslogistiek:
• Alle goederen en service gerelateerde vervoersbewegingen

die een herkomst en bestemming hebben in de stad
• Bestel- en vrachtverkeer
• Zero betekent: géén uitstoot aan de uitlaat 

Wat is Zero Emissie Stadslogistiek?



• Verminderen CO2-uitstoot 

• Verbeteren luchtkwaliteit

• Verduurzamen en ‘vergroenen’ van logistieke stromen

• Positieve bijdrage aan gezond woon-, werk- en leefklimaat

• Verbeteren bereikbaarheid stadscentrum

• Aansluiten bij landelijke trend voor toekomstbestendigheid van steden

OPTELSOM: verbeteren van milieu/leefbaarheid én economische vitaliteit

Waarom actie?

• Constante toename verkeer- en goederenstromen. actualiteit: versnelde 
toename E-commerce/thuisbeleveringen.  

• Om allerlei redenen wordt de openbare stedelijke ruimte schaarser.  

• Zonder ingrijpen: meer uitstoot en slechtere bereikbaarheid. Dit ten 
koste van economisch vitaliteit en leefbaarheid

Ambitie en doel 
Zero Emissie Stadslogistiek 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.onlinewebfonts.com/icon/451820&psig=AOvVaw0iij4hEycRTEClJAZvauSC&ust=1582874478280000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiI8oyZ8ecCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.onlinewebfonts.com/icon/224417&psig=AOvVaw1szu6QQSVN5DGzXW37GCyZ&ust=1582874546391000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNic5q2Z8ecCFQAAAAAdAAAAABAD


Dit gebeurt ter verduurzaming van stadslogistiek.  

ZLB helpt ondernemers met logistiek maatwerk:

1 Efficiënt bestel- en goederenverkeer (logistieke dienstverleners)
 Besparing tijd en kosten: minder lege vrachtauto’s op de weg
 Minder ritten in de bouw
 'Vergroenen' zwaar- of bestelverkeer
 Transport over water: betrouwbaar, schoon, kosten-efficiënt

2 Slimme bevoorrading binnenstad (retail en horeca)
 Uitbesteden belevering: minder eigen ritten, meer tijd voor service aan eigen klant
 Bundeling van distributiestromen
 Schone en stillere bevoorrading (Stop & Drop)
 Collectief ophalen afval
 Inzetten van fietskoeriers of eigen delivery-bike



• Opstellen implementatieplan Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) voor verduurzamen stadslogistiek.  

• gezamenlijke aanpak van transitie naar zero emissie stadslogistiek (richting 2025) 

Onderwerpen implementatieplan:
• Definiëring / scope stadslogistiek
• Weergeven opties, en beschrijven consequenties van keuzen
• Kansen en belemmeringen
• Flankerende maatregelen
• Effecten en kosten
• Meeste geschikte geografische zero-emissie-zone (ZE-zone) en daaraan te stellen 

randvoorwaarden
• Vervolgstappen, routekaart naar 2025

Wat gaan we precies doen? 



Denkkader zero emissie stadslogistiek:  kritische succesfactoren

Zero 

Emissie

Hoe bepalen we de scope?



Welk effect is mogelijk?
De impact van Nul Emissie

• Bij opstellen 
implementatieplan 
nadrukkelijk aandacht voor 
impact ZE. 

• Bijvoorbeeld op effecten 
klimaat. 

• We beantwoorden de vraag: 
‘staat de maatregel in 
verhouding tot nut en 
noodzaak van invoering’.



Vertrekpunt opgave
Zero-Emissie-Zone 
Stadslogistiek 



Focus op goederenvervoer-segment Stadslogistiek

2025 2030 2040

2025 2030 2040

2025 2030 2040

Voertuig technisch beschikbaar (af-fabriek)

Voertuig economisch inzetbaar in beperkt, en 
specifiek, aantal segmenten

Voertuig economisch inzetbaar op grote 
schaal

© BCI, 2019

Lichte vrachtauto

Zware vrachtauto

Bestelvoertuig

© BCI, 2019

© BCI, 2019

• Onderstaande figuren geven inzicht in de verwachte technische en economische 
beschikbaarheid van voertuigen op alternatieve (duurzame) brandstoffen: 
waterstof, elektrische en biobrandstoffen. 

• De figuren zijn gebaseerd op kwalitatieve analyse door BCI op van 
(wetenschappelijke) publicaties en de gehouden interviews met experts.

• Voor stadslogistiek gaan we uit van een gemiddelde ritafstand <150 km



Introductie Nul Emissie ZoneZero Emissie

Procesaanpak en planning



Algemeen

• Samen willen: gedeeld eigenaarschap opgave en aanpak
• Oplossingen aan de hand van ‘Joint fact finding’ en kennis delen
• Ruimte om mee te weten en mee te denken
• Heldere terugkoppeling resultaten

Vertegenwoordiging
• Tafel Binnenstadpartners
• Tafel Logistieke  Partners

Overlegmomenten
• Startoverleg
• Ronde tafel bijeenkomsten Binnenstadpartners en Logistieke partners
• Terugkoppeling resultaat ronde tafel
• Presentatie implementatieplan

Besluitvorming
• Besluit implementatieplan door Raad

Uitgangspunten samenwerking en proces



Stappen opstellen implementatieplan

1. Voorfase
• Afbakening opgave, scope, definiëring 
• Uitlijnen proces: wat, waarom, hoe, wanneer en met wie ?
• Informeren stakeholders

2. Opstellen implementatieplan
1. Inventarisatie huidige situatie
2. Omgevingsanalyse
3. Effectenstudie
4. Flankerende maatregelen
5. Opstellen plan

3. Besluitvorming
• Gemeenteraad beslist over aankondiging implementatie zero emissie 

stadslogistiek per 2025



Revisie

Stap 1
Voorfase, 
bepalen scope en kaders

Juli 2020

Start 
Implementatieplan

Raadsinformatiebrief 

Stadsronde  
Raad

Raadsronde Raadsbesluit 

Q1 2021

BESLUITVORMING
Gemeente Maastricht: 

OMGEVING / DRAAGVLAK
belanghebbenden: 

INHOUD
Producten inventarisatie
BIC + ambtelijk, regieteam: 

TIJD 

Informeren & aankondiging 
proces ZES 

Startbijeenkomst

Terugkoppeling
Ronde tafel binnenstad/
logistieke partners

Mei 2020 Juni 2020Maart 2020

College

Stap 3 Besluitvorming  

April 2020 Aug 2020 Sept 2020 Okt 2020

Omgevingsanalyse Effecten  

Stap 2 opstellen implementatieplan 

Ronde tafel binnenstad/
logistieke partners

Binnenstad partners

Logistieke partners  

vakantie periode

vakantie periode

Voorbereiding betrekken 
belanghebbende

FlankerendOnderzoek + uitwerking

Integrale terugkoppeling 
implementatieplan 

Startbijeenkomst

Indicatieve planning en belangrijkste momenten





• Vragen die nu niet beantwoord zijn verzamelen we en parkeren we 

voor bespreking tijdens de ronde tafel bijeenkomsten.

• Proces volgen? kijk op de website 

www.logistiekbereikbaar.nl

Beantwoording gestelde vragen in chat

http://www.logistiekbereikbaar.nl/


… u een goed beeld krijgt bij het onderwerp en opgave zero emissie stadslogistiek + 
goed geïnformeerd bent over het proces en de uitgangspunten 
voor de uitwerking van het implementatieplan voor Zero Emissie stadslogistiek

… u heeft hierover vragen kunnen stellen in de chat of via de poll een bijdrage 
kunnen leveren om zicht te krijgen op het heersende beeld.  
Waarbij u uw visie hierop kunt delen of welke kansen en knelpunten u ziet

…u de procesaanpak en de inhoudelijke aanpak deelt 



POLL vragen:

Wat-vragen: 
Heeft u een goed beeld gekregen wat zero emissie stadslogistiek is? 

Waarom-vragen: 
Heeft u een beeld gekregen over de nut en noodzaak van Zero Emissie Stadslogistiek? 
Bent u het eens dat dit gezamenlijke opgave en uitdaging is ? 

Hoe-vragen: 
Heeft u een beeld hoe het proces is ingericht?
Onderschrijft u de uitgangspunten voor de samenwerking en proces? 



Hoe gaan we verder ?     werkplanning

Vandaag:  startoverleg plenair

Ronde Tafel overleggen (vóór de zomervakantie: wk 27 /28)
• Tafel Binnenstadpartner
• Tafel Logistieke Partner 

Terugkoppeling resultaat Ronde Tafel naar Beide Tafels
• Na zomervakantie (inschatting wk 36/37)

Presentatie concept implementatieplan (plenair)
• Inschatting: vóór of meteen na de herfstvakantie (wk 43)




