
Ronde tafel bijeenkomst Zero Emissie Stadslogistiek

Binnenstadpartners en bewoners 

INPUT IMPLEMENTATIE PLAN 
ZERO EMISSIE STADSLOGISTIEK

7 juli 2020



• 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/

Zo werken we samen:

https://www.logistiekbereikbaar.nl/
https://www.logistiekbereikbaar.nl/nl/producten-en-projecten/zero-emissie-stadslogistiek-maastricht/


Inhoud

10.30 Opening, welkom en doelstellingen ronde tafel bijeenkomst
Opening door Daan Bours procesmanager en lid regieteam

10.35 Kennismakingsronde

10.45 Terugblik brede startbijeenkomst 
Daan Bours

10.50 Bouwstenen voor verdiepende gespreksronde 

Erik Lubberding, expert duurzame stadslogistiek en lid regieteam ZES

10.55 Interactieve gespreksronde
Met u en met moderatie door Erik Lubberding en Daan Bours 

11.55 Resumé, vervolgstappen en afspraken



Opening en welkom



Doelstelling ronde tafel 

… u goed informeren over de voortgang van het onderzoek en de scope voor het 

implementatieplan voor Zero Emissie stadslogistiek. Mee-weten

… uw input, visie , kansen en knelpunten te delen voor de onderwerpen van belang 

voor de inhoud van het implementatieplan.  Mee-denken. 



Kennismakingsronde

Graag in 1 minuut:
- uw naam
- uw organisatie / vertegenwoordiger van
- uw drijfveer voor deelname aan deze opgave
- wat wilt u bereiken?



Terugblik brede startbijeenkomst

0 5 10 15 20 25 30

1. Heeft u een beeld gekregen van wat Zero Emissie Stadslogistiek is?

2. Heeft u een beeld gekregen van de nut en noodzaak van Zero Emissie
Stadslogistiek?

3. Heeft u een beeld gekregen waarom het een gezamenlijke opgave is?

4. Heeft u een beeld van hoe het proces is ingericht?

5. Onderschrijft u de basisregels en uitgangspunten voor de
samenwerking?

Uitkomsten raadpleging startoverleg

Ja

Deels

Nee

Geen mening / weet niet



Bouwstenen voor 
verdiepende gespreksronde

PRIMAIRE FOCUS VANDAAG
1. De scope voor uitwerking van het implementatieplan
2. Afwegingskader voor bepalen omvang zone
3. Geografische Zero Emissie Zone Stadslogistiek incl. 

randvoorwaarden 
4. Uw ideeën over flankerende maatregelen
5. Kansen, belemmeringen en benodigdheden



Denkkader zero emissie stadslogistiek:  kritische succesfactoren

Zero 

Emissie

1. Hoe bepalen we de scope?



Discussievragen

• Herkent u de elementen voor het bepalen van de scope? 

• Heeft u aanvullingen, vragen?



2. Afwegingskader voor bepalen omvang zone
Criterium Toelichting 

Ruimtelijke inpassing en 

effect bereikbaarheid 

 Mate van impact op doorgaand vrachtverkeer 

 Kent het deelgebied overwegend focus op stadslogistiek 

(ipv nationaal of internationale distributie) 

 

Doelgroep: 

Focus op Stadslogistiek 

 Ligt de primaire focus in het gebied op stadslogistiek, of 

zijn er ook andere doelgroepen die met zero emissie te 

maken krijgen? (Bijv.: Bewoners met een bestelbus) 

Doelbereik: 

klimaat, milieu, leefbaarheid 

 Wat is het doelbereik? 

 Is het deelgebied groot genoeg om substantieel effect te 

realiseren op klimaat, milieu en leefbaarheid 

Level playing field ondernemers  Blijft er sprake van een gelijk speelveld tussen 

ondernemers in het stadscentrum en meer perifere 

winkelcentra? 

Herkenbaarheid weggebruiker  Is de beoogde zone goed herkenbaar voor de 

weggebruiker en kan de zone meegekoppeld worden aan 

bestaande verkeersmaatregelen (lengtebeperking, 

voetgangersgebied e.d.) 

Efficiency inzet voertuigen  Is de omvang groot genoeg om “dedicated” elektrische 

voertuig(en) op in te zetten? Zijn schaalvoordelen te 

verwachten? 

Bijdrage aan slimme 

logistieke concepten 

 Leidt een zonering tot een nieuwe impuls voor nieuwe 

slimme logistieke concepten? (push factor) 

Meekoppelkansen overige 

verkeersmaatregelen 

 Zijn er overige meekoppelkansen (bijv. ontwikkelopgaven) 

 

Score: aansluiting beoogde zone bij criterium 
 

++ Zeer goede aansluiting - Sluit minder goed / niet goed aan 
    

+ Goede aansluiting -- Sluit (zeer) slecht aan 

 



Discussievragen

• Herkent u deze elementen voor het afwegingskader?

• Heeft u aanvullingen, vragen?



3. Vertrekpunt 
opgave
Zero-Emissie-Zone-
Stadslogistiek 



Discussievragen

• Wat vindt u van het gekozen vertrekpunt om de zone in te 
richten binnen de singels?

• Moet het groter? Kleiner? En zo ja, waarom?



4. Flankerende maatregelen

Investeren:

• Aanschafsubsidie

• Slooppremie

• Investeren in eigen wagenpark

• Launching customer:

• ZE criteria in aanbestedingen bouw/infra

• ZE criteria in aanbestedingen inkoop

• Pro-actief plaatsen laadpalen

• Cofinanciering pilot- en demonstratie projecten

Stimuleren en faciliteren:

• Inzet van “oliemannetjes” (aanjagen)

• Initiëren pilot- en demonstratie projecten

• Reactief plaatsen van laadpalen

• Organiseren kennis delen in netwerk

• Promoten Cargobikes/LEVV

• “Kenniscentrum”: advies aan ondernemers bij ZE investeringen of

initiatieven

• Faciliteren City Hubs (o.a. via RO-beleid)

• Bottom-up initiatieven

• Opschalen en/of aanjagen bestaande City Hubs

Reguleren:

• Zero Emissie zone en ontheffingen

• Incentives en privileges vóór 2025

• Venstertijdenbeleid

• Parkeerbeleid

• Routering: ZE op busbaan

• RO kaders plaatsen laadpalen

• Ruimtelijk faciliteren van City Hubs (vanuit RO)

Agenderen:

• Handhaven buitenlandse kentekens

• Uitwerking regionale laadstrategie

• Communicatie: gedragscampagne

• Allerlei ideeën om transitie te ondersteunen. Welke ideeën heeft u?



• Welke kansen ziet u?

• Welke belemmeringen?

• Wat heeft u nodig?

5. Kansen en belemmeringen



Samenvattende discussievragen

1. Hoe kijkt u aan tegen de scope voor uitwerking van het implementatieplan?

2. Hoe kijkt u aan tegen het afwegingskader voor bepalen omvang zone?

3. Hoe kijkt u aan tegen de geografische Zero Emissie Zone stadslogistiek incl. 
randvoorwaarden? 

4. Welke kansen en belemmeringen ziet u. En wat heeft u nodig?

5. Welke ideeën heeft u voor flankerende maatregelen? 



• Proces volgen? kijk op de website 

www.logistiekbereikbaar.nl

• Overige vragen?  Mail naar Jelle.Ummels@maastricht-bereikbaar.nl

projectleider Gebiedsgerichte aanpak

& Binnenstad

Afronding en planning 

http://www.logistiekbereikbaar.nl/
mailto:Jelle.Ummels@maastricht-bereikbaar.nl
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