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Datum:  16-12-2020 

Tijdstip: 12:30 tot 13:30 

Locatie:  Digitaal  

Verslag Breed Overleg 

Zero Emissie Stadslogistiek 

Maastricht 

 

16 december 2020 
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Deelnemers 

 

Deelnemers vanuit de logistiek en binnenstad: 

• Jean L'Ortye (L'Ortye) 

• Noël Tijssen (Stadslogistiek Zuid-Limburg) 

• Monique Brenninkmeijer 

• Piet Muijtjens (MKB Limburg) 

• Ed van de Meerendonk (TLN) 

• Martino Schoenmakers (Sligro0 

• Gerard Montijn (Lekkerland) 

• David Bernardt (UTS Bernardt) 

• Math Korpershoek (Milieudefensie) 

• Paul Rutten (Milieudefensie) 

• Stef Hubert (City Hub) 

• Jeroen Bol (Evofenedex) 

• Nol Beckers (ondernemer en bewoner Wyck) 

• Patrique Bulté (Stichting Sphinxkwartier) 

• Roger Winants (Mecc) 

• George Verstraaten (Woonpunt) 

• S. Slijpen (Servatius) 

• Jules Goossens (Hanos) 

• John Geelen (BOS-overleg) 

• Gaston Honings (Maasveste Berben Bouw) 

• Hans Bours (Ondernemend Wyck) 

• Ronel van der Kooi (Stichting Sphinxkwartier) 

• Leo Maathuis (Fietsersbond) 

• Ton Harmes (VOC) 

• Dirk Bellens (Gemeente Maastricht) 

• John van den Bemd (SUEZ)  

• Gert Tempelman (AS Watson) 

• Paul ten Haaf (CMM) 

• Esther Paulus (Bijenkorf). 

 

Deelnemers vanuit Gemeente Maastricht en het Regieteam Zuid-Limburg Bereikbaar: 

• Gert-Jan Krabbendam (Wethouder Klimaat en Energie, Ruimtelijke ontwikkeling, Mobili-

teit gemeente Maastricht) 

• Daan Bours (Procesmanager Zuid-Limburg Bereikbaar) 

• Marc Houben (Procesmanager Zuid-Limburg Bereikbaar) 

• Erik Lubberding (Expert Stadslogistiek Buck Consultants International) 

• Afwezig wegens persoonlijke omstandigheden: Louis Prompers (Programmadirecteur 

van Zuid-Limburg). 

 

Overige deelnemers regieteam ZLB: 

Mark Luikens; Désirée Florie; Jelle Ummels; Eline Rademaker; Ferry Wahls; Gerrit-Jan 

Meulenbeld 
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Opening en doel van de bijeenkomst: 

De bijeenkomst wordt voorgezeten door Daan Bours namens Programmabureau Zuid-Lim-

burg Bereikbaar. Dit brede overleg dient als afsluiting van het participatieproces voor een 

gedragen implementatieplan voor Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) in Maastricht. De deel-

nemers worden meegenomen in de hoofdlijnen van de samenvatting van het implementatie-

plan. 

 

Wethouder Krabbendam heet de deelnemers van harte welkom. Hij dankt hen voor hun deel-

name en geeft aan dat dit niet vanzelfsprekend is in deze crisistijd waarin het water de on-

dernemers en bewoners aan de lippen staat. Vooruit kijken naar betere tijden is van belang 

en het verbeteren van de leefbaarheid en bereikbaarheid van Maastricht is de kern van ZES. 

Deze bijeenkomst is een afsluiting van het participatietraject waarin binnenstadpartners, -

bewoners en -ondernemers en logistiek partners actief meegedacht hebben aan oplossingen 

voor ZES via breed overleg en Ronde Tafel overleggen. Van de uitkomsten kunnen de deel-

nemers vandaag kennis nemen en dan volgt daarna een laatste reactieronde. 

 

Agenda van de bijeenkomst:  

1. Terugblik op het participatieproces 
2. Toelichting hoofdlijnen implementatieplan 
3. Voorstel vastleggen gezamenlijke ambitie en doelen 
4. Vervolgstappen en besluitvormingstraject 
5. Afsluiting 
 

1 Terugblik op het participatieproces 

 

Daan Bours (Zuid-Limburg Bereikbaar) blikt terug op het participatieproces. Vanaf 4 juni is in 
breed overleg en verschillende Ronde Tafels is met alle belanghebbenden uit de binnenstad 
en de logistiek de manier besproken is waarop een Zero Emissie zone voor stadslogistiek 
geïmplementeerd kan worden. In de bijeenkomsten zijn met deelnemers de kansen, belem-
meringen en benodigdheden in beeld gebracht en de effecten en kosten zijn bediscussieerd 
(terug te lezen in de verslagen en terug te kijken in de ambitiefilms op de website).  
 
 
Onderstaand is in 1 overzicht weergeven welke onderwerpen op welke momenten (breed 
overleg en Ronde Tafels) besproken is. 
 

https://www.logistiekbereikbaar.nl/nl/producten-en-projecten/zero-emissie-stadslogistiek-maastricht/
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De onderstaande figuur geeft een samenvatting van de belangrijkste de uitkomsten en aan-
dachtspunten uit het participatieproces, deze zijn verwerkt in het implementatieplan. Belang-
rijkste conclusie is dat er draagvlak is voor de ambitie en doelen voor ZES. 
 

 
 
 



 

Buck Consultants International 5 

2 Hoofdlijnen van het implementatieplan 

 

Erik Lubberding (Buck Consultants International) geeft een samenvatting van de hoofdlijnen 

van het implementatieplan via beantwoording van vijf hoofdvragen. 

 

Waarom ZES? Maastricht en Zuid-Limburg Bereikbaar zoeken een oplossing voor het grote 

en groeiende aantal vervoersbewegingen dat dagelijks van en naar de stad gaat. 

 

Wat willen we bereiken? Zero Emissie Stadslogistiek samen met u. 

 

Wat hebben we nodig en wat moeten we doen om ZES te bereiken? De onderstaande 

figuur toont de acht kritische succesfactoren hiervoor. Daarop volgt een toelichting op een 

aantal van deze elementen. 

 

 
 

 

Ter toelichting: 

• Invoering van ZES kan alleen als het technisch mogelijk en economisch haalbaar is. 

Technisch is al veel mogelijk en in de toekomst richting 2025 en 2030 wordt het omslag-

punt verwacht van de economische haalbaarheid van voertuigen. 

• Voor ZES is ook een ZE zone nodig, dit is een geografisch afgebakend gebied waarbin-

nen een set van spelregels gelden. De beste optie hiervoor is het centrumgebied exclusief 

de singels aan de westzijde zoals op de onderstaande afbeelding is weergegeven. Aan 

deze afbakening ligt een analyse van beleidskaders, impact en het draagvlak ten grond-

slag. 
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• Handhaving is nodig voor de borging van het eerlijke gebruik van de ZE zone, dit gebeurt 

                   ’  (         R           ).   

• Door betrokken belangenverenigingen waaronder TLN en EVO, zijn met het Rijk afspra-

ken gemaakt over de nodige landelijke uitzonderingen, ontheffingen en vrijstellingen tot 

2030 en lokale ontheffingsmogelijkheden. Zodat een gelijkmatige en proportionele invoe-

ring van ZES. Deze staan in het onderstaand overzicht samengevat. 

 

 
 

 

• De transitie naar ZES moet de gemeente stimuleren en faciliteren. De onderstaande fi-

guur geeft een overzicht van de acties die voorgesteld worden in het implementatieplan. 

Vrijstelling/ontheffing (vóór 1 januari 2025 op kenteken gezet) Wie besluit? 

Hardheidsclausule 

• Indien voortijdige investering niet proportioneel zijn  
Lokaal Maatwerk 

Overgangsregeling vracht 

Toegestaan zijn voertuigen die vóór 1 januari 2025 op kenteken zijn gezet en 

niet ouder zijn dan 5 jaar voor bakwagens of 8 jaar voor trekker-oplegger en die 

voldoen aan: 

• Emissieklasse Euro VI tot en met 31-12-2029 

Landelijk 

Hybride vrachtwagens (mits handhaafbaar) tot 2030  Landelijk 

Overgangsregeling bestel 

Toegestaan zijn voertuigen die vóór 1 januari 2025 op kenteken zijn gezet en 

die voldoen aan: 

• Emissieklasse Euro 5 tot en met 31-12-2026  

• Emissieklasse Euro 6 tot en met 31-12-2027 

Landelijk 

Ontheffing particulier bestel Lokaal Maatwerk 

Bijzondere voertuigen (tot 12jr oud) in lijn met huidige milieuzones tot 2030 

Vrijstelling 

• Oldtimers en rolstoelafhankelijke voertuigen  

• Acht bijzondere voertuigcategorieën  

Ontheffing 

• Kermis/circusvoertuigen 

• Exceptioneel transport 

• Verhuiswagens 

• Vrachtwagen met zware laadkraan 

• Nieuwe bijzondere voertuigen op kenteken na 1/1/2025 

Landelijk /  

Lokaal 
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Deze zijn gericht op ondersteuning van ondernemers bij een tijdige infasering van Zero 

Emissie bestel- en vrachtwagenparken, voldoende laadinfrastuctuur en slimme logistieke 

concepten als oplossing voor ZES. Draagvlak en samenwerking is noodzakelijk, daarom 

is ook een voorstel opgenomen om het netwerk van Zuid-Limburg Bereikbaar te verster-

ken dat dit kan organiseren. 

 

 

 

Wat kost ZES, wat levert het op en wie betaalt de rekening? De onderstaande figuur geeft 

de type effecten weer die aan de orde zijn bij de invoering van ZES. Via een Maatschappelijke 

Kosten en Baten Analyse (MKBA) zijn deze verschillende effecten in beeld gebracht. Hiervoor 

zijn breed geaccepteerde kengetallen gebruikt die ook in andere gezaghebbende studies zijn 

toegepast. 
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• Investeringen van publieke partijen bestaan uit drie onderdelen. Allereerst is er de voor-

                                   ,                    N R       ’ ,   bording, een 

ontheffingenloket, communicatie en personele kosten. De kosten zijn geschat in orde-

grootte 500.000 – 900.000 Euro. Daarnaast zijn er de jaarlijkse operationele kosten voor 

beheer en onderhoud: voor de eerste 5 jaar is de inschatting dat dit 200.000 Euro is  (na 

vijf jaar ca. 100.000 p/j). Tot slot is er de investeringsimpuls voor flankerend pakket, orde-

grootte 1 a 1,2 miljoen Euro. 

• De extra kosten voor het bedrijfsleven -gebaseerd op de totaal aantal gereden kilometers 

voor het transport met bestelwagens en vrachtwagens, van-, naar- en in-, de beoogde 

Zero Emissie zone in Maastricht-  bedraagt jaarlijks 357.000 Euro vanaf zichtjaar 2025, 

oplopend naar jaarlijks 493.000 Euro in zichtjaar 2030. Na 2030 worden geen meerkosten 

voor het bedrijfsleven verwacht t.o.v. diesel. Ter toelichting: de kosten van private partijen 

zijn berekend op basis van de hogere gebruikskosten van elektrische voertuigen per kilo-

meter, ten opzichte van de gebruikskosten van reguliere dieselwagens. Vanaf 2025 wor-

                                              . V              ’                : in 

2025 4 eurocent per kilometer voor bakwagens en 9 Eurocent per kilometer voor trekker-

opleggers. Meerkosten lopen af naar 0 Eurocent per kilometer in 2030 en worden dan 

concurrerend geacht met diesel. Een overgangsregeling voor vracht dempt totale inves-

teringskosten voor bedrijfsleven is meegenomen in de berekeningen. 

• De kwalitatieve en kwantitatieve opbrengsten voor het verblijfs- en vestigingsklimaat in 

Maastricht zijn overwegend positief. Ook de opbrengsten voor het klimaat, milieu en lucht-

kwaliteit (reductie CO2, stikstof en fijnstof) zijn positief. Uitgedrukt in maatschappelijke 

waarde komt dit neer op   ’  32 mln. Euro. De geraamde besparing van 16,7kton CO2 in 

2030 is ca. 2% van de landelijke Klimaatopgave (1 mio ton CO2). Dit is substantieel als 

we rekening houden met het feit dat Maastricht een          ‘           ’ G-40 stad is. 

• De uitkomst is een positief maatschappelijk saldo van ruim 25 mln. Euro en positieve 

impact op kwalitatieve effecten, zie de onderstaande figuur.  
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De conclusie vanuit de effectenstudie is dan ook: de MKBA is positief en introductie ZE zone 

voor ZES is vanuit maatschappelijk oogpunt “         ”. 

 

Hoe gaan we op weg naar ZES en invoering van de ZE zone? In het onderstaande stap-

penplan is de route weergegeven. De blauwe blokken geven het traject van participatieproces 

tot dit implementatieplan weer. De groene blokken laten de gemeentelijke besluiten zien die 

genomen zijn of nog moeten worden. Daarnaast lopen er een aantal nationale ondersteu-

nende trajecten, deze zijn weergegeven in de grijze blokken. De gele blokken geven tot slot 

de concrete uitvoering weer om de zone operationeel te krijgen. 
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Reacties: 

• Enkele vragen gaan over de vervanging en kosten van wagens: tot wanneer mag een 

logistiek ondernemer met een Euro 6 voertuig de stad in blijven rijden? Wordt een onder-

nemer daarna verplicht tot een elektrisch of waterstofvoertuig en wie gaat dit betalen? 

Wat is de restwaarde van een elektrische auto? 

Antwoord: aanvullend op de bovenstaande informatie over investeringen, wordt de over-

gangsregeling voor vrachtwagens toegelicht. Een bakwagen die op 1 januari 2025 niet 

ouder is dan 5 jaar, kan tot 1 januari 2030 de ZE zone in. Trekker-oplegger combinaties 

ie op 1 januari 2025 niet ouder zijn dan 8 jaar mogen ook tot 1 januari 2030 de ZE zone 

in. Daarnaast zijn er voor een aantal bijzondere voertuigtypen uitzonderingen gemaakt. 

De ontheffingsregeling voor Euro 6 bestelwagens geldt tot 31 december 2027. Na die tijd 

worden logistieke ondernemers geacht te investeren in voertuigen die voldoen aan de 

eisen. Marc Luikens (één van de logistiek makelaars bij Zuid-Limburg Bereikbaar op dit 

gebied) kan benaderd worden voor aanvullende informatie. 

• Er wordt gevraagd naar de besluitvorming van Gemeente Maastricht.  

Antwoord: het proces is zo ingericht dat de gemeenteraad in het eerste kwartaal van 2021 

een besluit kan nemen op basis van het implementatieplan. Hiermee wordt de voorberei-

dingstijd voor de markt van vier jaar aangehouden. Hierna zal de formele invoeringsdatum 

zijn. De beoogde datum daarvoor is 1 januari 2025, maar handhaving van de zone zal 

pas plaatsvinden 4 jaar na positieve besluitvorming door de gemeente. 

• Gevraagd wordt waarom de       ’         gebruikt worden voor ZE. 

        : C     ’                                                       Openbaar 

Ministerie                                       . C     ’                         

niet automatisch ook voor andere doeleinden gebruikt worden. 

• Er wordt om een toelichting gevraagd op de subsidieregeling.  

Antwoord: De subsidie is aangekondigd voor elektrische bestelwagens. Ondernemers 

kunnen maximaal 5.000 Euro en/of maximaal 10% van het subsidiabele bedrag 
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ontvangen als zij Zero Emissie bestelwagens aanschaffen of leasen. Deze subsidie mag 

gestapeld worden met de fiscale MIA regeling. Verder is in het nationaal Klimaatakkoord 

aangekondigd dat er (vanuit het Rijk) ook een regeling voor vrachtwagens komt. 

• Gevraagd wordt naar de mate waarin luchtkwaliteit in termen van microgrammen verbe-

terd door een ZE zone. 

Antwoord: via een quick scan zijn de orde grootte effecten in microgrammen in beeld 

gebracht. De uitkomst hiervan is dat ook in de concentraties positieve effecten optreden 

voor luchtkwaliteit, zowel binnen als buiten de beoogde ZE zone. De geraamde reductie 

van het jaargemiddelde van de NO2 op woningen in de beoogde zone is tussen de 0,5 

ug/m3 (gemiddeld effect) tot 2,5 ug/m3 (maximaal effect).  

 

3 Voorstel gezamenlijk commitment belanghebbenden 

 

Daan Bours licht het belang toe van commitment van belanghebbenden over gezamenlijke 

ambitie en doelstellingen ZES en de route (verwoord in het implementatieplan) waarlangs 

deze ambitie en doelen gerealiseerd moeten worden. Na besluitvorming door de gemeente-

raad volgt er een periode van voorbereiding in de opmaat naar daadwerkelijke implementatie 

van de ZE zone. Daarin is intensieve samenwerking tussen en met alle belanghebbenden 

noodzakelijk. Het commitment dient als basis hiervoor. Een vorm waarin het commitment 

vastgelegd kan worden is een Akte van Ambitie. Het plan is om de Akte van Ambitie vast te 

leggen samen met de mensen die in de vertoonde participatiefilms hun visie op ZES hebben 

verwoord. Hierop wordt teruggekomen na dit overleg. 

De poll die in het overleg wordt gehouden, wijst uit dat ongeveer de helft van de deelnemers 

bereid is om de gezamenlijke ambitie en doelen van ZES uit te spreken in een Akte van 

Ambitie en zich hieraan te committeren en daarnaast is er een gedeelte van de deelnemers 

die dit wil deels wil ondersteunen. Deze reactie wordt meegenomen in het vervolgproces.  

 

4 Vervolg en besluitvormingstraject 

 

Daan Bours geeft een toelichting op de vervolgstappen en de besluitvorming, die in het on-

derstaande overzicht staan weergegeven. De concept-samenvatting van het implementatie-

plan wordt op 6/1 gemails naar alle deelnemers. Daarna is er gelegenheid binnen max 2 

weken te reageren. Qua planning / proces moet rekening gehouden worden met de vastge-

stelde data voor de raadsplanning (23/2 stadsdonde, 16/3 raadsronde, 30/3 raadsvergade-

ring) en deadlines indiening stukken. Reacties die tijdens en na dit overleg binnenkomen op 

dit concept, worden meegenomen en waar nodig verwerkt in de stukken. 

Indien er behoefte is aan nadere toelichting op het concept van de samenvatting kan aan-

gegeven worden. 



 

Buck Consultants International 12 

 

 

6. Afsluiting 

 

Wethouder Krabbendam dankt voor het informatieve inhoudelijke presentatie en is blij met 

de positieve grondhouding en het commitment van belanghebbenden bij ZES. Dit zou bete-

kenen dat Maastricht koploper is wat niet alleen goed is voor ZES, maar ook voor het imago 

van de stad. Innovatie bij logistieke ondernemers en een goed vestigingsklimaat is een derde 

voordeel. De wethouder roept op de positieve grondhouding van de deelnemers ook richting 

de gemeenteraad ten toon te spreiden in de aanloop van de besluitvorming. Het vervolg doen 

we samen. 


