
Zero Emissie Stadslogistiek
Draagvlak of actie?

15 maart 2022



Welkom



Programma

• Opening en inleiding

• Stand van zero emissie stadslogistiek

• Proces in Maastricht richting besluitvorming

• Ervaren energie centrumondernemers en logistieke bedrijven

• Flankerende maatregelenpakket, ook mogelijk zonder zone

• Draagvlak of actie, wat is nodig? 

• Vragen en discussie



Drie vragen:

1. Wie overweegt iets met ZES te doen?

2. Wat zou passend zijn in uw gemeente?

3. Draagvlak of actie, wat is nodig? 



Stand van zero emissie 
stadslogistiek



Van GDZES naar ZES

ZE zones en stadslogistiek in de praktijk

Living labs voor nieuwe 
logistieke oplossingen, ZE 
technieken en aangepaste 
regelgeving

Doelstelling ZE zones 30-40 
steden opgenomen in 
Klimaatakkoord, evenals 
subsidieregelingen

Convenant 19 gemeenten, 14 koepel- en brancheorganisaties en 21 bedrijven; 
inmiddels zijn al meer partijen aangesloten
Publicatie subsidieregeling e-bedrijfsauto’s (SEBA)
Lancering website www.opwegnaarzes.nl

http://www.opwegnaarzes.nl/


Doel: 
Het doel van duurzame en efficiënte stadslogistiek is verbetering van 
gezondheid, bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en economische 
vitaliteit in steden
• Jaarlijkse besparing van 1,0 megaton aan CO2-emissies (Klimaatakkoord)
• Bijdrage aan het langetermijndoel van algeheel zero-emissie transport in 

2050.

Aanpak: 
• De logistieke sector en overheden richten zich samen op:

a. verminderen (efficiëntere stadslogistiek)
b. veranderen (andersoortige logistieke concepten)
c. verduurzamen (verduurzaming wagenpark naar ZE)

Uitvoeringsagenda Stadslogistiek 

ZE zones en stadslogistiek in de praktijk



• Gemeenten kondigen minimaal vier jaar voor de invoering de ligging en omvang van de zero-

emissiezone aan. Dit is belangrijk om vroegtijdig aan iedereen duidelijkheid te geven. 

• Alle nieuwe bestel- en vrachtauto’s die vanaf 1 januari 2025 op kenteken worden gezet moeten 

zero-emissie aan de uitlaat zijn om de zero-emissiezone voor stadslogistiek in te mogen. 

• Alle bestel- en vrachtauto’s die rondrijden in de zero-emissiezone moeten vanaf 1 januari 2030 zero-

emissie aan de uitlaat zijn.

• Door de (lokale) wegbeheerder kan (tijdelijk) ontheffing van bovenstaande landelijke kaders worden 

verleend. 

• Overgangsregeling bestel- en vrachtauto’s:

Basisafspraken

ZE zones en stadslogistiek in de praktijk



UAS: afspraken en thema’s
• De totstandkoming en implementatie van eenduidige ‘regels’ voor de 

invoering van zero-emissiezones

• het inventariseren en onderzoeken van knelpunten en oplossingsrichtingen

bij de invoering van zero-emissiezones

• de uitvoering van diverse acties zoals totstandkoming en uitvoering van 

ondersteunend en stimulerend beleid en een gezamenlijke 

communicatiestrategie

• het versnellen van de beschikbaarheid van zero-emissie vracht- en 

bestelauto’s en laad- en tankmogelijkheden;

• Uitwerking in UAS werkgroepen, o.a. gevoed vanuit SPES-projecten

• Parallel:
▪ Nationale agenda laadinfrastructuur – Logistiek

▪ Demonstratieregeling Klimaattechnologieën en -innovaties in transport 

(DKTI)

▪ Stimuleringsregelingen ZE-vracht en Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel

ZE zones en stadslogistiek in de praktijk



Voortgang SPES
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Vragen?
• Mail SPES: stadslogistiek@ce.nl
• Bezoek onze website: www.opwegnaarzes.nl
• Subsidieregeling: www.rvo.nl/seba
• Bel/mail Remco Hoogma: 06-13728201, relatiemanager-spes@ce.nl

http://www.opwegnaarzes.nl/
http://www.rvo.nl/seba
mailto:relatiemanager-spes@ce.nl


Proces in Maastricht richting 
besluitvorming



Zero emissie zone Maastricht
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5 Hoe gaan we op 
weg naar Zes en 
invoering van de ZE 
zone ? 

2 Wat willen we bereiken ? 

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

• Afname bereikbaarheid stad  

• Toename uitstoot CO2 en 
vervuiling Lucht (stikstof en 
fijnstof).  

• Zonder ingrijpen afname 
leefbaarheid en 
economische vitaliteit

Problematiek / uitdaging  

Noodzaak  

1 Waarom ZES ? 

• 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

Kortom: verbeteren van 
milieu/leefbaarheid én 
economische vitaliteit
Maastricht voorbereiden op 
haar toekomst

3 Wat hebben we nodig ? 4 Wat kost ZES, wat levert het op ?
en wie betaalt de rekening ? 

• Collectieve baten: klimaat en 
lucht

• Afgeleide effecten: Bereik-
baarheid, verblijfsklimaat, 
vestigingsklimaat, veiligheid

• Kortom: positief Maatschappelijk 
Rendement

                                 

                                   

                                  
                                         

                  
             

          
       

                 

              
             

               

                  

            

                  

                                                    

                         

               

                 

      

              

            

    

             

                

               

            

                 

          
                 

             
           

                 
               
             
            

           
                

    

                   
           

    

          

           

• Implementatieplan

• Routekaart

• Afbakening / definitie 
Zes

• Handhaving
• Fl. maatregelen
• Draagvlak Commitment
• Kansen belemmeringen

• Afbakening geografische 
gebied

Ronde Tafels 7/7Brede startoverleg 4/6 Gecombineerde Ronde Tafel 28/10 Breed overleg 16/12

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


Betrokken
Binnenstadpartners/retailers

•VOC Vereniging Ondernemers Centrum

•Koninklijke Horeca Nederland afdeling Maastricht KHN

•Voorzitter Horeca Binnenstad 

•Stichting Ondernemend Jekerkwartier (ondernemersvereniging)

•Ondernemend Wyck OW

•Samenwerkende Hotels Maastricht SAHOT

•Centrum Management Maastricht CMM

•Maastricht for Climate

•Maastricht University

•Bijenkorf

•Milieudefensie

•Fietsersbond Maastricht

•Demarrage fietskoeriers

•Groothandel Horeca

•Maastricht Marketing

•Boekhandel Dominicanen

Vertegenwoordiging bewoners

•Vereniging Eigenaren Binnenstad Maastricht VEBM

•Bewoners, Ondernemers, Studenten (BOS) binnenstad 

Logistiek partners

•Houben duurzame renovatie

•Paulissen Bakkerijen

•Rions Riooltechniek

•Maasveste Berben Bouw

•Woningcorporatie Woonpunt

•Ondernemersvereniging Evofenedex

•Netwerk van Nederlandse handels en 

productiebedrijven met een logistieke of 

internationale operatie.

•TLN Transport en Logistiek Nederland

•Binnenstad Service Maastricht

•ENGIE

•Nedlin laundry services

•L’Ortye

•Woningcorporatie Servatius

•A.S. Watson

•UTS Bernardt

•Hanos

•Bidfood

•Sligro

•DHL

•Dailyfresh Food

•Business Post Zuid Limburg 

(BPZL)

•Renewi afvalverzameling

•Vleugels Fietskoeriers

•Goederenhubs

•UTS Bernhardt Verhuizer

•Van Vliet Transport

•Centrum voor Natuur- en 

Milieueducatie (CNME)

•Smeets Bouw

•Lekkerland

•Suez

•Gilissen Installatietechniek

•Bidfood

•Het Vitamientje - groente en fruit

•RD4



Ervaren energie 
centrumondernemers en 

logistieke bedrijven



Kortom: draagvlak bij de betrokken belanghebbenden voor ZES en de daarbij horende ZES-zone 
in Maastricht. 

Resultaat participatieproces

- Noodzaak samenwerking wordt erkend

- Positieve grondhouding over het gezamenlijk belang van ZES.

- De maatschappelijke/economische baten bindt partijen rondom de opgave van ZES.

- Het uitgangspunt voor de omvang van de ZE zone Stadslogistiek (centrum exclusief singels) vinden

belanghebbenden goed werkbaar.

- Specifieke aandachtspunten:

Nadenken over andere manieren van voorraadbeheer,

Effecten voor luchtkwaliteit en gezond leefmilieu,

Groene en andere bevoorrading centrum i.r.t. venstertijden.

Verdere uitwerking flankerend beleid komende jaren.

Heb aandacht voor ‘quick-wins’ en (kleinere) projecten die nu al kunnen bijdragen aan ZES.

- Niet of maar hoe de zero emissie-zone stadslogistiek wordt ingevoerd in 2025



Filmpje ZES Maastricht: link

https://www.youtube.com/watch?v=xk6eBlaL24I&t=1s


Flankerende maatregelenpakket, 
ook mogelijk zonder zone



1. Netwerk uitbreiden

Meld je aan via

2. Stimuleren inzet zero emissie voertuigen, 
bestel- en vrachtwagens

3. Stimuleren voldoende laadinfra waar nodig

4. Stimuleren minder gereden kilometers via 
logistieke hubs, platformen, pilots binnenstad

Wat we doen



1. EV & Laadinfra scan personen- en bestelauto’s

2. Stimuleren gebruik maken subsidies

3. Maken TCO berekeningen

4. Kennis delen via MobiMarkt op

5. Communicatie op diverse manieren

6. Kennissessies

Stimuleren inzet zero emissie voertuigen



1. Iemand specifiek belast met NAL en RAL

2. Input geven op plan- / prognosekaarten

3. Pilot met SIM, Parkmanagement, Enpuls

4. Stimuleren lokale initiatieven

5. Kennis delen via MobiMarkt op

6. Kennissessies

Stimuleren voldoende laadinfra



1. 1 op 1 samenwerkingen met bedrijven

2. Stimuleren logistieke platformen

3. Stimuleren logistieke ruimte nabij gemeente

4. Stimuleren whitelabel afval inzameling

5. Stimuleren logistieke hubs

6. Kennis delen via MobiMarkt op

Stimuleren minder gereden kilometers 



Vragen en discussie

Wat zou passend zijn in uw gemeente?

Draagvlak of actie, wat is nodig?




