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Datum:  7-7-2020 
Tijdstip: 10:30 tot 12:00 
Locatie:  Muziekgieterij te Maastricht  

Verslag ronde tafelbijeenkomst 
Zero Emissie Stadslogistiek 

Maastricht 
 

Tafel binnenstadpartners & bewo-
ners 
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Deelnemers: 
De bijeenkomst wordt voorgezeten door Daan Bours. Hij is procesmanager namens Zuid-
Limburg Bereikbaar. Hij wordt ondersteund door Jelle Ummels (Projectleider Gebiedsgerichte 
Aanpak & Binnenstad) en Mark Luikens (Logistiek Makelaar) die optreden als contactperso-
nen voor partners uit de stad en de logistieke sector. 
 
Overig regieteam Zuid-Limburg Bereikbaar: 
• Jelle Ummels (Projectleider Gebiedsgerichte Aanpak & Binnenstad), contactpersoon voor 

partners uit de binnenstad 
• Mark Luikens (Logistiek Makelaar), contactpersoon voor logistieke partners 
• Desirée Florie (Communicatie), verantwoordelijk voor informatieverstrekking via website 
• Marc Houben (wiebenga consultants) 
• Dirk Bellens (Gemeente Maastricht, coördinator Duurzaamheid) 
• Erik Lubberding (Buck Consultants International) 
• Bas Lips (Buck Consultants International) 
 
Deelnemers: 
• Leo Maathuis (Fietsersbond) 
• Jeroen Bol (evofenedex) 
• Guido Boere (Universiteit Maastricht) 
• Esther Paulus (Bijenkorf, Vereniging Ondernemers Centrum Maastricht) 
• John Geelen (BOS Binnenstad) 
• Math Korpershoek (Milieudefensie Maastricht) 
• Antoine Scheerens (Samenwerkende Hotels Maastricht) 
• John Paulus (Centrumondernemer, Koninklijke Horeca Nederland 
 

Opening en doel van de bijeenkomst: 
Daan Bours opent de ronde tafel en blikt terug op een succesvolle startbijeenkomst. Het doel 
van deze ronde tafel bijeenkomst is tweeledig: meeweten, meedenken en meepraten. Ener-
zijds is de bijeenkomst bedoeld om de deelnemers maximaal te informeren over de ambities 
van Gemeente Maastricht en Zuid-Limburg Bereikbaar. Anderzijds is de bijeenkomst bedoeld 
om deelnemers te vragen mee te denken over de wijze waarop Zero Emissie Stadslogistiek 
in 2025 gerealiseerd kan worden. De bevindingen uit de ronde tafels (naast de binnenstads-
tafel vindt ook een logistieke tafel plaats) worden teruggekoppeld via dit verslag. Het uitein-
delijke besluit over het implementatieplan zal genomen worden door de gemeenteraad van 
Maastricht.  
 
Gedeelde ambitie: tijdens de voorstelronde komt naar voren dat de verschillende deelnemers 
de ambitie van Gemeente Maastricht en ZLB om Zero Emissie Stadslogistiek in 2025 te rea-
liseren onderschrijven. Voor de deelnemers is het niet zozeer de vraag of het moet gebeuren, 
maar vooral hoe. Hierbij speelt op de achtergrond ook de behoefte om een goede, gezamen-
lijke invulling te geven aan de landelijke opgave vanuit het Klimaatakkoord om in G40-steden 
Zero Emissie zones in te voeren.  
 
Daarbij is het goed te vermelden dat Zero Emissie Stadslogistiek niet alleen een maatregel 
is ten behoeve van milieu en klimaat. Zero Emissie Stadslogistiek draagt tevens bij aan het 
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verhogen van de gastvrijheid en het realiseren van een aantrekkelijk verblijfsklimaat, als es-
sentiële randvoorwaarde voor de economisch vitale binnenstad van de toekomst. Dit is met 
name voor de hotels, de horecaondernemers en winkeliers van belang. 

Inhoudelijk ronde tafelgesprek 
Erik Lubberding behandelt de inhoud van de ronde tafelbijeenkomst. 
 
Er staan vijf onderwerpen op de agenda: 
1. Uitwerking kritische succesfactoren  
2. Afwegingskader: omvang van het gebied 
3. Toetsen van uitgangspunt voor geografische afbakening ZE zone 
4. Uw ideeën over flankerende programma Zero Emissie Stadslogistiek 
5. Kansen, belemmeringen en  benodigdheden 

 

1. Kritische succesfactoren Zero Emissie Stadslogistiek 
Erik Lubberding presenteert het denkkader voor kritische succesfactoren waarmee bij het 
opstellen van het implementatieplan rekening gehouden dient te worden. Zie de onder-
staande figuur: 
 

 
 
Het denkkader bevat de belangrijkste inhoudelijke elementen/bouwstenen voor het imple-
mentatieplan. Erik Lubberding vraagt de deelnemers te reflecteren op deze bouwstenen en 
aan te of de deelnemers zich herkennen in de elementen voor het bepalen van de scope? 
 
In een reactie hierop vraagt de Fietsersbond meer aandacht voor de fiets als modaliteit. Bij 
invulling van logistiek in een emissievrije binnenstad, zal de fiets naar verwachting een 
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belangrijke rol spelen. Bijvoorbeeld via de inzet van cargobikes in de last-mile distributie. 
Bedenk ook maatregelen om de inzet van de fiets te stimuleren als duurzaam en gezond 
alternatief. Gemeente Maastricht wordt door evofenedex opgeroepen om zich aan te sluiten 
bij kaders die landelijk zijn afgesproken. Vanuit de bewonersorganisatie wordt benadrukt dat 
Gemeente Maastricht naast Zero Emissie Stadslogistiek, vooral ook moet nadenken over 
autoluwe inrichting van de binnenstad, bijvoorbeeld via een nieuw verkeerscirculatieplan. Én 
dat de verschillende maatregelen/projecten elkaar moeten complementeren.  

2. Afwegingskader: omvang van het gebied 
BCI presenteert een inhoudelijk afwegingskader om te komen tot een goede afbakening van 
de zonering. Zie onderstaande figuur: 
 

 
 
Ook ten aanzien van het afwegingskader vraagt Erik Lubberding de aanwezigen op input en 
vraagt hij of de aanwezigen zich herkennen in deze elementen (criteria) om de omvang van 
het gebied te kunnen bepalen.  
 
Deelnemers geven aan zich te herkennen in deze criteria en vormen een goede basis om de 
geografische afbakening van de zone te bepalen. 

3. Geografische afbakening vertrekpunt Zero Emissie Stadslogistiek 
Op basis van dit kader  wordt  als vertrekpunt voor de omvang van de Zero Emissie  zone 
Stadslogistiek de volgende afbakening gehanteerd: 
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Het vertrekpunt van Gemeente Maastricht en Zuid-Limburg Bereikbaar voor Zero Emissie 
zone Stadslogistiek is het stadscentrum: de binnenstad en een gedeelte van Wyck (ten wes-
ten van het station). Een belangrijke overweging daarbij is om de Hertogsingel en Statensin-
gel wel of niet mee te nemen.  
 
Het vertrekpunt voor de omvang van de Zero Emissie zone Stadslogistiek wordt onderschre-
ven. De belangrijkste uitkomsten van het gesprek met de deelnemers over de omvang van 
de zone zijn als volgt samen gevat: 
• Deelnemers geven aan dat de focus op de binnenstad goed past bij de opgave van de 

gemeente. 
• Ook geven zij aan dat het stadscentrum exclusief singels goed herkenbaar is voor de 

weggebruiker en heeft als voordeel dat de (doorgaande) stadswegen rondom het centrum 
goed bereikbaar blijven.  

• Aan de andere kant wordt gevraagd, vanuit het perspectief van de bewoners, te overwe-
gen ook de Prins Bisschopsingel en Kennedysingel mee te nemen. Deze singels staan 
bij de bewonersorganisatie bekend als plekken met een slechte luchtkwaliteit.  

• In een reactie hierop wordt aangegeven dat de Prins Bisschopsingel een ‘provinciale’ 
status en regionale verkeersfunctie heeft, en er daarom een ander regime geldt voor deze 
weg. Het ligt daarmee niet voor de hand om de Prins Bisschopsingel mee te nemen in 
het verdere onderzoek. 

• Ten aanzien van de Hertog- en Statensingel wordt opgemerkt dat het overgrote deel van 
het bestel- en vrachtverkeer op deze singels een herkomst of bestemming heeft in het 
stadscentrum, waardoor óók met invoering van Zero Emissie zone Stadslogistiek in het 
stadscentrum exclusief singels, een positief uitstralingseffect op de singels wordt bereikt. 

• Nader onderzoek naar dit effect en eventuele omrijdeffecten wordt uitgevoerd.  
• Een andere overweging vanuit de deelnemers is het gebied aan de oostzijde van het 

station ook mee te nemen. Hier vinden veel ‘logistieke bewegingen plaats.  
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Uw ideeën over flankerende programma Zero Emissie Stadslogistiek 
Gemeente Maastricht en Zuid-Limburg Bereikbaar zien Zero Emissie Stadslogistiek als een 
gezamenlijke opgave. Daarom willen zij naast invoering van Zero Emissie Stadslogistiek in 
2025 ook een flankerend maatregelenpakket uitwerken dat er op gericht is om emissievrije 
stadslogistiek in de periode voorafgaand aan 2025 al te stimuleren. Onderstaande lijst is tij-
dens de Ronde tafel gepresenteerd. Deze bevat een longlist van mogelijke maatregelen 
waaraan gedacht wordt: 
 

 
 
Erik Lubberding vraagt  naar  ideeën de deelnemers hebben  voor het faciliterende/stimule-
rende beleid dat nodig is om versneld te komen tot emissievrije stadslogistiek en succesvolle 
invoering van Zero Emissie Stadslogistiek in Maastricht in 2025. De deelnemers aan de 
Ronde Tafel  worden van harte uitgenodigd schriftelijk input voor het flankerende maatrege-
lenpakket te leveren.   

Oogst van de bijeenkomst in ‘Ambitie’, Kansen’, ‘Belemmeringen’ en ‘Benodigdhe-
den: 
Door de bijeenkomst heen zijn door verschillende deelnemers diverse reacties gegeven op 
de ambitie van de gemeente, de kansen die deelnemers en belemmeringen die zij ervaren 
en de benodigdheden om de transitie naar Zero Emissie stadslogistiek door te maken. De 
oogst van de inhoudelijke discussie over Zero Emissie Stadslogistiek is samengevat langs 
deze vier lijnen:  
 
Ambitie: 
• Deelnemers Tafel Binnenstad onderschrijven de ambitie om te komen tot Zero Emissie 

Stadslogistiek in Maastricht. Benadrukt is dat samenwerking tussen initiatiefnemer en 
belanghebbenden (publiek-private) samenwerking absoluut noodzakelijk is om de ambi-
tie te realiseren. Daarbij is het met name voor de logistieke sector van belang om de 
landelijke – uniforme- kaders te volgen. Bewoners en centrumondernemers zien Zero 
Emissie Stadslogistiek als een belangrijke kans om de luchtkwaliteit en het verblijfskli-
maat in het centrum te verbeteren.   

• Het is belangrijk om niet alleen versneld te verschonen en te verduurzamen, maar ook 
in te zetten op het realiseren van minder bevoorradingsritten in de stad.  

• Gezamenlijk nu toewerken aan de opgave en doelen, niet wachten tot 2025, maar nu al 
aan de slag gaan met initiatieven en flankerende maatregelen. 
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Kansen: 
• Stadsdistributiehubs: 

o In de stad zouden fysieke goederenuitwisselpunten moeten worden ingericht. Er 
komt nu mogelijk ruimte om commerciële panden af te schrijven om ruimte te 
creëren voor lokale goederenuitwisselpunten (GUP) op winkelstraat en wijkni-
veau. Veel retailers kampen nu met dure vierkante meters in de binnenstad no-
dig voor opslag. Daarom wil men weinig voorraad hebben in de dure panden in 
de binnenstad 

o Deelnemers zien kansen voor  het stimuleren van goederenhubs buiten de stad.  
In ‘goederenhubs’ wordt voorraad van ondernemers verlegd naar punten buiten 
de stad, zodat bespaard kan worden op de (dure) voorraadruimte in de stad en 
winkels in de stad minder beleverd hoeven te worden. Ondernemers benadruk-
ken dat dergelijke oplossingen kansrijk zijn als deze oplossingen leiden tot een 
besparing. Gesteld wordt dat de hub er is maar dat een realistische business 
case nog ontbreekt. De bereidheid om te investeren door ondernemers is er 
maar de business case moet kloppen. Uitdaging is om samen te zoeken naar de 
meerwaarde van de dienstverlening op de hubs. Bijvoorbeeld het hangend leve-
ren van kleding aan detaillisten. 

o Kansrijk is verder het stimuleren van de inzet van cargobikes in de last-mile dis-
tributie. 

• Minder verkeer: 
o Het verkeerscirculatieplan (VCP) uitwerken gericht op het autoluw maken van de 

binnenstad met meer ruimte voor andere activiteiten is kansrijk om de verkeers-
druk te reduceren. 

o Opgeroepen wordt om vanuit verladers combinaties te maken om gezamenlijk 
(dezelfde eindklant/ afnemer) te beleveren. 

o Kansrijk is het aanpassen van de venstertijden door toevoeging van een avond-
venster voor emissievrije voertuigen, zodat overdag minder voertuigen in de stad 
aanwezig zijn en koplopers de komende jaren al een privilege ontvangen. 

• Retourstromen: 
o Kansrijke oplossingsrichtingen om verder te verkennen voor het logistieke seg-

ment afval / retourstromen zijn: 
i. Zijn er meer slimme koppelingen te maken tussen afleveren van goe-

deren en het meenemen van retourstromen?  
ii. Zijn er mogelijkheden voor transport via buisleidingen? Bijvoorbeeld 

het afvoeren van nat afval (swill) in de horeca. 
iii. Kan een collectieve aanbesteding van afvallogistiek door bedrijven in 

de binnenstad worden uitgewerkt?  

Belemmeringen: 
• Een belangrijke belemmering om te komen tot efficiëntere logistiek is het bestelgedrag 

van centrumondernemers. Zij bepalen namelijk het bezorgmoment. Voor de logistiek is 
‘de klant koning’. Er is nu te weinig urgentie bij klanten om het bestelgedrag aan te pas-
sen. Een aankondiging van een Zero Emissie zone kan dit doorbreken. 
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Benodigdheden 

• Handhaving: Gemeente Maastricht heeft op papier een streng venstertijdenbeleid, maar 
geeft vervolgens veel ontheffingen en uitzonderingen. Ook houdt niet iedereen zich aan 
de regels. Benodigd voor de Zero Emissie zone is dat als regels worden afgesproken 
hier ook adequaat op wordt gehandhaafd om een gelijk speelveld te borgen. Dit mag 
volgend deelnemers best dwingender van overheidswege worden opgelegd. 

• Maastricht beschikt al over stadsdistributiehubs (Binnenstadservice/Goederenhubs) en 
diverse fietskoeriersdiensten. Ook wordt een nieuw SimplyMile initiatief gelanceerd, met 
UTS Bernardt als regionale partner. Deze initiatieven vragen overheden en andere pu-
blieke instellingen om de rol als ‘launching customer’ in te vullen en in aanbestedingen 
(inkoopcontracten) het gebruik van belevering via hubs voor te schrijven.  

• Leg meer nadruk op succesverhalen die er zijn. Er gebeurt al zo veel positiefs in Maas-
tricht en daarbuiten. Andere ondernemers kunnen daarvan leren of zich bij initiatieven 
aansluiten. Breng ‘best practices’ die bijdragen aan Zero Emissie Stadslogistiek moeten 
meer onder de aandacht worden gebracht. 

• Breng de ‘Quick wins’ in beeld door bijvoorbeeld centrumondernemers die op straatni-
veau afspraken maken om pakketjes in ontvangst te nemen op het podium te zetten.  


