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Datum:  7-7-2020 
Tijdstip: 14:00 tot 15:30 
Locatie:  Muziekgieterij te Maastricht  

Verslag ronde tafelbijeenkomst 
Zero Emissie Stadslogistiek 

Maastricht 
 

Tafel logistieke partners 
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Deelnemers: 
De bijeenkomst wordt voorgezeten door Daan Bours. Hij is procesmanager namens Zuid-
Limburg Bereikbaar. Hij wordt ondersteunt 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 (Centrummanager), projectleider Gebiedsgerichte Aanpak en Binnnenstad, 
• 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: 
• Jeroen Bol (evofenedex) 
• George Verstraaten (Woonpunt) 
• Noël Thijssen (UTS Bernardt) 
• Ralf Lacroix (Bidfood) 
• Stefan Becker (Becker Royen) 
• Paul ten Haaf (Centrummanagement Maastricht) 
• Raymond Brands (Daily Fresh Foods) 
• Jules Goossens (Hanos) 
• Martino Schoenmakers (Sligro) 
• Max Prudon (Goederenhubs Maastricht) 
• Gaston Honings (Maasveste Berbenbouw) 
 

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 en meedenken. Enerzijds is de 
bijeenkomst bedoeld om de deelnemers maximaal te informeren over de ambities van Ge-
meente 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 logistieke tafel 
vond ook de binnenstadstafel plaats) worden teruggekoppeld via dit verslag. Het uiteindelijke 
besluit over het plan zal genomen worden door de gemeenteraad van Maastricht.  
 
Tijdens de voorstelronde komt naar voren dat de verschillende deelnemers uit het bedrijfsle-
ven zich nu al inzetten om de logistiek van hun bedrijf te verschonen en verduurzamen. Maat-
schappelijk verantwoord ondernemers is voor hen belangrijk. De bedrijven zien de noodzaak 
en urgentie van Zero Emissie Stadslogistiek in 2025 en willen dit op een bedrijfseconomisch 
verantwoorde wijze invullen. Daarbij geldt met name de (economische) beschikbaarheid van 
emissievrije vrachtauto’s als een zorg, mede daarom is het belangrijk de landelijke kaders te 
volgen (die voorzien in een overgangsregeling voor Euro VI vracht tot 2030).  
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De logistieke partners geven daarnaast vooral aan om, vooruitlopend op Zero Emissie Stads-
logistiek, nu al aan de slag te willen met initiatieven om, via bundeling en efficiency, minder 
ritten te realiseren. Verschillende bedrijven (waaronder Hanos, Bidfood, Sligro, Daily Fresh 
Foods) zien mogelijkheden om goederenstromen en aflevermomenten te combineren, maar 
hebben daarbij wel medewerking nodig van de ondernemers uit het centrum. Het bestelge-
drag van de klant bepaalt in belangrijke mate het aflevermoment en dat kan dus betekenen 
dat hetzelfde voertuig meerdere malen dezelfde straat aan doet. Aanwezige deelnemers zien  
het verschonen/verduurzamen van de logistiek en het realiseren van minder ritten dan ook 
als een gezamenlijke opgave. 
 
De meeste deelnemers aan de logistieke tafel zijn bekend met de landelijke afspraken vanuit 
het Klimaatakkoord om Zero Emissie zones in te voeren in 30-40 grote gemeenten, men is 
dan ook niet verrast dat de Gemeente Maastricht invulling wil geven aan Zero Emissie Stads-
logistiek. Anders dan de Milieuzone kan Zero Emissie Stadslogistiek ook op steun rekenen 
van Centrummanagement Maastricht, omdat met Zero Emissie Stadslogistiek geen bezoe-
kers (oftewel personenauto’s) geweerd worden, en het verblijfs- en leefklimaat in de binnen-
stad wel wordt verbeterd.  

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. Verwachtingen van twee grote verladers (Albert Heijn, Kruidvat) 
6. Kansen, belemmeringen & 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? 
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Reacties vanuit de deelnemers aan de logistieke tafel: 
• De succesfactoren zijn voor ondernemers logisch en herkenbaar. Benadrukt wordt dat 

bij invoering van regels, vanuit de overheid gezorgd moet worden voor adequate hand-
having. Dit om een gelijk speelveld te waarborgen. Gemeente Maastricht wordt opge-
roepen te komen met normering/regelgeving.  

• Daarmee samenhangend speelt voor ondernemers de bedrijfsvoering als succesfactor 
een belangrijke rol. Zij zijn bereid te investeren maar de business case van Zero Emis-
sie Stadslogistiek is voor hen essentieel. Bedrijven kunnen niet in één keer het gehele 
wagenpark vervangen, en zullen zero emissie voertuigen stapsgewijs moeten infaseren. 

• Dit valt in feite onder de bouwsteen: “ZE mogelijk en betaalbaar”.  
• Voor vrachtauto’s geldt dat technische beschikbaarheid (en betaalbaarheid) in 2025 een 

zorg is. Voertuigproducenten hebben al aangeven (nu) niet de aantallen te kunnen leve-
ren die stadslogistieke bedrijven nodig hebben. De aanwezigen geven aan dat zij de 
huidige actieradius van vrachtvoertuigen nog als te beperkt ervaren, maar geven ook 
aan dat dit naar verwachting zal verbeteren.  

• Er is meer vertrouwen in de zero emissie ontwikkelingen bij bestelauto’s. Hoewel ook 
daar, kijkend naar gewicht en actieradius, voor sommige gebruiksprofielen (nu) ook zor-
gen zijn.  

• Het is belangrijk om de technologische ontwikkeling goed in de gaten te houden, be-
steedt daar ook aandacht aan in het implementatieplan.  

• Op korte termijn valt de winst vooral te behalen door het wegnemen (reduceren) van 
voertuigritten, hier willen ondernemers uit de logistiek nu ook al mee aan de slag.  

• Daarbij is ook gevoel van urgentie nodig bij andere belanghebbenden, zoals Gemeente 
Maastricht, omwonenden, leveranciers en centrumondernemers. Aangezien in de logis-
tiek geldt dat ‘de klant is koning’ is, is het bestelgedrag van centrumondernemers mede 
bepalend voor het bevoorradingspatroon in de stad. 

• De wil is er, maar er zijn technische en financiële beperkingen waardoor men zegt : ‘nu 
nog even niet’. Ondernemers zien die ontwikkeling wel komen, maar de vraag is hoe 
snel het nu doorzet. De afspraken vanuit het Nederlandse Klimaatakkoord en de 
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Europese Green Deal kunnen de ontwikkeling bij voertuigfabrikanten mogelijk positief 
beïnvloeden.  

• Voor succesvolle Zero Emissie Stadslogistiek zijn collectiviteit en volume van belang. Bij 
collectiviteit wordt bedoeld: norm- en regelgeving. Voertuigen moeten goed ingezet kun-
nen worden gedurende de dag en er moet zoveel mogelijk ‘vol’ gereden kunnen wor-
den.  

• Een andere succesfactor is best practices om te komen tot resultaat. Opgemerkt wordt 
dat via de SPES website al enkele best practices beschikbaar zijn: link. 

• Mark Luikens geeft verder aan dat Zuid-Limburg Bereikbaar een consortium wil vormen 
voor een DKTI financierings-aanvraag voor zware vrachtvoertuigen bij RVO. Geïnteres-
seerden kunnen met hem contact opnemen.  

 

2. Afwegingskader 
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. 
 
Bij efficiency van de inzet van voertuigen worden elektrische voertuigen genoemd. Het is 
echter belangrijk om ook andere aandrijfvormen niet uit te sluiten. Denk aan waterstof. BCI 
geeft aan dat Zero Emissie betekent ‘nul aan de pijp’, naast batterij-elektrisch is ook water-
stof-elektrisch in de toekomst goed mogelijk. We schrijven geen ZE techniek voor.  
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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: 
 

 
Het vertrekpunt van Gemeente Maastricht en Zuid-Limburg Bereikbaar voor Zero Emissie 
Stadslogistiek is het stadscentrum: de binnenstad en een gedeelte van Wyck (ten westen van 
het station). Een belangrijke overweging is om de Hertogsingel en Statensingel wel of niet 
mee te nemen.  
 
Het vertrekpunt voor de omvang van de Zero Emissie zone Stadslogistiek wordt door de 
deelnemers onderschreven. De belangrijkste uitkomsten van het gesprek met de deelnemers 
over de omvang van de zone zijn als volgt samen gevat: 
• De binnenstad wordt gezien als het logische vertrekpunt vanuit de logistieke sector. Het 

is een prima invulling, herkenbaar voor de chauffeurs en andere weggebruikers. Al met 
al wordt de zonering gezien als uitdagend, maar werkbaar.  

• Wel wordt vanuit de bouwlogistiek aangegeven dat het vertrekpunt qua omvang, niet 
onmogelijk is, maar een zeer grote opgave betreft. Voor bouw- en servicebedrijven is 
het van belang zo dicht mogelijk bij de bouwplaats/werklocatie te kunnen komen. Dit 
geldt met name voor niet-planmatig onderhoud en werkzaamheden aan huis. Dit zal dan 
ook met emissievrije bestelauto’s moeten gebeuren. Dat roept meteen vragen op als: 
zijn er dan ook voldoende voertuigen (techniek voor bestel in 2025 ook voor ‘zware’ 
bussen ver genoeg) en laadpalen beschikbaar (bij klanten en op bouwplaatsen)? 

• Bij nieuwbouwprojecten kan met een bouwhub gewerkt worden, al dan niet inclusief 
‘taxiregeling’ voor de werknemers.  

• Met betrekking tot de Hertog- en Statensingel wordt aangegeven dat doorvoerwegen 
beschikbaar moeten blijven voor alle transport. De singels worden als dergelijke wegen 
gezien. De vraag is ook waar het doorgaand naar toe gaat als de singels worden mee-
genomen in het gebied voor Zero Emissie Stadslogistiek. Gaan zij dan omrijden door 
omliggende woonwijken? Dit zou ongewenst zijn. 

• Door Zero Emissie Stadslogistiek in het stadscentrum in te voeren kan ook op de sin-
gels een positief uitstralingseffect worden bereikt, omdat ca. 90% van het verkeer dat op 
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de singels rijdt een herkomst- of bestemming heeft in het centrum en deze ritten dus 
ook worden verduurzaamd.  

• De gemeente Maastricht wordt opgeroepen niet te snel uit te breiden en duidelijk te 
communiceren. De logistiek heeft in elk geval vier jaar voorbereidingstijd nodig, wat ook 
is afgesproken in het kader van het klimaatakkoord.  

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. 
 

 
 
 
Eerste ideeën vanuit de logistieke sector: 
• Voortzetting van ‘Stop en Drop’ als voorloper op Zero Emissie Stadslogistiek. 
• Zorg voor voldoende (snellaad)infrastructuur bij afnemers op locatie en in de stad.  
• Voor leveranciers van verse producten geldt dat zij zullen moeten samenwerken om de 

klanten (horeca) mee te krijgen als het gaat om het aanpassen van bestelgedrag.  
• Het aanscherpen van venstertijden verdient niet de voorkeur vanwege de grote nadelen 

die dit met zich meebrengt. Hoe scherper het venster hoe meer voertuigen nodig zijn 
om de stad te bevoorraden. Juist voor emissievrije voertuigen zijn ruimere venstertijden 
nodig om te komen tot een haalbare business case, waarbij het voertuig gedurende de 
dag zoveel mogelijk ingezet kan worden. Denk bijvoorbeeld aan een ruimer ochtendven-
ster, of toevoeging van een avondvenster.  

• Geef op het gebied van Zero Emissie Stadslogistiek privileges. Waarbij je kunt denken 
aan: versoepeling venstertijden voor emissievrije voertuigen, het openstellen van de 
Wilhelminabrug en de mogelijkheid om busbanen te gebruiken.  

Erik Lubberding vraagt naar welke ideeën de deelnemers hebben voor het faciliterende/sti-
mulerende beleid dat nodig is om versneld te komen tot emissievrije stadslogistiek en suc-
cesvolle invoering van Zero Emissie Stadslogistiek in Maastricht in 2025. De deelnemers aan 
de Ronde Tafel  worden van harte uitgenodigd schriftelijk input voor het flankerende maatre-
gelenpakket te leveren.   
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Verwachtingen Albert Heijn en Kruidvat m.b.t. Zero Emissie Stadslogistiek 
Ter inspiratie wordt de visie van twee grote verladers met betrekking tot Zero Emissie Stads-
logistiek door Mark Luikens gedeeld. Albert Heijn geeft aan vanaf 2023 te kunnen starten met 
bevoorrading van winkels in Maastricht met plug-in hybride voertuigen. Deze zullen gaan 
rijden vanaf het distributiecentrum in Tilburg. Pas in 2030 verwacht Albert Heijn de eerste 
volledig elektrische voertuigen in te kunnen zetten. De techniek is hier eerder nog niet vol-
doende toe in staat. Dit sluit aan bij de landelijke kaders.  
 
AS Watson (Kruidvat) geeft aan vooral behoefte te hebben aan duidelijk, eenduidig beleid. 
Niet iedere stad zijn eigen regels, maar één landelijk afgestemd beleid voor Zero Emissie 
Stadslogistiek. Randvoorwaarden voor succes zijn voldoende beschikbaarheid van voertui-
gen op de markt en voldoende beschikbaarheid van laadinfrastructuur. Het bedrijf geeft ook 
aan dat gemeenten voorzichtig moeten zijn met het inperken van venstertijden. Dit leidt er 
toe dat meer voertuigen nodig zijn voor de bevoorrading van een stad.  

Oogst van de bijeenkomst in ‘Ambitie’, ‘Kansen’, ‘Belemmeringen’ en ‘Benodigdhe-
den’  

De oogst van de inhoudelijke discussie over Zero Emissie Stadslogistiek is samengevat langs 
vier lijnen: ambitie, kansen, belemmeringen en benodigdheden. Inhoudelijke punten van de 
deelnemers zijn langs deze 4 lijnen ingedeeld:  
 
Ambitie: 
• Deelnemers aan de logistieke tafel zien de urgentie om de logistiek te verduurzamen en 

te verschonen. De ambitie om te komen tot Zero Emissie Stadslogistiek in 2025 wordt 
onderschreven. Benadrukt is dat samenwerking tussen initiatiefenemer en belangheb-
benden (publiek-private) samenwerking absoluut noodzakelijk is om de ambitie te reali-
seren. Echter de huidige stand van de techniek wordt daarin gezien als beperkende fac-
tor om op zeer korte termijn al stappen te maken als het gaat om 1-op-1 vervanging.  

• Naast minder emissie, moeten vooral ook minder ritten gerealiseerd worden. De leve-
ranciers van versproducten (Hanos, Sligro, Bidfood, Daily Fresh Foods) willen nu vooral 
aan de slag met het realiseren van emissiebesparingen door via bundeling en efficiency 
voertuigritten te reduceren. Dit vraagt met name medewerking van de klanten van de 
bedrijven, de horecaondernemers uit de binnenstad.  

 
Kansen: 
• Er zijn op korte termijn al kansen om verduurzaming en verschoning te realiseren via 

bundeling en het vergroten van efficiency. Zet hier nu al op in.  
• Het gebruik van goederenhubs aan de randen van de stad en het organiseren van 

bouwhubs bij grote bouwprojecten zijn kansen om bundeling en zero emissie stadslogis-
tiek in de last mile te stimuleren.  

• Kansrijk zijn verder het toekennen van privileges voor emissievrije stadslogistiek in ven-
stertijdenbeleid, routering en parkeerbeleid om ondernemers ook ‘iets te bieden’ indien 
zij vroegtijdig al investeren in ZE oplossingen. 
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Belemmeringen: 
• Zero Emissie Stadslogistiek is een gezamenlijke opgave. Het lukt de logistieke sector 

alleen om minder ritten te realiseren als centrumondernemers ook meewerken. Het gaat 
om bereidheid om het bestelgedrag aan te passen en de logistieke sector meer ruimte 
te geven bij het bepalen van aflevermomenten (zodat bundeling beter mogelijk wordt). 
Hier zit echter een spanningsveld, omdat voor de horeca dagvers leveren van belang is 
en voorraadruimte in het restaurant/café beperkt is. Ook is er nu (nog) te weinig urgentie 
bij klanten om het bestelgedrag aan te passen. Een aankondiging van een Zero Emissie 
zone kan dit mogelijk doorbreken. 

• Uitdaging is ook om de kosten competitief te houden, logistieke bedrijven zullen linksom 
of rechtsom moeten investeren. De verwachting is echter niet dat er een ‘toeslag’ komt 
voor bezorging in de binnenstad, juist omdat hier sprake is van de grootste dichtheid 
aan afleveradressen.  
 

Benodigdheden:  

• Gemeente moet als launching customer bundeling van facilitaire stromen aanjagen.  
• De logistieke sector verwacht van Gemeente Maastricht duidelijke regelgeving en ade-

quate handhaving. Sluit met betrekking tot regelgeving aan bij landelijke kaders.  
• Vanuit de reactie op het pakket flankerende maatregelen: 

o Continueer de pilot ‘Stop en Drop’ en leer van de lessen uit Breda/Den Bosch. 
o Zorg voor voldoende (snellaad)infrastructuur bij afnemers op locatie en in de 

stad.  
o Voor leveranciers van verse producten geldt dat zij zullen moeten samenwerken 

om de klanten (horeca) mee te krijgen als het gaat om het aanpassen van be-
stelgedrag.  

o Let op bij het aanscherpen van venstertijden. Hoe scherper het venster hoe 
meer voertuigen nodig zijn om de stad te bevoorraden. Juist voor emissievrije 
voertuigen zijn ruimere venstertijden nodig om te komen tot een haalbare busi-
ness case, waarbij het voertuig gedurende de dag zoveel mogelijk ingezet kan 
worden. Denk bijvoorbeeld aan een ruimer ochtendvenster, of toevoeging van 
een avondvenster.  

o Geef op het gebied van Zero Emissie Stadslogistiek privileges. Waarbij je kunt 
denken aan: versoepeling venstertijden voor emissievrije voertuigen, het open-
stellen van de Wilhelminabrug en/of de mogelijkheid om busbanen te gebruiken.  

 

 


