
Gecombineerde	Ronde	Tafel	Zero	Emissie	
Stadslogistiek	(ZES)	

Stand	van	zaken,	resultaten	effectstudie,		
bouwstenen	implementatieplan,	overeenstemming	

28	oktober	2020	



•  Vandaag	gecombineerde	Ronde	Tafel	Binnenstad	en	Logistieke	partners	

•  Applicatie	Teams:		
•  Microfoon	svp	op	mute	
•  Aan	het	woord	?	

•  	via	hand	opsteken	functie,	te	activeren	via	handicoon	activeren	in	Teams	
•  	via	chat	functie		

•  S.v.p.	hand	opsteken	functie	ook	meteen	erna	weer	deactiveren	!	

•  De	presentatie	en	verslag	komen	ook	op	de	website	te	staan:	https://www.logistiekbereikbaar.nl		
•  Opname	van	de	Gecombineerde	Ronde	Tafel	op	de	website	voor	degenen	die	er	niet	bij	kunnen	zijn	vandaag	
•  Proces	blijven	volgen?	Kijk	op:		
•  https://www.logistiekbereikbaar.nl/nl/producten-en-projecten/zero-emissie-stadslogistiek-

maastricht/	

Zo werken we samen: 



Agenda:  15:00 - 17:00u    

•  Welkom  
•  Doelstelling overleg    
•  Inhoud ( reactieronde per onderdeel)  

	 	

1.  Hoofdlijn	Resultaten	Ronde	Tafels	juli,	Daan	Bours	
2.  Stand	van	zake	zero	emissie	stadslogistiek,	Jeroen	Bol/	Mark	Luikens									tot		15:30u		reactieronde	10	min.	(15:40)				
3.  Resultaten	effectstudie,	Erik	Lubberding																																																											tot		16:00u		reactieronde	10	min		(16:10)						
4.  Bouwstenen	implementatieplan,	Erik	Lubberding																								 																tot		16:20u		reactieronde	10	min		(16:30)		
5.  Voorstel	gezamenlijke	ambitie	belanghebbenden,	Daan	Bours																					tot		16:40u		reactieronde	10	min		(16:50)		

•  Aanvullende	vragen	opmerkingen	
•  Vervolgstappen	en	afsluiting		



Doelstelling ronde tafel  

… u goed informeren over de resultaten effectenstudie en voortgang 
van 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.  



Terugblik hoofdlijnen resultaten Ronde Tafels 7 juli 

•  Ambitie: Niet OF Zes geïmplementeerd word Maar HOE 
•  Uitgangspunt Zone, Centrum excl Singels, goed werkbaar 
•  Kansen: 

•  Goederenhubs 
•  Verkeerscirculatieplan 
•  Retourstromen 
•  Quick wins, pilots kort termijn die nu al bijdragen aan ZES 
•  Samenwerking, slimmer organiseren logistiek 
•  Flankerende maatregelen 

•  Belemmeringen: 
•  “Klant is koning” in relatie tot bestelgedrag 
•  Kosten, competitief blijven 

•  Benodigdheden: 
•  Vrijblijvendheid is er van af, handhaving 
•  Draag succesverhalen meer uit, er gebeurt al veel 
•  Venstertijden 



Toelichting  
Jeroen Bol 

Overgangsregeling bestelbussen   



Activiteiten ZES overheden o.a. 
•  Klimaatakkoord en de harmonisering van de milieuzones  
•  Landelijk beleidskaders in Uitvoeringsagenda Stadslogistiek (aanpak en acties) 
•  Regionaal voorbereiding besluitvorming (Limburg o.a. Maastricht, Heerlen, Venlo) 

•  SamenwerkingsProgramma Expertpool Stadslogistiek (SPES) opgericht voor 
o  Kennisontwikkeling (tools) 
o  Kennisdeling (best practices) 
o  Afstemming tussen gemeenten 

•  Ministerie van I en W zorgt voor  
o  DKTI transport 
o  Subsidieregelingen waaronder voor bestelbussen 
o  Juridisch kader handhaving 
o  Tijdelijke vrijstelling C-rijbewijs voor emissievrije bestelwagens 

•  Topsector Logistiek ontwikkelde tool berekening TCO batterij elektrische vrachtwagen 
•  Vanaf 2025 alle nieuwe OV-bussen en doelgroepenvervoer emissievrij 
•  Etc. 



Activiteiten ZES bedrijfsleven o.a. in woord 
•  Inzet elektrische of hybride vrachtwagens bij o.a. Albert Heijn, Jumbo, Bidfood, Sligro, Meulenberg, 

Picnic, IKEA, DHL, BCTN, CTV, Smurfit Kappa, etc. 
•  Elektrificatie van wagenparken (of grote delen daarvan) o.a. van Stedin, Enexis, etc. 
•  Aanleg laadinfra, aanbieders op zoek naar locaties als Allego ook met snellaad systemen, in combinatie 

met windparken en zonnedaken etc. 

•  Toename gebruik van elektrische cargo bikes 
•  EV scan ontwikkeld en afgenomen ter bepaling van potentie elektrificeren personen- en bestelauto’s 
•  Opkomst van logistieke hubs als Goederenhubs, Stadslogistiek Zuid-Limburg, City Hub 
•  Innovatieve oplossingen als platformen, samenwerking en white label concepten 

•  Pogingen tot op gang brengen van elektrische scheep- en luchtvaart 
•  Uitbreiding van het aantal partners bij ZLB 
•  Etc. 



En in beeld  

	 	



DUS 
•  EV scan afnemen voor personen- en bestelauto’s 

o  bepaling van potentie elektrificeren 
o  advies op gebied van laadinfra 
o  Basis voor een plan voor verduurzaming 
o  o.b.v. huidige stand van de techniek 

•  Subsidie aanvragen begin 2021 voor bestelbus 

•  Nu nog bijtellingsvoordeel voor personenauto’s 

•  Zwaar vrachtverkeer kan via DKTI transport subsidie komen tot verbetering TCO 

•  Instapmoment afhankelijk van diverse zaken, gesprek aangaan met Mark Luikens 





Gebiedspilot	Koestraat	

• Gebundelde	bevoorrading	
i.s.m.	Hanos	

• Collectieve	afvalinzameling	
i.s.m.	Renewi	









•  Overige vragen?   
Mail naar Mark.Luikens@zuid-limburg-bereikbaar.nl  projectleider logistiek 

REACTIE RONDE  



Samenvatting resultaten Effectstudie 

A.  Waarom	een	effectstudie	naar	Zero	Emissie	zone	stadslogistiek?	
B.  Hoe	hebben	we	de	studie	uitgevoerd?	
C.  Wat	is	het	resultaat?	

i.  Omvang	Stadslogistiek	centrum		

ii.  Kwantitatief	Maatschappelijke	kosten	en	baten	

iii.  Beoordeling	kwalitatieve	aspecten	

iv.  Maastrichtse	bijdrage	aan	Klimaatakkoord	

v.  Eindoverzicht	MKBA	(Saldo)	

D.  Conclusies:	wat	betekenen	de	resultaten	voor	het	implementatieplan?	



A Waarom een effectstudie? 
•  Invoering	van	ZE	zone	complexe	maatregel	

•  Verschillende	belangen	en	onzekerheid	van	transitie	
•  Stakeholders	(niet	alleen	de	gemeente)	willen	gevoel	krijgen	bij	het	effect	van	ZES.	

In welke mate draagt de  
Zero Emissie zone bij aan  
onze klimaat doelstelling ? 

Wat zijn de kosten 
voor het bedrijfsleven? 

Met welke kosten moet de  
gemeente rekening houden? 

Leidt de Zero Emissie 
zone ook tot verbetering  
van het verblijfsklimaat  

in het centrum? 



B Hoe uitgevoerd? 
•  Effecten	(kosten	en	baten)	
volgens	een	Kosten-Baten-
Analyse	(KBA)	systematiek	op	
hoofdlijnen	in	beeld	gebracht.		

•  Kosten	en	baten	worden	zo	veel	
mogelijk	gekwantificeerd	en	in	
‘geldwaarde’	uitgedrukt	

•  Kosten	en	baten	worden	
teruggerekend	naar	een	
‘contante	waarde’	in	2020	

•  Zo	zijn	kosten	en	baten	op	
verschillende	momenten	in	de	
tijd	onderling	vergelijkbaar.	



Voor welk gebied zijn de effecten bepaald?  
Vertrekpunt ZES: stadscentrum excl. Singels 

Toelichting	keuze	vertrekpunt	
ZES:	
•  Geografisch	goed	herkenbaar	
•  Bestel-	en	vrachtverkeer	met	

name	bestemmingsverkeer	
•  Effecten	dragen	bij	aan	

doelbereik	gemeente	
(aantrekkelijk	centrum	voor	
winkelen,	beleven	en	
verblijven).			

•  Omvang	besproken	en	getoetst	
op	draagvlak	in	
stakeholdersbijeenkomsten	



•  Daarnaast	zijn	ook	de	effecten	van	twee	potentiële	oprekmodellen	modelmatig	doorgerekend:		
1. Het	oprekken	van	het	Vertrekpunt	ZES	met	de	Hertogsingel	en	de	Statensingel	(Rood)	
2. Het	oprekken	van	het	Vertrekpunt	ZES	met	de	Hertogsingel	en	de	Statensingel	en	
‘oprekgebieden’	(Blauw)	

Doorrekening oprekmodellen 



C Wat is het resultaat? 

i.  Omvang	stadslogistiek	
ii.  Kwantitatieve	Maatschappelijk	Kosten	en	Baten	

iii.  Beoordeling	kwalitatieve	aspecten		
iv.  Maastrichtse	bijdrage	aan	Klimaatakkoord	

v.  Eindoverzicht	Maatschappelijk	Kosten	Baten	Analyse	(MKBA)	



I Omvang Stadslogistiek 

•  De	omvang	van	de	stadslogistiek	van,	naar	en	binnen	het	centrum	van	Maastricht	bedraagt	60,3	
miljoen	voertuigkilometer	per	jaar	in	2020,	waarvan	71%	bestel-	en	29%	vrachtautokilometers.	

•  Aantal	unieke	ritten	per	werkdag	in	centrum	bedraagt:		

•  Stadslogistiek	in	centrum	Maastricht	vergelijkbaar	met	Leiden	en	groter	dan	Heerlen	

•  Resultaat	passend	bij	het	beeld	van	de	omvang	van	een	groot	centrum	met	een	bovenregionale	
functie	

Centrum Vracht 
(per etm.) 

Bestel 
(per etm.) 

Inwoners Winkelopp. 
(in m2) 

Omvang (in 
ha) 

Maastricht 470 1.880 18.000 180.400 310 

Leiden 450 2.500 25.400 119.000 230 

Gouda (historische binnenstad) 140 720 6.200 69.000 50 

Heerlen 90 560 2.500 54.000 30 

Gemiddeld aantal ritten per werkdag in een centrum 



II Kwantitatieve Maatschappelijk Kosten Baten 

Samengevat	bestaan	de	kwantitatieve	effecten	uit:	
A.  Investeringen	gemeente	&	publieke	partners	

B.  Investeringen	bedrijfsleven	
C.  Collectieve	(maatschappelijke)	baten		 	

• Klimaat	
• Luchtkwaliteit	



A	 Investeringen	gemeente	&	partners	voor	
•  Investeringen	in	voorbereiding	en	realisatie	van	de	Zone:	ordegrootte	500-900k		

•  Aanschaf	ANPR	camera’s	
•  Bebording	
•  Ontheffingenloket	
•  Communicatie	
•  Personele	kosten	

•  Jaarlijkse	operationele	kosten	voor	beheer	en	onderhoud:	eerste	5	jaar	ca.	200k	
(na	vijf	jaar	de	helft)	

•  Servicekosten	handhavingssysteem	
•  Beheer	&	onderhoud	
•  Personele	kosten	handhaving	(boa’s	controle	meldingen	en	schouw)		

•  Investeringsimpuls	voor	flankerend	pakket:	ordegrootte	1	a	1,2	miljoen	euro	
NB:	In	het	formele	besluitvormingstraject	zal	de	gemeente	haar	eigen	afwegingskader	hanteren	voor	de		
gemeentelijke	investeringen	



B Investeringen bedrijfsleven 

Aannames	BCI	voor	MKBA	

•  We	ramen	de	kosten	voor	het	bedrijfsleven	o.b.v.	totale	gebruikskosten	per	kilometer	in	plaats	
van	alleen	de	aanschaf,	omdat	variabele	kosten	lager	zijn	dan	Diesel.	

•  Berekeningen	gebaseerd	op	meest	recente	onderzoeken	en	zijn	gemiddelden.	Géén	individuele	
business	case	berekening.		

•  Voor	individuele	TCO	berekeningen	zie	recent	gepubliceerde	TCO	Vracht	van	Topsector	Logistiek.	
Ook	voor	Bestelauto’s	zijn	op	maat	gemaakte	TCO	tools	beschikbaar	voor	u	als	individuele	
ondernemer.	

•  Vanaf	2025	geen	meerkosten	voor	bestelauto’s.	Ook	is	er	nog	een	overgangsregeling	t/m	2027.	

•  Voor	vrachtauto’s	wel	meerkosten:	in	2025	3	eurocent	per	kilometer.	Meerkosten	lopen	af	naar	0	
eurocent	per	kilometer	en	worden	dan	concurrerend	geacht	met	diesel.	

•  Overgangsregeling	voor	vracht	dempt	totale	investeringskosten	voor	bedrijfsleven	(dit	
gedragseffect	is	meegenomen	in	ons	model).			



Saldo	voor	Effectstudie	

•  De	extra	kosten	voor	het	bedrijfsleven	-	gebaseerd	op	de	totaal	aantal	gereden	kilometers	voor	
het	transport	met	vrachtwagens,	van-,	naar-	en	in-,	de	beoogde	Zero	Emissie	zone	in	Maastricht	
bedraagt:	

•  Jaarlijks	226.000	euro	in	zichtjaar	2025;	oplopend	naar	jaarlijks	
•  276.000	euro	in	zichtjaar	2030		
•  Na	2030	geen	meerkosten	bedrijfsleven	t.o.v.	diesel	

•  In	Contante	Waarde	(voor	het	MKBA	model)	is	dit	totaal	1.7	miljoen	euro	



Collectieve baten: Klimaat 

Methodiek:	

Projecteffect:	

• 2025:	besparing	CO2	uitstoot	10,6	kton	per	jaar		

• 2030:	besparing	CO2uitstoot	16,7	kton	per	jaar	

Omvang 
Stadslogistiek           Klimaatbaten Autonome 

verduurzaming 

Emissie- 
factoren 

Gedrags-
effecten 

Milieu- 
prijzen 

Project- 
effect 

Toelichting: toename effect tussen 2025 en 2030; steeds meer vrachtverkeer ZE door aflopen overgangsregeling;  
na 2030 afname effect door autonome ontwikkeling. 
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Maatschappelijke waarde (€) 2025 
(per jaar) 

2030 
(per jaar) 

SOM  
2025-2050 

Contante 
Waarde 2020 

Vertrekpunt ZES: centrum exclusief singels  €    787.000  € 1.475.000  € 26.298.000  € 16.946.000 

16,7 kton CO2 besparing in 2030 
Leidt tot 17 miljoen euro maatschappelijk 
waarde 



Collectieve baten: Luchtkwaliteit 

Methodiek:	



Projecteffect:	

•  Besparing	stikstofoxiden	(NOx)	uitstoot	van	bijna	30.000	kg	per	jaar	in	2030	
•  Besparing	van	meer	dan	duizend	kilogram	fijnstofuitstoot	(pm10)	en	ruim	500	pm2,5	per	jaar	in	2030	

•  Verbeterde	luchtkwaliteit	is	gezondheidswinst	ter	waarde	van	15	miljoen	euro		

Luchtkwaliteitswinst in 2030: 30.000 kg Nox besparing 
Leidt tot 15 miljoen euro maatschappelijk waarde 

Maatschappelijke waarde (€) 2025 
(per jaar) 

2030 
(per jaar) 

SOM  
2025-2050 

Contante 
Waarde 2020 

Vertrekpunt ZES (centrum 
exclusief singels)  € 1.112.000 € 1.420.000 € 22.340.000 € 15.053.000 



: directe investeringen 

: voornaamste collectieve baten 

: bereikbaarheid en afgeleide effecten 

Milieubaten 
(gezondheid) 

Klimaat- 
baten 

Operationele 
kosten 

Investeringen 
realisatie 

Vervangings- 
Investeringen 

(ZZP’ers, bedrijven) 

Bereikbaarheid: 
omrijdeffecten 

Verblijfs-
klimaat 

... 

Logistieke 
innovatie 

Vestigings- 
klimaat 

... 

Figuur 5: Overzicht effecten 

III Beoordeling kwalitatieve aspecten 

Minstens	zo	belangrijk!	
Het	gaat	immers	om	

verbeteren	leefbaarheid	
binnenstad	



Resultaat	beoordeling	kwalitatieve	aspecten	



IV Maastrichtse bijdrage aan Klimaatakkoord 

•  Invulling	Klimaatakkoord:	de	CO2	besparing	in	2030	van	16,7	kton	is	ca	2%	van	landelijke	opgave	
voor	de	G40	steden.		

•  Gemeente	Maastricht	loopt	dus	goed	in	de	pas	t.o.v.	landelijke	doelstellingen	van	1	mio	ton		



Totaal MKBA saldo van 26,4 miljoen euro positief 
Vanuit maatschappelijk oogpunt is investeren in ZES no regret 

Tussenoverzicht monetaire kosten en 
baten  
(x miljoen Euro) 

Vertrekpunt ZES 
(centrum excl. singels) 

Toelichting effect (2030)  C.W. 2020 

Investeringen Gemeente & Partners - 3,9 

Investeringskosten	 -1,0 Eenmalige	investering	in	realisatie	Zero	Emissie	zone	

Operationele	kosten	 -2,3 Jaarlijkse	kosten	handhaving,	licenties,	B&O	(periode:	25	jaar)	

Flankerende maatregelen -0,7 Flankerend	maatregelenpakket	gericht	op	versnellen	transitie	ZES	

Investeringen Bedrijfsleven - 1,7 

Wagenparkinvesteringen	 - 1,7 Ongunstige	TCO	bij	aanschaf	vrachtauto’s	tot	2028	

Collectieve baten 32,0 

Klimaat	 16,9 Extra	besparing	uitstoot	CO2	van	16,7	kton	per	jaar	in	2030	

Luchtkwaliteit	 15,1 Extra	besparing	uitstoot	schadelijke	stoffen	zoals	stikstof	en	fijnstof	

MKBA Tussenstand ‘Monetaire’ Baten 26,4 

Afwegingskader: 
Bereikbaarheid en afgeleide effecten Toelichting effect 

Bereikbaarheid	 0	 Geen	omrijdeffecten	verwacht.	

Verblijfsklimaat	bewoners	en	bezoekers	 ++	
Prettiger	verblijf	in	de	binnenstad	

Betere	luchtkwaliteit	in	de	stad	en	op	Hertog-	en	Statensingel	

Vestigingsklimaat	centrumondernemers	 +	 Aantrekkelijk	winkelcentrum	van	de	toekomst	

Vestigingsklimaat	bedrijventerreinen	 0	 Bedrijventerreinen	blijven	goed	bereikbaar	voor	lange	afstand	transport	

Logistieke	innovatie	 +	 Zero	Emissie	zone	is	aanjager	van	logistieke	innovatie	



D Conclusies: wat betekenen de resultaten voor het 
implementatieplan 

•  Houdt	vast	aan	vertrekpunt	ZES	zone	centrum	exc.	Singels,	omdat:	
•  Zeer	positief	KBA	saldo	en	positieve	impact	op	kwalitatieve	effecten	
•  Ook	in	termen	van	doelbereik	voldoende	omvang	(16,7	kton	CO2	besparing	2030,	ca.	2%	
landelijke	opgave	en	dat	als	relatief	‘middelgrote’	G40	stad)	

•  Uitkomsten	KBA	analyse	robuust,	ook	in	gevoeligheidsanalyse	substantieel	effect	



REACTIE RONDE  



Wat is het implementatieplan? 

• Implementatieplan	bevat	een	gezamenlijke	strategie	voor	de	
transitie	naar	Zero	Emissie	Stadslogistiek	(ZES)	en	geeft	inzicht	in	de	
voor-	en	nadelen	van	een	ZE	zone,	de	effecten	hiervan,	de	
randvoorwaarden,	waaronder	de	afbakening,	die	hieraan	moeten	
worden	gesteld	en	de	routekaart	die	doorlopen	moet	worden	en	gaat	
in	op	het	draagvlak.	



Hoe bouwen de inhoud van het plan op? 

Hoofdstukindeling	
1.  Inleiding	
2.  Trens	en	ontwikkelingen	
3.  Uitkomsten	Omgevingsanalyse	

4.  Uitkomsten	effectanalyse	
5.  Implementatieplan	

A.  Uitwerking	succesfactoren	
B.  Routekaart	ZES	

6.  Flankerend	maatregelenpakket	



Bouwstenen voor Implementatieplan 



A.	Zero	Emissie	mogelijk	en	betaalbaar	 •  In	de	effectanalyse	is	de	“overstap”	van	diesel	naar	
emissievrije	stadslogistiek	gekwantificeerd	en	in	ons	
model	gewaardeerd	(gemonetariseerd).		

•  Conclusie:	gemiddeld	genomen	vanaf	2025	
emissievrije	stadslogistiek	technisch	mogelijk	en	voor	
diverse	segmenten	zonder	meerkosten	per	kilometer	
inzetbaar.		

•  Waar	dit	niet	mogelijk	is,	voorziet	de	landelijke	
overgangsregeling,	is	lokaal	maatwerk	mogelijk	of	
kunnen	slimme,	innovatieve	concepten	worden	
bedacht	door	ondernemers.		

•  De	gemeente	kan	hierbij	een	stimulerende	en	
faciliterende	rol	spelen.		

Basis	voor	uitwerking	



B.	Afbakening	gebied	



C.	Wijze	van	handhaving	 •  Uitgangspunt	handhaven	milieuzones	en	Zero	Emissie	
zones	is	handhaving	via	ANPR	(kenteken)camera’s.		

•  Voorkeursmodel	voor	handhaving	is	handhaving	via	
een	cordon.	D.w.z.	vaste	camera’s	bij	alle	
ingangsroutes	naar	de	beoogde	zone.		

•  Handhaving	van	buitenlandse	voertuigen:	
•  België:	zelfde	als	Nederlandse	kentekens	voorzien	

o.b.v.	bilaterale	afspraken.	
•  Duitsland	(en	andere	Landen):	handhaving	via	

Boa’s	door	staande-houding,	tenzij	het	Rijk	in	EU-
verband	tot	bilaterale/Europese	afspraken	komt.	

•  Camera’s	dragen	ook	bij	aan	leveren	van	inzicht	van	
verkeersbeeld	en	kan	data	leveren	voor	
kentekenonderzoeken	etc.	



D.	Uitzonderingen	en	ontheffingen	 •  Uitgangspunt:	Maastricht	volgt	landelijke	regels	(cf.	2de	
kamer	brief	5	oktober	2020)	

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) 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, waaronder: 
•  Voertuigen van gehandicapten 
•  Kermis/circusvoertuigen 
•  Exceptioneel transport 
•  Verhuiswagens 
•  Vrachtwagen met zware laadkraan 

Landelijk 



E.	Participatie	ondernemers	en	burgers	

•  Voortraject	uitgebreid	proces	met	belanghebbenden	
•  Ook	na	besluitvorming	inbreng	en	betrokkenheid	van	

belanghebbenden	noodzakelijk,	o.a.	bij:	
•  Verkeersbesluit	
•  Legesverordening	
•  Beleidsregels	voor	ontheffingenbeleid	
•  Uitwerken	flankerend	maatregelenpakket	



F.	Zero	Emissie	Stadslogistiek	stimuleren	en	faciliteren	 •  Naast	implementeren	van	zone	faciliterende	en	
stimulerende	maatregelen	nodig	

•  Meerjarenaanpak	door	Zuid-Limburg	Bereikbaar	
•  Orde	grootte	1-1,2	mio	euro	voor	periode	2021-2024	
•  Jaarplan	ZLB	2021	eerste	reservering	gemaakt	
•  Met	provincie	en	het	Rijk	in	onderhandeling	voor	

bijdrage	aan	meerjarige	afspraken.		

•  Eerste	projectideeën	zijn	uitgewerkt	langs	3	‘sleutel’	
uitdagingen	voor	ZES.	(zie	figuur)	



H.	Doelgroepen	 •  Uitgangspunt:	alle	bestel-	en	vrachtwagens.	O.b.v.	
voertuigcategorieën:	N1,	N2,	N3	

•  Géén	onderscheid	naar	functie	van	voertuig	(logistiek	
én	serviceverlening)	

•  Uitzonderingen/ontheffingen	o.b.v.	landelijke	kaders	
(zie	D)	

•  Hardheidsclausule	maakt	sowieso	onderdeel	uit	van	
lokaal	maatwerk.	



Routekaart ZES Hier	staan	
we!	



REACTIE RONDE  



Voorstel	vastleggen	gezamenlijke	ambitie		



Voorstel vastleggen gezamenlijke ambitie   

Waarom 
•  Uitspreken commitment / steun proces en resultaten 

belanghebbenden 
•  Inbrengen commitment / steun in formele 

besluitvormingsproces  
         Signaal:  draagvlak / maatschappelijke acceptatie voor 
ZES 

Wat 
•  Is er overeenstemming: nagaan of eenieder zich kan  

vinden in de resultaten van het proces ZES en daarmee 
instemmen?  

•  Mist er nog iets ? 

Overeenstemming   =    partijen zijn het eens dat zij 
betrokken zijn, hebben kunnen meedenken (proces) en dat tot 
gezamenlijke resultaten en conclusies geleid (inhoud) heeft.  

Hoe  
•  Vorm / middel ? 



Uitkomsten samenwerking met belanghebbenden/
omgevingsanalyse   



Trechteren: welke stappen hebben we gezamenlijk 
doorlopen ? -1-    

Gecombineerde	
Ronde	Tafel	28/10	

Ronde	Tafels	7/7	

Startoverleg	4/6	

1		Wat	is	ZES	?	
				Wat	willen	we	bereiken	?	
				Waarom	is	het	noodzakelijk	?	

2			Scope	/	Omvang	zone	
					Kansen	en	belemmeringen	
					Flankerende	maatregelen	

			3				Effecten	en	kosten:	kwantitatief,	kwalitatief	
4				Bouwstenen	implementatieplan	ZES	

Brede	terugkoppeling	

5	Aanbieden	Implementatieplan	en	
Routekaart	2025	voor	besluitvorming	
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WE	=	

Alle	partijen	breed:	horeca,	
retail,	bewoners	binnenstad,	
bedrijven,	ondernemers,	
studenten,	logistieke	sector	

Ronde	tafel	Binnenstad	en	
Logistiek:	representatieve	
vertegenwoordiging	



Welke stappen hebben we gezamenlijk doorlopen ?  
1			
Noodzaak	ZES	
Ambitie	en	doel	

3			
Effecten	en			kosten	

2		
•  Scope/	afbakening	
•  Kritische	succesfactoren	
•  Kansen	en		belemmeringen	
•  Flankerende	maatregelen	

✓	✓	 ✓	 ✓	

4			
Implementatieplan	
&	
Routekaart	2025	



Voorstel vastleggen gezamenlijke ambitie 

✓	

✓	

✓	

Betrokken	belanghebbenden	onderschrijven	de		

1.  Ambitie	en	doelstellingen	ZES		

2.  Afbakening	zone	voor	een	ZES		
De	flankerende	maatregelen	en	projecten	die	hieraan	bijdragen	

3.  De	resultaten	van		effectenstudie	

4.  Het	implementatieplan	en	routekaart	2025	als	stappenplan	voor	het	realiseren	van		
							de	doelstellingen	om	per	1-1-2025	een	ZE	zone	voor	het	stadscentrum	operationeel		
								te	hebben	

Essentie	gezamenlijke	ambitie	proces/	gezamenlijke	stappen		met	belanghebbenden	
Binnenstad	en	Logistiek:	

✓	
En	zijn	het	eens	over:	

Formele	besluitvorming	
implementatieplan	Raad	

Akte	van	Ambitie	?	



REACTIE RONDE  



Hoe gaan we verder ? Werkplanning 

Vandaag:	gecombineerde	Ronde	Tafel	
•  28/10	(wk	44)	

Verwerken	resultaten	Ronde	Tafel	
Opstellen	concept	implementatieplan	
•  wk	44-	48	

Brede	terugkoppeling	concept	implementatieplan	
•  wk	49-50	
•  Verwerken	reacties	

Besluitvorming	
•  Februari-maart	2021	



•  Proces volgen? kijk op de website  
     www.logistiekbereikbaar.nl 

•  Overige vragen?  Mail naar Mark.Luikens@zuid-limburg-
bereikbaar.nl 

 projectleider logistiek 

Afronding   


