
 
Gemeente Stichtse Vecht verkent de mogelijkheden van een logistieke hub. 
 
Een logistiek hub aan bijvoorbeeld de A2 waar vrachtwagens goederen naartoe brengen, waarna het 
via kleinere elektrische voertuigen of de vrachtfiets naar de bestemming in de kernen van Stichtse 
Vecht wordt gebracht. 
 
Deze verkenning heeft als doel om de verkeersstromen van zwaar verkeer binnen de dorpskernen van 
Stichtse Vecht sterk te verminderen en de leefomgeving te verbeteren. 
 
Groenlinks Stichtse Vecht ervaart samen met inwoners dat de (doorgaande) verkeersstromen over de 
hoofdinfrastructuur van Stichtse Vecht een steeds grotere druk leggen op de leefbaarheid/ het 
leefklimaat van met name de kernen. De overlast (trillingen en lawaai/uitlaatgassen, het veroorzaken 
van files en gevaarlijke verkeerssituaties) haaks staan op de (cultuurhistorische) waarden van onze 
gemeente. 
 
De fractie van GroenLinks Stichtse Vecht maakt zich zorgen of er voldoende prioriteit gelegd wordt 
door het college bij verkenningen, die van belang zijn om Stichtse Vecht leefbaar te houden, nu en in 
de toekomst. 
 
 
Vraag 1. 
Wat is de status van de verkenning logistieke hub? En wanneer kunnen we de resultaten 
verwachten? 
 
Het onderzoek wordt nu afgerond en begin december 2019 is het definitieve rapport klaar. 
Terugkoppeling vindt zo snel als mogelijk plaats. 
 
Vraag 2. 
Wat is het concrete resultaat van de verkenning? 
 
De conclusies worden nu vastgelegd in een definitieve rapportage. Hierop vooruitlopend kunnen we 
stellen dat een aparte logistieke hub voor gemeente Stichtse Vecht geen optie is. Ondernemers zien 
er nu niet de meerwaarde van in en voor commerciële partijen is ‘de markt’ van Stichtse Vecht niet 
interessant genoeg. Het zware verkeer dat overlast veroorzaakt heeft geen doorgaans geen lokale 
binding, maar is doorgaand verkeer (op basis van gesprekken met ondernemers). Wel zou de relatief 
kleine overlast door pakketbezorging aangepakt kunnen worden.  
 
Vraag 3. 
Klopt het dat raad, ondernemers en inwoners nog niet betrokken zijn bij tussenresultaten? 
 
De tussenresultaten waren te mager om te presenteren, het beeld was nog niet compleet. Voor een 
logistieke hub is het juist belangrijk een integrale benadering te kiezen, het hangt allemaal met elkaar 
samen. 
 
Vraag 4. 
Kunt u aangeven waarom deze verkenning voor de tweede keer uit de planning loopt? 
 
Het spreken van ondernemers en het boven water halen van informatie liep in eerste instantie zeer 
moeizaam. Er is bovendien gekozen voor zorgvuldigheid en diepgang in plaats van een hoog over 
onderzoek. Dat kostte meer tijd. De onderzoeker heeft bovendien meer aspecten onderzocht dan 
oorspronkelijk de bedoeling was en heeft bijvoorbeeld ook watergebonden logistiek meegenomen in 
de overwegingen. 


