



FAQ VERKENNING LOGISTIEKE HUB Stichtse Vecht 
e.o.  

Fracties en geïnteresseerden hebben een aantal vragen gesteld. In dit document hebben we een 
aantal  ‘frequently asked questions’ (FAQ)  beantwoord. De antwoorden zijn met een logistiek 
makelaar vastgesteld. 


1. Wat zijn de beoogde doelen van de verkenning


• Inzicht verwerven in de ontwikkelingsmogelijkheden van een logistieke hub in Stichtse Vecht. 

• Is er voldoende synergie tussen de deelnemende partijen; leidt bundeling en samenwerking 
daadwerkelijk tot bedrijfsvoordeel, concrete reductie van kilometers en CO2 en tot minder 
omgevingsoverlast? 

• Welke locaties aan de rand van Stichtse Vecht zijn geschikt voor een logistieke hub?  

• Hoe kunnen we het water (de Vecht en het Amsterdam-Rijnkanaal) inzetten om Stichtse Vecht 
te bevoorraden? 

• Is het mogelijk een business model voor een logistieke hub Stichtse Vecht e.o. op te stellen? 

2. Wat is een logistieke hub?


Een logistieke hub fungeert als voorportaal voor een fijnmazige distributie in Stichtse Vecht. Het 
is een koppelpunt tussen het landelijke en het lokale distributienetwerk. Het doel van de 
logistieke hub is om meerdere goederenstromen van het landelijke distributienetwerk te 
bundelen om te komen tot minder goederenstromen die het lokale distributienetwerk belasten. 
Fysiek is een logistieke hub een goed bereikbaar bedrijfspand waar vrachtwagens makkelijk 
kunnen lossen. 

Bijvoorbeeld 
Een logistiek hub aan de A2 waar (volle) 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. 

Door de inzet van kleinere (elektrische) voertuigen of de vrachtfiets worden de goederen 
geclusterd naar de bestemming in de kernen van Stichtse Vecht gebracht. Een logistieke hub kan 
dus mogelijkheden bieden om verkeersstromen van zwaar verkeer binnen de dorpskernen van 
Stichtse Vecht te verminderen. 

Kortom: ‘met slimme logistiek naar minder vrachtverkeer’ 



3. Aanleiding/ urgentie van een logistieke hub?


De aanleiding van dit onderzoek komt voort uit een viertal zaken: 
A. De ambitie van een duurzaam Stichtse Vecht (energieneutraal 2030)

B. Verminderen overlast kernen (verbeteren leefbaarheid, gezonde leefomgeving)

C. Stimulering van de duurzame economie (aantrekkingskracht lokale economie)

D. Verbeteren verkeersveiligheid.


4. Waarom zijn nieuwe oplossingen nodig?


De huidige kijk om overlast van zwaar verkeer te verminderen ligt vooral op verkeerstechnische 
maatregelen (bijvoorbeeld in Breukelen: van plannen voor een 2e Vechtbrug tot recent 
betonblokken/palen in de Brugstraat) dan wel regulering (bijvoorbeeld in Breukelen: autoluw/
autovrij maken van het Zandpad). 

Deze maatregelen kunnen positief uitpakken, maar liggen vaak gevoelig. Een logistieke hub is 
een andere, nog niet eerder onderzochte maar kansrijke oplossingsrichting voor minder 
vrachtverkeer in de kernen en het verbeteren van het leefklimaat in en om de kernen. 

5. Welke concrete voordelen heeft een hub in Stichtse Vecht?


Een logistieke hub kan diverse voordelen hebben, namelijk 
• Bedrijfsmatige voordelen voor bedrijven Stichtse Vecht (efficiëntere bevoorrading) 
• Beter leefklimaat in de kernen (minder uitstoot en minder overlast) door duurzame, 

emissieloos vervoer/ verbetering leefklimaat kernen SV 
• Verbeteren verkeersveiligheid in en om de kernen 
• De hub kan tevens een positief effect hebben op het vestigingsklimaat voor (duurzame) 

bedrijven. 
• Biedt mogelijkheden voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt door bijv verplaatsing van 

kleine handelingen naar hub 
• Minder schade door zwaar vrachtverkeer aan monumenten 
• Externe bedrijven vinden logistieke hub tussen 020 en 030 economisch interessant 

6. Is er draagvlak vanuit ondernemers voor de hub? 


Wij hebben duidelijke positieve signalen vanuit een eerste inventarisatie van een logistiek 
makelaar*) die de situatie in Stichtse Vecht bekeken heeft en ondernemers gesproken heeft. De 
logistieke hub is echter een vrij nieuw onderwerp, waarbij ondernemers zelf nog de voordelen van 
moeten ervaren, vandaar deze verkenning. De verkenning is er juist voor om dit te onderzoeken. 
De verkenning kan geknipt worden in fasen. Wanneer er onvoldoende interesse is dan kan de 
verkenning op tijd stoppen en worden onnodig kosten niet gemaakt.


*) In veel (middel)grote steden zijn logistiek makelaars actief. Zij werken in opdracht van 
overheden. De logistiek makelaar is een inmiddels beproefd concept om bedrijven te activeren en 
te ondersteunen in logistieke innovatie. Het levert een directe bijdrage aan de centrale opgave om 
goederenvervoer efficiënter, duurzamer en met minder ruimtebeslag te laten plaatsvinden. De 
logistiek makelaar is de schakel tussen overheden en bedrijven. Hij (of zij) is een verbinder, een 
oliemannetje, een wegwijzer. De logistiek makelaar identificeert samen met bedrijven (in 1 op 1 
contact) waar de logistieke operatie efficiënter, duurzamer en/of goedkoper kan. Met als hoger 
doel dat bedrijven de spits gaan mijden en positiever scoren op criteria van leefbaarheid en 
duurzaamheid. In de provincie Utrecht is sinds 2016 een logistiek makelaar actief voor de steden 
Utrecht en Amersfoort (via het samenwerkingsverband Goedopweg).




	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 


7. Zijn er goede voorbeelden ('best practices’) elders?


Hubs zijn overal in NL, van klein tot groot, in alle soorten en maten. Het zijn de schakelpunten om 
slimme logistiek mogelijk te maken. Via onderstaande links drie voorbeelden uit Utrecht.  

http://www.cityhub.nl/nl/vestigingen/utrecht-slimme-duurzame-stadslogistiek/ 
(Ondernemer uit Maarssen) 

Utrechts innovatieproject BouwHub is de toekomst van de logistiek 
https://www.duic.nl/algemeen/utrechts-innovatieproject-bouwhub-moet-logistiek-van-de-
toekomst-worden/ 

https://www.duic.nl/algemeen/utrecht-wordt-nu-tot-300-kilo-aan-bouwmaterialen-met-de-
fiets-bezorgd/ 

Zie ook: 

Belangrijkste gemeentelijke coalitieakkoorden in relatie tot transport en logistiek 
https://www.tln.nl/actueel/nieuws/Documents/Overzicht.pdf 

Vervoer over water: 
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/verkeer/goederenvervoer/laden-en-lossen/bierboot/ 

9. Kan de markt dit niet zelf organiseren?


De praktijk en onderzoek laten zien dat gemeenten/ overheden juist in de startfase een belangrijke 
rol spelen. Waarom?


1. Het openbaar bestuur blijkt een essentiële rol als facilitator van ecosystemen waarin 
overheden en bedrijven samenwerken, stelt Jan Peter van den Toren, mede-onderzoeker en 
partner bij Birch: “Bijvoorbeeld in het aanwakkeren van ondernemerschap en het organiseren 
van samenwerkingen.” (recent onderzoek). Een hub kun je beschouwen als een samenwerking 
tussen bedrijven en overheden.


2. Onafhankelijke verkenner succesfactor in het verkenningstraject.                                                                      
Vaak is een logistieke makelaar nodig, een onafhankelijke rol, zoals bij de gemeente Utrecht: 
”De markt kan een kansrijke huboplossing zelf uitwerken/exploiteren, maar de verkenning 
vooraf is complex door vele (al dan niet ogenschijnlijk) tegengestelde belangen. Een 
onafhankelijke verkenner is dus cruciaal in de voorfase.”                                                                                                                                      
In verschillende provincies werken logistieke makelaars. Deze aanpak werkt naar 
tevredenheid. De praktijk wijst uit dat er vaak een verbinder nodig is om logistieke innovatie 
van de grond te krijgen. Logistiek makelaars werken samen met bedrijven en instellingen in de 
regio aan een efficiëntere en meer duurzame vorm van vervoer van goederen. Samen met de 
bedrijven brengen ze de logistieke verbeterpunten in kaart en ondersteunen hen in de 
realisatie ervan.


Belangrijk uitgangspunt is dat bedrijven meerwaarde gaan vinden in de hubgedachte, vandaar de 
verkenning om in korte exercities te achterhalen hoe bedrijven in het licht van de hub hun 
logistiek kunnen verbeteren.
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Bijlagen 

1e bijlage 

https://www.tln.nl/actueel/nieuws/Paginas/Gemeentelijke-coalitieakkoorden-in-vogelvlucht.aspx


Mobiliteit, en dan met name de verduurzaming ervan, maakt opvallend vaak onderdeel uit van de 
gemeentelijke coalitieakkoorden, zo leert een eerste rondgang. Meerdere gemeenten, waaronder 
Assen, Hilversum en Hengelo, hebben hun visie op mobiliteit uitdrukkelijk bijgesteld of uitgebreid, 
met extra oog voor het milieu. Een positieve ontwikkeling, vindt TLN, niet in de laatste plaats 
omdat daardoor vaak middelen vrijkomen om de gewenste verduurzaming van de mobiliteit 
daadwerkelijk te kunnen realiseren.


2e bijlage  
https://utrecht.nieuws.nl/economie/69267/groen-stadstransport-moet-utrechtse-binnenstad-
ontlasten/
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