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Rapportage logistieke hub
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Besluit college

Conform advies met redactionele aanpassing in het collegevoorstel.
Tekstmandaat wethouder Klomps.

Advies te nemen besluit
1. Kennisnemen van het rapport ‘Slimme logistiek (‘hub’) Stichtse Vecht e.o.’
2. Onderzoeken of bouwprojecten (zoals Bisonspoor en Planetenbaan) kunnen profiteren van
een logistieke bouwhub door aan te sluiten bij de bestaande bouwhub in Utrecht.
3. Het rapport ‘Slimme logistiek (‘hub’) Stichtse Vecht e.o.’ ter kennis brengen van de raad.
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Toelichting
In december 2018 heeft de gemeenteraad van Stichtse Vecht een motie aangenomen die oproept tot
slimme logistiek. Kernbegrippen in de motie zijn: met slimme logistiek/een logistieke hub zorgen voor
minder zwaar verkeer in de kernen, het versterken van het economisch klimaat en kansen voor
slimme logistiek onderzoeken vanuit een regionale focus (buurgemeenten, U10). Draagvlak bij
ondernemers voor een slimme logistieke oplossing is cruciaal; vanaf de start is ‘samen optrekken’
gewenst.
De motie roept het college op om als eerste stap een breed behoeftenonderzoek te doen onder
ondernemers om een duidelijk beeld te krijgen van de logistieke behoeften van het bedrijfsleven in
Stichtse Vecht. De tweede stap is een logistieke verkenning om de levensvatbaarheid van een
logistieke hub/slimme logistiek in Stichtse Vecht e.o. vast te stellen.

Uit het bijgevoegde onderzoeksrappport komen de volgende conclusies naar voren:
1. Het bedrijfsleven in Stichtse Vecht is geïnteresseerd in het efficiënter en duurzamer maken van
haar goederenvervoer. Op individueel bedrijfsniveau wordt hieraan gewerkt en zijn er ambities
voor verdere verbetering.
2. Er is op dit moment bij het bedrijfsleven van Stichtse Vecht (nog) geen behoefte aan een logistieke
hub. Het concept wordt als waardevol gezien, maar op dit moment is het nog niet rendabel.
3. Vanaf 2025 kan het bedrijfsleven in Stichtse Vecht naar verwachting aansluiten op de
dienstverlening van logistieke hubs die het zwaartepunt van hun logistieke operatie in Utrecht
en/of Amsterdam hebben.
4. Het efficiënter en duurzamer maken van pakketbezorging (zowel in woon- als bedrijfsgebieden)
biedt daarentegen wel kansen.
5. In het gebied van Bisonspoor tot aan de Zuilense Ring kunnen slimme bouwlogistiek en
vernieuwende concepten van pakketbezorging een rol spelen in het verbeteren van de
bereikbaarheid en leefbaarheid tijdens en na de bouw.

Naar aanleiding hiervan komen wij tot de navolgende concrete aanbevelingen:
1. Op korte termijn is pakketbezorging het meest kansrijke thema voor het realiseren van logistieke
verbeteringen.
2. In de gebiedsontwikkeling Bisonspoor-Planetenbaan is het zinvol om tijdig met ontwikkelaars en
bouwende bedrijven in gesprek te gaan over bestaande innovaties op het vlak van bouwlogistiek
c.q. toekomstbestendige concepten van pakketbezorging (en andere goederenstromen).
Argumenten
Uit het rapport vloeit voort dat er geen realistische kansen zijn voor een logistieke hub omdat er geen
ruimte voor is en de behoefte beperkt. Wij stellen dan ook voor dit onderwerp niet tot speerpunt van
beleid te maken. Voor nieuwbouwprojecten kan wel gebruik gemaakt worden van bijvoorbeeld een
bouwhub (vanuit Utrecht) die ook voordelen biedt voor de aannemers (efficiënter werken). Dit kan de
markt prima zelf oppakken. Voor pakketbezorging zou de gemeente een actievere rol kunnen spelen,
maar is hierbij ook voor een groot deel afhankelijk van de medewerking van de markt.

Kanttekeningen
Met de komst van een logistieke hub zou het zware verkeer in principe vervangen kunnen worden
door kleinere voertuigen. Dit geeft wel meer voertuigbewegingen omdat er met kleiner materieel
gereden wordt. De oplossingen van het weren van zwaar verkeer moet daarom afgewogen worden in
het vigerende verkeersbeleid, waarbij deze effecten integraal worden meegenomen.
Medewerking van ondernemers in deze is essentieel. En juist die interesse blijkt in Stichtse Vecht te
beperkt. Daarnaast moeten individuele ondernemers ook gaan kijken welke maatregelen ze zelf
kunnen nemen. Hier zijn echter weinig wettelijke kaders voor.
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De gemeente zal in het kader van de omgevingsvisie en mobiliteitsvraagstukken ook heldere lijnen
moeten uitzetten om slimme logistieke oplossingen mogelijk te maken. Daar hoort verdere
vergroening van de mobiliteit bij zoals elektrisch vervoer en de toepassing van waterstof.
Echter is gebleken dat de afstand die bezorgdiensten moeten afleggen tussen een logistieke hub en
bezorgadressen te groot is en het volume aan pakketten te klein. Een hub is daarom niet haalbaar
zoals in het rapport ook is aangegeven. Echte oplossingen zijn alleen in regionaal verband mogelijk,
de schaal van Stichtse Vecht is daarvoor te beperkt.

Uitvoering
Om het project af te ronden stellen we voor een presentatie te houden rondom de voordelen van een
logistieke bouwhub voor grote bouwprojecten en de ontwikkelingen rondom logistiek te schetsen,
waaronder de verduurzaming door elektrisch vervoer en waterstof. Dit kan in de vorm van een
inspiratiesessie waarbij we ook raadsleden uitnodigen.

Communicatieparagraaf
De betrokken ondernemers en stakeholders krijgen het rapport digitaal toegestuurd zodat ze kennis
kunnen nemen van de inhoud van het rapport.

Raadsinformatiebrief
De raad wordt geïnformeerd via een raadsinformatiebrief. Zie bijlage 2.
Financiële paragraaf
Aan dit voorstel zitten geen financiële consequenties.

Juridische paragraaf
Er zijn geen juridische gevolgen omdat het hier een verkennend onderzoek betreft.

Risicoparagraaf
Er zijn geen risico’s te benoemen.
Duurzaamheidsaspecten
Verduurzaming en verbetering van logistieke processen draagt bij aan het welzijn en het woongenot
van de inwoners van de gemeente Stichtse Vecht.

Overige aspecten
Er zijn geen overige aspecten.

3
Q

Pagina 3 van 3

