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1. Inleiding
In december 2018 heeft de gemeenteraad van Stichtse Vecht een motie aangenomen die oproept tot
slimme logistiek (zie bijlage 1 voor de volledige tekst).
Kernbegrippen in de motie zijn:
• met slimme logistiek/een hub zorgen voor:
o minder zwaar verkeer in de kernen
o versterking economisch klimaat
• 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. Om op basis hiervan als tweede stap een logistieke verkenning te doen om de
levensvatbaarheid van een logistieke hub / slimme logistiek in Stichtse Vecht e.o. vast te stellen.
Voorliggend rapport is de weerslag van het verrichte behoeftenonderzoek en de logistieke
verkenning.

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt de aanpak van het onderzoek toegelicht.
In hoofdstuk 3 wordt de logistieke context voor het onderzoek uiteengezet. Wat zijn relevante trends
in stadslogistiek? Welke bundelingsinitiatieven en logistieke hubs zien we in de regio?
De uitkomsten van het behoeftenonderzoek (interviews met ondernemers en
ondernemersorganisaties) staan in hoofdstuk 4.
Als uitvloeisel van het behoeftenonderzoek is een logistieke verkenning uitgevoerd (hoofdstuk 5)
waarin logistieke verbetermogelijkheden en de regionale invalshoek uitgewerkt zijn.
Het rapport sluit af met conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 6).
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2. Aanpak

Het Plan van Aanpak zoals verwoord in de aan de Raad toegestuurde startnotitie ‘slimme en schone
logistiek in Stichtse Vecht’ (d.d. 30 januari 2019) is op 1 april 2019 besproken in een intern
startoverleg met ambtelijke vertegenwoordigers vanuit de disciplines EZ, Verkeer en Duurzaamheid.
In dit overleg zijn nadere keuzes gemaakt. De aanpak is op basis daarvan geconcretiseerd.

2.1 De aanpak op hoofdlijnen
Stap 1: behoeftenonderzoek
Doel van deze stap is het enthousiasmeren van bedrijven/ondernemersorganisaties voor het
onderwerp en het identificeren van potentiële logistieke verbeterprojecten. Dit door individuele
gesprekken te voeren met ondernemers en bestuursleden van ondernemersorganisaties.
Stap 2: logistieke verkenning
Deze stap begint met analyse (stap 2a), namelijk het samenvoegen van de inzichten uit de individuele
gesprekken. Wat zijn de belangrijkste oplossingsrichtingen? Waar kunnen bedrijven individueel
verbeteringen realiseren, waar is samenwerking met collega’s in de directe omgeving opportuun?
Op basis van deze analyse wordt een vooronderzoek naar regionale samenwerking verricht (stap 2b).
Wat is de visie / het aanbod van logistieke dienstverleners in Stichtse Vecht en omgeving en wat zien
zij als een relevante regio voor samenwerking? Op welke bestaande/geplande slimme logistieke
initiatieven kan Stichtse Vecht aansluiten?

2.2 Gebiedsfocus
De motie van de Raad spreekt van behoeftenonderzoek onder ondernemers in alle kernen. Tegelijk
benoemt de motie als doel van slimme logistiek/een hub: minder zwaar verkeer in de dorpskernen.
Dat probleem lijkt zich niet in alle dorpskernen voor te doen. Om hier een beter beeld bij te krijgen is
een beroep gedaan op ambtelijke gebiedskennis en onderzoek vanuit het Gemeentelijk Verkeer- en
Vervoerplan1 (zie bijlage 2 voor relevante GVVP-tabellen).
Op basis hiervan is de gebiedsfocus c.q. de keuze van te interviewen bedrijven bij aanvang gelegd op:
- de drie grote winkelgebieden (Bisonspoor, Maarssen-Dorp en Breukelen)
- de grote supermarkten in Maarssen, Breukelen en Loenen
- Vreeland/Greif
- Zandpad Breukelen/Schulp
- Nautisch Centrum Scheendijk
- Bedrijventerrein Keulschevaart
- Bedrijventerrein Angstelkade
- Bedrijventerrein Maarssenbroek & Planetenbaan
- Maarssen/Brocacef

1

Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan Stichtse Vecht (Gewijzigd naar aanleiding van commissie Fysiek
domein d.d. 30 mei 2017) Deel D: Beleidsnota auto-, vracht- en landbouwverkeer (met uitzondering van het
Zandpad traject Maarssen-Nieuwersluis).
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2.3 Logistieke focus
Vanuit de motie is er de wens nadrukkelijk te kijken naar de levensvatbaarheid van een logistieke
hub voor Stichtse Vecht (al dan niet in regionaal verband). Dit brengt een logistieke focus in het
behoeftenonderzoek en de verkenning aan, nl. een focus op duurzame stadslogistiek en slimme en
schone last mile delivery.
Voor een generieke logistieke stadshub zijn de belangrijkste klanten winkels en horecabedrijven.
Concentraties van winkels + horeca bevinden zich in Stichtse Vecht met name in Maarssenbroek,
Maarssen-Dorp en Breukelen. Ook grote kantoren zijn interessant voor belevering via een stadshub,
maar dit is geen grote klantgroep in Stichtse Vecht.
Grote supermarkten (en vestingen van grote drogisterijketens) zijn vanuit de focus logistieke hub
feitelijk niet relevant voor het onderzoek. De logistiek van deze winkels is efficiënt (belevering met
volle vrachtwagens), een lokale/regionale hub voegt logistiek gezien niets toe. Daarbij wordt de
bevoorrading vanuit het hoofdkantoor aangestuurd; de lokale bedrijfsleider/franchisehouder heeft
weinig tot geen invloed op het veranderen van beleveringsprocessen.
Afvalinzameling en landbouwverkeer zijn beide relevant vanuit de invalshoek ‘tegengaan zwaar
verkeer in de kernen’, maar passen qua product/bedrijfsproces niet bij een logistieke stadshub. Om
die reden zijn deze branches buiten het onderzoek gelaten.
Pakketbezorging (in woonwijken, in centrumgebieden, op bedrijventerreinen) is vanuit de logistieke
focus wel interessant. Weliswaar is dit geen zwaar verkeer (pakketbezorging vindt plaats met
bestelbussen) maar het is misschien wel het grootste (door bewoners gevoelde) overlastprobleem in
Stichtse Vecht als je het over goederenvervoer hebt. Andere/innovatieve concepten voor
pakketbezorging in woonwijken en bedrijfsgebieden zijn daarom onderdeel van de verkenning
gemaakt.

2.4 Regionale focus
Stichtse Vecht kent een uitgestrekt gemeentelijk grondgebied, gelegen tussen Utrecht en
Amsterdam. Zowel Utrecht (met nationale distributie hotspot Lage Weide) als Amsterdam lopen
voorop in innovaties in stadslogisitiek. Beide steden maken in dit onderzoek logischerwijs deel uit van
de regionale invalshoek. Stichtse Vecht is daarnaast onderdeel van Utrecht-West (het Utrechtse
Groene Hart). Hier speelt zich in het Platform Bedrijven Utrecht West (PBUW) de regionale
samenwerking tussen ondernemersverenigingen af. Utrecht-West is daarmee een andere regionale
invalshoek.
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3. Logistieke context
De problematiek die de raadsmotie aansnijdt valt onder het domein van stadslogistiek, de distributie
van goederen in steden en dorpen. Wat zijn relevante trends in stadslogistiek, zowel binnen de
logistieke sector als binnen de (gemeentelijke) overheid? Wat is de opgave voor de nabije toekomst?
Welke stadslogistieke innovaties zien we in de regio?

3.1 De logistieke sector focust op efficiency en duurzaamheid
Binnen de logistiek is ‘factor 6’ een gevleugeld begrip. Om aan de klimaatdoelen van Parijs te voldoen
(in 2050 zorgen voor 60% minder uitstoot door transport) staat de sector voor een geweldige
uitdaging. Want hoe doe je dat: 2,5 keer meer vervoeren tegen 2,5 keer minder uitstoot, vrij
vertaald: een factor 6 productiviteitsverbetering? Naast de verbetering van techniek en brandstoffen
zijn er allerlei logistieke verbeteringen nodig, zoals meer bundelen en anders omgaan met
verpakkingen. Twee samenhangende ontwikkelingen illustreren hoe dit in de praktijk uitwerkt.
Groot buiten de stad, klein in de stad
De eerste ontwikkeling is ‘groot buiten de stad, klein in de stad’. Op de lange afstand is de lange
zware vrachtwagen (LZV), ook wel eco-combi genoemd, de meest energie-efficiënte vorm van
wegtransport. Maar een LZV van 25,25 meter wil je niet een stad in laten rijden (wat voor het
grootste deel ook niet mag, voor LZV’s zijn speciale routes aangewezen). De oplossing ligt er in de
LZV aan de rand van de stad zijn goederen te laten afleveren, waarna de last mile distributie met
kleinere en schonere voertuigen plaats vindt. Een variant hierop is het aan de rand van de stad
ontkoppelen van de LZV in twee delen, waarna deze ieder met een eigen trekker de stad in rijden.

Opkomst logistieke hubs aan de rand van de stad
Logisch gevolg van het willen combineren van groot en klein transport is de tweede ontwikkeling: de
opkomst van distributiecentra aan de rand van steden, waar alle verschillende bestellingen worden
verzameld en met een volgeladen groen transportmiddel het centrum in worden gereden en
bezorgd. Deze logistieke hubs kunnen een schakel in de operatie van één bedrijf zijn maar ook
fungeren als ‘white label’ stadshub voor meerdere bedrijven. De afbeelding op de volgende pagina
visualiseert hoe het aantal transporten afneemt door met een logistieke hub (urban consolidation
center) te werken.
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Het inzetten van een logistieke hub optimaliseert het type voertuig
en het aantal voertuigbewegingen in de stadslogistieke operatie

Bron: McKinsey Center for Business and Environment 2017

3.2 Gemeenten sturen op zero emissie stadslogistiek
In de landelijke praktijk is de rolverdeling om tot logistieke efficiency te komen: de overheid
faciliteert, het bedrijfsleven innoveert en operationaliseert.
Bij de invulling van de faciliterende rol van de overheid is het duidelijke grenzen trekken (én
consequent handhaven) een hele belangrijke. De landelijke Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek
(Green Deal ZES, afgesloten in 2016) is in dat opzicht een doorbraak. De wetenschap dat de
binnensteden van onder meer Utrecht en Amersfoort in 2025 alleen nog uitstootvrij bevoorraad
mogen worden brengt vervoerders en verladers aantoonbaar in de actiestand.
Het in de zomer van 2019 afgesloten klimaatakkoord gaat nog een stap verder. In de 30-40 grotere
steden worden in Green Deal Zero-Emissie Stadslogistiek (ZES)-verband uiterlijk in 2020 middelgrote
zero-emissie zones (ZE-zones) vastgesteld zoals die met ingang van 2025 voor goederenvervoer
zullen gelden. Andere gemeenten kunnen zich hierbij aansluiten. Voor Utrecht betekent dit
opschaling van het huidige Green Deal ZES-gebied (het voetgangersgebied) naar een grotere ZE-zone.
Voor de ZE-zones die met ingang van 2025 zullen gaan gelden, zal uiterlijk in 2020 (via een
gestructureerd proces onder gezamenlijke regie van Rijksoverheid en gemeenten) vastgesteld
worden hoe de invoering zal plaatsvinden, zodat het bedrijfsleven zich hierop tijdig kan
voorbereiden. Andere gemeenten, die in een later jaar een zero emissie zone instellen, zullen dit
minimaal vier jaar van tevoren aankondigen voor een gedegen voorbereiding voor overheid en
bedrijfsleven.
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In Utrecht is de Green Deal ZES samen met ondernemers en brancheorganisaties uitgewerkt in een
zogenaamd ‘raamwerk’ waarbij verschoning via venstertijden gestimuleerd wordt (zie onderstaande
afbeelding). Voertuigen met fossiele brandstof krijgen tot 2025 stapsgewijs steeds minder laad- en
lostijd, terwijl uitstootvrije voertuigen de maximale venstertijd kunnen benutten.

Bron: gemeente Utrecht

3.3 Initiatieven in de regio
BouwHub Lage Weide
Sinds de zomer van 2017 is op Lage Weide (Utrecht) de white label BouwHub van VolkerWessels
Bouwmaterieel gevestigd. Deze logistieke innovatie zorgt ervoor dat er in de stad veel minder
overlast van bouwwerkzaamheden is en dat er duurzamer gewerkt wordt. In Utrecht wordt de
BouwHub onder meer gebruikt voor verschillende projecten in het stationsgebied.
De komende jaren gaat er steeds meer binnenstedelijk gebouwd worden, met weinig tot geen ruimte
om op locatie een bouwplaats in te richten. Daarbij neemt de druk op de wegen toe en stellen
gemeentes steeds strengere eisen aan luchtkwaliteit en CO2-uitstoot. Dit alles bij elkaar heeft geleid
tot het opstarten van de BouwHub. De BouwHub (zie afbeelding op de volgende pagina) is simpel
gezegd een verzamelplek voor bouwmaterialen op Lage Weide. Vanuit de BouwHub gaan materialen
van verschillende leveranciers in dagpakketten gebundeld en in volle vrachtwagens naar de
bouwplaats toe. Op de terugweg nemen de vrachtwagens afval en restproducten mee. Het
bouwpersoneel gebruikt de hub desgewenst als carpoolplek.
De operatie van de BouwHub is onderwerp van een uitvoerige studie van TNO geweest. Ten opzichte
van traditionele bouwlogistiek wordt tot 80% kilometer- en CO2-reductie gehaald. Interessant is ook
dat door de strak georganiseerde aan- en afvoer van materialen de arbeidsproductiviteit van
personeel op de bouwplaats tot 40% toeneemt en minder materialen zoek raken of gestolen worden.
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BouwHub VolkerWessels Lage Weide

City Hub Utrecht
Eind 2018 heeft de Utrechtse vestiging van City Hub (gevestigd op Lage Weide) haar eerste
activiteiten opgestart. City Hub is één van de spelers die een netwerk van stadshubs aan de rand van
grote steden wil ontwikkelen. Andere partijen zijn Goederenhubs en SimplyMile (zie voor meer
informatie bijlage 3).
City Hub ontwikkelt slimme distributiecentra aan de rand van steden, waar alle verschillende
bestellingen worden verzameld en met slechts één groen transportmiddel het centrum in worden
gereden en bezorgd. Daarnaast hebben veel bedrijven in de stad vaak weinig of veel te dure
opslagruimte. Bij City Hub kunnen bedrijven spullen of magazijnvoorraad goedkoop en veilig stallen
(en op afroep met groen transport naar de vestiging laten brengen).
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Living Lab Utrecht Slimme en Gezonde Stad (SGS) – hoe omgaan met de groei in e-commerce?
Door het snelle succes en de aanhoudende groei van e-commerce worden steden geconfronteerd
met een ongekend grote logistieke uitdaging (zie infographic op de volgende pagina). Het lastigste
punt betreft daarbij de laatste kilometers van het logistieke verzendproces: last mile delivery. De
laatste kilometer de stad in en uit is het duurst van allemaal (€0,80 per pakket), kost relatief veel tijd
en is ook het meest vervuilend als gevolg van congestie en de uitstoot van CO2 en fijnstof. De groei
van e-commerce zorgt zo voor een grote druk op de stad.
Voor het toekomstige, grotendeels autovrije, Beurskwartier in Utrecht is door bureau Nieuwegracht
studie gedaan naar slimme oplossingen voor een efficiënt en innovatief stadslogistiek systeem.
Pakketbezorging vindt in het toekomstige Beurskwartier plaats met zero emissie voertuigen. Een deel
van de pakketten wordt afgeleverd bij een van de centrale wijkservicepunten aan de rand van het
gebied. Hier maken bezorgdiensten een zogenaamde ‘dikke stop’ met een elektrische bestelbus of
bakwagen. Bij een ‘dikke stop’ worden de pakketten vervoerd in rolcontainers die in één keer
worden uitgeladen bij het betreffende wijkservicepunt. Het ligt voor de hand om deze
wijkservicepunten gebundeld te bevoorraden, bijvoorbeeld vanaf een City Hub, zodat niet alle
afzonderlijke aanbieders het gebied in hoeven. Daarnaast worden bij elk bouwblok dagelijks
gemiddeld circa 30 pakketten in een pakketmuur afgeleverd in de centrale hal van het bouwblok.
Hiervoor is een tijdelijke parkeerplaats nodig nabij de ingang van elk bouwblok, aangezien er circa 20
tot 30 minuten nodig zal zijn per stop. In een e-bestelbus kunnen in totaal zo’n 150 tot ruim 200
pakketten worden vervoerd, dus elke bezorgbus bedient ongeveer 5 of 6 bouwblokken. D.w.z dat er
elke dag ongeveer drie zero emissie bestelbussen nodig zijn om alle bewoners in de bouwblokken in
het Beurskwartier van pakketten te voorzien. Die bussen worden binnen vooraf vastgestelde
tijdvakken toegelaten tot de logistieke verdeelroute in het gebied, zodat hinder voor voetgangers en
fietsers op de drukste momenten van de dag zo veel mogelijk kan worden beperkt. Een klein deel van
de pakketten wordt aan huis (na)-bezorgd door fietskoeriers op e-bikes, bezorgfietsen of cargobikes.
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Bron: Roland Berger 2017
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4. Behoeftenonderzoek bedrijfsleven Stichtse Vecht

Op basis van de in hoofdstuk 2 aangegeven criteria zijn gericht vertegenwoordigers van bedrijven en
ondernemers- en brancheverenigingen benaderd. Dit met de vraag of zij een gesprek wilden aangaan
over hun logistieke vraagstukken en behoeften – en specifiek over nut & noodzaak van een logistieke
hub. Een groot deel van de benaderde bedrijven en ondernemersverenigingen heeft positief
gereageerd op het verzoek. Zie voor een overzicht van de gesprekspartners bijlage 4. De belangrijkste
conclusies van het behoeftenonderzoek worden hieronder aan de hand van een aantal onderwerpen
weergegeven, geïllustreerd met uitspraken van de gesprekspartners.

Interesse voor het onderwerp
Uit de gesprekken blijkt allereerst interesse bij het bedrijfsleven in Stichtse Vecht voor het
onderwerp (slimme & schone logistiek). ‘Het is als ondernemer belangrijk stil te staan bij innovatie en
duurzaamheid. Door de vraagstelling vanuit de gemeenteraad heb ik mijn logistieke processen tegen
het licht gehouden en een aantal verbeteracties uitgevoerd’. Verbeteringen zoeken bedrijven in
Stichtse Vecht bij zichzelf (meerdere gesprekspartners denken na over efficiënter bestellen/inkopen),
maar ze zien noodzakelijke acties ook bij hun leveranciers. ‘Ik heb een leverancier in het oosten van
het land. Die levert vanuit 5 magazijnen en per magazijn komt er standaard een krat naar mij als
klant toe, ook al zit er in meerdere kratten vaak maar 1 item (waarna de krat volgestopt wordt met
bubbeltjesplastic en piepschuim). Dan zit je dus met 5 kratten in je winkel én je moet onnodig plastic
afvoeren. Ik heb mijn leverancier hierop aangesproken.’

Vrachtverkeer in de kernen
Gesprekspartners herkennen niet dat zwaar vrachtverkeer en bevoorrading ernstig conflicteren in de
kernen. Waar het wel voor problemen zorgt, wordt opgemerkt dat om te beginnen ondernemers zelf
daar onderling over in gesprek moeten gaan. ‘In Breukelen zorgden chauffeurs van een grote
drogisterij voor gevaarlijke situaties door met vrachtwagens onnodig achteruit te rijden en te keren.
Als winkeliers zijn we die chauffeurs daar consequent op gaan aanspreken. Dit heeft geholpen.’
Doorgaand vrachtverkeer (dat de A2 mijdt, van de A2 afkomt of naar de A2 toe rijdt) wordt wél
herkend als een probleem voor de kernen. ‘Is daar door afspraken met leveranciers van
routesoftware iets aan te doen? Is dat iets waar de provincie als wegbeheerder van provinciale
wegen iets aan kan doen?’

Logistieke hub
De vertegenwoordigers van de grotere winkelgebieden (Bisonspoor, Maarssen-Dorp en Breukelen)
geven expliciet aan geen behoefte te hebben aan een logistieke hub (hoe zo’n hub kan werken is
toegelicht aan de hand van het voorbeeld van City Hub in Utrecht). De in het onderzoek betrokken
bedrijventerreinen en de Ondernemersvereniging Stichtse Vecht geven hetzelfde aan. Behalve dat er
geen behoefte is (c.q. geen noodzaak gevoeld wordt te gaan werken met een logistieke hub, die als
kostenverhogend wordt gezien) analyseren bedrijven dat het grondgebied van Stichtse Vecht zich
slecht leent voor efficiënte last mile delivery. ‘Er is te weinig massa, de afstanden zijn te groot. Je
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moet het eerder per kern/dorp bekijken, dat zou kunnen werken, maar ook dan heb je gewoon te
weinig volume voor een rendabel concept.’
Interessant is vervolgens hoe aanbieders van stadslogistieke diensten in de regio tegen een logistieke
hub voor Stichtse Vecht aankijken. Gesproken is met City Hub en Brouwer Transport & Logistiek.
City Hub in Utrecht heeft als propositie dat ze voor bedrijven logistieke problemen oplost. Kijkend
naar Stichtse Vecht ziet City Hub die problemen niet, verkeer door dorpskernen is misschien
vervelend voor bewoners maar voor de vervoerende bedrijven zelf is er geen operationeel probleem.
Afpellend ligt er een potentieel probleem in Maarssenbroek in de zone tussen de Zuilense Ring en
Bisonspoor. Daar is veel ontwikkeling aanstaande (woningbouw), waardoor de bereikbaarheid door
verkeerstoename zodanig kan verslechteren dat de bevoorrading van bijvoorbeeld Bisonspoor lastig
wordt. City Hub zou dan diensten kunnen ontwikkelen voor dit gebied (Maarssenbroek ligt net
buiten, maar direct tegen het zelf gekozen werkgebied van City Hub Utrecht aan).
Brouwer Transport uit Mijdrecht is zowel in Utrecht als Amsterdam actief in stadsdistributie. Het
bedrijf is overtuigd dat zero emissie-last mile transport in steden er komt en volgt nauwgezet de
ontwikkeling van elektrische voertuigen. Een van de varianten die Brouwer voor de toekomst bekijkt
is gebruik maken van een fysieke hub in Breukelen aan de A2 (als ideale locatie tussen Utrecht en
Amsterdam in. Een bedrijf uit Stichtse Vecht heeft vanuit deze gedachte tot twee keer toe getracht
een logistieke hub in Breukelen op bedrijventerrein Keulschevaart te starten. Het bedrijf heeft hier
een logistieke bedrijfshal in eigendom. Beide keren lukte het niet een rendabele business case te
ontwikkelen.) Kijkend naar Stichtse Vecht en de vraagstelling van de gemeenteraad ziet Brouwer
Transport vergaande bundeling/inzet van een logistieke hub voor Stichtse Vecht alleen voor zich als
spin-off van een logistieke operatie in Utrecht en Amsterdam.
Tot slot is brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) geconsulteerd. TLN is om te
beginnen geen voorstander van commerciële initiatieven op het gebied van stadslogistiek door
gemeenten. De markt moet oplossingen vinden en bieden. Het kader schept de gemeente. Voor de
markt is vervolgens de logistieke werkelijkheid dat Stichtse Vecht qua bevoorrading onderdeel is van
een transportsysteem (waarin transporteurs en verladers ieder hun rol hebben). Dat systeem moet
een hub in/voor Stichtse Vecht nodig hebben (= voldoende volume genereren in Stichtse Vecht om te
beginnen) en vanuit dat systeem moet de optimale locatie en benodigde omvang van een hub
komen. Vergelijkbaar met City Hub stelt TLN de vraag: wat is het probleem waar een hub een
antwoord op is? Als dat zwaar verkeer in de kernen is: welke bedrijven rijden daar, hebben ze een
lokale bestemming of een lokaal vertrekpunt, of is het doorgaand verkeer dat om te leiden of te
ontmoedigen is? Tot slot is het goed te beseffen dat niet alle goederen/zendingen zich lenen voor
afhandeling via een hub. Stichtse Vecht kent deels een agrarische economie, maar mest, melk of
kadavers ga je niet via een hub afhandelen. De supermarktlogistiek (en denk ook aan bevoorrading
van winkels als de Kruidvat en Etos) kent zijn eigen systeem en kenmerkt zich door een hoge mate
van efficiency en volle ladingen, daar voegt een hub niets aan toe.

Pakketbezorging
Ondernemers(verenigingen) in Stichtse Vecht geven aan (nog) geen behoefte te hebben aan een
logistieke hub, maar wat bijna alle gesprekspartners eraan toevoegen: ‘waar wel iets aan gedaan
moet worden is de pakketbezorging.’ Een overslagpunt voor pakketten in de buurt, waar je zelf je
pakketten ophaalt of van waar de pakketten ‘schoon’ door bijvoorbeeld een vrachtfiets bezorgd
worden, zou een prima verbetering zijn.
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5. Logistieke verkenning Stichtse Vecht

Op basis van het behoeftenonderzoek (hoofdstuk 4) en de algemene logistieke context (hoofdstuk 3)
is verkend wat de belangrijkste oplossingsrichtingen zijn voor investeren in slimme en schone
logistiek in Stichtse Vecht. Onderscheid is gemaakt tussen kansen op de korte en lange termijn.

5.1 Kansen korte termijn
5.1.1

Nieuwe concepten voor pakketbezorging

Het duidelijkste aanknopingspunt vanuit het behoeftenonderzoek is in te spelen op de groei van ecommerce en de daarbij horende pakketbezorging. Dit in heel Stichtse Vecht.
Feiten
Eerst enkele feiten. In 2017 kwam de Topsector Logistiek met harde cijfers over pakketbezorging. Bij
de bezorging van pakketten aan huis en kantoor is slechts 2 tot 3 procent van alle bestelbussen
betrokken. Met elkaar doen ze meer dan 300 miljoen leveringen. Omdat ze wat meer rijden dan
gemiddeld, tekenen de pakketbusjes voor iets meer dan 5 procent van alle
vrachtvervoersbewegingen in steden. Dat aandeel stijgt nauwelijks door productiviteitsverbeteringen
in de ‘last mile’. De grote aantallen bestelbusjes vinden we in de bouw- en horecaleveringen; meer
dan 50 procent.
Lijkt dit het probleem van pakketbezorging te marginaliseren, de perceptie van zowel bewoners als
ondernemers is een andere. Een pakketbus stopt in iedere straat meerdere keren op meestal een
onhandige plek. Aflevering bij de klant lukt lang niet altijd bij het eerste moment van aanbieding dus
de pakketbus komt nog een tweede of derde keer. Verschillende pakketdiensten rijden achter elkaar
aan wat irritatie opwekt over het schijnbare onvermogen om samen te werken. Kortom, als je de
klant tevreden wilt houden, ben je aan zet als branche. Pakketbezorgers moeten werken aan minder
ruimtegebruik voor laden en lossen, meer verkeersveiligheid, kleinere voertuigen, een betere
doorstroming in het verkeer en een slimme bevoorrading van woonwijken.
Wat kan de branche zelf doen?
Aan de ene kant zijn de bedrijven zelf aan zet. De webwinkels moeten hun klanten daadwerkelijk
aan het bezorgstuur te zetten en alleen nog op afspraak bezorgen2. De transporteurs zetten te vaak
onnodig grote voertuigen en vervoeren teveel lucht door onnodig grote verpakkingen. Experts
menen dat er hierdoor tweemaal zoveel pakketbussen rondrijden als werkelijk nodig3. Pakketbussen
die ook nog eens voor 10-15% prima vervangen kunnen worden door elektrische vrachtfietsen4.
Daarnaast is op veel punten samenwerking tussen pakketdiensten gewenst, bijvoorbeeld in het
ontwikkelen en delen van microhubs in binnensteden en woonwijken5.

2

https://twinklemagazine.nl/2010/10/de-klant-aan-het-stuur/index.xml
https://medium.com/@wploosvanamstel/parcel-deliveries-can-we-cut-the-number-of-vehicles-by-half-a3300f1274a7
4
https://www.logistiek.nl/distributie/nieuws/2018/12/e-commerce-en-last-mile-dit-is-de-oplossing-voor-de-toekomst101166498
5
https://www.logistiek.nl/distributie/blog/2019/08/samenwerking-in-pakketbezorging-nog-steeds-hard-nodig-101169073
3
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Aanknopingspunten voor Stichtse Vecht
Voor deze verkenning is relevant wat lokale bedrijven, bewoners en de gemeente in Stichtse Vecht
zelf kunnen doen aan het efficiënter en duurzamer maken van pakketbezorging. Al dan niet in
samenwerking met pakketdiensten. Hieronder volgen thematisch een aantal thema’s/concepten
waar stakeholders in Stichtse Vecht acties op kunnen ontwikkelen.
Bewust bestellen
Slimme en schone pakketbezorging begint bij bewust bestellen van producten. Kunnen meerdere
producten in één keer besteld worden? Is het nodig dat een bestelling met spoed bezorgd wordt of
kan het met een reguliere verzending mee? De branche heeft om het bewustzijn hierover te
vergroten een tool ontwikkeld waarmee bedrijven en consumenten de CO2 -impact van hun
bestelwijze kunnen meten (zie https://bewustbezorgd.thuiswinkel.org/).
Social delivery diensten
Interessant voor Stichtse Vecht zijn ook de zogenaamde social delivery diensten. Deze diensten
overbruggen de complexe last mile door slim een beroep te doen op de samenleving. Pioniers op dit
vlak zijn het over een ding eens: ‘Volume is het belangrijkste om in deze markt te slagen.’6
Enkele voorbeelden van social delivery diensten:
ViaTim (zie www.viatim.nl) heeft een netwerk van ViaPunten opgezet. ‘Een ViaPunt is een
buurtgenoot die overdag thuis is en je pakketje voor jou in ontvangst neemt. Als je ’s avonds
thuiskomt, kun je het pakketje bij de betreffende persoon ophalen of op jouw moment laten
bezorgen. Mensen die zich aansluiten als ViaPunt worden vooraf geïnterviewd en gecheckt of zij een
goede locatie aanbieden om pakketten te ontvangen.’
De Buurtmus (zie www.buurtmus.nl) richt zich op verzending van pakketjes en retouren. Lokaal (in
Haarlem) worden pakketjes en retouren met klein elektrisch vervoer ’s avonds opgehaald en de
volgende dag in Haarlem bezorgd of meegegeven aan pakketdienst DPD (voor bezorging buiten
Haarlem). ‘Als een zending lokaal wordt verstuurd kan er gebruik worden gemaakt van onze
LokaalBox, dit scheelt weer verpakkingsmateriaal’.
Dropper (zie www.dropper.nl) heeft in Groningen een lokaal netwerk van bezorgers opgezet waar
iedereen aan mee kan doen. ‘Met Dropper drop je jouw producten of pakketten, binnen één uur, in
jouw omgeving. Met het Dropper-netwerk heb je altijd een flexibele fietskoerier tot je beschikking’.
Duurzaam vervoer dus, maar ook een kans voor de lokale middenstand. ‘Voor de kleine lokale
winkelier is het lastig concurreren met de steeds groter groeiende assortimenten van landelijke ecommerce websites als CoolBlue en Bol.com. Daar komen innovaties als same day delivery bij. Maar
dat is voor kleine MKB’ers lastig te implementeren. Dropper geeft lokale retailers nieuwe kansen om
ook in no-time bij consumenten in dezelfde stad te bezorgen. Hiermee kunnen ondernemers op
snelheid en service weer concurreren met de grote landelijke spelers.’
Cargo Hitching (zie www.cargohitching.nl) is een initiatief in Millingen aan de Rijn7. ‘Bestelde
pakketjes worden centraal opgevangen en samen naar een afhaalpunt in Millingen vervoerd. Dit
doen we met lijnbussen, die in de daluren bijna leeg rondrijden, of door pakjes toe te voegen aan
6
7

https://www.logistiek.nl/distributie/artikel/2017/08/social-delivery-alles-draait-om-het-hebben-van-volume-101157675
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2134475/De-lijnbus-als-pakketbezorger-in-Millingen-gebeurt-het
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taxiritten naar Millingen. Bij het afhaalpunt kun je het ophalen op een tijd die jou goed uitkomt. Het
afhaalpunt zorgt bovendien voor extra gemak. Bevalt het product niet? Stuur het dan direct retour.
Want op het afhaalpunt kun je het pakket uitpakken, kleding passen, enzovoorts. Geen gedoe meer
met pakketjes bij de buren. Bij het afhaalpunt kun je uiteraard ook je eigen pakketjes versturen. Het
afhaalpunt wordt verzorgd door een lokale ondernemer. Help zo een dorpsgenoot zijn onderneming
sterker te maken. Wil je het pakket liever thuis bezorgd krijgen? Dan kun je altijd nog beslissen het te
laten vervoeren per vrachtfiets naar jouw voordeur. Het project wordt uitgevoerd door mensen van
Pluryn. Zij hebben een (arbeids-)beperking en een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Je helpt deze
mensen aan werkervaring en een zinvolle (arbeidsmatige) dagbesteding.’
Microhubs
Social delivery diensten zijn interessante aanvullingen op de logistieke operatie van pakketdiensten
en andere logistieke dienstverleners. Deze bedrijven weten dat gratis thuisbezorging van ecommerce bestellingen de voorkeur heeft van de meeste Nederlanders. Bijna driekwart (73%) hecht
hier grote waarde aan, blijkt uit recent onderzoek van Trusted Shops. Hoe krijg je al die pakketten zo
efficiënt en duurzaam mogelijk bij de klant? Een veelgehoord hulpmiddel is de microhub8. Een
concept waar met name de grote pakketdiensten op diverse plaatsen in Nederland mee
experimenteren. Het idee is dat je in/bij centrumgebieden of dichtbevolkte woonwijken als
pakketdienst de pakketten aflevert bij de microhub, een kleine opslagruimte (bijvoorbeeld in een
gemeentelijke fietsenstalling, zoals dat in Utrecht gebeurd). Vanaf hier worden de pakketjes lopend
of met een (vracht)fiets bezorgd. Het is voor Stichtse Vecht interessant pakketdiensten uit te dagen
met voorstellen voor microhubs te komen.
Kluiswanden
Microhubs kunnen ook zo vorm gegeven worden dat klanten er zelf hun pakketten kunnen afhalen.
Een ‘onbemand’ voorbeeld hiervan zijn kluiswanden, die onder andere door DHL in Nederland
geïntroduceerd worden9. Tijdens het behoeftenonderzoek kwam dit concept ter sprake in de context
van bedrijventerrein Angstelkade. Uiteraard rijden er veel pakketdiensten naar Angstelkade. Net als
overal elders soms vergeefs als ze hun pakket niet kwijt kunnen. De unieke ligging met letterlijk maar
twee toegangswegen maakt het een interessante case de pakketlevering aan Angstelkade via
afleverpunten/pakketkluizen te doen. Locatie 1 is dan het begin van de Westkanaaldijk bij
bedrijventerrein Merwedeweg, locatie 2 het begin van de Binnenweg bij op/afrit naar N201.
Challenge
Om ideeën bij ondernemers en bewoners te mobiliseren kan gemeente Stichtse Vecht een challenge
‘slimme pakketbezorging’ uitschrijven. In analogie van de recente actie ‘Utrecht reist bewust’. Tijdens
de actie van Goedopweg konden bewoners uit een aantal Utrechtse wijken ideeën insturen om
bewust anders reizen in hun wijk te stimuleren. Uit alle inzendingen selecteerde een jury 8 ideeën
waarop gestemd kon worden. Met 40 procent van de 2.000 stemmen is het ‘wijkdepot voor
pakketbezorging’ verkozen tot het beste idee. Een gedeelte van de wijken West en Noordwest
krijgen nu zo’n wijkdepot voor pakketbezorging. Hierdoor worden pakketjes niet meer aan huis
bezorgd, maar moeten bewoners de dozen ophalen bij een centraal punt. Het voorkomt onnodige
ritjes van de bezorger en mensen kunnen zelf bepalen wanneer de pakketjes opgehaald worden.

8

https://www.logistiek.nl/distributie/nieuws/2018/12/e-commerce-en-last-mile-dit-is-de-oplossing-voor-de-toekomst101166498
9
https://www.dhlparcel.nl/nl/zakelijk/kennisplatform/nieuws/dhl-lockers
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5.1.2

Gebiedsgerichte aanpak Maarssenbroek (Bisonspoor-Planetenbaan)

Uit het behoeftenonderzoek is één specifieke locatie gekomen waar bij ondernemers zorgen leven
over bereikbaarheid (incl. afhandeling goederenvervoer) en parkeeroverlast in de nabije toekomst.
Dat is het gebied van Bisonspoor tot aan de Zuilense Ring. De zorgen komen met name voort uit de
grote aantallen woningen die hier gebouwd gaan worden, zowel rond de Planetenbaan als bij
Bisonspoor. Daarnaast is het voormalig terrein van drukkerij Biegelaar gekocht door Goodman, een
internationale exploitant van distributiecentra. Op dit terrein aan de Nijverheidsweg 9-17, dat ook
grenst aan de Handelsweg, zal waarschijnlijk een distributiecentrum gevestigd worden.
Voor deze verkenning is relevant welke logistieke concepten de bereikbaarheid van het gebied
positief kunnen beïnvloeden.
Dat is om te beginnen slimme bouwlogistiek tijdens de bouw van de woningen. Vlakbij, op Lage
Weide, is de BouwHub van VolkerWessels Bouwmaterieel gevestigd. Werken met een bouwhub (en
de toekomstige bouwbedrijven kunnen die ook zelf inrichten op een locatie in de regio) zorgt voor
aanzienlijke vermindering van verkeersoverlast (zie paragraaf 3.3 initiatieven in de regio).
Vervolgens kunnen het ‘inbouwen’ van toekomstbestendige concepten voor pakketbezorging een
belangrijke stimulans zijn voor duurzaamheid en bereikbaarheid in genoemde, straks dichter
bevolkte woongebieden. Verleid of verplicht de ontwikkelaars de nieuwe woontorens van
pakketkluizen te voorzien of zoek andere manieren om de pakketbezorging zo efficiënt mogelijk te
laten verlopen.
Ook verder kan bij nieuwe woonwijken al bij het ontwerp nagedacht worden over de noodzakelijke
ruimte voor bevoorrading (zie paragraaf 3.3 initiatieven in de regio). Iemand die dit al langere tijd
bepleit is Walther Ploos van Amstel, lector stadslogistiek aan de Hogeschool van Amsterdam. Ploos
van Amstel10: ‘Hoe kan de inrichting licht elektrische voertuigen stimuleren? Zijn kleine hubs aan de
rand van de buurt nodig voor overslag? Met welke verkeersmaatregelen kan de gebiedsbeheerder
onnodige bestelauto’s buiten de deur houden? Moet de woonwijk zero-emissie of scootervrij
worden? Wat kunnen sociale distributienetwerken betekenen? En, niet in de laatste plaats: hoe
kunnen we consumenten met bijvoorbeeld avondbezorging, afhaalpunten en kluizenwanden beter
van dienst zijn? De nieuwe woonwijken zijn een kans voor professionals om de bevoorrading slim in
te richten voor een vitale woonwijk waarin de openbare ruimte uitnodigt tot gezond bewegen en
contact met buurtgenoten.’

5.1.3

Ondersteuning bedrijven in het efficiënter maken van hun goederenvervoer

Zoals in hoofdstuk 4 aangegeven hebben verschillende ondernemers, met wie in het kader van het
behoeftenonderzoek gesproken is, interesse hun goederen efficiënter en/of duurzamer te vervoeren.
Twee voorbeelden:
-

10

geregeld komen er op bedrijventerrein Angstelkade vrachtwagens die één los product
halen/brengen (bijv. een stalen balk). Dit is nodeloos veel en groot transport. Er liggen

https://twinklemagazine.nl/2019/07/buurtlogistiek-meedenken/index.xml
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-

kansen in bundeling. Er zijn bijvoorbeeld vier staalbedrijven die deels dezelfde leveranciers
hebben. Consolidatie kun je insteken aan de inkoopkant (bij deze vier bedrijven) en/of aan
leverancierskant (hebben staalleveranciers er zélf behoefte aan minder vaak
naar Angstelkade te rijden?).
Schulp Vruchtensappen heeft twee bedrijfslocaties aan de Vecht, de sapperserij aan het
Zandpad en een opslaglocatie aan de Straatweg in Maarssen. Het bedrijf gaat onderzoeken
of het haalbaar is om het vervoer tussen deze twee locaties over het water te gaan doen.

De gemeente kan initiatieven als deze stimuleren, bijvoorbeeld met subsidies of door ontheffingen te
verlenen (in relatie tot bestaande regelgeving). Ook het actief ondersteunen van bedrijven in
logistieke verbeterprocessen is een beproefde methode, zoals Utrecht en Amersfoort (en andere
stedelijke regio’s) dat doen door zogenaamde logistiek makelaars in te zetten.

5.2 Kansen op lange termijn

5.2.1

Aansluiten op dienstverlening van logistieke hubs/stadsdistributeurs in Utrecht en/of
Amsterdam;

Dat er op dit moment geen behoefte is aangetoond voor een logistieke hub voor Stichtse Vecht, wil
niet zeggen dat die behoefte er niet kan komen. Onder invloed van het Klimaatakkoord (zie ook
paragraaf 3.2) gaat het speelveld voor goederenvervoer drastisch veranderen. In 2025 zullen 30 tot
40 grotere steden van Nederland een middelgrote zero emissie-zone voor goederenvervoer ingesteld
hebben. Dit zal de business case van logistieke hubs positief beïnvloeden. Het is voor Stichtse Vecht
interessant deze ontwikkelingen te volgen om te kijken of op de langere termijn aangesloten kan
worden op stadslogistieke hubs en dienstverlening in Utrecht en/of Amsterdam.

5.2.2

Vervoer over water

Kansen liggen mogelijk ook (voor specifieke logistieke stromen) in meer vervoer over water. De
Provincie Utrecht start in 2020 een provinciaal programma binnenvaart. Hier kan Stichtse Vecht op
aansluiten. Doelstellingen zijn het verschonen van de binnenvaart en het stimuleren van de modal
shift weg-water (meer vervoer over water, minder over de weg). Als voorbereiding heeft de provincie
dit jaar een studie laten doen door het Expertise- en Innovatiecentrum Binnenvaart (‘Naar een
schone binnenvaart – Goederenvervoer over water Provincie Utrecht’). Hieruit blijkt dat Stichtse
Vecht provinciaal na Utrecht de gemeente is met de meeste overslag (een optelsom van
havenactiviteit in Maarssen, Breukelen, Nieuwersluis en Nigtevecht).
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6. Conclusies en aanbevelingen

6.1 Conclusies
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 ook als op dit moment niet
rendabel (om op te zetten) en als kostenverhogend (wanneer het gaat om van bestaande
hubconcepten gebruik te maken).
3. Door komende veranderingen in het speelveld van goederenvervoer (die met name in gang
gezet worden door het Klimaatakkoord, in 2025 zullen 30 tot 40 grotere steden van
Nederland een middelgrote zero emissie-zone voor goederenvervoer ingesteld hebben) zal
de business case voor logistieke hubs positief beïnvloed worden. Vanaf 2025 is het realistisch
te denken dat het bedrijfsleven in Stichtse Vecht kan aansluiten op de dienstverlening van
logistieke hubs die het zwaartepunt van hun logistieke operatie in Utrecht en/of Amsterdam
hebben.
4. Uit het behoeftenonderzoek komt als belangrijkste logistieke behoefte naar voren het
efficiënter en duurzamer maken van pakketbezorging (zowel in woon- als bedrijfsgebieden).
5. Uit het behoeftenonderzoek is één specifieke locatie gekomen waar bij ondernemers zorgen
leven over bereikbaarheid (incl. afhandeling goederenvervoer) en parkeeroverlast in de
nabije toekomst. Dat is het gebied van Bisonspoor tot aan de Zuilense Ring waar met name
veel nieuwe woningen komen. Hier kunnen slimme bouwlogistiek en vernieuwende
concepten van pakketbezorging een rol spelen in het verbeteren van de bereikbaarheid en
leefbaarheid.

6.2 Aanbevelingen
1. Bezien vanuit behoefte en haalbaarheid is op korte termijn pakketbezorging het meest
kansrijke thema voor het realiseren van logistieke verbeteringen. Nieuwe concepten voor
pakketbezorging zijn gemeentebreed interessant, waarbij oplossingen op gebiedsniveau
zullen verschillen. Het ontwikkelen en realiseren van verbeteringen zal een samenspel zijn
van bedrijfsleven en gemeentelijke overheid. Er liggen hier kansen voor lokale ondernemers
en het inzetten van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Ook kan denkkracht
van bewoners en ondernemers benut worden, bijvoorbeeld door een challenge uit te
schrijven die uitvraagt naar ideeën voor efficiëntere en/of duurzamere pakketbezorging.
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). Waar mogelijk/gewenst kan de gemeente hier vanuit contracten
(bijvoorbeeld anterieure overeenkomsten), vergunningen en BLVC-plannen (dit in relatie tot
bouwlogistiek) een sturende rol in oppakken.
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Bijlage 1

Motie – Verkennen slimme logistiek (‘hub’) Stichtse Vecht e.o. (gewijzigd)
De Raad, in vergadering bijeen op 18 december 2018

Overwegende dat:
• De verkeersstromen over de lokale infrastructuur van Stichtse Vecht een steeds grotere druk
leggen op de leefbaarheid van met name de kernen.
• Het economisch klimaat in Stichtse Vecht versterkt wordt door slimme logistiek.
• Ruimte voor ondernemen vraagt om een goede bereikbaarheid.
• Een eerste stap van een breed behoeften onderzoek onder ondernemers een duidelijk beeld
geeft van de behoeften van bedrijfsleven voor alle kernen in Stichtse Vecht.
• De uitkomst van dit onderzoek input is van het vervolg, de logistieke verkenning.
• Het draagvlak bij ondernemers voor een slimme logistieke oplossing cruciaal is en vanaf de
start ‘samen optrekken’ gewenst is. Ondernemers worden niet gedwongen mee te doen.
• Een verkenning noodzakelijk is op de thema’s haalbaarheid, wenselijkheid en schaalbaarheid.
Verzoekt het college om:
• Eerst onder ondernemers een breed behoeften onderzoek te doen om een duidelijk beeld te
krijgen van hun behoeften, en daarin ook de logistieke behoeften van bedrijfsleven voor alle
kernen in Stichtse Vecht.
• Het doel hiervan is met deze input een verkenning te doen om de levensvatbaarheid van een
logistieke hub/ slimme logistiek in Stichtse Vecht e.o. vast te kunnen stellen.
• De scope is regionaal (EBU, U10 en omliggende gemeenten), gericht op het bepalen van
kansrijke scenario’s en focus op (lobby) landelijk opererende bedrijven.
• De kosten van de verkenning vast te stellen op 30.000 euro en maximaal 20.000 euro te
dekken uit de programma’s Duurzaamheid, Verkeer en Economie en 10.000 euro uit
subsidies/regelingen te onttrekken.
• Een uitgewerkt startnotitie van de logistieke verkenning voor 1 maart 2019 aan de raad voor
te leggen (zie toelichting voor verwachtingen ten aanzien van de startnotitie)
• De uitkomsten van de verkenning voor 1 januari 2020 met de raad te delen.

Fractie Groen Links
Albert Gemke
Gertjan Verstoep
Fractie PvdA
Maarten van Dijk
Fractie CDA
P. van Rossum
Fractie ChristenUnie-SGP
F. de Ronde
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Toelichting
Uitleg logistieke hub
Een logistieke hub is een plek, waar vrachtwagens goederen naartoe brengen, goederen worden
gebundeld, waarna het via kleinere (mogelijk elektrische) voertuigen of de vrachtfiets naar de
bestemming in de kernen van Stichtse Vecht wordt gebracht en uiteraard in omgekeerde route van
kernen naar de hub.
Doelen verkenning
Deze verkenning heeft een tweeledig doel, namelijk:
(1) om de verkeersstromen van zwaar verkeer binnen de dorpskernen van Stichtse Vecht
sterk te verminderen en de leefomgeving te verbeteren.
(2) het economisch klimaat in Stichtse Vecht te verbeteren door de aanwezigheid van
slimme logistieke oplossingen voor nieuwe en bestaande bedrijven in de regio van
Stichtse Vecht.
Verwachtingen ten aanzien van de startnotitie
De partijen hebben de onderstaande verwachtingen ten aanzien van de startnotitie:
A. De verkenning gefaseerd op te pakken, startend met een open behoeften
verkenning/draagvlak meting bij ondernemers in Stichtse Vecht.
B. Partners, zoals EBU, U10 en omliggende gemeenten uitnodigen om mee te doen en
mee te financieren (regionale scope)
C. Concrete scenario’s te bepalen over hoe de gemeente slimme logistiek kan stimuleren
en knelpunten in kernen kan aanpakken.
D. Beschrijving van kansrijke regionale en/of landelijke aanvliegroutes.
E. Lobby starten richting landelijk opererende bedrijven om slimme logistiek mogelijk te
maken en het gewenste volume mogelijk te maken.
F. De kosten zoveel mogelijk extern te financieren (subsidies, etc.) en de mogelijkheden
van bijvoorbeeld een afstudeeronderzoek van Nijenrode te benutten.
G. Samenwerken met EBU, U10 en omliggende gemeenten zonder dat dit het proces
vertraagt.
H. Waarborgen van praktische afstemming op de vraag van ondernemers, met een focus
op verzekeringsvereisten (vereiste certificaten en aansprakelijkheidskwesties),
voorwaarden verslogistiek (bederfelijke waren), en aandacht voor een slimme logistiek
rond tijdstip van leveren.
I. Aandacht voor slim samenwerken in de gehele logistieke keten van koeriersdiensten.
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Bijlage 2

Tabellen vrachtverkeer en landbouwverkeer Stichtse Vecht (GVVP 2017)
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Bijlage 3

Landelijke initiatieven voor stadslogistieke hubs

City Hub, Goederenhubs en SimplyMile
Er zijn op dit moment 3 partijen in Nederland die in grotere steden (100.000+ inwoners) stadshubs
willen vestigen. Dit zijn City Hub, Goederenhubs en SimplyMile. Het zijn alle drie stadslogistieke
franchiseconcepten, ze zoeken lokale bedrijven die hun concept willen helpen uitrollen in de eigen
stad. Vaak zijn dit verhuisbedrijven.
City Hub is de enige van de drie partijen die in Utrecht operationeel is (met een hub op
industrieterrein Lage Weide). City Hub wil volgend jaar in Utrecht starten met (elektrisch) vervoer
over water en heeft recent de samenwerking gezocht met Dockr, aanbieder van uitstootvrije
voertuigen.
Goederenhubs komt voort uit Binnenstadservice Nijmegen. Ze hebben interesse in Utrecht te starten
maar dat is nog niet operationeel.
SimplyMile is begonnen in Amsterdam bij verhuisbedrijf Deudekom (de fysieke hub). Dit als uitkomst
van het bundelingsinitiatief van de Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam.
SimplyMile werkt op al haar locaties samen met PostNL en heeft recent (rijks)overheden in Den Haag
als klant gekregen. In Amersfoort en Utrecht willen ze ook starten met hun stadslogisieke concept,
met verhuisbedrijf POT als hubpartner, maar dat is nog niet operationeel.

Amsterdam Logistic City Hub
Als een XL-variant van de hierboven genoemde initiatieven ontwikkelt zich de circulaire stadshub van
Beelen en partners. De eerste hub voor een concept dat zich richt op hoogstedelijke gebieden wordt
momenteel in Amsterdam gebouwd. Behalve op de meer traditonele stadslogistieke stromen (retail,
hoeca) richt dit concept zich bijvoorbeeld ook op circulaire bouwlogistiek.

Blauwdruk Whitelabel Stadshub

Onlangs heeft Goedopweg een blauwdruk voor generieke stadshubs gepubliceerd. Het rapport
beschrijft een whitelabel stadshub met alle factoren waaraan gedacht moet worden bij het opzetten
van een hub. De blauwdruk is generiek toepasbaar voor alle gemeenten (met een Zero Emissie-zone
voor goederenvervoer) die aan de slag willen met duurzame stadslogistiek.
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Bijlage 4

Gesprekspartners behoeftenonderzoek & regionale verkenning

Schulp Vruchtensappen – Albert Schulp (directie)
Van Heusden Watersport/Nautisch Centrum Scheendijk – Barbara van Heusden (directie)
Conmedra/bedrijventerrein Angstelkade – Nely Hos (directie)
Nieuwenhuis Planontwikkeling – Gerrit Vlessert (parkmanager Angstelkade) (per e-mail)
Ondernemers Maarssenbroek/Planetenbaan – ondernemersbijeenkomst 28 mei 2019 bij Qumey
Bisonspoor (winkelcentrum & kantoren) – Friso de Jong (beheerder/ontwikkelaar)
Winkeliersvereniging Bisonspoor – Ad Oostendien (voorzitter) (per e-mail)
Winkeliersvereniging Breukelen - Jos van der Linden (bestuurslid)
City Hub Utrecht – Yourick Fokker en Frans-Luuk Bouwers (directie)
Brouwer Transport en Logistiek – Arwin Brouwer en Nick Fortuin (directie)
Transport en Logistiek Nederland (TLN) – Jaap Verkiel (Beleidsadviseur Regionale
Belangenbehartiging - Regio Noord-West) (telefonisch)
OVSV 4/11/2019 Henk Bosman en Adrie de Lange (bestuursleden)
Machineverhuur H. Spruijt – Harry Spruijt (directeur) (telefonisch)
Ondernemersverenging Hart van Maarssen – Gerben van Kouwen (bestuurslid) (per e-mail)
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