
 
 

Motie - Verkennen logistieke hub Stichtse Vecht e.o. 
 
De Raad, in vergadering bijeen op 20 november 2018 
 
Overwegende 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.  

• Het draagvlak van het bedrijfsleven voor een logistiek hub doorslaggevend is voor het 
toekomstige succes van de hub.  

• Om de meerwaarde van een logistieke hub te kunnen bepalen er een verkenning 
noodzakelijk is op haalbaarheid, wenselijkheid en schaalbaarheid.  

• Stichtse Vecht niet op zichzelf staat en hierbij de ontwikkelingen in omliggende gemeenten, 
zoals Utrecht (Lage Weide) moeten worden betrokken. 
 

Verzoekt het college om: 
 

• Een verkenning te doen op de haalbaarheid, wenselijkheid en schaalbaarheid van een 
logistieke hub in Stichtse Vecht en omgeving.  

• Hierbij de ontwikkelingen in omliggende gemeenten, zoals Utrecht (Lage Weide), te 
betrekken. 

• De kosten, die met de verkenning zijn gemoeid, te dekken uit het programma Duurzaamheid, 
Verkeer en Economie. 

• De verkenning logistieke hub Stichtse Vecht e.o. onder het programma Duurzaamheid te 
laten vallen. 

• De subsidie- en ondersteuningsmogelijkheden op provinciaal niveau (o.a. EBU, U10, 
provincie) te onderzoeken. 

 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Fractie Groen Links   Fractie PvdA   Fractie CDA 
 
Albert Gemke en Gertjan Verstoep Maarten van Dijk  K. Verbeek 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Toelichting op de motie: 
 
 
Focus op morgen 
In Focus op morgen: toekomstvisie Stichtse Vecht 2013-2040 staat het belang van duurzame 
mobiliteit in relatie tot ons cultuurhistorische waarden al benoemd.  "Om het landschap en de 
cultuurhistorische waarden in stand te kunnen houden is creativiteit nodig. ……. Er is een dekkend 
plan voor mobiliteit nodig. Hierin kan bereikbaarheid en mobiliteit, een goede aansluiting op de 
grote wegen en het openbaar vervoer, en snelle toe- en afvoer van verkeer verder worden 
uitgewerkt. “   
 
Uitleg logistieke hub 
Een logistiek hub aan 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.  


