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1. Inleiding

1.1  Aanleiding
Met de ondertekening van het Klimaatakkoord van Parijs in 

december 2015, het regeerakkoord uit 2017 en de 

doorvertaling daarvan in het ontwerp-Klimaatakkoord van 

2018, heeft Nederland een duidelijk doel gesteld: in 2030 

is de uitstoot van broeikasgassen met 49% verminderd en 

in 2050 met 95%, beide ten opzichte van 1990. Het college 

van Rotterdam heeft zich in het huidige coalitieakkoord in 

lijn met het regeerakkoord verbonden aan de afspraak om 

overall 49% CO
2
 besparing te realiseren in 2030. Naast de 

ambities om de CO
2
-uitstoot te verminderen wil het college 

dat er vanaf  2020 geen straten meer zijn waar de Europese 

normen voor NO
X
 wordt overschreden en wil het college 

dat in 2022 de gemiddelde luchtkwaliteit in de hele stad is 

verbeterd ten opzichte van het niveau van 2017. 

Een belangrijk transitiepad voor de genoemde ambities en 

opgaven is mobiliteit1: Eén derde van de CO
2
-uitstoot en 

circa een kwart van de luchtverontreiniging in het stedelijk 

gebied wordt veroorzaakt door mobiliteit en transport2. 

Ook zorgen de vervoersbewegingen in de stad voor 

geluidsoverlast, wat de kwaliteit van leven negatief  

beïnvloedt. Tegelijkertijd zijn mobiliteit en transport 

essentieel voor het welzijn en de welvaart in de stad. Een 

goede bereikbaarheid is essentieel om in de stad te wonen 

en te werken.

Binnen de deelsector mobiliteit veroorzaakt stadslogistiek 

meer dan de helft van de vieze lucht in de stad en heeft 

een behoorlijke CO
2
-footprint (meer dan een derde) ten 

opzichte van personenauto’s. Grote uitdagingen zoals de 

luchtkwaliteit en het klimaat pakken we bij de bron aan. 

Voor het vrachtverkeer in de stad betekent dit dat we naar 

een zo efficiënt mogelijk systeem gaan (zo min mogelijk 

gereden kilometers), uitgevoerd door zero emissie (ZE) 

voertuigen. 

1.2  Beleidsmatige context
In 2017 is het Stedelijk Verkeersplan Rotterdam 2017 – 

2030+ (SVPR) door de gemeenteraad vastgesteld.  

 

Dit verkeersplan geeft koers hoe het Gemeentebestuur wil 

dat de nu gaande mobiliteitstransitie vorm krijgt op de korte 

en lange termijn. Dit betekent dat mobiliteit bijdraagt aan:

1. de groei en stedelijke verdichting;

2. de energietransitie;

3. de gezonde leefomgeving;

4. de economische vernieuwing;

5. de klimaatadaptie

De energietransitie vertaalt zich voor mobiliteit in de Trias 

Mobilica: Volumebeheersing, Veranderen en Verschonen. 

Het verduurzamen van de mobiliteit in Rotterdam begint 

met het voorkomen van onnodige kilometers door 

bijvoorbeeld bundeling van goederen aan de rand van de 

stad: Volumebeheersing. Gevolgd door de keuze voor 

schone modaliteiten zoals een cargobike: Veranderen van 

het gebruik van vervoermiddelen. Het Verschonen richt 

zich als laatste op het emissievrij maken van de (resterende) 

gemotoriseerde vervoermiddelen. De onderdelen 

Volumebeheersing en Veranderen worden uitgewerkt in de 

Rotterdamse Mobiliteit Aanpak (RMA). Op 2 april 2019 is 

de startnotitie RMA door het college vastgesteld. De visie 

Nul Emissie Mobiliteit richt zich op het onderdeel Verschonen. 

Deze visie wordt in 2019 door de gemeente Rotterdam 

uitgewerkt. Voor het versneld aanpakken van de 

luchtkwaliteitsopgave wordt separaat de Koersnota Lucht 

opgesteld.

Binnen deze beleidsmatige context is het Stappenplan 

Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) gericht op de 

vervoerscategorie goederenvervoer en bevat een aanpak 

1  Mobiliteit is één van de 5 transitiepaden. De andere vier zijn: Haven & Industrie; Bouwen & Wonen: In het Rotterdamse Raadsakkoord heet dit pad  

‘Gebouwde Omgeving’, Energiebronnen & Energiebesparing: In het Rotterdamse Raadsakkoord heeft dit pad ‘Energieproductie’; en Economie.
2 ‘Drift rapport’: Nieuwe energie voor Rotterdam. 
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die ingaat op alle drie de onderdelen uit de Trias Mobilica: 

Volume beheersing, Veranderen en Verschonen. Dit 

Stappenplan ZES is een strategische uitwerking, gericht op 

de middellange termijn aanpak en sluit aan bij de afspraken 

uit het ontwerp-Klimaatakkoord en de landelijke Green Deal 

Zero Emissie Stadslogistiek (GDZES) met het jaar 2025 als 

horizon. Het Stappenplan ZES is bedoeld als doorbraak in 

de transitie naar emissievrije stadslogistiek gericht op de 

binnenstad en bevat niet het einddoel volledige emissievrije 

stadslogistiek in en rondom Rotterdam. De visie op 

emissievrije stadslogistiek in 2030 – en doorkijk naar 2050 – 

is in de visie Nul Emissie Mobiliteit opgenomen. 

1.3  Gezamenlijke opgave
De gemeente Rotterdam werkt al jaren samen met het 

bedrijfsleven aan het reduceren van het aantal logistieke 

bewegingen in de stad, door slimme logistiek zoals 

bundeling van goederenstromen, en het verschonen van de 

vrachtvoertuigen die de stad in moeten. Met als doel het 

reduceren van de CO
2
-uitstoot en verbeteren van de 

luchtkwaliteit en bereikbaarheid in de stad. In 2014 heeft 

Rotterdam samen met zeven logistieke koplopers3 en TNO 

het convenant Green Deal 010 Zero Emissie Stadslogistiek 

(GD010ZES) ondertekend, met de ambitieuze doelstelling in 

2020 alle logistiek in de binnenstad emissievrij. Vanuit de 

Green Deal 010 Zero Emissie Stadslogistiek (GD010ZES) is 

een versnelling in de overgang naar emissievrije stads-

logistiek ontstaan en is inzicht verkregen in de kansen en 

knelpunten op dat vlak. Nu roept de logistieke sector de 

lokale overheid op om te komen tot een concreet kader en 

beleid voor het realiseren van emissievrije stadslogistiek. 

Waaronder de geografische afbakening en toegangseisen 

van een Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) zone. In deze 

zone wordt het aantal vervoersbewegingen gereduceerd en 

de ritten worden alleen door volledig emissievrije voertuigen 

uitgevoerd. Dit is in lijn met landelijke ontwerp-Klimaatakkoord, 

waarin invoering van een ZES-zone (ook) in gemeente 

Rotterdam als maatregel is opgenomen. Recent onderzoek 

van TNO4 laat bovendien zien dat een ZES-zone één van de 

meest effectieve maatregelen is om als stad de CO
2
-uitstoot 

binnen de sector mobiliteit te reduceren. 

Vanuit de beweging die de GD010ZES op gang gebracht 

heeft is nu het moment om door te pakken. De gemeente 

wil met de ondertekenaars van de GD010ZES, belangen-

organisaties zoals TLN5, evofenedex6 en VNO-NCW7 komen 

tot een aansluitend convenant, dat uitgaat van een ZES-zone 

in 2025, met een specifieke aanpak per subsegment (vers, 

stukgoederen, afval, express/pakketten, facilitair/service, 

bouw). Dat convenant legt gezamenlijke afspraken vast 

over het realiseren van zero emissie stadslogistiek in 2025. 

De genoemde partijen zijn daarom ook al vroeg in het 

proces van de totstandkoming van dit Stappenplan ZES 

betrokken.

Rotterdam is niet de enige gemeente die aan de lat staat 

om zero emissie stadslogistiek te realiseren, met invoering 

van een ZES-zone in 2025 als eerste mijlpaal. Vanuit het 

ontwerp-Klimaatakkoord wordt 30 tot 40 grote gemeenten 

de invoering van een ZES-zone opgelegd. Het Ministerie 

van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) heeft in 2018 het 

SPES (samenwerkingsproject expertpool stadslogistiek) 

geïniteerd om gestructureerd vervolg te geven aan de 

afspraken over zero emissie stadslogistiek uit het 

ontwerp-Klimaatakkoord. Het SPES is gericht op ontwikkeling 

van zoveel mogelijk generieke kennis en een algemene 

aanpak voor gemeenten, ondernemers, inwoners en de 

lokale politiek. In april 2019 heeft de SPES de handreiking 

‘Stappenplan voor invoering zero-emissiezone voor 

stadslogistiek, voor gemeenten’ uitgebracht. De generieke 

stappen uit deze handreiking worden gevolgd in het 

Rotterdamse Stappenplan ZES; voor een deel zijn deze 

zelfs al uitgevoerd. Rotterdam zal daarmee een van de 

eerste gemeenten zijn die invulling geeft aan het landelijk 

opgesteld kader. Bovendien is landelijke samenwerking 

nodig voor de lobby richting de voertuigfabrikanten om de 

beschikbaarheid van emissievrije voertuigen te verhogen. 

3 Breytner, DHL, Getru bedrijven, Post-Kogeko Logistics, Renewi, Roadrunner Koeriersdiensten, Transport Service Schelluinen.
4 TNO onderzoek ‘CO

2
-reductieopgave voor mobiliteit in Rotterdam, 2018’

5  Transport en Logistiek Nederland (TLN) is een ondernemersorganisatie voor wegtransport-bedrijven en logistiek dienstverleners. 

TLN is een vereniging met 5.500 leden.
6  Evofenedex is met circa 15.000 leden één van de grootste Nederlandse ondernemersverenigingen en vertegenwoordigt  

bedrijven die dagelijks logistiek toepassen in verschillende sectoren.
7 VNO-NCW vertegenwoordigt 185.000 bedrijven die via brancheorganisaties zijn aangesloten.

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) heeft in 

april 2019 de aanpak CO
2
-reductie verkeer uitgebracht. 

Het invoeren van ZES-zones voor vrachtverkeer in de 

MRDH-gemeenten is in deze aanpak als effectieve 

maatregel opgenomen. Inmiddels hebben 22 van de 23 

MRDH-gemeenten de Green Deal Zero Emissie Stads-

logistiek ondertekend, waarin deze gemeenten de intentie 

uitspreken om in 2025 een emissievrije bevoorrading van 

hun binnenstad realiseren. 

De gemeente Rotterdam zal overigens niet de eerste zijn die 

een ZES-zone aankondigt. Gemeente Utrecht, Amsterdam  

en Den Haag hebben – in kleinere en grotere mate – al een 

ZES-zone in 2025 of  (deels) eerder aangekondigd. 

De gemeente werkt al samen met de andere G4 gemeenten 

op het gebied van duurzame stadslogistiek en zal deze 

samenwerking in kader van het Stappenplan ZES intensiveren.

1.4  Leeswijzer
Het Stappenplan ZES geeft een overzicht van de opgave 

om tot zero emissie stadslogistiek in Rotterdam te komen. 

Om de opgave goed te doorgronden geeft hoofdstuk 2 

inzicht in de fijnmazigheid van stadslogistiek in Rotterdam 

en de verschillende betrokken actoren. Hoofdstuk 3 gaat 

in op resultaten en inzichten die de GD010ZES heeft 

opgeleverd en onderbouwt de urgentie voor de volgende 

stap met bijhorende opgaven. De stappen die nodig zijn 

om tot zero emissie stadslogistiek in 2025 te komen zijn  

in hoofdstuk 4 beschreven. 

Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer - Hoofdstuk 26
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2. Stadslogistiek in Rotterdam

2.1  Wat verstaan we onder stadslogistiek?
Onder stadslogistiek verstaan we alle goederen- en service 

gerelateerde vervoersbewegingen die een herkomst of  

bestemming hebben in de stad. We spreken dan over het 

eerste of  laatste deel van de logistiek keten (ook wel de 

last-mile genoemd). Daarnaast zien we binnen de Ruit van 

Rotterdam ook een klein deel doorgaande logistiekstromen. 

Deze doorgaande verkeersstromen horen op de Ruit thuis 

en zullen waar mogelijk in de stad ontmoedigd worden. 

Vrijwel alle stadslogistieke verplaatsingen gaan over de 

weg, daar ligt dan ook de focus in deze aanpak. Als er  

kansen voordoen voor duurzame stadslogistiek over water 

is daar wel ruimte voor.

Bij een pakketleverancier zoals DHL (afbeelding 2.1) 

starten de stadslogistieke ritten vanaf  het sorteercentrum 

aan de rand van de stad, de (te beïnvloeden) last-mile 

beperkt zich tot een paar kilometer. Voor een retailer zoals 

Kruidvat – die hun winkels bevoorraden vanuit een 

distri butiecentrum centraal in het land gelegen – is dat een 

rit van meer dan 100 kilometer. Maar ook levering in de stad 

door een lokale ondernemer zoals een eenmanszaak in de 

Pannekoekstraat is stadslogistiek (afbeelding 2.2). In deze 

aanpak focussen we ons op de ritten binnen de Ruit van 

Rotterdam omdat daar de luchtkwaliteit knelpunten zich 

concentreren. De Ruit zelf  valt buiten deze aanpak omdat 

het meeste verkeer op het hoofdwegennetwerk doorgaand 

verkeer is en geen stadslogistiek. Het grootste deel van de 

haven gerelateerde logistiek valt ook niet onder stadslogistiek. 

De meeste ritten vanuit de haven gaan via de corridors naar 

het achterland of richting Antwerpen of het Westland. Wel is 

de gemeente Rotterdam betrokken bij andere activiteiten op 

Afbeelding 2.1: Cargobike (LEVV) en elektrische vrachtwagen DHL -koploper in de GD010ZES (bron: DHL)

Afbeelding 2.2: Lokale ondernemers in de Pannekoekstraat

het gebied van duurzame logistiek – zoals havenlogistiek –  

die het Havenbedrijf, de MRDH en het Rijk uitvoeren.

2.2  Welke vrachtvoertuigen zien we  
in Rotterdam?
Doorgaans worden goederen in de stad vervoerd met een 

bestelbus, bakwagen of  trekker oplegger. Dit zijn respect-

ievelijk de RDW-categorieën N1, N2 en N3. Daarbinnen zijn 

er nog speciale voertuigen, zoals bijvoorbeeld voor het 

transport van versproducten, waarbij een koelmotor nodig 

is om de lading te koelen. Denk dan aan bevoorraden van 

horeca of  supermarkten zoals Post-Kogeko dat doet 

(afbeelding 2.3). Of  de gemeentelijke vuilnisophaalwagens, 

waarbij de opbouw van de vrachtwagen om veel vermogen 

vraagt (afbeelding 2.4). Een ander voorbeeld zijn de 

heipalen die naar de bouwplaats vervoerd worden met een 

extra lange vrachtwagen. De mobiele werktuigen op de 

bouwplaats zelf  vallen niet onder stadslogistiek c.q. 

bouwlogistiek en maken daarom geen onderdeel uit van 

deze aanpak. De gemeente Rotterdam is wel actief  op dit 

thema. Rotterdam is ondertekenaar van de Green Deal Het 

Nieuwe Draaien en werkt aan de ambitie om bouwplaatsen 

emissievrij in te richten. 

We zien in de stad steeds vaker ook andere type voertuigen 

zoals de licht elektrische vrachtvoertuigen (LEVV’s). 

Voorbeelden hiervan zijn de cargobike (zonder elektrische 

hulpmotor) van Coolblue (afbeelding 2.5) of  de Goupil 

wagens (met elektromotor) van Picnic (afbeelding 2.6).  

De cargobike is een fiets en rijdt op het fietspad. De 

elektrische Goupil voertuigen rijden op de rijbaan. 

Afhan kelijk van de uitvoering is dit voertuig een bestelbus 

(N1) waarvoor een autorijbewijs nodig is of  valt het voertuig 

onder de L-categorie (brommobiel) waar een bromfiets-

certificaat voldoende is om met het voertuig te rijden. 

Ook wordt steeds meer gekeken naar de benutting van 

water als transportroute voor stadslogistiek. In de bouw-

logistiek wordt vervoer over water al weleens toegepast. In 

andere steden zoals Utrecht en Amsterdam (met een 

uitgebreid grachtennetwerk) wordt ook in andere logistieke 

segmenten op kleine schaal vervoerd over water. Al blijft 

vervoer over water lastig omdat er meestal een extra 

overslag plaats moet vinden en vaak niet tot de eind-

bestemming gevaren kan worden.

Afbeelding 2.3: Koelwagen Post-Kogeko - koploper in de 
GD010ZES (bron: Post-Kogeko)

Afbeelding 2.5: Cargobike (LEVV) van Coolblue (bron: Coolblue)

Afbeelding 2.6: Elektrische Goupil (LEVV) van Picnic

Afbeelding 2.4: Elektrische vuilniswagen van Roteb Lease,  
gemeente Rotterdam
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We willen zo min mogelijk grote en zware vrachtwagens in 

de binnenstad, omdat deze vervuilde lucht uitstoten, een 

negatief  effect hebben op de verkeersveiligheid en 

slijtage aan de straatbedekking veroorzaken. Toch is het 

alternatief  niet in alle opzichten voor de stad aantrekkelijk. 

Om alle goederen uit een volle bakwagen te vervoeren 

zijn ongeveer zeven bestelbussen nodig. Als we de 

inhoud van de bestelbussen door een LEVV zouden laten 

vervoeren zijn er per bestelbus ongeveer vier LEVV’s 

nodig. Het alternatief  voor een grote vrachtwagen is dus 

niet per definitie beter omdat er veel meer vervoers-

bewegingen nodig zijn om de lading te bezorgen. Zeker 

als de vrachtwagen vol beladen is, met enkele stops in de 

stad, is dit een van de meest efficiënte manier om 

goederen in de stad te vervoeren. Het bevoorraden van 

grote supermarktketens zijn hier voorbeelden van. Deze 

hebben veel vestigingen, vervoeren grote volumes en 

kunnen daardoor heel efficiënt werken. Het vervangen van 

de vrachtwagen door kleinere voertuigen zal in dit geval 

inefficiënt zijn en leiden tot meer vervoerbewegingen (en 

uitstoot als de alternatieve voertuigen niet emissievrij zijn). 

Bij een fijnmaziger netwerk van afleveradressen, met een 

kleiner te vervoeren volume, kan een LEVV juist de meest 

efficiënte en duurzame oplossing zijn.

In de praktijk worden ook weleens personenvoertuigen 

gebruikt voor logistiek. De voertuigen vallen formeel niet 

onder logistiek en maken geen onderdeel uit van deze 

aanpak. Wel bestaat het risico dat bij een strenger emissie-

beleid voor goederenvervoer ondernemers met een 

bestelbus overstappen naar een grote personenauto. Op 

die manier kan regelgeving voor emissievrije stadslogistiek 

omzeild worden. We verwachten echter dat dit effect zich 

alleen zal voordoen in de beginperiode (na invoering van 

strenger emissiebeleid) bij een deel van de kleine 

ondernemers. In de monitoring van het ZES-beleid zal hier 

aandacht aan besteed worden.

2.3  Uitstoot wegverkeer
Stadslogistiek is een van de grootste veroorzakers van 

vieze lucht in de stad en heeft een behoorlijke CO
2
-footprint 

ten opzichte van personenauto’s (afbeelding 2.7). Hierbij 

moet opgemerkt worden dat afbeelding 2.7 gebaseerd is 

op verkeerstellingen uit 2015. Met de opkomst van Euro VI 

vrachtwagens is de uitstoot van NO
x
 aanzienlijk verbeterd. 

Deze relatief  kleine groep voertuigen (en actoren) is verant-

woordelijk voor een groot deel van de uitstoot binnen de 

sector mobiliteit. Door in te zetten op deze relatief  kleine 

groep, wordt een groot effect bereikt. 

Afbeelding 2.7: Aandeel voertuigen in verkeer en emissies (Rotterdam centrum, 2015)8 

Afbeelding 3.1

Afbeelding 3.2: Sfeerimpressie bijeenkomst Logistiek 010,  
11 april 2019

9.9%
Bestelwagens

1.3%

Vracht-
wagens

0.6%
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88.2%
Personenvoertuigen NOx

18%

NOx
25%

NOx
37%

NOx
20%

CO2
50%

CO2
16%

CO2
18%

CO2
16%

PM10
47%

PM10
26%

PM10
13%

PM10
14%

8 Let op: deze afbeelding is op basis van een meting in 2015. Sindsdien is het wagenpark van vrachtwagens vernieuwd en zijn er veel meer Euro VI 

vrachtwagens actief  in de stad. Actuele data ontbreken op dit moment, maar Euro VI vrachtwagens stoten nauwelijks nog NO
x
 uit. In de huidige situatie 

zal het aandeel van NO
x
 emissies van vrachtwagens dus aanzienlijk minder zijn dan dat in 2015 was. Het beroepsgoederenvervoer (waaronder de 

koplopers in Logistiek 010) zet al enige jaren Euro VI in voor bevoorrading van de binnenstad.

3. Tijd voor de volgende stap

3.1  Resultaat GD010ZES
Vanuit de GD010ZES is een versnelling in de overgang 

naar emissievrije stadslogistiek ontstaan. De gemeente 

Rotterdam heeft de community Logistiek 010 opgebouwd 

waar inmiddels 1.300 organisaties bij aangesloten zijn 

(afbeelding 3.1). Sinds 2015 organiseren De Verkeers-

onderneming, evofenedex, TLN, MRDH en gemeente 

Rotterdam twee keer per jaar de bijeenkomst Logistiek  

010 (afbeelding 3.2). Onder de aanwezigen bevinden zich 

transporteurs, logistiek dienstverleners, verladers, winke-

liers en overheden uit de regio. Het doel van de community 

en de bijeenkomsten is om kennis uit te wisselen en 

gezamenlijk toe te werken naar efficiëntere en schonere 

logistiek in Rotterdam. Dit gebeurt ook via de website: 

www.logistiek010.nl. 

Gerke Haisma bedrijfsleider ERA Contour: 

“ Via Logistiek 010 hebben wij  
transporteur Breytner ontmoet. 
Daaruit is een samenwerking  
ontstaan waarbij Breytner voor  
ons (met elektrische vracht
wagens) het ‘lastmiletransport’ 
van steigermateriaal naar de 
bouwplaats in NieuwCrooswijk 
verzorgt.’’

Bedrijven komen sneller in actie. In Rotterdam is niet meer 

het gesprek ‘Waarom’, maar ‘Hoe’ gaan we het doen. De 

GD010ZES heeft de logistieke sector en gemeente inzicht 

gegeven in de vele knelpunten, zoals de langzame 

ontwikkeling van beschikbare emissievrije voertuigen met 

name in het zware segment. Ook is de benodigde (snel)

laadinfrastructuur beperkt aanwezig of  lastig realiseerbaar 

en emissievrije voertuigen kunnen niet op dezelfde manier 

ingezet worden als een diesel voertuig (minder trekkracht 

en kleinere actieradius). Bovendien zijn emissievrije 

voertuigen voor de meeste ondernemers nog te duur in 

aanschaf, ook als de Total Cost of  Ownership (TCO) 

vergelijkbaar is met het diesel-alternatief. Het huidige 

beleid vanuit de GD010ZES gaat vooral uit van stimule-

ringsmaatregelen, waarvan voorbeelden hieronder zijn 

opgesomd. Ondanks de inspanning en resultaten die op 

het gebied van duurzame mobiliteit bereikt zijn, heeft de 

GD010ZES ook het inzicht opgeleverd dat meer dan alleen 

vrijblijvend stimulerend beleid nodig is om de knelpunten  

te doorbreken.  

 

Voorbeelden huidige stimuleringsmaatregelen  

gemeente Rotterdam:

•  ECOSTARS: Via het ECOSTARS-programma kunnen 

transporteurs sterren verdienen voor duurzame bedrijfs-

voering. Logistieke makelaars gaan namens gemeente 

Rotterdam bij transporteurs langs en geven hen vrijblijvende 

adviezen hoe zij (meer) brandstof  kunnen besparen en de 
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overstap naar emissievrij transport in Rotterdam kunnen 

maken. Tot nu toe zijn er ruim 400 ECOSTARS- certificaten 

uitgereikt. Er komen jaarlijks circa 100 certificaten bij. 

•  Privileges voor emissievrij vrachtvervoer: 

 •  Ontheffing medegebruik busbanen. Deze ontheffing 

kan aangevraagd worden voor emissievrije vracht-

wagens (geldt niet voor bestelbussen). De ontheffing 

biedt toegang tot 19 geselecteerde busbanen in 

Rotterdam, waar o.a. de volledig elektrische trucks 

van Breytner en Technische Unie volop gebruik van 

maken. (afbeelding 3.3). 

 •  Ontheffing avondvenster voor emissievrij goederen-

vervoer. Deze ontheffing kan aangevraagd worden 

voor emissievrije vrachtwagens en bestelbussen. 

Met deze ontheffing mag het voertuig de voetgan-

gersgebieden (waarvoor een venstertijd van 5.00 tot 

10.30 uur geldt) ook van maandag t/m donderdag 

van 18.00 tot 20.00 uur binnen rijden voor expeditie.

•  Subsidieregeling E-bestel: Ondernemers kunnen tot 

december 2019 bij de gemeente Rotterdam een aan-

schafsubsidie ontvangen voor een elektrische bestelbus. 

Deze subsidieregeling van het Rijk wordt gefaciliteerd 

door de gemeente.  

•  Buy Zero Emissie Transport (BuyZET): De gemeente heeft 

directe invloed op transportdiensten die de gemeente 

zelf  inkoopt (al dan niet via een aanbestedingsprocedure). 

Een voorbeeld hiervan is het gemeentelijke contract voor 

verhuisdiensten en transporten voor de inrichting van 

verkiezingslokalen. Uiterlijk aan het einde van de con-

tractperiode (2024) wordt dit transport volledig emissievrij 

uitgevoerd. De afgelopen twee jaar richtte het programma 

zich ook op het emissievrij uitvoeren van bouwopdrachten. 

Meer voorbeelden op  

www.010duurzamestad.nl/thema/lucht/?filter=1502449868-4 

•  Bouwlogistiek: De gemeente Rotterdam werkt met een 

aantal grote bouwbedrijven en TNO samen en maakt  

met hen afspraken over optimaal gebruik van bouwhubs, 

vervoer over water en zero-emissie last-mile belevering. Met 

middelen van het Rijk wordt op dit moment een subsidie-

regeling voor het reduceren en verschonen van bouw 

gerelateerde vrachtbewegingen in de stad voorbereid. 

•  Subsidieloket: De gemeente Rotterdam stelt capaciteit 

beschikbaar om bedrijven te ondersteunen bij nationale 

en/of  Europese subsidies. Een voorbeeld is de demon-

stratieregeling klimaattechnologieën en -innovaties in 

transport (DKTI) subsidieregeling van het Rijk. Met de 

subsidie worden innovatieve projecten voor duurzaam 

vervoer gefinancierd. Rotterdam heeft geholpen bij het 

opstellen van een aantal aanvragen.

3.2  Volgende stap GD010ZES 2.0
Recent onderzoek (TNO, 2018, maar ook DRIFT, 2018) laat 

zien dat de gemeente Rotterdam – ondanks de inspanning 

en resultaten uit de GD010ZES – voor een grote opgave 

staat ten aanzien van de energietransitie, benodigde 

CO
2
-reductie en verbetering van de luchtkwaliteit gerelateerd 

aan mobiliteit. Uit de analyse van het CO
2
-reductie -effect 

van het huidige beleid van de gemeente Rotterdam blijkt 

dat hiermee de doelstelling voor de deelsector mobiliteit 

niet gerealiseerd wordt. Met het huidige mobiliteitsbeleid 

ligt Rotterdam dus niet op koers om de klimaatdoelstellingen 

van Parijs te gaan halen. 

De logistieke sector realiseert zich ook dat met alleen een 

stimulerend beleid de stap naar een volledig emissievrije 

binnenstad niet gehaald wordt. Naast het doorzetten en 

uitbreiden van de stimulerende acties zal er ook regulering 

nodig zijn om de hele logistieke sector de overstap naar 

zero emissie te laten maken. Invoering van een ZES-zone 

Afbeelding 3.3: Elektrische vrachtwagen van Breytner op de 
busbaan - koploper in de GD010ZES (bron: Breytner)

Marie-José Baartmans directeur Breytner: 

“ Zero emissie stadslogistiek kan 
nu al. Ons volledige wagenpark 
is 100% elektrisch. Focus je 
niet op wat niet kan, maar op 
wat nu wel kan.’’

(Zero Emissie Stadslogistiek zone) is de meest duidelijke 

en effectieve maatregel die de lokale overheid kan nemen. 

Een ZES-zone is een gebied in de stad waar alleen 

emissievrije bestel- en vrachtvoertuigen toegestaan zijn.  

De logistieke sector roept de lokale overheid op om zo snel 

mogelijk dit concrete kader te communiceren zodat de 

logistieke sector voldoende tijd heeft om een emissievrij 

wagenpark in de bedrijfsvoering door te voeren. Bovendien 

kan Rotterdam niet achterblijven ten opzichte van andere 

gemeenten zoals gemeente Utrecht, Amsterdam en 

Den Haag – die in kleinere en grotere mate – een ZES-zone 

in 2025 of  (deels) eerder hebben aangekondigd. Dat ook 

in lijn is met landelijke ontwerp-Klimaatakkoord, waarin 

invoering van een ZES-zone voor stadslogistiek in de 30 tot 

40 grote gemeenten in 2025 als maatregel is opgenomen.

Afspraken over de ZES-zone en actieprogramma willen we 

vastleggen in een nieuw aansluitend convenant GD010ZES 

2.0. Hierin zal de geografische afbakening van de ZES-

zone in 2025 vastgelegd worden, met een aanpak per 

deelsector (bouw, retail, vers, afval, facilitair en pakket).  

Het convenant wil de gemeente sluiten met de onder-

tekenaars van de GD010ZES, belangenorganisaties zoals 

TLN, evofenedex, VNO-NCW, leveranciers, verladers, 

transporteurs, ontvangers en bewoners. Het convenant 

past bovendien in de subtafel logistiek van het Rotterdams 

Klimaat Akkoord. 

Jan Boeve directeur TLN: 

“ De gemeente Rotterdam moet 
zo snel mogelijk het gebied 
communiceren wat vanaf 2025 
geldt als zero emissie zone voor 
stadslogistiek, zodat transport
ondernemers weten waar ze aan 
toe zijn en hun businessmodel 
daarop kunnen voorbereiden.”

Een belangrijk uitgangspunt bij invoering van de ZES-zone 

is dat het niet mag leiden tot een verslechtering van het 

economische klimaat in Rotterdam. De stad moet ook in de 

toekomst ongehinderd bevoorraad worden, er wordt altijd 

gebouwd in Rotterdam en bewoners laten steeds vaker 

pakketten aan huis bezorgen. Een aanpak per deelsector is 

daarom heel belangrijk. Hierbij wordt voor iedere deelsector 

ingezet op een emissievrij alternatief  op maat en wordt 

bepaald welk percentage emissievrij in 2025 haalbaar is. 

Als 100% emissievrij in 2025 voor een specifiek deelsegment 

niet haalbaar blijkt wordt voor het restpercentage een 

roadmap ontwikkeld, met concrete stappen om ook deze 

voertuigen uiteindelijk emissievrij te maken.

Een emissievrije binnenstad vergt weliswaar inspanning, 

maar geeft het economisch klimaat tegelijk juist een 

positieve impuls, doordat de leefbaarheid in meerdere 

opzichten verbeterd wordt (efficiëntere, schonere en  

stillere stadslogistiek).

3.3  Zero Emissie Stadslogistiek: meer dan 
alleen uitstootvrije voertuigen
Een korte of  lange last-mile, een bezorgscooter of  trekker 

oplegger, in alle situaties is een emissievrij alternatief  nodig 

bij invoering van een ZES-zone in 2025. Om een idee te 

geven: in één week rijden meer dan 28.000 unieke bestel-

bussen in het centrum van Rotterdam in en bijna 4.700 

unieke vrachtwagens. 

Diverse onderzoekers geven aan dat in 2025 onvoldoende 

voertuigen beschikbaar zijn om al deze ritten één op één  

te vervangen door emissievrije voertuigen. Op dit moment  

zijn er van een aantal merken elektrische bestelbussen 

beschikbaar en er worden de komende jaren nog meer-

dere nieuwe modellen verwacht. Zoals RoadRunner 

Koerierdiensten die hun Nissan EV200 (volledig elektrisch) 

inzetten voor de ritten in Rotterdam en Oosterbouw bv zijn 

elektrische Renault Kangoo inzet voor zijn klussen in 

Rotterdam (afbeelding 3.4). Ook moet de aanschafprijs  

van een elektrische bestelbus betaalbaar zijn voor de 

kleine lokale ondernemer vóórdat emissievrije stads-

logistiek afgedwongen kan worden door een ZES-zone. 

Afbeelding 3.4: Elektrische bestelauto van Oosterbouw bv

Onderhoud kapitaalgoederen openbare ruimte Rotterdam 2019 - 202212



Stappenplan ZES 15

Hans Quak senior onderzoeker duurzame transport  

en logistiek TNO: 

“ In stedelijke logistiek zorgen 
veel kleine vervoerders met 
weinig volume voor het grootste 
deel van de vervoersbewegingen, 
terwijl een klein deel van  
de (beroeps)vervoerders het 
grootste deel van het volume 
vervoeren. Zero Emissie 
Stadslogistiek kan alleen werken 
in de praktijk als er ook voor die 
vele kleine eigen vervoerders 
een ZE oplossing komt, want 
niet iedereen kan op dit moment 
een ZE bestelbus aanschaffen.’’

In het zware segment blijft de technische ontwikkeling nog 

achter. De elektrische vrachtwagens die nu rondrijden zijn 

in de meeste gevallen omgebouwde diesels. Een voor-

beeld hiervan is de Emoss truck van de Technische Unie 

(afbeelding 3.5). Het chassis van een dieselvrachtwagen 

wordt gebruikt, daar wordt een elektromotor en accupakket 

ingebouwd. De kosten voor een dergelijke vrachtwagen zijn 

mede daardoor nog heel hoog. Bovendien is de actieradius 

beperkt ten opzichte van een dieselvoertuig. 

Ook in dit segment worden stappen gemaakt; recent heeft 

Europa de vrachtwagenproducenten opgelegd dat een 

minimum aandeel van de totale productie emissievrije 

voertuigen moet zijn. Naar verwachting zijn in de meeste 

segmenten in 2025 wel een emissievrij voertuigen beschik-

baar. Desondanks zal het aantal beschikbare voertuigen in 

het zware segment nog onvoldoende zijn om alle voertuigen 

te vervangen (nog afgezien van het feit dat het toenemend 

aantal inwoners en de toegenomen bedrijvigheid in het 

centrum meer aan- en afvoer van goederen teweegbrengt). 

Bovendien kunnen elektrische vracht wagens door de kleine 

actieradius niet op dezelfde wijze ingezet wordt als 

dieselvoertuigen. Als het gaat om het vervangen van de 

dieselvrachtvoertuigen door een emissievrij alternatief, is 

dit stappenplan integraal onderdeel van de visie Nul 

Emissie Mobiliteit.

Voor een emissievrije binnenstad is meer nodig dan alleen 

emissievrije voertuigen. Een efficiency slag door bundeling 

van goederen en optimale inzet van de beschikbare 

emissievrije voertuigen op de last-mile is noodzakelijk.  

De oplossing en benodigde inzet door de gemeente 

verschilt per deelsector (vers, stukgoederen, afval,  

express/pakketten, facilitair/service, bouw). 

Grote pakketbezorgers zoals PostNL en DHL hebben 

vanuit hun eigen bedrijfsvoering hun logistiek processen al 

optimaal ingericht. Bovendien werken zij met eigen hubs 

aan de rand van de stad waardoor de stap om de last-mile 

emissievrij uit te voeren eenvoudiger is. Beide bedrijven 

hebben ook al aangekondigd nog vóór 2025 de binnenstad 

van Rotterdam volledig emissievrij te beleveren. 

In het eerder genoemde voorbeeld van Kruidvat – die hun 

distributiecentrum in het midden van het land hebben – is 

het een ander verhaal. Vanuit dit centraal gelegen distri-

butiecentrum rijden meerdere volle vrachtwagens per dag 

naar Rotterdam. Het overladen van de volledige lading aan 

de rand van de stad naar een emissievrij voertuig is een 

kostbare handeling. Emissievrije alternatieven zijn het 

inzetten van een waterstofvoertuig dat wel een grote 

actieradius heeft of  tussentijds (snel)(bij)laden waarvoor 

reserveerbare openbare laadinfrastructuur met hoog 

vermogen nodig is. Ook wordt gedacht aan hybride 

voertuigen in combinatie met geofencing9. Afbeelding 3.5: Elektrische vrachtwagen van Technische Unie

9  Geofencing is het virtueel afbakenen van een geografisch gebied door middel van GPS. Voor deze oplossing moet nog wel een nieuw systeem in Rotterdam 

geïntroduceerd worden. In 2018 is in samenwerking met BMW een eerste pilot met personenauto’s uitgevoerd.

Bij het binnenrijden van de ZES-zone kunnen hybrides 

automatisch overschakelen naar volledig elektrische 

aandrijving. 

Een andere mogelijk is het werken met een wisselbak 

systeem. Op dit moment doet de Kruidvat samen met 

Breytner een pilot. Kruidvat plaatst op zes dagen in de 

week, vier bakken per dag, aan de rand van de stad.  

De vier bakken worden dagelijks door één elektrische  

truck van Breytner de stad ingebracht. 

Bij ontvangers met veel leveranciers (zoals de gemeente 

Rotterdam zelf) is nog veel winst te behalen met bundeling 

van goederen via een hub aan de rand van de stad. 

Kansrijk is dat leveranciers hun producten op één locatie 

aan de rand van de stad leveren. De goederen worden 

vervolgens gebundeld in een volle elektrische vrachtwagen 

en naar de eindbestemming in de stad gebracht. In de 

bouwsector en retail is ook een forse reductie van het 

aantal ritten in de stad mogelijk door te bundelen via een 

hub. Hubs voor verschillende segmenten kunnen niet 

zonder meer gecombineerd worden, al is dat wel wenselijk 

gezien het ruimtebeslag. Daarnaast zien we steeds meer 

dienstverleners die een heel nieuw logistiek concept 

introduceren, dat zowel efficiënt als emissievrij zijn. Picnic 

is hier een voorbeeld van. 

Afbeelding 3.6 (zie volgende pagina) is een weergave van 

de beoogde transitie naar emissievrije stadslogistiek in de 

binnenstad per subsegment en is bedoeld als praatplaat. 

De afbeelding laat zien dat de verschuiving van het type 

voertuigen per subsegment verschilt (niet ieder emissievrij 

voertuig is geschikt of  beschikbaar) en de verschuiving 

qua aandrijving. Tevens laat de afbeelding zien dat per 

subsegment een efficiency slag in meer en mindere mate 

mogelijk is.

3.4 Omvang ZES-zone 2025
De transitie van het stadslogistieke systeem en de vraag 

of  er voldoende emissievrije voertuigen beschikbaar zijn 

is afhankelijk van de omvang van de ZES-zone. Hoe groter 

de zone, hoe groter het positieve effect zal zijn in de zone 

en de uitstralingseffecten daarbuiten. Een grotere zone 

betekent ook meer actoren waarvoor een emissievrij 

alternatief  moet komen. De knelpunten m.b.t. luchtkwali-

teit zijn in en rondom het centrum geconcentreerd. Een 

zeer relevant uitgangspunt voor de afbakening van de 

ZES-zone. Bovendien is harmonisatie over de afbakening 

en timing van de ZES-zones met andere steden een 

voorwaarde voor succes. Duidelijk is dat verschillende 

scenario’s denkbaar zijn die onderzocht moeten worden. 

De exacte scenario’s worden gedefinieerd in de volgende 

stap uit dit stappenplan. Voor de hand liggende scenario’s 

om te onderzoeken zijn:

•  Huidige milieuzone: Binnen de Ruit van Rotterdam ten 

noorden van de Maas. Optimaal gebruik maken van 

bestaande systemen, maar de omvang en opgave is groot.

•  Middelgrote zone: Het centrum van Rotterdam plus de 

omliggende stadswijken. Deze zone sluit aan bij het 

ontwerp-Klimaatakkoord. 

•  Kleine zone: De binnenstad van Rotterdam. Een over-

zichtelijke opgave, maar de effecten zijn beperkt. 

Het is van groot belang om het gebied en toegangseisen 

van de ZES-zone zo snel mogelijk (begin 2020) vast te 

stellen. Nadat duidelijk is waar en welke voertuigen in 2025 

in de stad niet meer zijn toegestaan heeft de logistieke 

sector dan nog maximaal 5 jaar beschikbaar om hun 

bedrijfsvoering daarop aan te passen. 
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Type aandrijving

weinig voorkomend veel voorkomend

Verhouding voertuigen per subsegment

Wat zegt deze tabel
Rotterdam richt zich op ‘zero-emissie’ via elektrisch rijden 
(batterij-elektrisch en waterstof). Deze infographic geeft weer hoe 
de verwachte overgang naar zero emissie stadslogistiek, in 2025 
in de binnenstad van Rotterdam, eruit ziet. 

Per (sub)segment is de verschuiving van het type voertuig en de 
aandrijving weergegeven.

Type voertuig

LEVV

Segmenten Subsegmenten Meest voorkomende type Meest voorkomende type Toelichting verschuiving 
voertuigen en aandrijving 2019 voertuigen en aandrijving 2025 voertuigen 2019    2025

Vuilnisophaalwagen

Speciale bouwvoertuigen

Trekker-oplegger/zware vrachtwagen

Bakwagen/vrachtwagen

Bestelauto

Brommer

Brandstof

Elektrisch

Waterstof  elektrisch

Hybride (elektrisch in de zone – brandstof  buiten de zone)

Biobrandstof

Verwachte overgang naar zero emissie stadslogistiek in 2025
Binnenstad Rotterdam

Vers Retail (vers)

Horeca en 

specialisten

- Verschuiving naar kleinere voertuigen.
- Kleine bundelpotentie met hubs aan de rand van de stad.
- Inzet LEVV’s.

Verse thuisleveringen

(boodschappen 

en maaltijden)

- Toename logistieke bewegingen.
- Toename inzet LEVV’s.

- Verschuiving naar kleinere voertuigen.
- Kleine bundelpotentie met hubs aan de rand van de stad.

- Verschuiving naar kleinere voertuigen.
- Kleine bundelpotentie met hubs aan de rand van de stad.

- Verschuiving naar kleinere voertuigen.
- Kleine bundelpotentie met hubs aan de rand van de stad.
- Beperkte inzet LEVV’s.

- Kleine bundelpotentie met hubs aan de rand van de stad.

Retail-ketens 

(niet vers)

Specialisten 

(inclusief mode, 

hangende kleding)

Twee-mans 

thuisleveringen 

(meubels, witgoed)

- Fijnmazigere ophaaldienst door inzet LEVV, combinatie 
bezorging goederen en ophalen afval.

- Gezamenlijke inzameling per straat/gebied (bundeling afval).
- Afspraken over ophalen met ontvangers (efficiëntere route).

Afval Afvalinzameling 

consumenten

Afvalinzameling 

bedrijven

- Efficiëntere inzet voertuigen door sensoren op ondergrondse 
containers. (Alleen nog volle containers ophalen).

- Toename logistieke bewegingen.
- Toename inzet LEVV’s.
- Hoge bundelpotentie met hubs aan de rand van de stad.

Express en 
pakketten

Express en pakketten

Facilitair / 
service

Onderhoud en service

Kantoorbevoorrading, 

ziekenhuizen en 

gemeentelijke diensten

- Verschuiving naar kleinere voertuigen.
- Beperkte inzet LEVV’s.

- Verschuiving naar kleinere voertuigen.
- Bundelpotentie door hubs aan de rand van de stad.
- Beperkte inzet LEVV’s.
- Reductie/bundeling ritten afdwingen via gemeentelijke inkoop 

en gezamenlijke inkoop (met oa Erasmus mc, Hogeschool).

- Grote bundelpotentie door hubs aan de rand van de stad.

Openbare ruimte / 

infrastructuur / 

bouwrijp maken

Ruwbouw

Afbouw

- Grote bundelpotentie door carpoolen of gebruik OV cq P+R 
voorziening.

Personeel

- Verschuiving naar kleinere voertuigen.
- Kleine bundelpotentie met hubs aan de rand van de stad.
- Reductie/bundeling ritten afdwingen via gemeentelijke inkoop.

Bouw

Stukgoederen

Type aandrijving

weinig voorkomend veel voorkomend

Verhouding voertuigen per subsegment

Wat zegt deze tabel
Rotterdam richt zich op ‘zero-emissie’ via elektrisch rijden 
(batterij-elektrisch en waterstof). Deze infographic geeft weer hoe 
de verwachte overgang naar zero emissie stadslogistiek, in 2025 
in de binnenstad van Rotterdam, eruit ziet. 

Per (sub)segment is de verschuiving van het type voertuig en de 
aandrijving weergegeven.

Type voertuig

LEVV

Segmenten Subsegmenten Meest voorkomende type Meest voorkomende type Toelichting verschuiving 
voertuigen en aandrijving 2019 voertuigen en aandrijving 2025 voertuigen 2019    2025

Vuilnisophaalwagen

Speciale bouwvoertuigen

Trekker-oplegger/zware vrachtwagen

Bakwagen/vrachtwagen

Bestelauto

Brommer

Brandstof

Elektrisch

Waterstof  elektrisch

Hybride (elektrisch in de zone – brandstof  buiten de zone)

Biobrandstof

Verwachte overgang naar zero emissie stadslogistiek in 2025
Binnenstad Rotterdam

Vers Retail (vers)

Horeca en 

specialisten

- Verschuiving naar kleinere voertuigen.
- Kleine bundelpotentie met hubs aan de rand van de stad.
- Inzet LEVV’s.

Verse thuisleveringen

(boodschappen 

en maaltijden)

- Toename logistieke bewegingen.
- Toename inzet LEVV’s.

- Verschuiving naar kleinere voertuigen.
- Kleine bundelpotentie met hubs aan de rand van de stad.

- Verschuiving naar kleinere voertuigen.
- Kleine bundelpotentie met hubs aan de rand van de stad.

- Verschuiving naar kleinere voertuigen.
- Kleine bundelpotentie met hubs aan de rand van de stad.
- Beperkte inzet LEVV’s.

- Kleine bundelpotentie met hubs aan de rand van de stad.

Retail-ketens 

(niet vers)

Specialisten 

(inclusief mode, 

hangende kleding)

Twee-mans 

thuisleveringen 

(meubels, witgoed)

- Fijnmazigere ophaaldienst door inzet LEVV, combinatie 
bezorging goederen en ophalen afval.

- Gezamenlijke inzameling per straat/gebied (bundeling afval).
- Afspraken over ophalen met ontvangers (efficiëntere route).

Afval Afvalinzameling 

consumenten

Afvalinzameling 

bedrijven

- Efficiëntere inzet voertuigen door sensoren op ondergrondse 
containers. (Alleen nog volle containers ophalen).

- Toename logistieke bewegingen.
- Toename inzet LEVV’s.
- Hoge bundelpotentie met hubs aan de rand van de stad.

Express en 
pakketten

Express en pakketten

Facilitair / 
service

Onderhoud en service

Kantoorbevoorrading, 

ziekenhuizen en 

gemeentelijke diensten

- Verschuiving naar kleinere voertuigen.
- Beperkte inzet LEVV’s.

- Verschuiving naar kleinere voertuigen.
- Bundelpotentie door hubs aan de rand van de stad.
- Beperkte inzet LEVV’s.
- Reductie/bundeling ritten afdwingen via gemeentelijke inkoop 

en gezamenlijke inkoop (met oa Erasmus mc, Hogeschool).

- Grote bundelpotentie door hubs aan de rand van de stad.

Openbare ruimte / 

infrastructuur / 

bouwrijp maken

Ruwbouw

Afbouw

- Grote bundelpotentie door carpoolen of gebruik OV cq P+R 
voorziening.

Personeel

- Verschuiving naar kleinere voertuigen.
- Kleine bundelpotentie met hubs aan de rand van de stad.
- Reductie/bundeling ritten afdwingen via gemeentelijke inkoop.

Bouw

Stukgoederen

Afbeelding 3.6: Verwachte overgang naar zero emissie stadslogistiek in 2025 binnenstad Rotterdam.
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Zero Emissie Stadslogistiek is essentieel om de ambities met betrekking tot reduceren van de CO2- 
uitstoot en verbetering van de luchtkwaliteit te realiseren. Concreet betekent dit een zero emissie zone 
voor stadslogistiek in Rotterdam en het stimuleren van zero emissie logistieke en voertuig technische 
oplossingen. Rotterdam geeft hiermee invulling aan de oproep vanuit de logistieke sector tot concreet-
heid en duidelijkheid en de afspraken zoals die zijn opgenomen in het ontwerp-Klimaatakkoord. 

In dit hoofdstuk zijn de stappen beschreven die de gemeente Rotterdam moet nemen om tot zero 
emissie stadslogistiek in de binnenstad van Rotterdam te komen. Hierbij is zo veel mogelijk aangesloten 
bij de handreiking ‘Stappenplan voor invoering zero-emissie zone voor stadslogistiek, voor gemeenten’ 
die vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan gemeenten beschikbaar is gesteld. 

10 De logistieke sector is een afspiegeling van de logistieke partijen die in en rondom Rotterdam actief  zijn. De ondertekenaars van de GD010ZES (Breytner, 

DHL, Getru bedrijven, Post-Kogeko Logistics, Renewi, Roadrunner Koeriersdiensten, Transport Service Schelluinen, TNO en Gemeente Rotterdam) en de 

brancheorganisaties TLN, evofenedex en VNO-NCW zijn betrokken bij de totstandkoming van het Stappenplan-ZES en hebben aangegeven graag betrokken 

te willen blijven in het vervolg. Om tot een haalbaar, effectief  en gedragen convenant te komen worden drie groepen samengesteld. 

Werkgroep GD010ZES 2.0: Met de beoogd ondertekenaars van de GD010ZES 2.0 wordt een werkgroep opgericht om het convenant en actieprogramma 

vorm te geven. 

Klankbordgroep: Om te zorgen dat de activiteiten goed aan sluiten bij de praktijk wordt binnen de community Logistiek 010 een klankbordgroep opgericht.  

De klankbordgroep vormt een afspiegeling van de stadslogistieke ketenpartners in de stad. 

Expertgroep: In de afgelopen jaren heeft een aantal partijen zich ontwikkeld tot experts op het gebied ZES in Rotterdam. Naast de klankbordgroep  

(die vooral een brede afspiegeling vormt), wordt er daarom ook een expertgroep opgezet, waar de koplopers met elkaar, de gemeente en TNO  

gezamenlijk de toekomstige uitdagingen kunnen aanpakken. Deze expertgroep zal naast Breytner, DHL, Roadrunner Koeriersdiensten, TNO en de  

gemeente Rotterdam aangevuld worden met nieuwe vooruitstrevende (logistieke) ondernemingen uit Rotterdam.

4. Stappenplan ZES

Stap 1: Vaststellen aanpak Stappenplan ZES 
door het college Burgemeester & Wethouders 
juni 2019
Het voor u liggende Stappenplan ZES geeft een 

overzicht van de opgave, visie en aanpak om tot 

zero emissie stadslogistiek in Rotterdam te komen. 

Het stappenplan is tot stand gekomen in samen-

werking met de ondertekenaars van de GD010ZES 

en de belangenorganisaties TLN, evofenedex en 

VNO-NCW. Het Stappenplan ZES laat zien dat 

ingrijpende maatregelen – zoals een zero emissie 

zone voor stadslogistiek – nodig zijn om de doelstel-

lingen te behalen. Maatregelen die, naast mobiliteit, 

ook andere portefeuilles raken. Stap 1 is het 

vaststellen van de aanpak uit het Stappenplan ZES 

door het college Burgemeester & Wethouders.

Stap 2: Ontwikkelen en ondertekenen 
convenant Green Deal 010 Zero Emissie Stads-
logistiek 2.0, met de logistieke sector10, inclusief 
actieprogramma en gedefinieerde ZES-zone  
juni 2019 – maart 2020
Zero emissie stadslogistiek is een gezamenlijke 

opgave van overheid en logistieke sector. Met de 

ondertekenaars van de GD010ZES en belangenorga-

nisaties zoals TLN, evofenedex en VNO-NCW willen 

we tot een aansluitend convenant komen, dat uitgaat 

van een ZES-zone in 2025 met een ingroeimodel per 

subsegment (vers, stukgoederen, afval, express/

pakketten, facilitair/service, bouw). In het convenant 

– Green Deal 010 Zero Emissie Stadslogistiek 2.0 - 

leggen we gezamenlijke afspraken over het realiseren 

van zero emissie stadslogistiek in 2025 vast.

Onder leiding van de gemeente Rotterdam zal met 

de ondertekenaars een actieprogramma opgesteld 

worden. Afspraken over wie welke actie uit het 

actieprogramma uitvoert worden vastgelegd in het 

convenant. Een belangrijke actie is het definiëren 

van de geografische afbakening en toegangseisen 

van de zero emissie zone voor stadslogistiek die in 

2025 wordt ingevoerd. 

Het convenant inclusief  het actieprogramma wordt 

vastgesteld door het college van burgemeester  

& wethouders en gezamenlijk met de partners 

ondertekend. 

Stap 3: Uitvoeren actieprogramma en 
monitoring ontwikkelingen  
maart 2020 – december 2025
Het vastgestelde actieprogramma wordt uitgevoerd 

door de ondertekenaars van het convenant en 

gemonitord door een stuurgroep onder voorzitter-

schap van de gemeente Rotterdam. Frequent zal  

de voortgang met de ondertekenaars van het 

convenant worden besproken. 

Belangrijke eerste stappen zijn: 

•   het ontwikkelen van een plan voor de handhaving.  

De gemeente Rotterdam heeft veel ervaring met 

handhaving met het toegangssysteem van de 

huidige milieuzone. Het toepassen van hetzelfde 

of  een vergelijkbaar systeem ligt voor de hand.

•   het ontwikkelen van een plan voor het ontheffingen-

beleid.  

Een ander belangrijk onderdeel voor invoering 

van een ZES-zone is het ontheffingenbeleid. Een 

beleidsregel ontheffingen is de basis voor het 

verlenen van structurele ontheffingen en inciden-

tele dagontheffingen. Dit is sterk afhankelijk van 

de uiteindelijke omvang van de ZES-zone, de 

beschikbaarheid van emissievrije voertuigen en 

landelijk beleid vanuit de harmonisatie ZES-zones. 

Stap 4: Verkeersbesluit 
januari 2022
Na afbakening van de ZES-zone en het opstellen 

van de plannen voor de handhaving en ontheffin-

genbeleid zal het verkeerbesluit ZES-zone11 

genomen te worden. 

Stap 5: Voorbereiding en invoering ZES-zone 
januari 2023 – januari 2025
Deze stap omvat alle voorbereidingen op het 

gebied van organisatie, bebording en IT-systemen 

om de invoering van de ZES-zone mogelijk te 

maken. De communicatie zal vanaf  dit moment 

geïntensiveerd worden. Op 1 januari 2025 wordt 

de aangekondigde ZES-zone ingevoerd. 

Stap 6: Monitoring en evaluatie  
vanaf januari 2025
De effectiviteit en economische impact van de 

ZES-zone wordt gemonitord en geëvalueerd.  

Waar nodig wordt bijgestuurd. 

Voor het gehele traject (van vaststelling stappen-

plan tot en met implementatie en monitoring 

ZES-zone) is een gestructureerde aanpak voor  

de communicatie noodzakelijk.

11  Het kabinet stemde 12 april 2019 in met het aangepaste Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens in het kader van de harmonisering van de 

huidige milieuzones en nieuwe ZES-zones. Daarmee is het voor gemeenten mogelijk om op uniforme wijze een ZES-zone in te voeren.
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