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1. Inleiding

Het nationale Klimaatakkoord1 van 2019 stelt een duidelijk doel: in 2030 is de uitstoot
van broeikasgassen ten opzichte van 1990 met 49% verminderd en in 2050 met 95%.
Eén van de maatregelen om deze reductie te realiseren, is het invoeren van een Zero
Emissie Zone voor stadslogistiek (ZES-zone) in dertig tot veertig grotere Nederlandse
gemeenten in 2025. Deze maatregel zal door het ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat in samenwerking met gemeenten en vertegenwoordigers uit de logistieke sector
uitgewerkt worden in de uitvoeringsagenda stadslogistiek. Het college van Burgemeester
en Wethouders van Rotterdam heeft zich in het huidige coalitieakkoord - in lijn met het
nationale Klimaatakkoord - verbonden aan de afspraak om totaal 49% CO -besparing te
realiseren in 2030 2. Naast de ambitie om de CO -uitstoot te verminderen, wil het college
ook dat in 2022 de gemiddelde luchtkwaliteit in de hele stad is verbeterd ten opzichte van
2017. Ter voorbereiding op de invoering van de ZES-zone in 2025 worden nu al stappen
richting emissievrije stadslogistiek ondernomen. Deze leveren ook voor de korte termijn een
positieve bijdrage aan schone lucht in de stad, zoals dat vanuit de Koersnota Schone Lucht
2019 – 20223 beoogd is.
2
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Het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek (ZES)4, vastgesteld in juli 2019 door het
Rotterdamse college van Burgemeester en Wethouders, beschrijft hoe Rotterdam deze
ZES-zone wil definiëren en invoeren. Hiermee is een helder doel gesteld: emissievrije
stadslogistiek in de Rotterdamse ZES-zone in 2025. Het Stappenplan ZES is een uitwerking
van de Rotterdamse Mobiliteitsaanpak (RMA)5 en de aanpak Nul Emissie Mobiliteit (NEM)6.
In de RMA wordt onder andere toegewerkt naar het reduceren van het aantal vrachtritten in de
stad door efficiënte logistiek. De ritten die nog nodig zijn om de stad te bevoorraden, moeten
emissievrij zijn. Bijvoorbeeld in de vorm van voertuigen zonder motor (vrachtfiets), batterijelektrisch aangedreven voertuigen of waterstof-elektrische voertuigen voor het zwaardere
segment. Het uitstootvrij maken van de stadslogistiek is opgenomen in de aanpak NEM.
De logistieke sector geeft aan spoedig duidelijkheid te willen over de ZES-zone. Gezien de
impact van deze zone pakt Rotterdam het proces van het definiëren en invoeren van de
zone gezamenlijk met partijen uit de logistieke sector op. Ook andere partijen die met de
zone te maken krijgen worden hierbij betrokken. Op die manier werkt Rotterdam samen met
de belanghebbende partijen aan een duurzame, bereikbare en energiezuinige stad, met
schone lucht. Samen op weg naar nul. Dat is het doel. Nul emissie, nul inefficiënte ritten en
nul opstoppingen.
Deze samenwerking legt Rotterdam vast door het sluiten van een convenant als
onderdeel van het Stappenplan ZES. Bij dit convenant zijn van elk logistiek segment (vers,
stukgoederen, afval, express/pakketten, facilitair/service en bouw) een branchevereniging
en diverse individuele organisaties betrokken. Partijen die het convenant ondertekenen,
committeren zich aan één of meer acties die bijdragen aan het behalen van de ZESdoelstelling. Het convenant ziet toe op de uitvoering van de acties in de periode vanaf
ondertekening tot uiterlijk 2030, met de inwerkingtreding van de ZES-zone in 2025 als
hoofdresultaat. Dit convenant is een vervolg op - en vervangt - de Green Deal 010 Zero
Emission Stadslogistiek uit 2014.
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rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7830467/1
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www.rotterdam.nl/wonen-leven/mobiliteitsaanpak
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www.rotterdam.nl/aanpaknem
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2. Zero Emissie Zone voor
stadslogistiek in 2025
2.1 Uitvoeringsagenda
Stadslogistiek
In het nationale Klimaatakkoord onderschreven meer dan
honderd partijen de invoering van Zero Emissie Zones voor
stadslogistiek in dertig tot veertig grotere Nederlandse
gemeenten in 2025. De uitgangspunten van het nationale
Klimaatakkoord zijn leidend voor het Convenant Zero
Emissie Stadslogistiek.
De partijen uit het nationale Klimaatakkoord hebben
afgesproken deze maatregel uit te werken in de
uitvoeringsagenda stadslogistiek. Het centrale actiepunt in
deze uitvoeringsagenda is de geharmoniseerde invoering
van de Zero Emissie Zones voor stadslogistiek in 2025.
Uniforme landelijke uitgangspunten voorkomen een
lappendeken aan regels tussen de verschillende steden.
De uitvoeringsagenda zal het kader schetsen voor het
moment van invoeren van de zone en de toegangseisen
per voertuigcategorie. Het ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat stelt deze uitvoeringsagenda op samen
met brancheorganisaties en gemeenten, waaronder de
gemeente Rotterdam.
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2.2 Convenant ZES
Efficiënte en emissievrije stadslogistiek is een
gezamenlijke opgave van overheid en bedrijfsleven.
Gemeente Rotterdam en de logistieke sector (partijen
die met de zone te maken krijgen) sluiten een convenant
waarin zij deze gezamenlijke opgave onderschrijven. Het
convenant ZES is een lokale uitwerking van het nationale
Klimaatakkoord en gaat met name in op de omvang van
de zone en acties die in Rotterdam uitgevoerd worden.
De deelnemende partijen vormen een afspiegeling van
de logistieke sector in Rotterdam, waarin per logistiek
segment en per vrachtvoertuigtype brancheverenigingen
en bedrijven vertegenwoordigd zijn.
De ondertekenaars van het convenant hebben in de
voorafgaande dialoogfase geparticipeerd in definiëring
van de grens van de ZES-zone en het flankerend
beleid. Ook hebben zij voor hun eigen organisatie
geïnventariseerd welke acties zij ondernemen om de
doelstelling van Zero Emissie Stadslogistiek te realiseren.
Het geheel van deze acties van alle deelnemende partijen
vormt het actieprogramma. Met de ondertekening van het
convenant onderschrijven de partijen de noodzaak tot
invoering van de ZES-zone. Ook committeren de partijen
zich aan het uitvoeren van hun acties. De ondertekenaars
zijn ambassadeurs van het convenant in het algemeen
en voor hun logistieke subsegment in het bijzonder.
Rotterdam draagt zorg voor het monitoren en coördineren
van de uitvoering van de afspraken uit dit convenant.
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2.3 Omvang ZES-zone
Figuur 1 toont - in groen - de Zero Emissie Zone voor
stadslogistiek in Rotterdam. De grens van de zone is
bepaald op basis van onderstaande overwegingen en
uitgangspunten:
• De zone is in samenspraak met de ondertekenaars
van dit convenant tot stand gekomen.
• De zone bevat de belangrijkste knelpunten voor
luchtkwaliteit.
• De zone beslaat een groter gebied dan alleen de
binnenstad van Rotterdam, zodat ook de woonwijken
en centra rondom de binnenstad optimaal profiteren
van schone lucht, een betere leefomgeving en
bereikbaarheid.
• Rotterdam neemt haar verantwoordelijkheid in de
nationale CO2 -opgave, waarvan de emissie door

vrachtverkeer in Rotterdam deel uitmaakt. Met de
aangegeven omvang draagt de zone daar significant
aan bij7.
• Het hoofdwegennetwerk om Rotterdam (de Ring van
Rotterdam) valt buiten de zone, zodat verkeer zonder
een bestemming in Rotterdam niet wordt belemmerd.
• Bedrijventerreinen met een (potentiële) logistieke
functie langs de Ring van Rotterdam vallen buiten de
zone. Zo blijven deze gebieden bereikbaar voor alle
voertuigen. Deze gebieden blijven daardoor kansrijk
voor het functioneren van bestaande en het realiseren
van nieuwe logistieke hubs en optimale bundeling van
zero emissie transporten naar de
ZES-zone.
• De zone is groot genoeg voor ondernemers om
investeringen in emissievrij transport voldoende te
kunnen benutten.

Minimale omvang Zero Emissie
Zone voor stadslogistiek in 2025
Maximale omvang Zero Emissie
Zone voor stadslogistiek in 2025

• Uit de maatschappelijke Kosten-batenanalyse
blijkt dat bij de invoering van deze zone de
maatschappelijke baten (zoals verbetering
luchtkwaliteit en klimaat) in verhouding staan tot
de investeringskosten die het bedrijfsleven en de
gemeente Rotterdam moeten maken8.
Figuur 1 laat de minimale en maximale omvang van
de ZES-zone zien. In de gearceerde strook - tussen de
minimale en maximale omvang – komt de definitieve grens
van de ZES-zone te liggen. Rotterdam werkt het komende
jaar - in overleg met convenantpartners en andere
stakeholders - deze grens gedetailleerd uit
(op straatniveau). Een duidelijke en veilige overgang van
het hoofdwegennetwerk naar het onderliggende netwerk
is hierin een belangrijk aandachtspunt.
Uiterlijk 1 januari 2022 maakt Rotterdam de uitgewerkte
ZES-zone op straatniveau bekend. Deze uitwerking
vormt het uitgangspunt voor verkeersbesluit waarmee de
ZES-zone in 2025 ingevoerd zal worden. De ZES-zone
vervangt in 2025 de huidige Rotterdamse milieuzone.

2.4 Toegangseisen ZES-zone
Voor regels met betrekking tot de toegang tot de ZES-zone –
zoals weergegeven in figuur 1 - sluit Rotterdam zich aan bij
de uitgangspunten uit het nationale Klimaatakkoord en de
uitvoeringsagenda stadslogistiek die daaruit volgt. Daarmee
ontstaat een uniforme toegangsregeling voor alle ZES-zones
in Nederland. Staatssecretaris Van Veldhoven, van het
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, informeerde op
5 oktober 2020 de Tweede Kamer over de uitgangspunten
voor de uitvoeringsagenda stadslogistiek zoals hieronder
beschreven9:
• Gemeenten kondigen minimaal vier jaar voor de
invoering van de ZES-zone de ligging en omvang
aan. Dit is belangrijk om vroegtijdig aan iedereen
duidelijkheid te geven.
• Alle nieuwe bestel- en vrachtauto’s10 die ná 1 januari
2025 op kenteken worden gezet moeten emissievrij
zijn in de ZES-zone.
• Plug-in hybride vrachtauto’s hebben tijdelijk, tot 1
januari 2030, toegang tot de ZES-zone, als zij daar
aantoonbaar en handhaafbaar emissieloos rijden.
• Alle bestel- en vrachtauto’s moeten vanaf 1 januari
2030 emissievrij zijn in de ZES-zone.
• De gemeente kan een ontheffing verlenen op grond
van een hardheidsclausule. Dit kan ingezet worden
voor gevallen waarin een voortijdige investering niet
proportioneel is en ondernemers, in afwijking van de
landelijke toegangseisen, meer tijd nodig hebben om
de overstap naar emissieloze bestel- en vrachtauto’s
te maken.

• De ZES-zone is bedoeld voor stadslogistiek en niet
voor particulieren. Particulieren kunnen daarom bij
de gemeente een ontheffing aanvragen voor hun
bestelauto, mits zij kunnen aantonen dat het voertuig
niet bedrijfsmatig gebruikt wordt.
Om te zorgen dat de invoering van de ZES-zone bij zowel
kleine als grote bedrijven niet tot buitenproportionele
investeringen leidt en het voor iedere ondernemer haalbaar
is, kondigt de staatssecretaris een overgangsregeling
aan voor bestel- en vrachtauto’s die vóór 1 januari
2025 op kenteken zijn gezet. Deze overgangsregeling
is gebaseerd op afschrijvingstermijnen en natuurlijke
investeringsmomenten:
• Bakwagens Euro-VI die ná 1 januari 2020 en trekkers
Euro-VI die ná 1 januari 2017 op kenteken zijn gezet,
hebben tot 1 januari 2030 toegang tot de ZES-zone.
• Bestelauto’s Euroklasse 5 hebben tot 1 januari 2027
toegang tot de ZES-zone.
• Bestelauto’s Euroklasse 6 hebben tot 1 januari 2028
toegang tot de ZES-zone.
Ook heeft de staatssecretaris een subsidieregeling
aangekondigd voor de aanschaf van emissievrije bestelen vrachtauto’s vanaf 2021.
Aanvullend op deze toegangseisen spant de gemeente
Rotterdam zich - vanuit de Rotterdamse Mobiliteitsaanpak
(RMA), het Rotterdams Klimaatakkoord11, Koersnota
Schone Lucht en de aanpak Nul Emissie Mobiliteit
(NEM) - in om de overgang naar uitstootvrije bestel- en
vrachtauto’s te versnellen (eerder dan 2025). Ook voor
de voertuigcategorieën waarop de overgangsregeling
betrekking heeft. Bijvoorbeeld door middel van maatregelen
die schone logistiek meer prioriteit geven in het stedelijk
verkeersnetwerk en subsidieregeling(en) voor ritreductie
en emissievrij transport. Gemeente Rotterdam zal de
ondertekenaars van dit convenant als klankbord betrekken
bij de nadere uitwerking van deze maatregelen.

2.5 Handhaving
Als verantwoordelijke partij presenteert Gemeente
Rotterdam voor de handhaving van de ZES-zone uiterlijk
1 januari 2024 een Plan van Aanpak. De technische
uitvoering van het handhavingssysteem (o.a. camera’s)
en de bijhorende backoffice voor de ZES-zone worden
grotendeels overgenomen van de huidige technische
systemen voor de Rotterdamse milieuzone. De handhaving
wordt aangevuld met de ontwikkelde technische
mogelijkheden van o.a. geofencing voor plug-in
hybride vrachtauto’s.

Figuur 1: De Zero Emissie Zone voor stadslogistiek over de weg in Rotterdam vanaf 2025.
8
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Effect Zero Emissie Zone voor stadslogistiek binnen de Ring van Rotterdam is ingeschat op

186 kiloton CO2 reductie. Bron: Rotterdams Klimaatakkoord, november 2019.

Bron: MKBA effectenstudie Zero Emissie Zone Stadslogistiek 2025 Rotterdam,

Buck Consultants International, september 2020.
9

Bron: Kamerbrief over afspraken zero-emissie stadslogistiek, Staatsecretaris Van Veldhoven, 5 oktober 2020.
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Bestel- en vrachtauto’s zoals bedoeld in de Regeling voertuigen onder voertuigcategorie N:

voor het vervoer van goederen ontworpen en gebouwde motorvoertuigen met ten minste vier wielen.
11
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www.energieswitch010.nl
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2.6 Tijdspad ZES
1 december 2020
Ondertekening Convenant ZES en start uitvoering
actieprogramma.

3. Opgave

Uiterlijk 1 januari 2022
Bekendmaking uitgewerkte omvang ZES-zone op
straatniveau.
Uiterlijk 1 januari 2024
Plan van Aanpak voor handhaving.
1 januari 2025
ZES-zone in werking voor nieuwe bestel- en vrachtauto’s,
met overgangsregeling voor bestaande bestel- en
vrachtauto’s.
1 januari 2030
ZES-zone in werking voor alle bestel- en vrachtauto’s.

3.1 Stadslogistiek in Rotterdam
Onder stadslogistiek verstaan we alle voertuigbewegingen
voor vervoer van goederen of servicediensten die
een herkomst of bestemming in de stad hebben.
Het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek (ZES)
beschrijft hoe dit vervoer is verdeeld over zes logistieke
subsegmenten: vers, stukgoederen, afval, express/
pakketten, facilitair/service en bouw.
Ieder subsegment heeft specifieke kenmerken en condities
die om inzet vragen van daarvoor geschikte voertuigtypen;
van cargobike tot de meest zware trekker-oplegger
combinatie. De verwachting is dat in 2025 ongeveer
23.000 unieke bestelauto’s en 3.500 unieke vrachtauto’s
de ZES-zone (zoals weergegeven in figuur 1) dagelijks
binnenrijden12. Deze voertuigen rijden samen zo’n 336.000
kilometer (bestelauto’s) en 52.000 kilometer (vrachtauto’s)
binnen deze zone. Met de komst van de ZES-zone moeten
zij deze kilometers emissievrij afleggen. Dit kan door één
op één vervanging van de voertuigen, maar in Rotterdam
zoeken we de oplossing juist ook in efficiënte stadslogistiek.
Het reduceren van ritten levert eveneens een positieve
bijdrage aan de leefbaarheid en bereikbaarheid van de
stad. De optimaal beladen voertuigen die dan nog de stad
ingaan, moeten binnen de ZES-zone emissievrij zijn.

De bestel- en vrachtauto’s die alsnog de stad in
moeten, zullen in de ZES-zone emissievrij zijn. Voor de
bestelauto’s betekent dit dat deze volledig batterij- of
waterstof-elektrisch zijn. Bij de vrachtauto’s zijn naast de
volledig emissievrije alternatieven ook plug-in hybride
varianten mogelijk. Het gebruik van plug-in hybride
vrachtauto’s in de ZES-zone is toegestaan mits zij
aantoonbaar emissievrij rijden binnen de zonegrenzen.
De beschikbaarheid, betaalbaarheid en technische
specificaties van de emissievrije voertuigen moeten
verbeteren om de ZES-zone mogelijk te maken. Bij dit
convenant zijn onder andere voertuigproducenten,
voertuigdealers en financiële dienstverleners betrokken
die zich inspannen deze drempels te verlagen.

3.2 Reductiepotentieel

3.3 Voortgang gezamenlijke opgave

Op de volgende pagina is figuur 2 weergegeven.
In dit figuur is het reductiepotentieel van de negen
belangrijkste oplossingsrichtingen voor efficiëntere
en emissievrije stadslogistiek weergegeven. In het
linker deel van dit figuur zijn deze oplossingsrichtingen
op hoofdlijnen geschetst. In het rechter deel van dit
figuur is de verhouding tussen het aantal afgelegde
voertuigkilometers per logistiek segment te zien,
onderverdeeld in bestelauto’s en vrachtauto’s. Hierin
is per subsegment en voertuigtype aangegeven welke
oplossingsrichtingen van toepassing zijn en welk
reductiepotentieel dit heeft. Hierbij wordt uitgegaan van
een maximaal realistisch reductiepotentieel dat in 2025
haalbaar is. De gepresenteerde reductie van bestel- en
vrachtauto’s wordt deels gerealiseerd door het bundelen
van goederen, waardoor minder voertuigen de stad
ingaan en voertuigkilometers verdwijnen.

Het logistieke systeem zoals we dat gewend zijn zal
moeten veranderen. Dit vergt inzet van zowel de logistieke
sector als de overheid. De partijen uit dit convenant
onderschrijven deze opgave en geven aan deze
gezamenlijk op te pakken. Om emissievrije stadslogistiek
in 2025 (vrachtwagens in 2030) te kunnen bereiken is
nu actie nodig. De gemeente Rotterdam monitort of
gemeente en logistieke sector goed op weg zijn naar nul
uitstoot en meer efficiënte ritten. Onderdeel hiervan is
een jaarlijkse voortgangsrapportage, die de voortgang
beschrijft van de partneracties uit het convenant en
van de ontwikkeling in de verkeerssamenstelling. Waar
mogelijk wordt deze voortgangsrapportage aangevuld
met de landelijke monitor en respons uit de achterban van
de brancheorganisaties die bij dit convenant betrokken
zijn. De voortgangsrapportage zal ook een analyse
bevatten van de observaties en aanbevelingen voor
eventueel benodigde bijsturing op onderdelen.

12
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Voor een ander deel wordt de reductie van bestel- en
vrachtautokilometers gerealiseerd door de verschuiving
naar andere schone modaliteiten, zoals lichte elektrische
vrachtvoertuigen (LEVV’s) en vrachtfietsen. Deze ritten
verdwijnen niet, maar worden op een andere en duurzame
manier uitgevoerd die passend is in de stedelijke
omgeving. Hoewel de belangrijkste en meest bekende
oplossingsrichtingen zijn weergegeven, is de lijst geen
uitputtende weergave. Verderop in dit hoofdstuk wordt
per logistiek segment het reductiepotentieel met de meest
relevante oplossingsrichtingen nader toegelicht.

DecaMod: het bepalen van de effecten van een ZES Zone in de praktijk (referentie TNO 2020 R11245),

TNO, augustus 2020.
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3.4 Negen oplossingen tot efficiënte en emissievrije stadslogistiek
ZES-zone Rotterdam 2025
1

Efficiëntere routes door afstemmen levertijden en slim plannen

2

Segmenten

Ontkoppelpunt aan de rand van de ZES-zone
(wisselbak of wisselen trekker)

Figuur 2: Negen oplossingen tot efficiënte en emissievrije stadslogistiek en samenstelling bestel- en vrachtauto’s
en reductiepotentieel per logistiek subsegment in de ZES-zone Rotterdam in 2025.
Subsegmenten

Aandeel kilometers bestelauto's
aandeel in totaal en
reductiepotentieel

Vers

Retail (vers)

kansrijke oplossingen tot efficiënte
en emissievrije stadslogistiek

4%

2

3

6

Aandeel kilometers vrachtauto's
aandeel in totaal en
reductiepotentieel

13%

– 9%
Horeca en
specialisten

3

Bundelen buiten de ZES-zone (stedelijk consolidatiecentrum,
distributiecentrum of binnen een samenwerkingsverband)

4

Microhub binnen de ZES-zone

Stukgoederen

Verse thuisleveringen
(boodschappen
en maaltijden)

2%

Retailketens
(niet vers)

5%

Specialisten
(inclusief mode,
hangende kleding)

5

Bundelen door te leveren aan afhaalpunten

6

Tweemansthuisleveringen
(meubels, witgoed)

Verschuiving naar kleinere voertuigen (LEVV's en vrachtfietsen)

6

9%

– 11%

1

6

Afvalinzameling
consumenten

3

6

20%

Afvalinzameling
bedrijven

3

6

12%

Gebundeld afval ophalen

8

Bundeling afdwingen door inkoop

Express en pakketten

– 2%

1

– 2%

1

6

7

3%

Facilitair en
service

Onderhoud en service

ABC

ABC

B

Legenda

ZES-zone
Persoon

Bakwagen / Vrachtauto

Vrachtfiets

Vrachtauto met 2 containers

LEVV

Trekker-oplegger /
Zware vrachtauto

Elektrische deelmobiliteit

Vuilniswagen

Bestelauto

OV

Bouw

13%
14%

5

4%

6

9

– 28%

7

1

3

4

2

3

8

2

3

8

5

3

6

0%

Ruwbouw

0%

6

4%
– 1%

8

13%
– 6%

– 13%

Openbare ruimte,
infrastructuur en
bouwrijp maken

1%
0%

0%
3%
0%

0%
Afbouw

3

2%

6

– 2%
Personeel
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4

6

– 2%
Kantoorbevoorrading,
ziekenhuizen en
gemeentelijke diensten

Verschuiving van personeel van voertuig naar OV, fiets, carpoolen of P+R

13%
27%

C

C

9

1
– 32%

1
– 28%

1

3%

– 2%

13%
5%

3

A

A

B

Express en
pakketten

2

1

3%

– 16%

7

3

– 5%
1

1%

2
– 1%

– 5%

1%

3

– 3%

– 2%

Afval

1

1

1%

– 3%

2%

3

– 11%

– 8%

9%

2
– 1%

1

5%

kansrijke oplossingen tot efficiënte
en emissievrije stadslogistiek

– 6%

6

13%
21%
– 11%

10%

9

0%
0%
13

Vers

Kansrijke oplossingen tot efficiënte
en emissievrije stadslogistiek

Aandeel
kilometers
bestelauto's

Aandeel
kilometers
vrachtauto's

12%

23%

1

Efficiëntere routes door afstemmen levertijden en slim plannen

2

Ontkoppelpunt aan de rand van de ZES-zone
(wisselbak of wisselen trekker)

3

Bundelen buiten de ZES-zone (stedelijk consolidatiecentrum,
distributiecentrum of binnen een samenwerkingsverband)

6

Verschuiving naar kleinere voertuigen (LEVV's en vrachtfietsen)

Leveringen van Versgoederen (veelal thermisch
geconditioneerd) aan retail en horeca, en tegenwoordig
ook in toenemende mate aan consumenten, kenmerken
het segment vers. De ZES-zone richt zich primair op de
emissies van de voertuigaandrijving, maar in dit segment
is dit een integrale opgave met de energievoorziening van
de koelmotoren op het voertuig. In het actieprogramma
zijn door verschillende convenantpartijen concrete acties
opgenomen om hierin stappen te maken.

Bij lokale en nationale leveranciers van specialistische
producten is de stopdichtheid lager en is de logistiek
niet (altijd) geoptimaliseerd. Dit betreft zowel bestel- als
vrachtauto’s. Efficiëntere routes door het afstemmen van
levertijden en – met name voor nationale specialisten – het
gebruik van een hub en inzet van LEVV’s (bijvoorbeeld een
lokale wijnhandel die aan een aantal restaurants levert)
kunnen tot minder afgelegde kilometers in de stad leiden.
Tot slot is er een sterke groei van verse thuisleveringen,
vooral die van boodschappen. Thuislevering van
boodschappen gebeurt veelal vanuit distributiecentra
dichtbij de stad. Hier worden diverse voertuigen voor
ingezet, van LEVV’s tot kleine vrachtauto’s. Ondanks
gerichte planning met tijdvensters richting consumenten
schuilt het reductiepotentieel hier vooral in het nog beter
afstemmen van levertijden én meer gebruik van LEVV’s.

De vrachtauto’s die de supermarkten en grote horeca
(ketens) bevoorraden zitten over het algemeen vol. Door
de grote volumes en een hoge dichtheid van het netwerk
van vestigingen is dit logistieke proces al in hoge mate
geoptimaliseerd. De kans voor emissievrij transport ligt
daarom met name bij ontkoppelpunten (wisselbak of
wisselen van trekker) of de plug-in hybride vrachtauto’s.

Kansrijke oplossingen tot efficiënte
en emissievrije stadslogistiek

Afval
Aandeel
kilometers
bestelauto's

Aandeel
kilometers
vrachtauto's

3%

Aandeel
kilometers
bestelauto's

Aandeel
kilometers
vrachtauto's

16%

36%

De meeste vrachtautobewegingen in de stad vallen onder
het segment stukgoederen. Evenals bij de supermarkten
kennen de retailketens veelal een geoptimaliseerd
logistiek proces. Ontkoppelpunten (wisselbak of wisselen
van trekker) of de plug-in hybride vrachtauto’s liggen
bij dit subsegment het meest voor de hand. Binnen dit
segment hebben verschillende convenantpartijen al
ervaring opgedaan met dergelijke oplossingen en kunnen
daarmee andere bedrijven inspireren.
Bij de bevoorrading van de meer specialistische
winkels – veelal dunnere logistieke stromen dan de
retailketens – is een grotere efficiëntieslag mogelijk.
Bundeling van goederen in hubs aan de rand van de
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1

Efficiëntere routes door afstemmen levertijden en slim plannen

2

Ontkoppelpunt aan de rand van de ZES-zone
(wisselbak of wisselen trekker)

3

Bundelen buiten de ZES-zone (stedelijk consolidatiecentrum,
distributiecentrum of binnen een samenwerkingsverband)

6

Verschuiving naar kleinere voertuigen (LEVV's en vrachtfietsen)

ZES-zone en inzet van LEVV’s zijn in dit subsegment
kansrijk. Samen met de betrokken logistieke
dienstverleners uit dit convenant gaat de gemeente de
uitdaging aan om ruimte te creëren voor logistieke hubs
en ontkoppelpunten.
In het subsegment tweemans-thuisleveringen – dat
zowel bestel- als vrachtauto’s bevat - is alleen een kleine
reductie voorzien door efficiëntere routes en afstemming
van levertijden.

Verschuiving naar kleinere voertuigen (LEVV's en vrachtfietsen)

7

Gebundeld afval ophalen

Het segment afval gaat over afvalinzameling en is ondanks het relatief kleine aandeel in de totale logistieke
bewegingen in de stad - het segment dat misschien
wel het meest zichtbaar is voor de Rotterdammer. Deze
voertuigen komen letterlijk op iedere hoek van de straat.

Het bedrijfsafval wordt door private partijen opgehaald.
Elk bedrijf maakt zelf afspraken met zijn eigen
afvalinzamelaar. In Rotterdam zijn daardoor tientallen
afvalinzamelaars actief, waardoor onnodig veel
kilometers in de stad worden afgelegd. Door het afval
van verschillende bedrijven in een gebied gezamelijk in
te zamelen, kan een sterke reductie gerealiseerd worden.
Met dit zogenaamde white label concept wordt afval
door een gezamelijk voertuig gebundeld opgehaald. Op
basis van gewicht en type afval wordt de juiste verdeling
gemaakt, zodat alle inzamelaars hun eigen aandeel terug
krijgen. Op kleinere schaal zijn er ook andere oplossingen
voor efficiënte en emissievrije logistiek in dit subsegment
denkbaar, zoals de inzet van LEVV’s.

Het ophalen van consumentenafval in Rotterdam gebeurt
met voertuigen van de gemeentelijke dienst Vervoer
en Materieel. De hiervoor gebruikte vuilniswagens
worden systematisch vervangen door uitstootvrije
alternatieven, als onderdeel van het meerjarenplan ‘Op
weg naar een emissieloos wagenpark’. Het doel is om
alle gemeentelijke voertuigen – van lichte bestelauto’s tot
zware vuilniswagens - zo snel mogelijk door emissievrije
voertuigen te vervangen.

Aandeel
kilometers
bestelauto's

Kansrijke oplossingen tot efficiënte
en emissievrije stadslogistiek

Efficiëntere routes door afstemmen levertijden en slim plannen

6

6%

Express en pakketten

Stukgoederen

1

Kansrijke oplossingen tot efficiënte
en emissievrije stadslogistiek

Aandeel
kilometers
vrachtauto's

5%

4%

Ondanks het relatief lage aandeel is het segment express
en pakketten heel aanwezig in Rotterdam, doordat de
goederen met name bij consumenten thuis worden
bezorgd. Het inwonersaantal en het online winkelen
nemen toe en daardoor naar verwachting het aandeel
van dit segment in de stadslogistiek ook. Dit segment
kenmerkt zich door de fijnmazige netwerken; bezorging
vindt plaats op veel verschillende adressen. Hierdoor is
het logistieke proces nu al efficiënt. Er is een bestaand
netwerk van logistieke hubs aan de rand van de stad en
de voertuigen die in de stad rijden, zijn optimaal beladen.
Uitbreiding van microhubs en afhaalpunten in de ZESzone kan het logistieke proces verder optimaliseren. Meer
inzet van LEVV’s en vrachtfietsen kunnen zorgen voor het
grootste reductiepotentieel. Deze ritten verdwijnen niet,
maar worden door andere uitstootvrije vervoersmiddelen
uitgevoerd. Een duurzame ontwikkeling die de gemeente
Rotterdam graag wil stimuleren, is een passende plek
voor LEVV’s en vrachtfietsen op de weg, zodat de

1

Efficiëntere routes door afstemmen levertijden en slim plannen

3

Bundelen buiten de ZES-zone (stedelijk consolidatiecentrum,
distributiecentrum of binnen een samenwerkingsverband)

4

Microhub binnen de zone

5

Bundelen door te leveren aan afhaalpunten

6

Verschuiving naar kleinere voertuigen (LEVV's en vrachtfietsen)

verkeersveiligheid, doorstroming en het fietsgebruik niet
belemmerd worden.
De partijen die in dit segment actief zijn in Rotterdam, zijn
koplopers in de transitie naar efficiënte en emissievrije
stadslogistiek. Verschillende pakketdiensten bezorgen al
volledig uitstootvrij in Rotterdam en experimenteren met
microhubs, pakketlockers en LEVV’s. Deze initiatieven
leveren een waardevolle bijdrage. Zulke koplopers kunnen
partijen in de andere logistieke segmenten inspireren
en mogelijk een deel van hun ZES-opgave overnemen.
Dit betekent dat partijen uit het segment express en
pakketten mogelijk prominenter aanwezig zullen zijn in de
stad, maar wel inefficiëntere ritten uit andere segmenten
wegnemen.
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Facilitair en service
Aandeel
kilometers
bestelauto's

Kansrijke oplossingen tot efficiënte
en emissievrije stadslogistiek

Aandeel
kilometers
vrachtauto's

41%

17%

2

Ontkoppelpunt aan de rand van de ZES-zone
(wisselbak of wisselen trekker)

3

Bundelen buiten de ZES-zone (stedelijk consolidatiecentrum,
distributiecentrum of binnen een samenwerkingsverband)

6

Verschuiving naar kleinere voertuigen (LEVV's en vrachtfietsen)

8

Bundeling afdwingen door inkoop

9

Shift van personeel van voertuig naar OV, fiets, carpoolen of P+R

Het segment facilitair en service is heel divers. Het
overgrote deel van alle bestelauto’s (circa 41%) valt
onder dit segment. Enkele voorbeelden: IT-bedrijven,
zorgverleners, mediabedrijven, financiële instellingen,
onderwijsinstellingen, culturele instellingen, wasserijen,
uitvaartverzorging, etc.

uitdagingen. Toch zetten partijen in dit segment ook nu al
stappen. Zo wordt onderzocht hoe innovatieve concepten
ritten in de stad kunnen reduceren en hoe emissievrije
voertuigen systematisch brandstofvoertuigen kunnen
vervangen.
In het subsegment kantoorbevoorrading, ziekenhuizen en
gemeentelijke diensten is het reductiepotentieel groter.
Oplossingen zoals logistieke hubs en ontkoppelpunten
aan de rand van de stad zijn hier wel mogelijk. Door bij
de inkoop van goederen en diensten eisen te stellen aan
de logistiek kan efficiënte en emissievrije logistiek worden
afgedwongen.

Naast de grote diversiteit, onderscheidt dit subsegment
zich door ritten (van met name bestelauto’s) die niet
primair voor de levering van goederen zijn, maar vooral
voor servicediensten. Het reductiepotentieel in dit
subsegment is beperkt, waardoor de oplossing met name
gevonden moet worden door één-op-één vervanging
van het (fossiele) brandstofvoertuig door een emissievrij
voertuig. In dit segment ligt daardoor één van de grootste

Bouw

Kansrijke oplossingen tot efficiënte
en emissievrije stadslogistiek

Aandeel
kilometers
bestelauto's

Aandeel
kilometers
vrachtauto's

23%

15%

Door de vele bouwprojecten in Rotterdam neemt het
bouwverkeer toe. Dit biedt kansen om bouwmaterialen te
bundelen aan de rand van de stad of bij de leverancier. Zo
kunnen vrachtauto’s volgeladen de stad in en zijn er minder
ritten nodig. Op langere termijn een win-win situatie voor
aannemers (kostenverlagend) en Rotterdammers (minder
vrachtauto’s en uitstoot in de stad). Een uitdaging is het
emissievrij maken van de voertuigen die nog wél naar de
bouwplaatsen moeten. Een aantal convenantpartijen heeft
in Rotterdam laten zien dat elektrisch vervoer in het zware
segment mogelijk is.
Een andere opgave zit in het subsegment infrastructurele
werken, zoals realisatie en onderhoud van wegen en
riolering. Gemeente Rotterdam heeft als voornaamste
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2

Ontkoppelpunt aan de rand van de ZES-zone
(wisselbak of wisselen trekker)

3

Bundelen buiten de ZES-zone (stedelijk consolidatiecentrum,
distributiecentrum of binnen een samenwerkingsverband)

6

Verschuiving naar kleinere voertuigen (LEVV's en vrachtfietsen)

8

Bundeling afdwingen door inkoop

9

Shift van personeel van voertuig naar OV, fiets, carpoolen of P+R

opdrachtgever een belangrijke rol in de verduurzaming van
dit subsegment. De gemeente stimuleert als opdrachtgever
bij projecten efficiënt en emissievrij materiaaltransport en
de inzet van emissievrij materieel en machines.
Bouwpersoneel – zoals stukadoors, schilders, glaszetter,
metselaars, timmerlieden, etc. - verplaatst zich over
het algemeen in bedrijfsmatige bestelauto’s, waarmee
zij gereedschap en klein bouwmateriaal vervoeren. Dit
transport valt daarom onder stadslogistiek. Door de
bouwplaats op een alternatieve manier te voorzien van
gereedschap en bouwmaterialen, is het niet altijd meer
nodig om met de eigen bestelauto naar de bouwplaats te
reizen. Personeel kan ook met het ov reizen of carpoolen
met collega’s.
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4. Actieprogramma
Partijen leveren elk vanuit hun eigen rol een bijdrage om de doelstelling op het gebied
van Zero Emissie Stadslogistiek in Rotterdam te behalen. In dit hoofdstuk staan de acties
per partij genoemd. Partijen zijn niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de acties
van andere partijen.

1. Gemeente Rotterdam
Uitvoering Convenant Zero Emissie Stadslogistiek (ZES)
1. Coördineert de uitvoering van de afspraken uit dit convenant en het bijhorende
actieprogramma.
2. Voert het secretariaat. Zie toelichting in Hoofdstuk 5, Artikel 5.
3. Betrekt de ondertekenaars van dit convenant als klankbord bij de nader uit te werken
actiepunten van de gemeente Rotterdam.
4. Agendeert gezamenlijke knelpunten voor de invoering van de Rotterdamse ZES-zone
die niet lokaal kunnen worden opgelost in de projectgroep van de uitvoeringsagenda
stadslogistiek.
Verkeersmaatregelen
5. Maakt uiterlijk 1 januari 2022 de uitgewerkte ZES-zone op straatniveau bekend. Deze
uitwerking vormt het uitgangspunt voor het te nemen verkeersbesluit.
6. Heeft uiterlijk 1 januari 2025 een handhavingssysteem geïmplementeerd om de
emissieklasse van de bestel- en vrachtauto’s die de zone binnenrijden te controleren.
7. Stimuleert vanuit de Rotterdamse Mobiliteitsaanpak (RMA), het Rotterdams
Klimaatakkoord en de Aanpak Nul Emissie Mobiliteit (NEM) emissievrije en efficiënte
stadslogistiek, gericht op alle vrachtvoertuigcategorieën die daarvoor ingezet
worden. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om maatregelen die schone logistiek meer
prioriteit geven in het stedelijk verkeersnetwerk.
8. Werkt aan verbetering van de weergave van goederenvervoer in de
verkeersmodellering, om maatregelen ter bevordering van efficiënte en emissievrije
stadslogistiek te kunnen analyseren, evalueren en toepassen.
9. Onderzoekt of en hoe de inrichting van fiets/LEVV infrastructuur en de ontwikkeling
van (verkeers)regels voor LEVV’s kunnen bijdragen aan emissievrije en efficiënte
stadslogistiek.
Community Logistiek 010
10. Faciliteert de community Logistiek 010. Waar mogelijk zal Rotterdam de community
Logistiek 010 uitbreiden en versterken.
11. Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases van partijen verbonden aan het
convenant op het gebied van emissievrije stadslogistiek met de sector via de
community Logistiek 010.
12. Communiceert over eigen acties en voortgang van het convenant en over het
Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.
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Inkoop en opdrachtgeverschap
13. Past bij aanbestedingen een afwegingskader toe voor het opnemen van eisen en
gunningscriteria met betrekking tot emissievrije en efficiënte belevering. Snijdt dit
afwegingskader waar mogelijk toe op de invoering van de ZES-zone in 2025. Stuurt
op het behalen van zero emissie transportverplichtingen gedurende het contract.
14. Voert een plan van aanpak uit met betrekking tot het emissievrij maken van
het eigen wagenpark. Deze aanpak gaat ervan uit dat alle lichte gemeentelijke
bedrijfsvoertuigen (zoals bestelauto’s) uiterlijk in 2025 emissievrij zijn en de
zwaardere voertuigen (zoals veegmachines en vuilniswagen) uiterlijk in 2030
emissievrij rijden. Deze doelstelling geldt voor het gehele gemeentelijke wagenpark,
dus ook voor de voertuigen die op gemeentegrond buiten de ZES-zone actief zijn.
15. Stelt de ervaring – via onder andere logistiek 010 – met het uitstootvrij maken van
het eigen wagenpark ter beschikking aan partijen die het transportdeel van hun
bedrijfsvoering emissievrij willen maken.
16. Stimuleert efficiënt en emissievrij materiaaltransport en de inzet van emissievrij
materieel bij projecten als opdrachtgever.

Infrastructuur voor energievoorziening
30. Levert inbreng voor de Nationale Agenda Laadinfrastructuur en bij pilots met
laadinfra voor stadslogistiek.
31. Stelt een Rotterdamse laadstrategie op voor het beschikbaar krijgen van de
infrastructuur voor energievoorziening (via laadinfra of anderszins), die minimaal
benodigd is om de ZES-doelstelling in 2025 te halen. In deze laadstrategie wordt
ingegaan op het laden van batterij-elektrisch aangedreven voertuigen en waterstofelektrisch aangedreven voertuigen voor het zwaardere segment.

2. ABB BV
1.

Ruimtelijk beleid en vergunningen
17. Onderschrijft in haar ruimtelijk beleid (omgevingsvisie) het belang van
ruimtereserveringen voor het realiseren van logistieke faciliteiten zoals logistieke hubs.
18. Onderzoekt de mogelijkheid om eisen te stellen aan logistieke voorzieningen in
gebiedsontwikkeling, die emissievrije en efficiënte logistiek bevorderen.
19. Werkt aan regulering van bouwlogistiek, gebaseerd op kennis die is opgedaan met
de subsidieregeling bouwlogistiek.
Ecostars
20. Biedt ondersteuning en advies bij verduurzaming van bedrijfswagenparken, helpt
mee het aantal leden te vergroten en helpt bestaande leden richting een extra ster.
21. Evalueert tweejaarlijks om - in lijn met de introductie van de ZES-zone in Rotterdam
en regiogemeenten - de criteria aan te scherpen.
Logistieke hubs
22. Zet zich in, ter ondersteuning van het initiatief van evofenedex en TLN voor logistieke
ontkoppelpunten (LOP’s), om daarvoor geschikte eigen terreinen beschikbaar te
maken, voor zover de eigen bedrijfsvoering van de gemeente dit toelaat.
23. Werkt samen met andere overheden, de Verkeersonderneming en kennisinstellingen
aan instrumenten om een hubnetwerk te kunnen opschalen.

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

Plug-in hybride voertuigen
24. Participeert in de betreffende werkgroep van de uitvoeringsagenda stadslogistiek
die onderzoekt of en hoe plug-in hybride voertuigen toegang kunnen krijgen tot de
ZES-zone.
25. Zal in het geval van proefnemingen om binnen de ZES-zone plug-in hybride
voertuigen real-time te controleren op gebruik van emissievrije aandrijving,
deelnemen aan evaluaties vanuit het oogpunt van handhaving.
Zero emissie pilots
26. Ondersteunt pilots op het gebied van Zero Emissie Stadslogistiek gericht op ritreductie,
op de inzet van emissievrij transport en op infrastructuur voor energievoorziening, waar
dat mogelijk en passend binnen het gemeentelijk beleid is. Bijvoorbeeld als partner in
projecten (zoals launching customer).
Subsidies
27. Voert de subsidieregeling voor ritreductie en emissievrij transport voor bouwlogistiek
woning- en utiliteitsbouw uit.
28. Zet financiële middelen (als cofinanciering of in een vorm van subsidie) in
voor stimulering van ritreductie, emissievrij transport en infrastructuur voor
energievoorziening.
29. Stelt capaciteit beschikbaar om bedrijven te ondersteunen bij het aanvragen
van nationale en/of Europese subsidies, zoals de Demonstratieregeling
Klimaattechnologieën en -Innovaties in Transport (DKTI) van het Rijk.
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Organiseert samen met de gemeente Rotterdam en andere convenant partners één
maal per jaar een event waarin ABB aan in de regio Rotterdam gevestigde of actieve
bedrijven de staat van de E-mobility industrie presenteert en specifiek ingaat op
thema’s rondom laadinfrastructuur en elektrische energie in de brede zin van het
woord.
Kan helpen met financiering om de realisatie van laadinfrastuctuur te
vergemakkelijken.
Speelt een actieve rol bij de realisatie van multimodale of cross-docking oplossingen
opdat de ZES infrastructuur optimaal gebruikt wordt en zowel aan de bedrijven als de
bewoners van Rotterdam ten goede komt.
Acteert als contactpersoon naar EV-fabrikanten en realiseert in samenwerking met
die fabrikanten plug-and-play voertuig-laadinfra combinaties.
Kan toegang tot consultancy en ontwerpdiensten verzorgen voor het realiseren van
city&mobilteitshubs en logistieke ontkoppelpunten, specifiek op de thema’s smart
building, smart energy en e-mobility voor de logistieke sector.
Heeft kennis en producten om de impact van ZES op het lokale elektriciteitsnetwerk
te optimaliseren.
Heeft kennis en producten in portfolio om voor logistieke bedrijven en hubs de
toegang tot de flexibele elektriciteitsmarkten te realiseren.
Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije
stadslogistiek met de sector, o.a. via de community Logistiek 010.
Communiceert naar leden/achterban/partners over eigen acties en voortgang van het
convenant en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.

3. ABN AMRO Bank N.V.
1.

2.

3.
4.

Stimuleert de duurzame transitie naar een emissievrij wagenpark actief door
passende financieringsproposities te ontwikkelen. ABN AMRO Bank N.V. realiseert dit
door in gesprek te gaan met relevante stakeholders die zich hebben verbonden aan
het convenant (gebruikers en producenten). Concreet betekent dit het analyseren van
business cases voor emissievrije voertuigen en het doen van voorstellen die leiden
tot een duurzame en rendabele businesscase.
Gaat actief in gesprek met partners uit het convenant om ook nieuwe
transportconcepten ruimte te bieden, met als doel de totale transportketen te
optimaliseren. Concreet betekent dit het organiseren van/deelnemen aan Ronde Tafels.
Vult financiële instrumenten aan met financieringsproducten die gecombineerd zijn
met Groen-bank, subsidie of leverancierssamenwerkingen (van ZES-voertuigen).
Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije
stadslogistiek met de sector, o.a. via de community Logistiek 010.
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3.
5.

Communiceert naar leden/achterban/partners over eigen acties en voortgang
van het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.

4. AS Watson
1.

2.

3.
4.

Onderzoekt samen met Cornelissen Transport de mogelijkheden tot het “zero
emissie” bevoorraden van de A.S. Watson winkels in Rotterdam. Hier zal kennis
en inzicht worden vergaard van de mogelijke oplossingen voor duurzame
stadsdistributie die nodig zijn om de oplossing ‘uitvoerbaar’ te maken. Een van de
mogelijke oplossingen die in elk geval nader onderzocht wordt is het emmissievrij
bevoorraden van de filialen in de last mile door gebruik te maken van een
‘transitiepunt’ in de buurt van de ZES-zone. De mogelijkheid om naast Rotterdam ook
Den Haag te kunnen bevoorraden zal ook onderzocht worden. In alle oplossingen
blijft het van belang om zo effectief mogelijk te bevoorraden, op de gewenste tijden,
tegen zo laag mogelijke kosten, met de hoogst mogelijke service. 
Onderzoekt samen met Cornelissen Transport de mogelijkheid om ook in de
first mile - tussen het distributiecentrum Heteren en het transitiepunt - de uitstoot
te verminderen en de beladingsgraad te verbeteren.
Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije
stadslogistiek met de sector, o.a. via de community Logistiek 010.
Communiceert naar leden/achterban/partners over eigen acties en voortgang
van het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.

4.

7.
1.
2.

Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije
stadslogistiek met de sector, o.a. via de community Logistiek 010.
Communiceert naar leden/achterban/partners over eigen acties en voortgang
van het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.

Bouwend Nederland
Participeert in de organisatie van het Rotterdamse evenement Logistiek 010. Nodigt
daarbij leden uit en zoekt naar sprekers.
Communiceert naar leden over (Rotterdamse) ontwikkelingen op het gebied
van emissievrije stadslogistiek, over eigen acties, de voortgang van het
convenant en het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.

8. Breur IJzerhandel
1.
2.
3.
4.

Stimuleert emissiearm woon- werkverkeer van haar medewerkers.
Werkt samen in de keten met o.a. bouwbedrijven voor het slimmer
aanleveren van goederen op locaties in Rotterdam.
Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije
stadslogistiek met de sector, o.a. via de community Logistiek 010.
Communiceert naar leden/achterban/partners over eigen acties en voortgang
van het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.

5. BAM Infra
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Participeert in de BAM stichting rondom GWW met Rotterdam.
Gaat zoveel mogelijk gebruik maken van de elektrische wals.
Onderzoekt en investeert in geëlektrificeerde asfalt-spreidmachines
en zet deze zoveel mogelijk in.
Zal zoveel mogelijk freesasfalt retour rijden tijdens het asfalteren
bij voldoende werkruimte.
Richt daar waar mogelijk hubs in om daar waar dat mogelijk is mensen en
materialen met elektrische voertuigen naar de projecten te vervoeren.
Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije
stadslogistiek met de sector, o.a. via de community Logistiek 010.
Communiceert naar leden/achterban/partners/onderaannemers over eigen acties en
voortgang van het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.

9. Breytner
1.
2.
3.
4.

Toont vanuit technisch aspect aan wat mogelijk is in het zware segment,
zoekt en deelt tevens bijbehorende businesscases.
Stelt, indien gewenst, het wagenpark ter beschikking aan bedrijven die zelf willen
testen, om koudwatervrees te voorkomen.
Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije
stadslogistiek met de sector, o.a. via de community Logistiek 010.
Communiceert naar leden/achterban/partners over eigen acties en voortgang
van het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.

6. Berser
1.
2.
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Levert goederen in Rotterdam gebundeld vanuit de logistieke hub
in de Spaanse Polder.
Maakt voor de transporten in Rotterdam - eerder dan 2030 - gebruik van emissievrije
of plug-in hybride vrachtauto’s. Mits dit niet tot onevenredige kosten leidt.
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10. Cityhub

13. De Buren

1.

1.

2.
3.
4.

Realiseert een logistieke hub waaruit gebundeld en zero emissie goederen
geleverd worden in Rotterdam.
Zoekt actief de samenwerking met andere partijen op om efficiënte en
emissievrije last mile concepten in Rotterdam te realiseren.
Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije
stadslogistiek met de sector, o.a. via de community Logistiek 010.
Communiceert naar leden/achterban/partners over eigen acties en voortgang
van het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.

2.

3.
4.

Werkt samen met partijen aan het beschikbaar maken van kleinschalige onbemande
servicelockers “minihubs” voor algemeen gebruik in Rotterdam, ter ondersteuning
van het efficiënter en emissievrij maken van hun stedelijke (last mile) delivery.
Onderzoekt met andere logistieke dienstverleners (convenantpartners) of het
servicelockers concept naar andere logistieke sectoren kan worden uitgebreid en
bijdragen aan pilots om de concepten te testen.
Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije
stadslogistiek met de sector, o.a. via de community Logistiek 010.
Communiceert naar leden/achterban/partners over eigen acties en voortgang
van het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.

11. Cornelissen
1.

2.

3.
4.

Onderzoekt samen met A.S. Watson de mogelijkheden tot het “zero emissie”
bevoorraden van de A.S. Watson winkels in Rotterdam. Hier zal kennis en inzicht worden
vergaard van de mogelijke oplossingen voor duurzame stadsdistributie die nodig zijn om
de oplossing ‘uitvoerbaar’ te maken. Een van de mogelijke oplossingen die in elk geval
nader onderzocht wordt is het emmissievrij bevoorraden van de filialen in de last mile
door gebruik te maken van een ‘transitiepunt’ in de buurt van de ZES-zone. De mogelijkheid om naast Rotterdam ook Den Haag te kunnen bevoorraden zal ook onderzocht
worden. In alle oplossingen blijft het van belang om zo effectief mogelijk te bevoorraden, op de gewenste tijden, tegen zo laag mogelijke kosten, met de hoogst mogelijke
service. 
Onderzoekt samen met A.S. Watson de mogelijkheid om ook in de first mile - tussen
het distributiecentrum Heteren en het transitiepunt - de uitstoot te verminderen en de
beladingsgraad te verbeteren.
Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije
stadslogistiek met de sector, o.a. via de community Logistiek 010.
Communiceert naar leden/achterban/partners over eigen acties en voortgang
van het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.

14. DHL Express
1.
2.
3.
4.
5.

15. Dixi Sanitary Services B.V.
1.

12. Cycloon
1.

2.
3.
4.

Zet de activiteiten op het gebied van duurzame stadsdistributie in Rotterdam door en
breidt deze uit, waarbij vanuit een cityhub met vrachtfietsen pakketten in Rotterdam
worden bezorgd en opgehaald.
Zoekt actief de samenwerking met andere partijen om efficiënte en
zero emissie last mile concepten in Rotterdam te realiseren.
Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije
stadslogistiek met de sector, o.a. via de community Logistiek 010.
Communiceert naar leden/achterban/partners over eigen acties en voortgang
van het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.

Voert 100% van de first en last mile leveringen in Rotterdam vanaf 2020 met
emissievrije voertuigen uit.
Richt een of meerdere cityhubs in.
Jaagt andere onderdelen van de DPDHL groep aan om mee te werken
aan initiatieven in het kader van dit convenant.
Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije
stadslogistiek met de sector, o.a. via de community Logistiek 010.
Communiceert naar leden/achterban/partners over eigen acties en voortgang
van het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.

2.
3.
4.

Onderzoekt of het mogelijk is afvalwater afkomstig uit mobiele toiletten op een
aangewezen locatie in de binnenstad van Rotterdam te lozen, om zodoende minder
kilometers te rijden. Hetzelfde geldt voor het tanken van grond-/schoon water voor het
afvullen van de mobiele toiletten.
Onderzoekt wat de mogelijkheden en beperkingen zijn in het elektrisch laten rijden
van servicewagens.
Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije
stadslogistiek met de sector, o.a. via de community Logistiek 010.
Communiceert naar leden/achterban/partners over eigen acties en voortgang
van het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.

16. DLG Distribution
1.
2.
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Onderzoekt, zodra er meer voertuigleveranciers zijn die emissievrije alternatieven
aanbieden met een aanvaardbare TCO, of DLG Distribution daarin kan investeren.
Zet zich in om ook in de first mile – lange afstand transport naar het distributiecentrum
aan de rand van de stad toe, buiten de ZES-zone - de uitstoot te verminderen door
inzet van (BIO) LNG voertuigen.
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3.
4.

Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije
stadslogistiek met de sector, o.a. via de community Logistiek 010.
Communiceert naar leden/achterban/partners over eigen acties en voortgang
van het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.

6.
7.

Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije
stadslogistiek met de sector, o.a. via de community Logistiek 010.
Communiceert naar leden/achterban/partners/onderaannemers over eigen acties en
voortgang van het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.

17. DPD

20. Erasmus MC

1.

1.

2.
3.
4.

Ontwikkelt en evalueert de City Store Rotterdam. De City Store is een minihub in de
stad waarmee het aantal ritten in de stad gereduceerd wordt en de ritten met kleinere
emissievrije voertuigen uitgevoerd worden.
Plaatst Parcel lockers in Rotterdam t.b.v. ritreductie.
Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije
stadslogistiek met de sector, o.a. via de community Logistiek 010.
Communiceert naar leden/achterban/partners over eigen acties en voortgang
van het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.

2.

3.
4.
5.

Onderzoekt of eigen transportmiddelen en het transport van distributiecentrum
Barendrecht naar Erasmus MC omgeschakeld kunnen worden naar emissievrije
voertuigen.
Daagt leveranciers, bestaande en nieuwe aannemers en onderhoudsfirma’s met
eigen transportfaciliteiten (waarop het Erasmus MC via aanbestedingen invloed
heeft) uit om hun leveringen emissievrij uit te voeren.
Dringt (solo) autogebruik de komende jaren tot een minimum terug door medewerkers
op basis van een mobiliteitsplan (actiehouder directie Human Resources) te laten reizen.
Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije
stadslogistiek met de sector, o.a. via de community Logistiek 010.
Communiceert naar leden/achterban/partners over eigen acties en voortgang
van het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.

18. Dura Vermeer Bouw Zuid West BV
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Presenteert voorbeelden van efficiënte bouwlogistiek en zero emissie vervoer
van Dura Vermeer Bouw Zuid West BV op verschillende bijeenkomsten.
Onderzoekt de mogelijkheden naar de inzet van emissievrij materieel
op de bouwplaats.
Voert onderzoek uit naar het reduceren van het aantal transportbewegingen
naar de bouwplaats.
Stimuleert en voert onderzoek uit rond het inzetten van logistieke bouwhubs
en het inzetten van emissievrij transport.
Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije
stadslogistiek met de sector, o.a. via de community Logistiek 010.
Communiceert naar leden/achterban/partners over eigen acties en voortgang van
het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.

21. Euser
1.

2.

3.

4.
5.

19. ERA Contour
1.

2.
3.
4.
5.
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Reduceert logistieke transportbewegingen en stemt deze af op andere stadslogistiek.
Doet dit door het onderzoeken, optuigen en organiseren van een logistieke hub voor
(bouw) transport.
Onderzoekt de mogelijkheid om met andere (emissievrije) vervoersmiddelen (bouw)
transport te laten plaatsvinden.
Onderzoekt en organiseert alternatieve emissievrije transportmiddelen/bewegingen
op de bouwplaats.
Onderzoekt en past alternatieve producten/bouwmethodieken toe:
afvalreductie, energiezuiniger ontwikkelen en bouwen.
Onderzoekt en organiseert mobiliteit van (bouwplaats)personeel: vermindert parkeerproblematieken in de stad, vermindert traditionele vervoersbewegingen in de stad.

Voert een pilot uit met een thermische geconditioneerde zero emissie bakwagen
voor bevoorrading van een voorzieningsgebied in Rotterdam Centrum vanaf een
distributiepunt nabij de stadsrand/ZE zone.
Onderzoekt samen met HAVI logistics de mogelijkheid om vanuit Barendrecht een pilot uit
te voeren om met een elektrische bakwagen (OEM) in Rotterdam volledig elektrisch (tailpipe & koelmotoren) KFC, Taco Bell, VALK, Vapiano & Five Guys te beleveren vanaf 2022.
Laat in workshops zien hoe je samen met partners een visie ontwikkelt voor een schaalbare oplossing voor emissievrij maken van een transportvloot. Aspecten: energievoorziening
financiering voertuig bedrijfsvoering. Beoogde samenwerking met partners: opdrachtgever (bijv. Sligro of HAVI), financiële dienstverlener (bijv. ABN AMRO), OEM (bijv. MAN).
Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije
stadslogistiek met de sector, o.a. via de community Logistiek 010.
Communiceert naar leden/achterban/partners over eigen acties en voortgang
van het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.

22. Evofenedex
1.
2.

Haalt bij leden op welke kansen en belemmeringen er zijn op het gebied van
emissievrije stadslogistiek.
Participeert in de organisatie van het Rotterdamse evenement Logistiek 010.
Nodigt leden uit en zoekt mee naar sprekers.
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3.

4.
5.

Voert een landelijk onderzoek uit naar emissievrije stadslogistiek, gericht op de
ontwikkeling van het wagenpark van bedrijven en de wensen van bedrijven t.a.v.
emissievrije stadslogistiek. Aan de hand van dit onderzoek selecteert evofenedex de
respondenten die in Rotterdam leveren.
Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije
stadslogistiek met de sector, o.a. via de community Logistiek 010.
Communiceert naar leden/achterban/partners over eigen acties en voortgang
van het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.

25. HEMA DC
1.
2.

3.
4.

23. Groencollect

5.
6.

1.

2.

3.
4.
5.

Reduceert zwaar vrachtverkeer binnen de toekomstige Zero Emissie Zone door
slimme inzet van elektrische afvallogistiek. O.a. door wegnemen barrières, cross
docking faciliteiten om groot verkeer uit de stad te weren, efficiënt combineren van
leveringen en afhalen van reststromen.
Maakt de combinatie met leverende partijen om het aantal ritten met bestelauto’s te
reduceren. Door in dezelfde retourrit goederen van andere partijen de stad in mee te
nemen en afval de stad uit.
Onderzoekt de realisatie van een logistieke hub in het Vierhavengebied in combinatie
met grote landelijke spelers.
Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije
stadslogistiek met de sector, o.a. via de community Logistiek 010.
Communiceert naar leden/achterban/partners over eigen acties en voortgang
van het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.

26. HIBIN
1.
2.
3.
4.

24. HAVI logistics
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
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Is in 2020 bereid tot een pilot in Rotterdam met een elektrisch gekoelde, uitstootvrije,
city-trailer om de effecten op geluidsbeleving en volledig elektrisch koelen te testen.
Zal vanaf 2020 alle nieuwe trailers uitrusten met koelmotoren op een batterijpakket
zodat afgekoppelde trailers tot 4 uur volledig stil en elektrisch, en dus uitstootvrij,
kunnen draaien in Rotterdam.
Introduceert in de HAVI vloot vanaf Q3 2021 een plug-in hybride die in de stadcentra
20 km volledig elektrisch kan rijden. Werkt daarvoor al mee met de gemeente
Rotterdam aan een systeem voor handhaving van plug-in hybride vrachtauto’s met
geofencing door middel van Scania Zone.
Onderzoekt samen met Euser de mogelijkheid om vanuit Barendrecht een pilot uit te
voeren om met een elektrische bakwagen (OEM) in Rotterdam volledig elektrisch (tailpipe & koelmotoren) KFC, Taco Bell, VALK, Vapiano & Five Guys te beleveren vanaf 2022.
Is bereid tot een pilot in Rotterdam met alternatieve levervensters voor schone en
stille voertuigen om deze efficiënt in te kunnen zetten (denk aan nachtleveringen,
zeer-vroege ochtend leveringen of late-avond).
Onderzoekt of het op lange termijn samen met Scania haalbaar is om een pilot met
een op waterstof aangedreven truck te testen in distributie in Rotterdam.
Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije
stadslogistiek met de sector, o.a. via de community Logistiek 010.
Communiceert naar leden/achterban/partners over eigen acties en voortgang
van het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.

Gaat actief op zoek naar mogelijke samenwerking met transporteurs voor de
last mile stadsdistributie aan haar 31 filialen in de regio Groot-Rotterdam.
Zet zich in om met haar bestaande eigen wagenpark ook in de first mile – lange
afstand transport naar de rand van de stad, buiten de ZES-zone - de uitstoot te
verminderen door inzet van Bio-fuel.
Onderzoekt hoe planningssoftware kan bijdragen aan het berekenen
en uitvoeren van nieuwe logistieke oplossingen.
Wil op het gebied van wissellaadbakken en gebruik van emballage binnen de
subsegmenten ‘Retailketens’ en ‘Retail (vers)’ een actieve rol vervullen.
Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije
stadslogistiek met de sector, o.a. via de community Logistiek 010.
Communiceert naar leden/achterban/partners over eigen acties en voortgang
van het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.

5.

Organiseert experttafels voor inventarisatie van eisen en wensen t.b.v.
de transitie naar emissievrije logistiek.
Organiseert experttafels voor Cargopooling en randvoorwaarden voor
logistieke samenwerking.
Biedt, mede door Hibin ontwikkelde, serious game Bouwlogistiek@work binnen
de eigen leerkring.
Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije
stadslogistiek met de sector, o.a. via de eigen website en digitale nieuwsbrief en
via de community Logistiek 010.
Communiceert naar leden/achterban/partners over eigen acties en voortgang
van het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.

27. Hogeschool Rotterdam
1.
2.

3.
4.
5.

Zet de relevante onderdelen van haar onderwijs- en onderzoeksprogramma in om
kennis met betrekking tot de Rotterdamse stadslogistiek te vergroten en verdiepen.
Streeft in samenwerking met convenantpartners, bijvoorbeeld in Living Labs en
pilots, naar het opdoen van ervaring met concepten voor het efficiënter en emissievrij
maken van logistieke ketens.
Streeft in de eigen bedrijfsvoering naar een optimale bijdrage aan de convenantdoelstelling, bijvoorbeeld door leveranciers tot efficiënte en emissievrije belevering te stimuleren.
Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije
stadslogistiek met de sector, o.a. via de community Logistiek 010.
Communiceert naar leden/achterban/partners over eigen acties en voortgang
van het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.

29

28. J.P. van Eesteren B.V.

31. MKB Rotterdam Rijnmond

1.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

3.

32. Mondial Movers
1.

29. LessGo
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Realiseert een logistieke hub waaruit gebundeld en emissievrij goederen afgeleverd
worden in Rotterdam / last mile.
Realiseert een logistieke hub waarmee de first mile van verzendingen uit Rotterdam
met bestemming buiten Rotterdam gegarandeerd emissierij uitgevoerd kan worden.
Realiseert emissievrij goederentransport binnen de gemeentegrens van Rotterdam.
Zoekt actief de samenwerking met andere partijen op om efficiënte en emissievrije
last mile / first mile / city mile en onderlinge concepten in Rotterdam te realiseren.
Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het gebied van Zero Emissie
Stadslogistiek met de sector, o.a. via de community Logistiek 010.
Communiceert naar leden/achterban/partners over eigen acties en voortgang
van het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.

Organiseert informatiebijeenkomsten voor MKB uit de regio Rotterdam Rijnmond.
Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije
stadslogistiek met de sector, o.a. via de community Logistiek 010.
Communiceert naar leden/achterban/partners over eigen acties en voortgang
van het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.

2.

3.

4.

5.

Biedt zowel de particuliere klant (inboedelverhuizing) als de zakelijke markt
(projectverhuizing) in de stad Rotterdam een 100% emissievrije verhuizing aan.
Voert in 2021 25% van haar verhuizingen in Rotterdam uit gebruikmakend van 100%
elektrisch vervoer. Vanaf 2022 stijgt het percentage (nominaal) jaarlijks met 10%
(2022: 35%, 2023: 45%, 2024: 55%). Mondial Movers monitort de voortgang, deelt
haar ervaringen en rapporteert jaarlijks aan de gemeente Rotterdam.
Werkt actief mee aan de ontwikkeling van een logistieke hub ten behoeve van de
emissieloze bevoorrading van de binnenstad en beschikt over meerdere elektrische
bakwagens die ingericht zijn voor verhuisvervoer of kwetsbare inventaris.
Zoekt (met ondersteuning van de gemeente Rotterdam) actief de samenwerking met
andere partijen om een efficiënt en emissievrij last mile concept ten behoeve van de
stad Rotterdam te ontwikkelen en implementeren.
Deelt haar kennis, ervaring en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije
stadslogistiek met de sector, o.a. via de eigen website en digitale nieuwsbrief en via
de community Logistiek 010.
Communiceert naar achterban/partners over eigen acties en voortgang van het
convenant en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.

33. P. van der Velden e-mobility

1.

1.

stand 17

Forex 10 mm.
1 zijde logo
bovenzijde voorzien van 2 gaatjes 5 mm.

2050 mm.

420 mm.

30. MAN Truck & Bus

230 mm.

2.

Onderzoekt en past de best mogelijke bouwmethodes toe die het energieverbruik,
logistieke stromen en aan- en afvoer van afval reduceren.
Verkent mogelijkheden om een logistieke hub in te zetten voor de binnenstedelijke
projecten om logistieke stromen beter te organiseren en het aantal vrachtritten te
reduceren.
Experimenteert met emissievrije vervoersmiddelen zoals elektrische vrachtauto’s.
Streeft naar volledig elektrische oplossingen op de bouwplaatsen.
Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije
stadslogistiek met de sector, o.a. via de community Logistiek 010.
Communiceert naar leden/achterban/partners/onderaannemers over eigen acties en
voortgang van het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.

2.
3.

Stimuleert de verkoop van de elektrische bestelwagens middels een interessante
introductie premie.
Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije
stadslogistiek met de sector, o.a. via de community Logistiek 010.
Communiceert naar leden/achterban/partners over eigen acties en voortgang
van het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.

2.
3.
4.
5.
6.

30

Ontwikkelt en vermarkt emissieloze zware voertuigen voor de bouw,
zoals cementwagens en portaalwagens.
Deelt kennis over oplossingen voor de energievraag van dergelijke elektrische voertuigen.
Deelt ervaring met onderhoud van dergelijke voertuigen.
Werkt mee aan publiciteit over de inzet van dergelijke voertuigen.
Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije
stadslogistiek met de sector, o.a. via de community Logistiek 010.
Communiceert naar leden/achterban/partners over eigen acties en voortgang
van het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.
1050 mm.
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34. Parcls

37. PostNL

1.

1.

2.
3.

Heeft de intentie om in 2020 een city hub / superstore te openen in Rotterdam. De Parcls
city hub is een buurtpunt waar tot 50.000 huishoudens op kunnen worden aangesloten,
die daar al hun pakketten kunnen laten bezorgen om later af te halen, of emissievrij (per
elektrische fiets / minibus) thuisbezorgd te krijgen. Hiermee kan een rittenreductie van
circa 30% bereikt worden. Daarbij haalt een derde van de gebruikers pakketten gebundeld op, dat nog een extra reductie oplevert van verkeersbewegingen.
Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije
stadslogistiek met de sector, o.a. via de community Logistiek 010.
Communiceert naar leden/achterban/partners over eigen acties en voortgang
van het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.

2.
3.
4.
5.
6.

35. Picnic
1.
2.

3.
4.

Heeft de intentie om bezorgstromen te combineren, bijvoorbeeld door het meenemen
van retourpakketjes bij het leveren van de boodschappen in Rotterdam.
Onderzoekt de mogelijkheid om cross-docking hubs te creëren waar Picnic bepaalde
infrastructuur kan delen, zoals laadinfrastructuur voor elektrisch vrachtauto’s, waarbij
ook wordt bekeken of dit een enabler zou kunnen zijn voor het combineren van
bezorgstromen.
Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije
stadslogistiek met de sector, o.a. via de community Logistiek 010.
Communiceert naar leden/achterban/partners over eigen acties en voortgang
van het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.

7.

Onderzoekt hoe zij overlast kan verminderen in Rotterdam door o.a. vervoersbewegingen
te reduceren in de consumentenlogistiek. Bijvoorbeeld door de inzet van verschillende
duurzame oplossingen; o.a. diverse soorten (Licht) Elektrisch Vervoer, Pakket Brief
Automaten, bezorging op safe places. De learnings van pilots in diverse steden zijn
leidend voor het logistiek ontwerp in Rotterdam.
Is bereid om pilots t.a.v. emissievrije stadslogistiek en het verminderen van overlast uit te
voeren in Rotterdam in de aanloop naar 2025.
Onderzoekt hoe PostNL hierin kan samenwerken met andere logistieke dienstverleners
in Rotterdam.
Is bereid om de gemeente actief te ondersteunen bij het realiseren van de ZES-zone.
Onderzoekt hoe zij kan bijdragen aan het reduceren van vervoersbewegingen in
Rotterdam van andere (niet post/pakket) stromen.
Deelt, als koploper en ambassadeur, kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het
gebied van emissievrije stadslogistiek met de sector, o.a. via de community Logistiek 010
en themasessies in Rotterdam.
Communiceert naar leden/achterban/partners over eigen acties en voortgang
van het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.

38. RAI vereniging
1.
2.

3.

Haalt bij leden op welke kansen en belemmeringen er zijn om de beschikbaarheid en
betaalbaarheid van emissievrije bestel- en vrachtauto’s te vergroten.
Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije
stadslogistiek met de sector, o.a. via de community Logistiek 010. Zij nodigen daarbij
leden uit en zoeken naar sprekers.
Communiceert naar leden over (Rotterdamse) ontwikkelingen op het gebied van
emissievrije stadslogistiek en over eigen acties en voortgang van het convenant en
het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.

36. Plus
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.
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Optimaliseert afleverschema’s in de huidige decentrale DC-opstelling
om lege kilometers uit de keten halen.
Reduceert het aantal ritten naar de PLUS-winkels in Rotterdam door de inzet van
Twindeck trailers, die meer rolcontainers gelijktijdig kunnen vervoeren.
Ontwikkelt afleverschema’s voor het centrale DC in Oss. Daarbij geldt het
uitgangspunt dat per rolcontainer zo weinig mogelijk kilometers worden gereden,
eventueel met meer inzet van twindecks.
Zet vanaf vanaf het eerste kwartaal in 2021 voor de first mile – lange afstand transport
naar de rand van de stad, buiten de ZES-zone – LNG vrachtauto’s in (met de intentie
in een later stadium over te stappen op BIO-LNG) in, om de uitstoot ook buiten
de stad te verminderen.
Start in 2021 een onderzoek met vervoerders naar de beste optie voor emissievrij
bevoorraden van de binnensteden.
Intensiveert het “backhaulen” waarbij wordt onderzocht hoe om te gaan met
de retour-emballage vanuit de winkels zonder extra kilometers toe te voegen.
Deelt haar kennis, ervaring en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije
stadslogistiek met de sector, o.a. via de eigen website en digitale nieuwsbrief
en via de community Logistiek 010.
Communiceert naar achterban/partners over eigen acties en voortgang
van het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.

39. Renault Nederland
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Zal, afhankelijk van de hieronder genoemde acties, samen met de dealerorganisatie
invulling geven aan haar actiepunten en de uitgangspunten van het convenant.
Deelt met convenantpartners haar visie over de technische ontwikkelingen en
mogelijkheden voor batterij-elektrisch en waterstof-elektrisch rijden.
Deelt haar visie met convenantpartners over de randvoorwaarden voor EV’s,
laadinfrastructuur, FCEV’s voor LCV en bepaalde Product Markt Combinaties waarbij
ook raakvlakken zijn met de MaaS concepten (bijvoorbeeld LCV als deelauto).
Participeert in overleggen over beschikbare emissieloze (bestel)wagens en hun
specificaties, de I&W-subsidie en andere financiële prikkels om de overschakeling
op elektrische bestelauto’s te stimuleren.
Ondersteunt strategische processen voor overschakeling op elektrische bestelauto’s.
Begeleidt klanten/wagenparkbeheerder met advies bij de realisatie van de juiste
(toekomstbestendige) oplaadinfrastructuur.
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7.
8.

Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije
stadslogistiek met de sector, o.a. via de community Logistiek 010.
Communiceert naar leden/achterban/partners over eigen acties en voortgang
van het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek

3.

4.
5.
6.

Zet haar vloot bakwagens, citytrailers en trailers in, die voor een belangrijk deel uit
doublestock-uitvoeringen bestaan. Hierdoor wordt in het geval van kleine pallets
twee keer zoveel gelijktijdig meegenomen.
Zet voor verschillende opdrachtgevers een elektrische vrachtwagen in om te ervaren
hoe de inzet is en hoe de ZES-vloot in de toekomst opgebouwd kan worden.
Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije
stadslogistiek met de sector, o.a. via de community Logistiek 010.
Communiceert naar leden/achterban/partners over eigen acties en voortgang van
het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.

40. Renewi
1.

2.
3.

4.
5.

Onderzoekt samen met SUEZ de mogelijkheid voor een pilot gebundeld ophalen van
afval in Rotterdam, waarmee het aantal ritten in de stad gereduceerd wordt. Hiervoor
onderzoekt Renewi voor de betreffende deelgebieden welke branchegenoten
actief zijn, doet een verkennende berekening van de afvalstromen en bepaalt op
basis daarvan het “minimaal benodigde gebied”. Zo nodig geeft Renewi aan welk
aangrenzend gebied hieraan toegevoegd zou moeten worden om het break-even
point voor een rendabel systeem te bereiken.
Onderzoekt, als parallelle activiteit, de businesscase voor een zero emissie variant
van gebundeld ophalen van afval in Rotterdam.
Geeft aan wanneer welke input/actie noodzakelijk is vanuit de andere partijen
(branchegenoten, gemeente, ondernemers in het BIZ gebied/ MaHo kwartier) voor
de ontwikkeling en implementatie van gebundeld ophalen van afval in Rotterdam.
Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije
stadslogistiek met de sector, o.a. via de community Logistiek 010.
Communiceert naar leden/achterban/partners over eigen acties en voortgang
van het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.

43. Snelweg Transport
1.
2.
3.
4.

Onderzoekt hoe “out of the box” logistieke oplossingen met emissievrije
voertuigen bij kunnen dragen aan een betere leefomgeving.
Onderzoekt samen met opdrachtgevers hoe emissievrij transport met zware
voertuigen financieel haalbaar te maken is.
Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije
stadslogistiek met de sector, o.a. via de community Logistiek 010.
Communiceert naar leden/achterban/partners over eigen acties en voortgang
van het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.

44. Stedin
41. Roadrunner

1.
2.

1.
2.
3.
4.

Breidt de activiteiten van de mini-hub aan de stadsrand verder uit,
in combinatie met elektrisch vervoer.
Vervangt een bakwagen < 3.5 ton met laadlift door een elektrisch aangedreven
exemplaar. Deze wordt voor koerierswerkzaamheden ingezet, vooral regionaal.
Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije
stadslogistiek met de sector, o.a. via de community Logistiek 010.
Communiceert naar leden/achterban/partners over eigen acties en voortgang
van het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.

42. SNEL Shared Logistics
1.

2.
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Consolideert in haar Randstad-hub zendingen van 600 leveranciers naar retail en
B2B tot samengestelde zendingen. Daarmee komen er bij bijvoorbeeld tuincentra,
DHZ en warenhuizen geen tientallen vrachtauto’s maar slechts een of meerdere
vrachtauto’s van SNEL.
Bereidt leveringen voor met elektrische en/of hybride vrachtauto’s, waarin
geconsolideerde zendingen zitten van meerdere leveranciers.

3.

4.
5.

Draagt bij aan het versneld uitrollen van publieke laadinfrastructuur
via samenwerkingsregio’s.
Geeft, binnen de context van het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek,
inhoudelijke kennissessies over laadinfrastructuur in samenwerking met
de gemeente Rotterdam.
Verduurzaamt haar eigen mobiliteit vanuit de ambitie om in 2030 emissieloos te zijn.
Deelt hierover kennis en ervaring in samenwerking met Vervoer en Materieel van de
gemeente Rotterdam.
Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije
stadslogistiek met de sector, o.a. via de community Logistiek 010.
Communiceert naar leden/achterban/partners over eigen acties en voortgang
van het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.

45. Suez
1.

Onderzoekt samen met Renewi de mogelijkheid voor een pilot gebundeld ophalen van
afval in Rotterdam, waarmee het aantal ritten in de stad gereduceerd wordt. Hiervoor
onderzoekt Suez voor de betreffende deelgebieden welke branchegenoten actief zijn,
doet een verkennende berekening van de afvalstromen en bepaalt op basis daarvan
het “minimaal benodigde gebied”. Zo nodig geeft Suez aan welk aangrenzend gebied
hieraan toegevoegd zou moeten worden om het break-even point voor een rendabel
systeem te bereiken.
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2.
3.

4.
5.

Onderzoekt, als parallelle activiteit, de business case voor een zero emissie variant van
gebundeld ophalen van afval in Rotterdam.
Geeft aan wanneer welke input/actie noodzakelijk is vanuit de andere partijen
(branchegenoten, gemeente, ondernemers in het BIZ gebied/ MaHo kwartier) voor de
ontwikkeling en implementatie van gebundeld ophalen van afval in Rotterdam.
Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije stadslogistiek
met de sector, o.a. via de community Logistiek 010.
Communiceert naar leden/achterban/partners over eigen acties en voortgang
van het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.

48. Thermo King
1.

2.

3.

46. Techniek Nederland

4.

1.

5.

2.

3.
4.
5.

Participeert in de organisatie van het Rotterdamse evenement Logistiek 010.
Techniek Nederland nodigt leden uit en zoekt naar sprekers.
Communiceert naar leden over (Rotterdamse) ontwikkelingen op het gebied van
emissievrije stadslogistiek, over eigen acties, de voortgang van het convenant
en het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.
Participeert in het onderzoek dat evofenedex in 2020 uitvoert binnen
de eigen achterban van Techniek Nederland.
Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije
stadslogistiek met de sector, o.a. via de community Logistiek 010.
Communiceert naar leden/achterban/partners over eigen acties en voortgang
van het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek,
via de eigen mediakanalen.

6.

7.

8.

Brengt actief alle transporteurs met een Thermo King unit die actief zijn in de
regio Rotterdam in kaart. Voert op basis van deze gegevens een analyse uit
naar het reductiepotentieel van emissies door efficiënter gebruik
(bv met behulp van nieuwe software).
Stimuleert bewustwording bij chauffeurs door middel van de Code95 training, die
chauffeurs voorziet van meer kennis op het gebied van laden, koelen en gebruik van
brandstofbesparende mogelijkheden van de motoren.
Zet telematica in om het inzicht te vergroten in het gebruik van alle koelmotoren die sinds
2017 op trailers geïnstalleerd zijn, en brengt bij klanten de mogelijkheid onder de aandacht
om reductie van het energiegebruik van de koelmotoren te bereiken door de units op
afstand te bedienen.
Stimuleert, samen met een aantal gebruikers van Thermo King koelmotoren,
het gebruik van elektrisch aangedreven koelmotoren met als resultaat een
emissievrij geconditioneerd transport.
Promoot de mogelijkheden van emissievrij koelen bij carrosseriebouwers actief, zodat de
mogelijkheden van volledig emissievrij geconditioneerd transport meer bekendheid krijgen.
Initieert en draagt bij aan onderzoek naar de combinatie van PIEK (geluid bij laden en
lossen) en emissievrij geconditioneerd transport, en het delen van kennis op dit gebied in
het algemeen.
Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije stadslogistiek
met de sector, o.a. via de eigen website en digitale nieuwsbrief en via de community
Logistiek 010.
Communiceert naar achterban/partners over eigen acties en voortgang van het convenant
en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.

49. TLN
47. Tevva
1.

2.

3.

4.
5.
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Zet, met een in Rotterdam en omgeving opererende transporteur, een initiatief op om
praktijkervaring met exploitatie van emissieloze voertuigen op te doen, als onderdeel
van hun stappenplan naar zero emissie transport.
Ontwikkelt met een of meer convenantpartners uit de financiële dienstverlening
een arrangement dat de grootste risico-elementen uit de TCO voor
elektrische trucks elimineert.
Werkt mee aan het ontwikkelen en testen van een systeem waarmee transparant kan
worden aangetoond dat plug-in hybride voertuigen binnen de Zero Emissie Zone
voor stadslogistiek emissievrij rijden.
Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije
stadslogistiek met de sector, o.a. via de community Logistiek 010.
Communiceert naar leden/achterban/partners over eigen acties en voortgang
van het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.

1.
2.

Participeert in de organisatie van het Rotterdamse evenement Logistiek 010. Nodigt
daarbij leden uit en zoekt naar sprekers.
Communiceert naar leden over (Rotterdamse) ontwikkelingen op het gebied van
emissievrije stadslogistiek en over eigen acties en voortgang van het convenant
en het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.

50. Urban Department Store
1.

Werkt mee aan het in beeld brengen van de logistieke emissie footprint van de
bedrijfsvoering van de deelnemende ondernemers.
2. Richt zich op het zo efficiënt mogelijk en met minimale belasting voor de omgeving
(luchtverontreiniging en geluid) laten verlopen van binnenstedelijk transport, dat
nodig is voor de bedrijfsvoering van de deelnemende ondernemers. Hierbij valt te
denken aan:
• Bundeling van aan- en afvoerstromen. Hierbij hoort in ieder geval deelname aan
een white label systeem voor gebundelde inzameling van bedrijfsafval.
• Leveranciers vragen om hen emissievrij te beleveren.
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3
4.
5.
6.

Werkt mee aan onderzoeken en pilots gericht op verhoging van de
transportefficiency en verkleining van de logistieke emissie footprint.
Draagt, waar mogelijk en passend, zorg voor cofinanciering van voorzieningen
(al dan niet in BIZ-verband).
Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije
stadslogistiek met de sector, o.a. via de community Logistiek 010.
Communiceert naar leden/achterban/partners over eigen acties en voortgang
van het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.

3.
4.
5.

Stelt een (set van) vergelijkende TCO (’s) op tussen elektrische en diesel
bestelwagens, op basis van hun klantenbestand.
Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije
stadslogistiek met de sector, o.a. via de community Logistiek 010.
Communiceert naar leden/achterban/partners over eigen acties en voortgang
van het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.

54. Van Wijnen West
51. Van Dorp
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Zet binnen de ZES-zone een servicehub op voor onderhoudsen servicewerkzaamheden.
Zet buiten de ZES-zone een bouwmaterialenhub op voor renovatieen nieuwbouwwerkzaamheden.
Voert het transport van personeel en gereedschap vanaf de service-hub
naar werklocaties emissieloos uit.
Voert het transport van de bouwmaterialen vanaf de hub naar de werklocaties en vice
versa efficiënt en emissieloos uit. Neemt andersoortige maatregelen zoals remote
monitoring & beheer en prefab installaties inzetten om het aantal ritten te verminderen.
Verduurzaamt het totale wagenpark Van Dorp regio Rotterdam, minimaal in
het tempo vereist voor toegang tot de ZES-zone, maar waar mogelijk sneller.
Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije
stadslogistiek met de sector, o.a. via de community Logistiek 010.
Communiceert naar leden/achterban/partners over eigen acties en voortgang
van het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.

1.
2.
3.
4.

55. VDL
1.

2.

52. Van Leeuwen Truckservice
1.
2.
3.
4.

Biedt elektrische voertuigen actief aan bij klanten in de regio Rotterdam.
Investeert in opleiding, gereedschappen en equipment voor service aan elektrische
voertuigen op vestiging Waddinxveen.
Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije
stadslogistiek met de sector, o.a. via de community Logistiek 010.
Communiceert naar leden/achterban/partners over eigen acties en voortgang
van het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.

Stimuleert en voert onderzoek uit rond het inzetten van logistieke bouwhubs,
het inzetten van emissievrij materieel en transport.
Voert, indien mogelijk en passend, pilots uit m.b.t. het inzetten van logistieke
bouwhubs en emissievrij materieel en transport.
Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije
stadslogistiek met de sector, o.a. via de community Logistiek 010.
Communiceert naar leden/achterban/partners/onderaannemers over eigen acties en
voortgang van het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.

3.

4.

5.
6.

Biedt actieve ondersteuning aan initiatieven van convenantpartners op het gebied
van duurzame elektrische energievoorziening, zoals; AC-, DC- of mobiele laders.
Desgewenst i.c.m. energieopslag (batterij) of een waterstofcel(generator), voor daar
waar het grid niet beschikbaar of toereikend is.
Biedt actieve ondersteuning aan activiteiten van convenantpartners op het gebied
van emissievrije afval/grondstof inzamel- en transport voertuigen, en/of gescheiden
afval/grondstof inzamelsystemen zoals onder- en bovengrondse containers/bakken.
Biedt actieve ondersteuning aan initiatieven van convenantpartners op het gebied
van pick-up en drop-off points (bij voorkeur gedeeld te gebruiken, zeker wanneer
e.e.a. in de openbare ruimte moet worden geplaatst).
Onderzoekt de mogelijkheden om bij interesse in een (nader overeen te komen)
emissievrij distributie voertuig, convenantpartners voor een (nader overeen te
komen) periode te “ontzorgen” bij het testen/gebruik van dit voertuig. Dit tegen
marktconforme voorwaarden.
Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije
stadslogistiek met de sector, o.a. via de community Logistiek 010.
Communiceert naar leden/achterban/partners over eigen acties en voortgang
van het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.

53. Van Mossel
1.

2.
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Geeft klanten actief voorlichting over beschikbare emissieloze bestelwagens
en hun specificaties en over de I&W-subsidie en andere financiële prikkels om
de overschakeling op elektrische bestelwagens te stimuleren
Voert een actieve dialoog met klanten over de belemmeringen voor overschakeling
op elektrische bestelwagens
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56. VNO-NCW Rotterdam & regio Rijnmond
1.
2.

3.

Organiseert een kennissessie in 2020 over relevante zero emissie thema’s voor leden.
Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije
stadslogistiek met de sector, o.a. via de community Logistiek 010. Zij nodigen daarbij
leden uit en zoeken naar sprekers.
Communiceert naar leden over (Rotterdamse) ontwikkelingen op het gebied van
emissievrije stadslogistiek en over eigen acties en voortgang van het convenant
en het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.

57. VolkerWessels Bouwmaterieel
1.

2.
3.
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Is voornemens een logistieke bouwhub op te zetten en te faciliteren in Rotterdam,
waarbij het gaat over een integrale benadering voor het organiseren en besturen van
de aan- en afvoerstromen op bouwprojecten.
Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije
stadslogistiek met de sector, o.a. via de community Logistiek 010.
Communiceert naar leden/achterban/partners over eigen acties en voortgang van het
convenant en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.
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Spreken het volgende af:

5. Afspraken Zero Emissie
Stadslogistiek Rotterdam

aan het Convenant deelnemende partijen.
3.

Artikel 1: Doelstelling
1.

samen sterk maken voor duurzame oplossingen - fungeren als platform

Partijen werken gezamenlijk aan efficiënte en emissievrije stads
logistiek in Rotterdam om hiermee de gezondheid, bereikbaarheid,

en kanaal.
4.

leefbaarheid, economische vitaliteit en veiligheid te verbeteren en een

De gemeente Rotterdam voorziet in de financiering van een secretariaatsfunctie. Deze secretariaatsfunctie behelst het procesmanage-

bijdrage te leveren aan de beperking van de klimaatverandering. Partij-

ment rondom het Convenant en omvat onder andere:

en streven naar emissievrije stadslogistiek voor bestel- en vrachtauto’s,

a. 	Het bieden van een eerste aanspreekpunt. Het secretariaat is te

respectievelijk vanaf 1 januari 2025 en vanaf 1 januari 2030, of zoveel

bereiken per email logistiek010@rotterdam.nl.

eerder als mogelijk, zoals beschreven in hoofdstuk 2 en in het gebied

b. 	Het afstemmen met de ondertekenaars van het Convenant over de

zoals weergegeven op de in hoofdstuk 2.3 onder figuur 1 opgenomen
Partijen:

Daarnaast zal Logistiek 010 - waarin overheid en bedrijfsleven zich

knelpunten en te ondernemen activiteiten in de transitie naar Zero

kaart.

Emissie Stadslogistiek.
c. 	Het behouden van overzicht van de knelpunten en te ondernemen

1.

Het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente

Plug-in hybride voertuig (PHEV)

Artikel 2: Principe van samenwerking

Rotterdam, handelend als bestuursorgaan, namens deze de

Een voertuig dat is uitgerust met zowel een elektrische als een

1.

wethouder mobiliteit, jeugd en taal, mevrouw J. Bokhove.
En

activiteiten en het aanjagen van deze activiteiten.

Partijen onderschrijven dat (onderlinge) samenwerking op de navol-

d. 		 Rapporteren voortgang ten aanzien van de doelstelling.

verbrandingsmotor, waarbij het voertuig wordt herladen door het aan te

gende gebieden meerwaarde heeft in het kader van de genoemde

e. 	Waar nodig het afstemmen met andere initiatieven en trajecten op

sluiten op een externe energiebron door middel van een stekker.

gezamenlijke doelstelling.
2.

het gebied van stadslogistiek.

Ambassadeurschap: Partijen zijn koplopers op het gebied van

2.

ABB BV

31.

MKB Rotterdam - Rijnmond

Stadslogistiek

efficiënte en emissievrije stadslogistiek. Vanwege hun kennis, ervaring

Artikel 6: Monitoring

3.

ABN Amro

32.

Mondial Movers

Stadslogistiek is alle vervoer van materialen, materieel en goederen in

en netwerk vormen zij een aanspreekpunt voor partijen die willen mee-

1.

4.

AS Watson

33. P. van der Velden e-mobility

de stad. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om bevoorrading van winkels,

werken aan de doelstelling van het Convenant. Bovendien stimuleren

van het secretariaat - jaarlijks gemonitord. De resultaten hiervan zullen

5.

BAM infra

34. Parcls

kantoren en bouwplaatsen, de levering van pakjes aan consumenten en

zij derden om zich aan te sluiten bij het Convenant.

openbaar zijn. De precieze vorm van monitoring wordt nog door Partij-

6.

Berser

35. Picnic

bedrijven, bestelwagens van service- en verhuisbedrijven, maar ook om

Kennisontwikkeling en -deling: het ontwikkelen en delen van kennis en

en overeengekomen.

7.

Bouwend Nederland

36. Plus b.v

de lokale winkel, cateraar en bloemist die hun klanten bevoorraden.

8.

Breur IJzerhandel

37.

gistiek. Partijen delen daarom hun kennis en ervaring zo veel als

Artikel 7: Slotbepalingen

9.

Breytner

38. RAI Vereniging

Stedelijke logistieke hub (of city hub)

mogelijk met anderen via en in afstemming met elkaar. Dit omvat ook de

1.

10.

CityHub

39.

Locatie in een distributienetwerk aan de rand van de stad gericht op

informatie voor de monitoring van de voortgang in het bereiken van de

11.

Cornelissen

40. Renewi

overslag van goederen en het bundelen van goederenstromen, ten

doelstelling van het Convenant.

12.

Cycloon

41.

Roadrunner

behoeve van het efficiënter en duurzamer vervoeren van goederen in

13.

De Buren

42.

SNEL Shared Logistics

de stad.

14.

DHL Express

43. Snelweg Transport

15.

Dixi Sanitary Services B.V.

44. Stedin

Vrachtwagen of vrachtauto

16.

DLG Distribution

45. Suez

Voertuig van de voertuigcategorie N2 of N3: voertuig als bedoeld in

actiepunten en dragen bij aan de monitoring van de voortgang in het

bekend bij het ‘secretariaat’. In dit verzoek zegt de nieuwe partij toe

17.

DPD

46. Techniek Nederland

Bijlage II, deel A, paragraaf 1.2, bij richtlijn 2007/46/EG van de Regeling

bereiken van de doelstelling van het Convenant.

om zich aan te sluiten bij één of meer bijdragen of activiteiten, of om

18.

Dura Vermeer Bouw Zuid West BV 47.

19.

ERA Contour

48. Thermo King

20.

Erasmus MC

49.

21.

Euser

50. Urban Department Store

22.

Evofenedex

51.

Van Dorp

23. GroenCollect

52.

Van Leeuwen Truckservice

24.

HAVI logistics

53. Van Mossel VKV

De geslotenverklaring krachtens verkeersbord C22c van bijlage 1 RVV

25.

HEMA DC

3.

ervaring versnelt de transitie naar efficiënte en emissievrije stadslo-

PostNL
Renault Nederland

Tevva
TLN

4.

Transitiemanagement: Partijen identificeren belangrijke stappen in de

5.

zelf een aanvullende bijdrage of activiteit te formuleren;
1.

Stadslogistiek uitgevoerd met emissieloze voertuigen.
Zero Emissie Zone stadslogistiek (ZES-zone)

nant reeds hebben ondertekend, met het verzoek om in te stemmen

benoemde doelstelling te behalen. In hoofdstuk 4 staan de bijdragen

met toetreding. Indien Partijen niet reageren binnen 10 werkdagen

per partij genoemd. Partijen zijn niet verantwoordelijk voor de uitvoe-

na het versturen van het verzoek tot instemming, stemmen zij stilzwij-

ring van de acties van andere partijen.
Artikel 4: Gegevensuitwisseling
1.

27.

56. VNO NCW Rotterdam

Emissie Zone is het geografische gebied in een stad waarop deze

niet vertrouwelijk te houden, het beroep van een partij op een wettelijk

& regio Rijnmond

geslotenverklaring van toepassing is en bepaalde voertuigen niet

voorschrift tot geheimhouding van gegevens en heeft

VolkerWessels Bouwmaterieel

mogen rijden.

aandacht voor het gestelde in de wet- en regelgeving rondom

57.

30. MAN Truck & Bus
2.
Hierna gezamenlijk te noemen ‘Partijen’ of ieder voor zich ‘Partij’.

Overwegende dat:

en gelden voor die Partij de afspraken van dit Convenant; en
d. wordt de toetredende partij opgenomen in een bijlage van dit Convenant, inclusief eventuele opmerkingen ten aanzien van de toetreding.
4.

bescherming persoonsgegevens en openbaarheid van bestuur.

te wijzigen. De wijziging behoeft de schriftelijke instemming van alle

De kennis die tijdens de ontwikkeling wordt gegenereerd, zal door alle

Partijen. De wijziging en de verklaringen tot instemming worden in

partijen mogen worden gebruikt, mits het de belangen van één van de

afschrift als bijlagen aan het Convenant gehecht.
5.

Indien een der Partijen wenst de afspraken in dit Convenant niet voort
te laten duren, dan kan deze Partij door middel van schriftelijke opzeg-

van broeikasgassen ten opzichte van 1990 met 49% is verminderd

dom van de partijen die deze kennis heeft voortgebracht of ingebracht,

ging haar deelname beëindigen. Uitgangspunt daarbij is dat overige

en in 2050 met 95%. Hierin is de maatregel opgenomen om in dertig

zonder dat hij hiervoor de andere partijen een vergoeding verschuldigd

Bestelauto

tot veertig grotere Nederlandse gemeenten in 2025 een Zero

is of vraagt.

Bestelauto als bedoeld in Artikel 1.1 van de Regeling voertuigen, met

Emissie Zone voor stadslogistiek in te voeren.

een toegestane maximummassa van niet meer dan 3.500 kg (Reglement

2.

verkeersregels en verkeerstekens 1990, voertuigcategorie N1).

4.

Met het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek het Rotterdamse

Partijen in dat geval het Convenant continueren.
6.

Partijen zullen geen onderwerpen bespreken, afspraken maken of
handelingen verrichten die in strijd zijn met het mededingingsrecht.

Dit Convenant is een vervolg op - en vervangt - de Green Deal 010
Zero Emission Stadslogistiek uit 2014.

7.

Het Convenant zal openbaar gemaakt worden.

college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten om samen

Emissievrij (of emissieloos of nul-emissie of zero-emissie) voertuig
In de huidige aanpassing van het RVV 1990 (in het kader van de

3.

Elke Partij kan via het secretariaat schriftelijk verzoeken dit Convenant

De kennis die tijdens de ontwikkeling wordt gegenereerd blijft eigen-

Begripsbepalingen:

Het nationale Klimaatakkoord het doel stelt dat in 2030 de uitstoot

ontvangt de toetredende partij de status van Partij van dit Convenant

Een ieder respecteert het verzoek van de ander om gegevens al dan

deelnemers niet schaadt.
1.

gend in;
c. na formele bekrachtiging tijdens de jaarlijkse netwerkbijeenkomst

vrachtauto’s, met uitzondering van emissieloze voertuigen. De Zero

J.P van Eesteren

b. stuurt het ‘secretariaat’ het verzoek door naar Partijen die het Conve-

Partijen leveren elk vanuit hun eigen rol een bijdrage om de in artikel 1

1990 is met ingang van 1 januari 2025 van toepassing op bedrijfs- en

LessGo

Nieuwe partijen kunnen toetreden tot dit Convenant. Hiertoe:
a. maakt een partij die wenst toe te treden haar verzoek schriftelijk

Artikel 3: Bijdragen en activiteiten

55. VDL

29.

Partijen komen overeen dat afspraken in dit Convenant niet in rechte
afdwingbaar zijn.

3.

voertuigen (aangevuld voor gewicht boven de 3.500 kg).

54. Van Wijnen West

28.

op 1 januari 2030.
2.

Verantwoordelijkheid: Partijen dragen zorg voor de voortgang in hun

26. Hibin
Hogeschool Rotterdam

De afspraken van het Convenant treden in werking met ingang van de
dag na ondertekening door alle partijen 1 december 2020 en eindigen

transitie naar efficiënte en emissievrije stadslogistiek en spannen zich
in om die stappen te zetten.

Zero Emissie (of Nul emissie) Stadslogistiek

De voortgang ten aanzien van de doelstelling wordt – onder leiding

3.

met de logistieke sector een Zero Emissie Zone voor stadslogistiek

Artikel 5: Organisatie

Artikel 8: Naamgeving

vanaf 2025 en actieprogramma te bepalen en uit te voeren.

1.

Dit Convenant kan worden aangehaald als Convenant ZES Rotterdam.

De samenwerking met de logistieke sector naar efficiënte en emis-

harmonisatie milieuzones) is de volgende definitie opgenomen: ‘Voertuig

sievrije stadslogistiek in Rotterdam vast te leggen door het sluiten

zonder uitlaatemissie van broeikasgassen, verontreinigende gassen en

van een convenant.

Om de doelstelling zoals vastgelegd in artikel 1 te behalen, is gecoördineerde actie nodig. Coördinatie vindt plaats middels het principe van

2.

netwerksturing. In leden 2 tot en met 4 wordt dit verder toegelicht.

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te Rotterdam op

Afstemming vindt plaats via de jaarlijkse netwerkbijeenkomst van de

1 december 2020

deeltjes’. Deze voertuigen hebben emissieklasse Z toegewezen gekregen in
het kentekenregister.
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Samen gaan we voor Zero Emissie
Stadslogistiek in Rotterdam.

stand 17

230 mm.

Forex 10 mm.
1 zijde logo
bovenzijde voorzien van 2 gaatjes 5 mm.

420 mm.

2050 mm.

1050 mm.

44

