Stand van ZES.
Voortgang Zero Emissie Stadslogistiek
in Rotterdam 2021.
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1. Inleiding.
De tijd vliegt. Inmiddels is het een jaar
geleden dat het Convenant ZES Rotterdam
is ondertekend. Samen op weg naar nul:
nul inefficiënte ritten, nul uitstoot en nul
opstoppingen. 57 partijen zeiden hier
volmondig ‘Ja’ op. En het aantal deelnemende
partijen groeit nog steeds; op dit moment
werken al 66 partijen mee aan een gezonde,
aantrekkelijke en economisch sterke stad met
schone lucht. We staan stil bij de stappen die
zijn gezet, maar ook bij de belemmeringen die
we zijn tegengekomen.
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1.1 Convenant ZES.

1.3 Leeswijzer.

Op 1 december 2020 heeft de gemeente Rotterdam
samen met 56 partijen het Convenant Zero Emissie
Stadslogistiek (ZES) Rotterdam ondertekend. Met de
ondertekening van dit convenant onderschrijven de
partijen de noodzaak tot invoering van een zero emissie
zone voor stadslogistiek (ZES-zone) in Rotterdam en
committeren de partijen zich aan het uitvoeren van de
acties die nodig zijn om dat te bereiken. De gemeente
Rotterdam monitort of de gemeente en de logistieke
sector goed op weg zijn. Onderdeel hiervan is deze
jaarlijkse voortgangsrapportage, die de voortgang
beschrijft van de partneracties uit het convenant en van
de ontwikkeling in de verkeerssamenstelling.

Deze jaarlijkse voortgangsrapportage beschrijft de
trends en de ontwikkeling in de verkeerssamenstelling
(hoofdstuk 2), de voortgang van de gemeentelijke acties
uit het convenant (hoofdstuk 3) en de voortgang van de
partneracties (hoofdstuk 4).

1.2 Uitvoeringsagenda
Stadslogistiek (UAS).

De verkeerssamenstelling geeft een objectief en kwantitatief beeld van de stand van Zero Emissie Stadslogistiek in Rotterdam. De voortgang van de gemeentelijke
acties en de acties van de convenantpartners geven een
kwalitatief beeld van de snelheid waarmee efficiënte en
emissievrije stadslogistiek in de praktijk wordt
gerealiseerd én van de belemmeringen waar de
logistieke sector tegenaan loopt. Opvallende acties
worden daarbij uitgelicht.

De gemeente Rotterdam werkt ook op landelijk niveau
met andere partijen aan emissievrije stadslogistiek, in
de nationale Uitvoeringsagenda Stadslogistiek. De Uitvoeringsagenda, waarin de gemeenten samenwerken
met onder meer het ministerie van I&W en de logistieke
sector, werkt toe naar de invoering van ZES-zones in
dertig tot veertig steden, vanaf 2025. In 2022 en in 2024
zijn evaluatiemomenten gepland waarin de haalbaarheid van dat streven beoordeeld wordt. De gemeente
Rotterdam brengt de bevindingen uit de jaarlijkse lokale
evaluatie in bij die nationale evaluaties.
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2. Stand van
Rotterdam.
In het Convenant ZES Rotterdam is
afgesproken dat de gemeente jaarlijks
rapporteert over de trends en de ontwikkeling
in de verkeerssamenstelling. Hiervoor kijken we
naar de totale omvang van de stadslogistiek, het
aandeel emissievrije voertuigen, de stand van
zaken bij Rotterdamse ondernemers en hoe dit
in verhouding staat tot de rest van Nederland.
Hiermee toetsen we of het afgesproken
transitiepad voor ondernemers nog haalbaar is,
voor zowel kleine als grote bedrijven.
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De komende jaren breiden we de monitoring uit met
meer diepgaande informatie over de haalbaarheid en
betaalbaarheid van de transitie en de positie van de
Rotterdamse ondernemer in deze ontwikkelingen. Voor
deze voortgangsrapportage was nog niet alle hiervoor
benodigde data voorhanden.

2.1 Trends.
Het afgelopen jaar is voor veel ondernemers niet gemakkelijk geweest. De gevolgen van COVID-19 worden
nog steeds gevoeld, levertijden van onder meer nieuwe
voertuigen lopen op en er is veel onzekerheid over de
stijgende energieprijzen. De weerslag die dit heeft op de
haalbaarheid en betaalbaarheid wordt in de gaten gehouden op landelijk én lokaal niveau, zoals afgesproken
in de Uitvoeringsagenda Stadslogistiek. Inmiddels trekt
de economie weer aan en is de roep om woningbouw
groter dan ooit. Het aantal leveringen aan huis is de
afgelopen anderhalf jaar sterk gestegen. De convenantdoelstellingen hebben daarmee niets aan
maatschappelijk belang ingeboet.

COVID-19.
Door de uitbraak van COVID-19 en alle gevolgen van
de pandemie is er veel veranderd in de samenleving,
ook op het gebied van logistiek. Waar post- en bouw
bedrijven het afgelopen jaar moeite hadden om aan de
vraag te kunnen voldoen, kregen bedrijven in de horeca,
en in de sport- en cultuursector juist te maken met
het sterk teruglopen van de omzet. Nog steeds brengt
COVID-19 veel onzekerheid met zich mee voor ondernemers binnen en buiten de logistieke sector. De opgave
waar zij voor staan, brengen we in bij de landelijke
monitor van de Uitvoeringsagenda Stadslogistiek.

TLN, VNO-NCW
en MKB Rijnmond:
de stem van de
transportsector.
Voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft
TLN een verkiezingsmanifest opgesteld om de
belangen van de transportsector in de diverse
programma’s terug te laten komen. Ook VNONCW Rotterdam & Regio Rijnmond en MKB
Rotterdam Rijnmond wijzen in hun Manifest
Gemeenteraadsverkiezingen op de eisen van
ondernemers aan logistiek in de toekomst. Zero
Emissie Stadslogistiek vervult in beide manifesten
een belangrijke rol. De manifesten zijn te vinden
op tln.nl, vno-ncwwest.nl en mkb-rotterdam.nl.

Levertijden.
Haperende supplychains, dure grondstoffen, het chiptekort en allerlei andere aanleveringsproblemen hebben
ook hun weerslag op de logistieke sector. Zo leidt het
wereldwijde chiptekort er ook toe dat de levertijden
van nieuwe emissieloze bedrijfsauto’s oplopen. De
Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) is
inmiddels aangepast; de levertermijn in de regeling is
verlengd van vier naar zeven maanden. De lange
levertijden hebben uiteraard ook effect op de
snelheid waarmee het logistiek verkeer in Rotterdam
momenteel verduurzaamt.

2.2 Verkeer en vervoer
in Rotterdam.
Uit tellingen is op te maken hoeveel bestelauto’s en
vrachtauto’s de huidige milieuzone inrijden én welke
emissieklasse deze hebben. Als we deze kennis
combineren met eerder uitgevoerd onderzoek van TNO,
kunnen we een indicatie geven van de omvang en de
verschoning van het logistieke verkeer in Rotterdam
(zie tabel 1).
De afgelopen jaren is er een toename van bestelautopassages die onder meer te maken heeft met de groei
van het aantal woningen en de toename van het aantal
bestellingen via internet. Deze ontwikkeling staat haaks
op het doel om tot minder ritten in de stad te komen.
Bij de vrachtauto’s was in de afgelopen jaren nog geen
duidelijke stijging of daling te zien, maar in 2021 is ook
het aantal vrachtautopassages flink gestegen. Dit bevestigt dat er nog veel moet gebeuren om een dalende
trend in te zetten.

Ondanks de snelle groei van het logistiek verkeer neemt
het aantal unieke bestelauto’s minder hard toe en het
aantal unieke vrachtauto’s neemt zelfs licht af. Er wordt
dus meer met dezelfde voertuigen de stad in- en uitgereden. In 2021 waren dit gemiddeld op een werkdag
21.300 unieke bestelauto’s en 1.800 unieke vrachtauto’s.
Er is meer en actueler inzicht nodig in het logistiek verkeer dat de ZES-zone binnenkomt om preciezer te kunnen bepalen hoeveel emissievrije voertuigen er waar
in de stad rijden en hoeveel emissievrije voertuigen
er straks nodig zijn. Daarom zijn we dit jaar begonnen
met het aanpassen van de huidige reistijdmetingscamera’s in de stad zodat we die in kunnen zetten als
verschoningscamera’s. De verwachting is dat het nieuwe
systeem eind 2022 operationeel is.

Tabel 1.
Omvang van het logistiek verkeer.
2017

2018

2019

2020

2021*

Bestelauto’s

9.386.000

9.636.000

9.728.000

10.190.000

11.305.000

Vrachtauto’s

831.000

856.000

854.000

843.000

898.000

Indicatie van de omvang van het logistiek verkeer in de beoogde ZES-zone,
weergegeven in het aantal verkeersbewegingen de ZES-zone in over de periode 2017-2021.
* de omvang in 2021 is op basis van de eerste 11 maanden doorberekend naar 12 maanden.
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2.3 Zero emissie in de huidige
milieuzone.
De kern van de verschoningsopgave is het vervangen
van diesel- door emissievrije voertuigen. Op basis van
de statistieken die het handhavingssysteem van de
huidige milieuzone genereert, kunnen we het aantal
passerende emissievrije voertuigen bepalen. Zo is te
zien hoeveel unieke emissievrije bestel- en vrachtauto’s
er in de huidige milieuzone rondrijden en hoe groot hun
aandeel is in het verkeer. Met de nieuwe verschoningscamera’s is straks het aandeel zero emissie in de hele
stad te meten.
Het aandeel van emissievrije bestelauto’s dat de huidige
milieuzone binnenrijdt, is momenteel 1,20 % (zie tabel
2). Dat lijkt niet veel, maar het is al ruim 2 keer zo hoog
als in 2019. Daarbij is vooral in de laatste maanden
van 2021 een stijging te zien. Dit is waarschijnlijk toe
te schrijven aan de nationale aanschafsubsidie voor
bestelauto’s (SEBA), waardoor de total cost of ownership
(TCO) in steeds meer gevallen positief uitvalt.

2.4 Zero emissie bij
Rotterdamse ondernemers.
In de verschoningsopgave hebben we extra aandacht
voor Rotterdamse ondernemers. Hoeveel emissievrije
logistieke voertuigen er bij Rotterdamse ondernemers
geregistreerd staan, is deels te vinden in de voertuigregistraties van de RDW (tabel 3). De RDW-cijfers geven
goed inzicht in de transitie naar Zero Emissie Stadslogistiek. Het percentage emissievrije bestelauto’s en
vrachtauto’s bij Rotterdamse ondernemers is ongeveer
gelijk aan het landelijk beeld. In de cijfers ontbreekt nog
een deel van de voertuigen die bij Rotterdamse ondernemers in gebruik zijn. Deze kunnen via een leaseconstructie of via een hoofdkantoor elders geregistreerd
zijn. Het beschikbaar krijgen van deze data maakt
onderdeel uit van de landelijke Uitvoeringsagenda
Stadslogistiek.
Het is ook belangrijk om te weten hoe de Rotterdamse ondernemer zich voorbereidt op de invoering van
de ZES-zone in 2025. Uit de Monitor Lichte Bedrijfs
wagens, een onderzoek onder ondernemers in opdracht
van de Rai Vereniging, blijkt dat 28% van de bedrijven
en 52% van de zelfstandigen niet bekend is met Zero
Emissie Stadslogistiek. Daarom heeft de gemeente
Rotterdam het afgelopen jaar een brief gestuurd naar

12

Evofenedex en
Techniek Nederland:
ondernemers op weg
naar zero emissie.

Tabel 2.
Aantal unieke ZE voertuigen en hun aandeel in het totale
logistiek verkeer in de huidige milieuzone.

Bestelauto’s
Techniek Nederland en evofenedex hebben een
onderzoek gehouden onder hun achterban over
het kennisniveau, de communicatie vanuit de
overheid en de verwachtingen voor de toekomst
op het gebied van zero emissie. Hierin geven
ondernemers onder meer aan behoefte te hebben
aan privileges om hun emissievrije voertuigen
rendabeler in te kunnen zetten. Meer reacties vindt
u in het onderzoek Op weg naar zero emissie op
transportlogistiek.nl.

Vrachtauto’s

Aantal unieke
ZE voertuigen

2017

2018

2019

170

243

369

2020*

2021**

735
0,76%

Aandeel ZE
voertuigen in
het totale verkeer

0,18%

0,33%

0,56%

1,20%

Aantal unieke
ZE voertuigen

12

15

15

37

Aandeel ZE
voertuigen in
het totale verkeer

Aandeel
emissievrij in
Nederland

0,14%
0,46%

0,53%

0,62%

0,73%

* data van 2020 is ontoereikend voor analyse.
** data van 2021 loopt tot 1 november 2021.

alle 13.000 Rotterdamse bedrijven die in het bezit zijn
van minimaal één bestelbus. In deze brief legden we
uit voor wie de zone wordt ingevoerd, dat er verschil
lende overgangsregelingen zijn én op welke
manieren we als gemeente Rotterdam ondernemers
kunnen ondersteunen.
In 2022 bekijken we of we in Rotterdam een eigen
Monitor Lichte Bedrijfswagens kunnen uitvoeren om
meer inzicht te krijgen in het perspectief van de Rotterdamse ondernemer. Ook spelen onze buurgemeenten
het komend jaar een belangrijke rol in het bereiken en
informeren van alle ondernemers die net buiten de
Rotterdamse gemeentegrenzen zijn gevestigd.
Verder gaan we meer invulling geven aan het delen
van kennis over bijvoorbeeld het opzetten van de
benodigde laadinfrastructuur.

Tabel 3.
Aantal voertuigen door de RDW geregistreerd
in Rotterdam met het aandeel emissievrij.

Bestelauto’s

Vrachtauto’s

Totaal aantal
voertuigen

Aantal
emissievrije
voertuigen

Percentage
emissievrije
voertuigen

Bedrijfsmatige
registratie

12.260

173

1,41%

Zzp’ers en
particulieren

10.932

11

0,10%

Totaal

23.192

184

0,79%

Bedrijfsmatige
registratie

3590

7

0,19%

Zzp’ers en
particulieren

373

0

0,00%

Totaal

3863

7

0,18%

2.5 Nationale monitoring.
In het kader van de Uitvoeringsagenda Stadslogistiek
(UAS) stelt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) samen met de deelnemende partijen een
monitoringsplan stadslogistiek op. Hierin wordt bepaald
wat landelijk, regionaal en lokaal gemonitord gaat
worden. Jaarlijks rapporteert I&W over de haalbaarheid
(beschikbaarheid van emissievrije voertuigen, logistieke laadinfrastructuur) en betaalbaarheid (ontwikkeling
van de aanschafprijzen, gebruikskosten, financieringsmogelijkheden zoals subsidies) van emissievrij vervoer.
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3. Actieprogramma
gemeente Rotterdam.
Het actieprogramma van de gemeente
Rotterdam omvat 31 acties verdeeld over 11
thema’s. Per actie geven we in dit hoofdstuk
met een grijs- of groentint de huidige status
van die actie aan. Ook lichten we kort toe welke
inspanningen het afgelopen jaar zijn geleverd
en tot welke (tussen-)resultaten dit heeft geleid.
De meeste acties lopen door in de komende
jaren en krijgen dus ook in de volgende
voortgangsrapportages een plek.
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3.1 Convenant ZES.
De gemeente Rotterdam verzorgt de
secretariaatsfunctie en het procesmanagement van
het Convenant ZES Rotterdam. De gemeente is onder
meer het eerste aanspreekpunt, stemt haar activiteiten
af met de convenantpartners, agendeert knelpunten,
rapporteert over de voortgang en stemt af met andere
initiatieven op het gebied van stadslogistiek.

1. Coördinatie van de uitvoering.
Coördineert de uitvoering van de
afspraken uit dit convenant en het
bijhorende actieprogramma.
In uitvoering – Jaarlijks rapporteert de gemeente
over de voortgang ten aanzien van de primaire doelen
en de voortgang van de acties in het convenant. Op
deze manier geven we inzicht in de transitie naar Zero
Emissie Stadslogistiek, in hoe de belemmeringen
die geconstateerd worden ook weer weggenomen
kunnen worden en in de nieuwe kansen die zich daarin
voordoen.

2. Secretariaat.
Voert het secretariaat.
In uitvoering – Op 1 december 2020 is met de
ondertekening van het Convenant ZES Rotterdam een
nieuwe stap gezet op weg naar Zero Emissie Stadslogistiek. Het convenant geeft ook de structuur aan
waarbinnen de gemeente met de convenantpartners
samenwerkt. Zo zijn er het afgelopen jaar 11 thematafels opgezet om daarnaast dieper in te gaan op diverse
relevante thema’s. Ook wordt het platform Logistiek
010 gebruikt om de community te informeren over
actuele ontwikkelingen. Verder is de gemeente voor
iedereen bereikbaar als eerste aanspreekpunt op het
gebied van Zero Emissie Stadslogistiek. Zo hebben
het afgelopen jaar vele ondernemers, initiatiefnemers,
onderzoekers, studenten en geïnteresseerden elkaar
weten te vinden.
Het afgelopen jaar hebben verschillende geïnteresseerde partijen zich gemeld omdat zij aan wilden
sluiten bij het convenant en met eigen acties bij willen
dragen aan onze gezamenlijke doelstelling: efficiënte
en emissievrije stadslogistiek in Rotterdam. Onafgebroken vinden er gesprekken plaats met potentiële
partners; inmiddels bestaat het convenant uit
66 partijen.
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3. Convenantpartners betrekken
bij actiepunten.
Betrekt de ondertekenaars van dit convenant
als klankbord bij de nader uit te werken
actiepunten van de gemeente Rotterdam.
In uitvoering – We betrekken onze convenantpartners op verschillende manieren bij de uitvoering van
Convenant ZES Rotterdam. Via de 11 thematafels worden zij actief betrokken bij onder meer het bepalen van
de grens van de ZES-zone, het verankeren van ruimte
voor logistiek in de omgevingsvisie, het verbeteren
van logistieke verkeersmodellen en de ontwikkeling
van een laadstrategie. Ook halen we nieuwe ideeën en
feedback op bij de jaarlijkse bijeenkomst met convenantpartners tijdens het Logistiek 010 evenement
in december.

Hibin: serious game
bouwlogistiek.
Hibin weet haar achterban op creatieve wijze te
betrekken bij veranderingen in de bouwlogistieke
keten. Samen met TNO, TLN, Hogeschool Rotterdam, Utrecht en Amsterdam, Bouwend Nederland
en een aantal grote bouwbedrijven heeft Hibin de
serious game Bouwlogistiek@Work ontwikkeld.
In de game ervaren deelnemers op een praktische
manier wat de effecten van innovaties in de bouwlogistieke keten zijn. Zelf aan de slag met de game
kan via hibinopleidingen.nl.

4. Lokaal overstijgende knelpunten.
Agendeert gezamenlijke knelpunten voor de
invoering van de Rotterdamse ZES-zone die
niet lokaal kunnen worden opgelost in de
projectgroep van de Uitvoeringsagenda
Stadslogistiek.

Rotterdam is vertegenwoordigd in de landelijke
projectgroep en in twee van de drie werkgroepen.
Rotterdam heeft zich afgelopen jaar onder andere
ingezet om snel duidelijkheid te krijgen over:
• 	Landelijke, werkbare afspraken over
vrijstellingen en ontheffingen;
•
Handhaving van hybride vrachtauto’s;
• 	Handhaving van voertuigen met
een buitenlands kenteken;
• 	Toesnijden van regelgeving, subsidies en
fiscale voordelen zoals MIA/VAMIL op de
gewenste stimulering van emissieloze voer
tuigen voor logistiek;
•	Tijdige beschikbaarheid en betaalbaarheid
van elektrische voertuigen.

3.2 Verkeersmaatregelen.
De introductie van de ZES-zone is ook een fysieke
opgave die van invloed is op het mobiliteitssysteem.
Met de Rotterdamse Mobiliteitsaanpak wordt evenwicht
in de stad gecreëerd; een stad waarin de mens centraal
staat, maar waarin logistiek ook ruimte krijgt.

5. Uitwerking ZES-zone.
De gemeente maakt uiterlijk 1 januari 2022
de uitgewerkte ZES-zone op straatniveau
bekend. Deze uitwerking vormt het uitgangspunt voor het te nemen verkeersbesluit.
Voltooid – In het Convenant ZES Rotterdam zijn
de overwegingen en uitgangspunten voor de omvang
van de ZES-zone uiteengezet. Op basis van hiervan
heeft de gemeente Rotterdam een voorzet gemaakt
van waar de grens van de zone komt te liggen.
Dit voorstel is aan de thematafel Grens ZES-zone
besproken met een aantal convenantpartners en naar
aanleiding hiervan op punten aangepast. Deze aangepaste contour is ter inspraak voorgelegd aan alle
convenantspartijen. De uiteindelijke concept-contour
is in juni 2021 bekendgemaakt en is te raadplegen
via kaartlaag.rotterdam.nl. Deze contour wordt
definitief bij de publicatie van het verkeersbesluit,
waarschijnlijk eind 2023/begin 2024.

In uitvoering – Het centrale actiepunt in de landelijke Uitvoeringsagenda Stadslogistiek (UAS) is de
geharmoniseerde invoering van de ZES-zones in 2025.
Met uniforme landelijke uitgangspunten wordt een lappendeken aan regels tussen de verschillende steden
voorkomen. In het kader van de uitvoeringsagenda
zijn een projectgroep en drie werkgroepen opgericht.
Knelpunten, aandachtspunten maar ook mogelijke
oplossingen worden door Rotterdam ingebracht.
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6. Handhavingssysteem.
Heeft uiterlijk 1 januari 2025 een handhavingssysteem geïmplementeerd om de
emissieklasse van de bestel- en vrachtauto’s
die de zone binnenrijden te controleren.
In voorbereiding – In 2021 is de gemeente
Rotterdam gestart met een aanbesteding voor het
vervangen van de huidige en het realiseren van
nieuwe camera’s met kentekenplaatherkenning, de
ANPR-systemen (automatic numberplate recognition). Deze aanbesteding leidt in 2022 tot een gunning.
De aanbesteding voorziet ook in een ANPR-systeem
om de ZES-zone te handhaven. Daarnaast wordt de
bestaande ontheffings- en handhavingssoftware vervangen. Ook dit moet in 2022 gereed zijn. De nieuwe
software is zo opgebouwd dat functionaliteiten voor
de ZES-zone, zowel ten aanzien van ontheffingen als
ten aanzien van de handhaving, relatief eenvoudig
toegevoegd kunnen worden.

7. Stimulering via RMA/NEM.
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.
In uitvoering – Vanuit de Rotterdamse
Mobiliteitsaanpak (RMA), het Rotterdams
Klimaatakkoord en de Aanpak Nul Emissie
Mobiliteit (NEM) worden verschillende maatregelen
uitgewerkt. Het gaat hierbij om maatregelen die
schone logistiek meer prioriteit geven in het stedelijk
verkeersnetwerk, maar ook maatregelen die meer
ruimte geven aan de fietser en voetganger. Tijdens
de thematafel Logistiek in stedelijk wegennetwerk
zijn de principes uit de RMA gepresenteerd en de
uitwerking daarvan - waaronder een netwerkkaart
- bij de convenantpartners getoetst. Gezamenlijke
conclusie is dat er in de stad ruimte voor logistiek
nodig is om de stad te laten functioneren, maar
hoeveel ruimte en op welke tijdstippen is nog een
zoektocht. De gemeente Rotterdam gaat hiervoor
in 2022 beleid ontwikkelen. De convenantpartners
worden daar uiteraard weer bij betrokken.
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8. Verbetering van de verkeersmodellering.
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.
In uitvoering – De TU Delft ontwikkelt samen
met Significance de Urban Freight Simulator in project ‘Harmony’ (onderdeel van het Europese Horizon
2020 programma). Onderdeel van dit project is de
ontwikkeling van simulatie-instrumenten voor goederenvervoer op tactisch en operationeel niveau.
De implementatie en de praktische toepasbaarheid
van deze modellen wordt verder uitgewerkt in
Rotterdamse toepassingen (zogeheten use cases).
Hierin is het afgelopen jaar het volgende bereikt:
• 	de inzending van een publicatie over een
verkennende toepassing van de Tactical
Freight Simulator (TFS) voor de use case
‘Invoering ZES-zone Rotterdam’. Deze inzending won de prijs ‘Best Research Paper’ op
de prestigieuze Transport Research Board
conferentie (januari 2021);
•	oplevering van een validatierapport waarin
de resultaten van de TFS worden getoetst aan
meetgegevens, met aanbevelingen ter verbetering van de simulator (eerste concept gereed in
juli 2021);
•	oplevering van een prototype Heat Map met
transport-intensiteitspatronen voor de regio
Rotterdam (maart 2021), gepresenteerd bij
de thematafelbijeenkomsten Heat Map en
Laadstrategie en op de conferentie Future of
Charging (14 oktober 2021);
•	bij de uitvraag voor de actualisatie van het algemene verkeersmodel is structureel rekening
gehouden met interface tussen het te actualiseren model en de TFS, zodat de resultaten
over en weer kunnen worden benut;
•	Hogeschool Rotterdam heeft de TFS gebruikt
voor berekening van de footprint van convenantpartner A.S. Watson in project Sherlock;
•	met consortiumpartner Aimsun is gestart met
een Rotterdamse use case voor de Operational
Freight Simulator, waarmee simulaties in meer
detail kunnen worden uitgevoerd. Van belang
voor analyses van de last mile op wijkniveau,
bijvoorbeeld naar het effect van microhubs/
lockers en/of de overschakeling naar LEVV’s
(lichte elektrische vrachtvoertuigen).
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9. Ontwikkeling fiets/LEVV-infrastructuur.
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.
In uitvoering – Aan de thematafel Logistiek in
het stedelijk wegennetwerk is in het kader van de
Rotterdamse Mobiliteitsaanpak samen met de
convenantpartners gekeken naar het logistiek mobili
teitssysteem van de toekomst. Het is duidelijk dat
vrachtauto’s met een volle lading voor één ontvanger
in de toekomst ook hun bestemming moeten kunnen
blijven bereiken. Juist de kleine leveringen gaan in de
toekomst meer gebundeld of met kleinere voertuigen
(LEVV’s) naar hun bestemming. Welke consequenties
dit heeft voor de inrichting van het stedelijk wegennet en de openbare ruimte wordt verder onderzocht.
Daarnaast wordt onder leiding van het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat momenteel het LEV-
kader ontwikkeld (voor lichte elektrische voertuigen).
Dit kader moet ervoor zorgen dat LE(V)V’s veilig
gebruikt kunnen worden in het bestaande stedelijke
verkeer. Rotterdam draagt bij aan de ontwikkeling
van het kader op het vlak van verkeersveiligheid en
stuurt op het optimaliseren van de mogelijkheden
voor gebruik in de logistiek, bijvoorbeeld door
(elektrisch ondersteunde) fietstrailers toe te staan.
De minister heeft recent ook het Kennisinstituut voor
Mobiliteitsbeleid (KiM) opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de kansen en risico’s van LE(V)V’s
in de stedelijke distributie. De beoogde datum voor
inwerkingtreding van het LEV-kader is 1 januari 2023.

3.3 Community Logistiek 010.
Sinds 2014 werken de logistieke sector en de gemeente
Rotterdam vanuit de community Logistiek 010 samen
aan Zero Emissie Stadslogistiek (ZES). In dit platform
worden de krachten gebundeld van bedrijven die goederen vervoeren of laten vervoeren, kennisinstituten,
brancheorganisaties en onderwijsinstellingen. Met de
komst van het Convenant ZES, de nieuwe branding en
positionering van het platform Logistiek 010 en vernieuwde website logistiek010.nl ligt er een goede basis
waarop we de komende jaren verder bouwen aan de
gezamenlijke kracht van deze community.

10. Faciliteren en versterken
platform Logistiek 010.
Faciliteert de community Logistiek 010.
Waar mogelijk zal Rotterdam de community
Logistiek 010 uitbreiden en versterken.
In uitvoering – De gemeente Rotterdam heeft
in haar communicatiestrategie onder meer het doel
gesteld de community Logistiek 010 te versterken
en te verrijken, door nieuwe doelgroepen te bereiken en door de community uit te bouwen met extra
aandacht voor kleine ondernemers. De gemeente
zet een communitymanager en een CRM-systeem in
voor gestructureerd en effectief relatiebeheer.
In 2021 is het aantal leden met bijna 200 gegroeid
(zie tabel 4).
Tabel 4.
Ontwikkeling van het aantal leden Logistiek 010.

Leden
Logistiek 010

2017

2018

2019

2020

2021

1275

1230

1485

1533

1730

11. Kennisdelen.
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.
In uitvoering – De basis voor het delen van
kennis is het platform Logistiek 010. Dit platform
heeft drie functionaliteiten.
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Picnic: logistiek
en veiligheid.
Elke dag verzamelen de voertuigen van Picnic
data om de bedrijfsvoering efficiënter en veiliger
te maken. Op het online evenement van Logistiek
010 in december 2020 stelde Picnic voor om die
data met de gemeente Rotterdam te delen en zo
de verkeersveiligheid in de stad te verbeteren. Ook
is Picnic het afgelopen jaar via het netwerk van
Logistiek 010 met andere partijen uit de sector
in gesprek geweest om van elkaar te leren op het
gebied van logistiek en veiligheid. Wat Picnic nog
meer met data kan is te zien op blog.picnic.nl.

1.	Community: een interactieve community waarbij het halen en brengen van kennis centraal
staat, samenwerking wordt gestimuleerd,
vraagstukken worden gedeeld en partijen
worden aan elkaar verbonden.
2.	Kennishub: een platform gericht op informeren,
stimuleren en inspireren. Actuele informatie
rondom ZES, actuele subsidies en voorbeeldcases over slimme en schone logistiek worden
gedeeld. Niet alleen door de gemeente, maar
juist ook vanuit de community.
3.	Loket: een plek gericht op ondersteuning en
advies. Bijvoorbeeld persoonlijk advies door
een zogeheten logistiek makelaar over de
mogelijkheden voor het aanschaffen van een
nieuwe elektrische bedrijfsauto en bijhorende
subsidiemogelijkheden, maar ook advies over
de mogelijkheden om aan te sluiten bij Ecostars
of om convenantpartner te worden .
We zetten diverse middelen in voor een zo groot
mogelijk bereik: social media, webinars, nieuwsbrieven, logistiek010.nl en evenementen. Daarnaast
maken we gebruik van de gemeentelijke kanalen,
zoals Rotterdam Elektrisch, Ondernemen010,
010 Duurzame stad en de Rotterdamse onder
nemersbalie. Ook maken we dankbaar gebruik van
de externe kanalen van onze convenantpartners
en organisaties uit hun netwerk. Verder werken we
samen binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de Verkeersonderneming
en sluiten we aan bij de landelijke communicatie
vanuit het Rijk.

19

12. Communicatie eigen acties
en voortgang.
Communiceert over eigen acties en
voortgang van het convenant en over het
Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.
In uitvoering – Nieuws over acties, over de
voortgang van Convenant ZES en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek delen we via de
community Logistiek 010. De presentatie van deze
voortgangsrapportage vindt plaats op de jaarlijkse
bijeenkomst van Logistiek 010. Zo is voor iedereen
open en transparant te zien wat de voortgang is op
weg naar ZES.

3.4 Inkoop en
opdrachtgeverschap.
Ook in de rol van opdrachtgever kan de gemeente de
inzet van uitstootvrij vervoer in de stad stimuleren. Door
maatschappelijk verantwoorde inkoop en aanbestedingen geven we het goede voorbeeld. We stimuleren
innovatie en ondersteunen ondernemers die stappen
zetten op weg naar nul.

13. Inkoop en aanbestedingen.
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.
In uitvoering – Zero emissie speelt een steeds
grotere rol binnen duurzaam inkopen en aanbesteden. Zo heeft de gemeente Rotterdam een afwegingskader ontwikkeld dat rekening houdt met de
beschikbaarheid, ontwikkeling en meerkosten van
emissievrij vervoer. Dit kader wordt nu actief toegepast bij inkoop en aanbestedingen. De volgende
stap is het meten en rapporteren van de resultaten
die we hiermee bereiken. Dankzij de EU-richtlijn
Schone Voertuigen worden in 2022 de prestaties
van alle aanbestedende diensten inzichtelijk. Tot
slot is het uitwisselen van kennis en ervaringen
rondom inkoop en aanbesteden ook onderwerp
van de thematafel Inkoop.

14. Eigen wagenpark.
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 vuilniswagens)
uiterlijk in 2030 emissievrij rijden.
Deze doelstelling geldt voor het gehele
gemeentelijke wagenpark.

Breytner maakt
emissievrije
inkoop mogelijk.
De gemeente Rotterdam fungeert als
‘launching customer’ voor emissievrije levering
van betonstraatstenen. Leverancier Struyk
Verwo brengt de materialen naar de rand van
Rotterdam, waarna transportdienstleverancier
en convenantpartner Breytner de materialen
emissievrij en op afroep naar de bestemming in de
stad brengt. Zo wordt de logistiek emissievrij én
efficiënter tegelijk.

In uitvoering – De Aanpak Nul Emissie
Mobiliteit richt zich, behalve op verschoning van
het goederenvervoer in de stad, ook op verschoning
van het eigen wagenpark van de gemeente. Voor de
transitie in de komende jaren is het Meerjarenplan
2020-2023: Op weg naar een emissieloos wagenpark vastgesteld. In het plan is een onderverdeling
gemaakt in lichte en zware bedrijfswagens en een
aantal speciale voertuigen. De tussenstand op
1 november 2021 is te zien in tabel 5.

Tabel 5
Tussenstand emissievrij eigen wagenpark.
Totaal aantal
voertuigen

Aantal emissie
vrije voertuigen

Percentage emissievrije voertuigen

Bestelauto’s licht (<2,5t)

152

41

27,0 %

Bestelauto’s zwaar (>2,5t)

375

5

1,3 %

Vrachtauto’s

143

3

2,1 %

Aantal en aandeel emissievrije voertuigen in het eigen wagenpark van de gemeente
Rotterdam op 1 november 2021

december 2021
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3.5 Ruimtelijk beleid,
regulering en vergunningen.
De invoering van de ZES-zone is een harde stok achter
de deur. Om dit haalbaar te maken, moet wel aan een
aantal randvoorwaarden worden voldaan. Zo moet er
onder andere voldoende ruimte beschikbaar zijn voor
logistieke funties. Ruimtelijk beleid en richting geven bij
vergunningverlening moeten de logistieke sector helpen
om de transitie naar slimme en schone stadslogistiek te
kunnen maken.

15. Eigen kennis delen.
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.
In voorbereiding – Dit jaar hebben we ons
beperkt tot algemene communicatie over de ingebruikname van nieuwe uitstootvrije voertuigen,
zoals twee soorten elektrische vuilniswagens. We
bekijken nu hoe we deze actie in 2022 breder in
kunnen vullen.

16. Opdrachtgeverschap.
Stimuleert efficiënt en emissievrij materiaaltransport en de inzet van emissievrij
materieel bij projecten als opdrachtgever.
In uitvoering – Maatschappelijk verantwoord
opdrachtgeverschap wordt door de gemeente
Rotterdam op verschillende manieren in de praktijk
gebracht. Onder actie 13 staat toegelicht hoe we
dat doen.

17. Omgevingsvisie en beleid.
Onderschrijft in haar ruimtelijk beleid
(omgevingsvisie) het belang van ruimte
reserveringen voor het realiseren van
logistieke faciliteiten zoals logistieke hubs.
In uitvoering – In de concept-omgevingsvisie zijn rondom de ZES-zone zoekgebieden voor
stadslogistiek aangeduid. Dit betekent dat bij herontwikkeling van die gebieden stadslogistiek concreet in de integrale afweging wordt meegenomen.
De zoekgebieden zijn getoetst bij de convenantpartners aan de thematafel Ruimte voor logistieke
functies. De verwachting is dat de Rotterdamse omgevingsvisie op 1 januari 2022 vastgesteld wordt.
De volgende stap is in kaart brengen waar de vraag
naar logistiek vastgoed zit, hoe groot die vraag is en
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welke logistieke functies erbij horen. Dit onderzoek
doen we in samenwerking met TNO en BCI. We verwachten de resultaten in 2022. Met deze resultaten
kan de gemeente Rotterdam gerichter ruimtelijk
beleid ontwikkelen.

18. Gebiedsontwikkeling.
Onderzoekt de mogelijkheid om eisen
te stellen aan logistieke voorzieningen in
gebiedsontwikkeling, die emissievrije en
efficiënte logistiek bevorderen.
In voorbereiding – Door de fysieke uitwerking
van de logistieke exponenten uit de omgevings
visie landen deze onderwerpen integraal in de stad.
Onderwerpen als logistieke hubs, ontkoppelpunten,
logistieke eisen aan panden en gebouwen én
natuurlijk de ontwikkeling van passende infrastructuur worden zo geïntegreerd in de stad. De dialoog
over deze onderwerpen voeren we aan de thematafel Ruimte voor logistieke functies. Rotterdam wil
in 2022 beleid gaan ontwikkelen voor de eisen aan
logistieke voorzieningen in gebiedsontwikkeling.

Dura Vermeer:
circulaire hub en
elektrische levering.
In de regio Rotterdam is op 4 maart 2021 officieel
de circulaire bouwhub geopend. De Dura Vermeer
Urban Miner is een vaste plek voor duurzame
bouwlogistiek, maar ook een plek om gebruikte
bouwmaterialen, gebouwelementen en onderdelen
tijdelijk op te slaan, te bewerken en een nieuwe
bestemming te geven. Op de bouwhub komen
opslag en transport uit de hele regio bij elkaar.
Hiervandaan wordt alle binnenstedelijke logistiek
elektrisch opgepakt waardoor de CO2-uitstoot nog
verder wordt gereduceerd. Lees er alles over op
duravermeer.nl.
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19. Regulering Bouwlogistiek.
Werkt aan regulering van bouwlogistiek,
gebaseerd op kennis die is opgedaan met
de subsidieregeling bouwlogistiek.
In uitvoering – Met de resultaten van de projecten die worden uitgevoerd met subsidie uit de
regeling voor bouwlogistiek, wordt verkend hoe de
bouwlogistiek verder te reguleren is. Dit doen we
ook in regionaal verband, onder meer met inzet van
de provincie Zuid-Holland, het Rijk en MRDH in het
MoVe-programma (mobiliteit en verstedelijking).
Adviesbureau BCI helpt met het vaststellen van het
wettelijke kader waarmee bouwlogistiek verder is
te reguleren, bijvoorbeeld door het hanteren van
BLVC-kaders (bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie).

3.6 Ecostars.
Met het Ecostars-programma helpt de gemeente
Rotterdam ondernemers op weg naar schone en slimme
logistiek. Door middel van een waarderingssysteem met
sterren wordt inzichtelijk hoe goed een ondernemer op
weg is naar een duurzaam wagenpark en voorbereid is
op de ZES-zone. De logistiek makelaars van Ecostars
geven uitleg over de ZES-zone, ze kijken samen met ondernemers naar de TCO van elektrische bestelauto’s en
ze informeren ondernemers over de mogelijke subsidies.

20. Verduurzamen met Ecostars.
Biedt ondersteuning en advies bij verduurzaming van bedrijfswagenparken, helpt
mee het aantal leden te vergroten en helpt
bestaande leden richting een extra ster.
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In uitvoering – Met het programma Ecostars
geeft de gemeente Rotterdam ondersteuning en
advies aan bedrijven op het gebied van verduurzaming van bedrijfswagenparken en efficiënte
logistiek. In 2021 lag de focus op kleine bedrijven
die actief zijn binnen de ZES-zone. In totaal zijn er
in 2021 meer dan 170 adviesgesprekken gevoerd en
staat de teller op 557 Ecostars-leden.

21. Criteria binnen Ecostars.
Evalueert tweejaarlijks om – in lijn met de
introductie van de ZES-zone in Rotterdam
en regiogemeenten – de criteria aan
te scherpen.
In uitvoering – In 2021 is het Ecostarsprogramma vernieuwd en is de waardering aan
gescherpt. Door de aankondiging van de ZES-zone
is de verduurzamingsopgave voor ondernemers
die actief zijn in de ZES-zone anders dan die voor
ondernemers die vooral rondom de stad rijden.
Daarom is onderscheid gemaakt tussen Ecostars
City en Ecostars Road.
•	Ecostars City. Voor alle bedrijven (zzp’er tot
multinational) die met bestel- en vrachtauto’s
rijden in de stad Rotterdam binnen de
ZES-zone.
•	Ecostars Road. Voor alle bedrijven die met
bestel- en vrachtauto’s op de wegen rond
Rotterdam rijden.
Met het oog op de ZES-zone is binnen Ecostars
City emissievrij de norm. Brandstofaangedreven
voertuigen worden in dit sterrensysteem niet meer
gewaardeerd. Bij Ecostars Road, waarbij het wagenpark van de bedrijven buiten de stad voor lange af
standen wordt ingezet, is de transitie naar uitstootvrij minder ver. In dit programmaonderdeel wordt
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een voertuig op schone brandstof nog wel gewaardeerd. Maar een bedrijf krijgt pas een maximale
waardering als het volledige wagenpark bestaat uit
Euro VI voertuigen (zie tabel 6).
Tabel 6.
Aantal bedrijven met een waardering
van een, twee of drie sterren.
City

Road

1 ster

288

144

2 sterren

35

61

3 sterren

4
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3.7 Logistieke hubs.
In veel logistieke processen kunnen hubs bijdragen
aan efficiënte en emissievrije stadslogistiek. Het
stimuleren van logistieke hubs verdient daarom de
nodige aandacht.

22. Logistieke ontkoppelpunten (LOP’s).
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.
In voorbereiding – De gemeente Rotterdam
verkent eerst, samen met leveranciers, de mogelijkheden van pilots binnen lopende contracten,
omdat het beschikbaar stellen van eigen terreinen
ingrijpende gevolgen kan hebben voor de bedrijfsvoering. Dit heeft nog geen concrete resultaten
opgeleverd.

23. Hubnetwerk.
Werkt samen met andere overheden, de
Verkeersonderneming en kennisinstellingen
aan instrumenten om een hubnetwerk te
kunnen opschalen.
In uitvoering – De gemeente brengt de vraag
naar logistieke ruimte en het aanbod van bedrijfsruimte samen door bedrijven met elkaar in contact
te brengen. Daarnaast onderzoeken we samen met
de Verkeersonderneming de mogelijkheid voor een
digitale interactieve kaart waar vraag en aanbod op
een eenvoudige manier bij elkaar gebracht wordt.
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DHL Express: een
netwerk van cityhubs.
In Rotterdam heeft DHL Express een cityhub
waarvandaan er dagelijks zeven routes gereden
worden met cargobikes. Zo wordt een groot deel
van de binnenstad emissievrij beleverd. DHL
Express is momenteel op zoek naar een tweede
locatie waardoor de mogelijkheid ontstaat om op
te schalen naar 12 cargobikeroutes in Rotterdam.

25. Controle PHEV in de ZES-zone.
Zal in het geval van proefnemingen om
binnen de ZES-zone plug-in hybride voer
tuigen real-time te controleren op gebruik
van emissievrije aandrijving, deelnemen
aan evaluaties vanuit het oogpunt
van handhaving.
In uitvoering – De volgende fase is het uitvoeren van een ‘Proof of Concept’ (PoC). De gemeente
Rotterdam denkt en werkt ook in deze fase mee.
Het bestaande handhavingssysteem voor de
huidige milieuzone Rotterdam wordt hierbij ingezet.

3.9 Zero emissie pilots.
3.8 Plug-in hybride voertuigen
(PHEV).
Met een volledig emissievrij voertuig mag je altijd de
stad in rijden. Plug-in hybride vrachtauto’s zijn in de
ZES-zone toegestaan tot 1 januari 2030 mits zij aantoonbaar emissievrij rijden binnen de zonegrenzen. In
Rotterdam bestaat al een ANPR-cordon (automatische
kentekenplaatherkenning – de huidige milieuzone)
waarmee de gemeente Rotterdam medewerking verleent aan een onderzoek van de Topsector Logistiek om
de benodigde technieken in de praktijk te testen.

24. Mogelijkheden PHEV in de ZES-zone.
Participeert in de betreffende werkgroep
van de Uitvoeringsagenda Stadslogistiek
die de mogelijkheden onderzoekt om
plug-in hybride voertuigen toegang te
verlenen tot de ZES-zone.
Voltooid – Plug-in hybride (PHEV) vrachtwagens hebben volgens de Uitvoeringsagenda
Stadslogistiek tijdelijk toegang tot de Zero Emissie
Zone als zij daar aantoonbaar en handhaafbaar
emissievrij rijden. In opdracht van de Topsector
Logistiek is een verkenning uitgevoerd naar de
juridische, operationele en technische mogelijkheden voor deze handhaving. Rotterdam is betrokken
geweest bij de uitvoering van deze verkenning.
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Emissievrije logistiek in Rotterdam vraagt om een
nieuwe, betere en schonere manier van werken. Aan
de verscheidenheid aan acties in het Convenant ZES
Rotterdam is te zien dat op allerlei gebieden stappen
worden gezet. Veel van de benodigde innovaties worden
eerst op kleine schaal getest in pilots. Daarin probeert
de gemeente op allerlei manieren bij te dragen en
initiatieven te ondersteunen.

26. Pilots.
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).
In uitvoering – Het afgelopen jaar heeft de
gemeente Rotterdam onder meer de volgende pilots
ondersteund:
•	de gemeente fungeert als launching customer voor ZE-levering van betonstraatstenen.
Hiervoor zet leverancier Struyk Verwo een
transportdienstleverancier in die een volledig
elektrische stenentrailer gebruikt;
•	de gemeente doet als bedrijfsafval inzamelende partner mee in het White Label initiatief van
convenantpartners PreZero en Renewi. Gestart
begin augustus 2021;
•	in de Green Business Club Rotterdam Centrum
heeft de gemeente als gebruiker van kantoorpanden in het gebied deelgenomen aan de
startbijeenkomst ter verduurzaming van de
bedrijfsvoering (en dan specifiek de stadslogistieke component);
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•	vanuit de thematafels heeft de gemeente
haalbaarheidsstudies in gang gezet voor pilots
met betrekking tot asset sharing (het delen van
voorzieningen) op het gebied van (micro)hubs/
lockers en oplaadvoorzieningen.

GreenCollective:
PreZero, Renewi
en de gemeente
Rotterdam.
Met gezamenlijke wagens en gecombineerde
inzamelroutes afval ophalen, dat is het
GreenCollective. Namens PreZero, Renewi en de
gemeente Rotterdam komt er in de binnenstad nog
maar één wagen langs. Zo kun je samenwerken én
je klanten behouden. Ook meedoen?
Kijk op green-collective.nl!

3.10 Subsidies.
Met de gemeentelijke subsidieregelingen worden
ondernemers geholpen om de eerste drempel over
te komen naar efficiëntere en schonere logistiek. De
subsidieregeling bouwlogistiek is dit jaar verlengd en
aangepast zodat meer projecten in aanmerking komen
en de subsidieregeling Lab ZES wordt eind dit jaar geëvalueerd om de toegankelijkheid van de subsidie voor
kleine ondernemers te waarborgen. Ook worden ondernemers ondersteund bij het aanvragen van nationale en
internationale subsidies.

27. Subsidieregeling bouwlogistiek.
Voert de subsidieregeling voor ritreductie
en emissievrij transport voor bouwlogistiek
woning- en utiliteitsbouw uit.
In uitvoering – De subsidieregeling Stimulering ritbesparing in de bouwlogistiek 2019-2021
heeft een besparing opgeleverd in de logistiek
voor zes bouwprojecten in Rotterdam. De ingezette
maatregelen bij deze bouwprojecten zijn samen
goed voor een gezamenlijke reductie van 5.300
ritten. Ook waren er 2.350 ritten emissievrij. De
totale CO2-reductie komt daarmee op 560 ton. Ook
is 1.700 kg NOx minder uitgestoten en 50 kg PM10.
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Daarnaast heeft de subsidieregeling bijgedragen
aan een positieve mindset binnen de bouwwereld.
De noodzaak voor efficiënte en emissievrije bouwlogistiek wordt steeds sterker gezien. De aangelegde
voorzieningen (zoals bouwhubs) en de ervaringen
die met de subsidie zijn opgedaan zijn ook waardevol voor aankomende bouwprojecten.
Het resterende subsidiebudget van € 650.000 is
ingezet voor de nieuwe subsidieregeling 2021-2023,
die sinds 1 juli 2021 van kracht is. De vernieuwde regeling is aangepast aan de hand van de leerpunten
van de eerdere regeling. Zo is het minimumaantal
bespaarde ritten verlaagd van 100 naar 50 en kan
ook aantoonbare besparing van personeelsvervoer
naar de bouwplaats worden opgevoerd.

28. Subsidieregeling Lab ZES.
Zet financiële middelen (als cofinanciering
of in een vorm van subsidie) in voor stimu
lering van ritreductie, emissievrij transport
en infrastructuur voor energievoorziening.
In uitvoering – De subsidieregeling Lab ZES
2020-2024 heeft in het eerste jaar vier projecten
ondersteund voor een gezamenlijk subsidiebedrag
van € 210.000. Er zitten nog zeven projecten in
de aanvraagprocedure. De vier gehonoreerde
projecten zijn vernieuwende logistieke concepten – van een op maat gemaakt bakfiets tot een
logistieke hub – en komen allen ten goede aan het
mkb in Rotterdam. Om de kennis die is opgedaan
in deze projecten verder te verspreiden, werken de
subsidieontvangers mee aan artikelen, showcases
en webinars. Daarnaast worden de maatschap
pelijke effecten onderzocht binnen het Smart
Urban Mobility Meta Lab (SUMMALab).
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Bart at work:
een vernieuwend
concept.
Een complete livestreamstudio in een bakfiets,
dat is een vernieuwend concept. Bart at work laat
zien dat bakfietsen niet alleen geschikt zijn om
pakketten te bezorgen; met een beetje creativiteit
is het een nieuwe basis voor je onderneming. Bart
legt zijn complete innovatieproces vast op video:
van idee tot realisatie. Bekijk de video van The
Broadcast Bike op bartatwork.com.

29. Hulp bij subsidieaanvragen
nationaal en Europees, o.a. DKTI.
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.
In uitvoering – In 2021 heeft de gemeente
Rotterdam voor de DKTI-3 regeling drie verschillende projecten ondersteund door middel van
een letter of support. Twee projecten die bestaan
uit emissievrij zwaar transport in Rotterdam zijn
gehonoreerd. Het derde project is nog in afwachting van goedkeuring. De gemeente schreef ook
ondersteuningsbrieven voor verschillende nationale
en Europese subsidieprojecten die bijdragen aan de
doelstellingen uit het Convenant ZES Rotteredam.
Hulp bij het aanvragen van de nationale aanschafsubsidie voor elektrische bestelauto’s (SEBA) is
een vast onderdeel van het adviesgesprek van de
logistiek makelaar binnen het Ecostars-programma.
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3.11 Infrastructuur voor
energievoorziening.
Voor schone stadslogistiek is schone energie en een
bijpassend netwerk nodig. Of er nu een keus wordt
gemaakt voor thuis, op de zaak, bij de klant of onderweg
laden, er is op al die plekken voldoende laadinfrastructuur en capaciteit nodig. Via verschillende werkgroepen
van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur wordt
zowel landelijk als op regionaal niveau gewerkt aan
deze opgave. Voor de stad Rotterdam is het afgelopen
jaar een eigen laadstrategie opgesteld.

30. NAL.
Levert inbreng voor de Nationale Agenda
Laadinfrastructuur en bij pilots met laadinfra
voor stadslogistiek.
In uitvoering – Als onderdeel van het Klimaatakkoord is de Nationale Agenda Laadinfrastructuur
(NAL) opgesteld. Met de NAL wordt de ontwikkeling en aansluiting van laadinfrastructuur voor
elektrisch rijden op landelijk en regionaal niveau
gecoördineerd. De gemeente Rotterdam is via de
NAL actief lid in zowel de landelijke werkgroep als
in de werkgroep van de vier grote steden. Op dit
moment werken de leden van de NAL onder meer
aan prognosekaarten om duidelijk te krijgen waar
en hoe groot de laadvraag voor logistiek gaat zijn.
Ook ontwikkelen ze een landelijke aanpak specifiek
voor bedrijventerreinen. De Spaanse Polder is een
van de zes bedrijventerreinen die binnen de landelijke werkgroep onderzocht wordt. Verder wordt
gekeken naar creatieve oplossingen waarbij
gebruik gemaakt wordt van restcapaciteit, bijvoorbeeld van het metrosysteem of van gemalen.
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31. Laadstrategie.
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 aan
gedreven voertuigen en waterstof-elektrisch
aangedreven voertuigen voor het
zwaardere segment.
In uitvoering – Het afgelopen jaar is hard
gewerkt aan een strategie (Positief geladen) om de
transitie naar elektrisch vervoer met bijpassende
laadinfrastructuur te faciliteren en te versnellen.
Deze strategie is eerst getoetst bij de convenantpartners aan de thematafel Laadstrategie en is
vervolgens rond de zomer 2021 vastgesteld door
het Rotterdamse college. In de strategie wordt
gekeken naar alle voertuigen, van kleine LEV’s tot
groot materieel in de bouw en scheepvaart. Het
uitgangspunt daarbij is dat laadinfrastructuur geen
belemmering mag vormen voor de overstap naar
uitstootvrij vervoer.
Voor het logistieke segment is het een vereiste dat
de laadinfrastructuur op tijd en met voldoende
capaciteit gerealiseerd wordt. Daarom is dit najaar
het project Logistiek laden van start gegaan. Een
concrete invulling van de laadstrategie met als kern
het voorspellen van de laadbehoefte, het wegnemen van belemmeringen en het monitoren van
de voortgang.
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4. Actieprogramma
Convenantpartners.
De invoering van de ZES-zone is voor de
gemeente en voor alle partijen in de stad
een grote en complexe opgave. Daarom
werken gemeente, ondernemers en
vertegenwoordigers van elk logistiek segment
(vers, stukgoederen, afval, express & pakketten,
facilitair & service en bouw) samen in het
Convenant ZES Rotterdam. Aanvullend spelen
verschillende organisaties een ondersteunende
rol bij deze opgave. Alle partners dragen met
één of meerdere acties bij aan het behalen van
de ZES-doelstelling.
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Het afgelopen jaar zijn tien nieuwe partijen aangesloten
bij het convenant. Zes van deze partijen geven ook al
een update over de status van hun acties: RTR Holland,
Shell, TotalEnergies, Zegro, Groen-aannemingsbedrijf
Punt BV en Q Park. Vier andere partijen zijn in november
2021 aangesloten en geven in 2022 de eerste update
over hun acties: Baas B.V., Hubbel, Joulz en M. de Koning
Autobedrijven B.V. Hun acties zijn te vinden op
logistiek010.nl. Eén partij ontbreekt in deze monitoring:
DLG Distribution. De distributietak van DLG is overgenomen door Cornelissen.

Kennisdeling & communicatie.

Laadinfrastructuur.

Wat opvalt, is dat de brancheorganisaties in het convenant erg actief zijn. Hun leden zijn ook kritisch; een deel
denkt dat nul emissie in 2025 ook met de overgangsregelingen niet haalbaar is. Grotere bedrijven met veel
bestelauto’s willen graag hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, snel overstappen op emissievrij
rijden en daar graag over communiceren. Het gebrek
aan fysieke bijeenkomsten (veroorzaakt door COVID-19
maatregelen) wordt regelmatig genoemd als beperkende factor bij het verder verspreiden van de opgedane
kennis en ervaring.

De beschikbaarheid van laadinfrastructuur is een vereiste om emissievrije stadslogistiek mogelijk te maken.
Om te zorgen dat belemmeringen op tijd weg worden
genomen, werken de gemeente Rotterdam en Stedin
nauw samen. De komende jaren wordt duidelijk waar de
belemmeringen zitten en hoe deze aangepakt kunnen
worden.

4.1 Voortgang acties.

Voertuigen inzet & techniek.

De 66 convenantpartners hebben samen 364
acties opgesteld om bij te dragen aan de gezamenlijke
doelstelling; nul inefficiënte ritten, nul uitstoot en nul
opstoppingen. In bijlage I wordt voor ieder van deze
acties een statusupdate gegeven. Alle acties zijn aan
één of meerdere categorieën gekoppeld en op de
volgende pagina’s in één overzicht weergegeven. Zo is
per partner en per categorie te zien hoe het staat met de
voortgang van de acties.

4.2 Algemene beschouwing en
indruk voortgang acties.
Het algemene beeld is dat de convenantpartners hun
acties voortvarend oppakken. Het komt regelmatig voor
dat acties die een jaar geleden nog vooruitstrevend
waren, inmiddels de norm zijn geworden in de
dagelijkse werkzaamheden. Ook valt het op dat
convenantpartners veelvuldig de samenwerking zoeken
met elkaar. Het convenant bewijst alleen al hiermee
dat het van meerwaarde is voor alle deelnemers. De
terugkoppeling van de convenantpartners bevat ook
veel kwalitatieve feedback over hoe de transitie zich
voltrekt én over de uitdagingen die ze op verschillende
terreinen tegenkomen.
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De bereidheid om te investeren in emissievrije voertuigen verschilt tussen de lichtere en zwaardere segmenten. Verschillende partners laten zien dat vrachtfietsen
en LEVV’s goed passen en rendabel in te zetten zijn in
Rotterdam. Grote bedrijven en koplopers durven de komende jaren te investeren in voornamelijk lichte voertuigen. Voor zware voertuigen zijn vaak nog geen alternatieven of nog geen alternatieven met een positieve total
cost of ownership (TCO) beschikbaar. Voertuigfabrikanten (OEM’s – original equipment manufacturers) laten
wel weten dat er in 2022 nieuwe emissievrije modellen
in het zware segment beschikbaar komen.

Supplychains, hubs & bundeling.
De groei van het (logistieke) verkeer, het veranderende
mobiliteitssysteem en de introductie van de ZES-zone
hebben steeds meer invloed op hoe het logistieke systeem wordt vormgegeven in de stad. Waar tot nu toe iedereen zijn eigen bedrijfsvoering optimaliseerde, staan
partijen nu meer open voor samenwerking, bijvoorbeeld
in white label initiatieven.
Tegelijk ontstaan er steeds meer hubs, zowel in de stad
als langs de randen van de ZES-zone. Vaak worden hubs
ook gecombineerd met meer service en met aanvullende diensten. De beschikbaarheid en betaalbaarheid van
logistiek vastgoed is hierin nog een aandachtspunt.
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Financieel.
De overstap naar emissievrije voertuigen is vaak een
financiële afweging. Er ontstaat meer interesse in
leaseconstructies en andere financieringsmodellen.
Ook is de invloed te zien van subsidieregelingen als
SEBA voor de aanschaf van lichte bedrijfsvoertuigen
en DKTI voor proeftuinen, experimentele ontwikkeling
en learning by using-projecten.

Aanbesteding, inkoop en
opdrachtgeverschap.
Het toepassen van criteria voor zero emissie lijkt goed
te werken. Opdrachtnemers kunnen en durven te investeren op het moment dat het door opdrachtgevers ook
financieel wordt gewaardeerd. In 2022 wordt duidelijk
welke veranderingen de EU-richtlijn Schone Voertuigen teweegbrengt. Aanbestedende partijen gaan daar
komend jaar over rapporteren.

Parcls

ABB

Picnic

ABN AMRO

Plus Retail bv

AS Watson

PostNL

Bam Infra

PreZero

Berser

Q Park

Bouwend Nederland

RAI vereniging

Breur Ijzerhandel

Renault Nederland

Breytner

Renewi

Cityhub

Roadrunner

Cornelissen

RTR Holland

Cycloon

Shell

De Buren

SNEL Shared Logistics

DHL Express

Snelweg Transport

Dixi Sanitary Services B.V.

Stedin

DPD

Techniek Nederland

Dura Vermeer Bouw Zuid West BV

Tevva

ERA Contour

Thermo King

Erasmus MC

TLN

Euser

TotalEnergies

Evofenedex

Urban Department Store

Groen-aannemingsbedrijf Punt BV

Van Dorp

Groencollect

Van Leeuwen Truckservice

HAVI logistics

Van Mossel

HEMA DC

Van Wijnen West

HIBIN

VDL

Hogeschool Rotterdam

VNO-NCW Rotterdam & regio Rijnmond

J.P. van Eesteren

VolkerWessels Bouwmaterieel

LessGo

Zegro

MAN Truck & Bus

Aanbesteding,
inkoop & opdrachtgeverschap

Financieel

Laadinfrastructuur

Supply chain,
hubs & bundeling

Legenda.

MKB Rotterdam Rijnmond
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Voertuigen inzet
& techniek

Kennisdeling
&communicatie

Aanbesteding,
inkoop & opdrachtgeverschap

Financieel

Laadinfrastructuur

Supply chain,
hubs & bundeling

Voertuigen inzet
& techniek

Kennisdeling
&communicatie
Gemeente Rotterdam

		

Actie(s) voltooid.

Mondial Movers

		

Actie(s) in uitvoering.

P. van der Velden e-mobility

		

Actie(s) in voorbereiding.
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		Actie(s) nog niet gestart / Geen statusupdate ontvangen.
-		

Geen actie in deze categorie.
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Bijlage 1 Acties
Convenantpartners.
ABB.
1. Organiseert samen met de gemeente Rotterdam en
andere convenantpartners eens 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.
Nog niet gestart – Als onderdeel van het Klimaat
akkoord is de Nationale Agenda Laadinfrastructuur
(NAL) opgesteld. Met de NAL wordt de ontwikkeling
en aansluiting van laadinfrastructuur voor elektrisch
rijden op landelijk en regionaal nivea.
2. Kan helpen met financiering om de realisatie van
laadinfrastuctuur te vergemakkelijken.
Nog niet gestart – ABB kan zelf helaas geen
financiering bieden, maar wel meedenken om de
aanschaf van laadinfrastructuur te vergemakkelijken.
Zodra er een concrete vraag is, denkt ABB graag mee.
3. 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.
In voorbereiding – ABB is geen logistieke partij
maar de laadinfrastructuur kan gedeeld worden. Met
partners kan ABB nadenken over ‘multigebruik’ van
de laadinfrastructuur die eventueel door een derde
partij geëxploiteerd kan worden. ABB kan laders
leveren met een voltage van 150V tot 920V; daardoor
kan je met 1 lader personenauto’s, bussen én vrachtwagens opladen. Ook heeft ABB de communicatie
tussen voertuig en laadinfra met zeer veel producenten afgestemd, zodat bijna ieder voertuig kan laden
bij ABB laadinfra.
4. Acteert als contactpersoon naar EV-fabrikanten en
realiseert in samenwerking met die fabrikanten plugand-play voertuig-laadinfra-combinaties.
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In uitvoering – De auto-industrie, maar ook
producenten van vrachtwagens en zware apparatuur
komen bij het ABB E-mobility Innovation Centre in
Delft hun voertuigen testen met de laadinfrastructuur
van ABB.
5. 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.
In uitvoering – ABB kan de juiste partners
aandragen zodat ze samen kunnen optrekken in
de genoemde segmenten. ABB doet al mee aan
verschillende pilots voor bijvoorbeeld city hubs.
6.Heeft kennis en producten om de impact van ZES op
het lokale elektriciteitsnetwerk te optimaliseren.
In uitvoering – Het productportfolio van ABB
biedt naast de laadinfrastructuur ook software-oplossingen, zowel op het gebied van laadinfrastructuur
als op het gebied van producten en diensten binnen
de gebouwde omgeving. Ook kan ABB optrekken met
partners die een rol spelen op bijvoorbeeld de onbalans- en/of elektriciteitsmarkt.
7. Heeft kennis en producten in portfolio om voor logistieke bedrijven en hubs de toegang tot de flexibele
elektriciteitsmarkten te realiseren.
In uitvoering – Het product portfolio van ABB
behelst naast de laadinfrastructuur ook software
oplossingen voor Solutions, zowel op het gebied van
de genoemde laadinfrastructuur alsmede producten/
diensten binnen de gebouwde omgeving. Ook kan
ABB hier met partners optrekken die een rol spelen op
bijvoorbeeld de onbalans- en/of elektriciteitsmarkt.
8. Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het
gebied van emissievrije stadslogistiek met de sector,
o.a. via de community Logistiek 010.
In uitvoering – ABB doet dit onder meer via het
Future of Charging symposium 2021, heeft al veel
contacten bij bijvoorbeeld de gemeente Rotterdam en
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doet mee aan elektrificatie van het wagenpark van de
gemeente voor vuilniswagens, veegwagens en ander
gemeentelijk vervoer.
9. C
 ommuniceert naar leden/achterban/partners over
eigen acties en voortgang van het convenant en over
het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.
In voorbereiding

Eigen transitie.
Binnen ABB bestaat het wagenpark vooral uit personenauto’s. Onlangs is het programma E-fleet uitgerold
waarin medewerkers gestimuleerd worden om voor
een volgende leaseauto een elektrisch model te kiezen.
In de leaseregeling is het aantrekkelijker gemaakt om
een EV te selecteren, waardoor medewerkers er ook op
vooruit gaan.
Op sommige locaties is een poolauto aanwezig voor
goederenvervoer, deze zijn elektrisch voor zover dit
mogelijk is. Op de locatie in Ede wordt bijvoorbeeld veel
samengewerkt met sociale werkplaatsen. De goederen
die van en naar de werkplaatsen moeten, worden vervoerd met een elektrische transportauto.

Samenwerking, interessante cases
en succesverhalen.
ABB en Albert Heijn werkten samen bij het opzetten van
de laadinfrastructuur voor een elektrische vrachtwagen:
https://new.abb.com/news/detail/70260/supercharging-the-netherlands-biggest-supermarket-chain
ABB en Qbuzz ‘elektrificeren’ het stadsvervoer, zowel
voor het busdepot als het (bij)laden onderweg:
https://new.abb.com/news/detail/55498/abb-andqbuzz-power-progress-in-dutch-e-mobility-adoption
ABB kent verschillende succesvolle samenwerkingen op
het gebied van Commercial Fleets:
https://new.abb.com/about/our-businesses/electrification/e-mobilitysolutions/commercial-fleet
Vanuit het ABB E-mobility Innovation Centre in Delft
werkt ABB mee aan Smart charging infrastructuur in
de haven van Singapore:
https://new.abb.com/news/detail/63868/smart-charging-infrastructure-for-singapore-ports-automated-guided-vehicles
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ABN Amro.
1. 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.
In uitvoering – ABN AMRO financiert
investeringen in onroerend goed en materieel via
de bank, en investeringen in transportmaterieel via
het leasebedrijf. ABN AMRO heeft in 2021 een paar
elektrische zwaardere voertuigen gefinancierd. Door
leveringsproblemen liet de ingebruikname op zich
wachten.
2. 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.
In uitvoering – ABN AMRO heeft een webinarsessie over Bouwlogistiek georganiseerd, en samen
met de gemeente Rotterdam een webinar over Zero
Emissie Stadslogistiek tijdens het internationale
event Urbanism Next. Er volgt dit jaar een publicatie
over elektrificering van transportmiddelen specifiek
rondom stadsdistributie en ABN AMRO komt met een
visie op stadshubs.
3. Vult financiële instrumenten aan met financieringsproducten die gecombineerd zijn met Groen-bank,
subsidie of leverancierssamenwerkingen (van
ZES-voertuigen).
In uitvoering – Naast de combinatie van ban
caire financiering en advisering rondom subsidiëring
van assets, gaat ook de hernieuwde Groenregeling
kansen bieden. De oude Groenregeling wordt in het
eerste kwartaal van 2022 vervangen door een nieuwe
Groenregeling die op aantal gebieden wordt aangepast. De elektrificering van voertuigen krijgt hier een
duidelijke plek in. Bedrijven kunnen Groenfinanciering en subsidies aanvragen bij de bank- en leasefinanciering. Dit verlaagt de financieringskosten voor
de aanschaf van een zero emissie asset.
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4. Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het
gebied van emissievrije stadslogistiek met de sector,
o.a. via de community Logistiek 010.
In uitvoering – ABN AMRO heeft in verschillende media columns geschreven over stadslogistieke
thema’s, bijvoorbeeld over Vastgoed.
5. Communiceert naar leden/achterban/partners over
eigen acties en voortgang van het convenant en over
het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.
In uitvoering – Dat doet ABN AMRO in deze
voortgangsrapportage.

A.S. Watson.
1. 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 emissievrij 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.
In uitvoering – A.S. Watson heeft dit vraagstuk
samen met Hogeschool Rotterdam onderzocht. Drie
studenten deden onderzoek naar de first mile, een
overslagpunt/transitiepunt/hub en de last mile. Voor
komend jaar staat een vervolgonderzoek gepland met
mogelijk een try-out en/of praktijktest.

3. Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het
gebied van emissievrije stadslogistiek met de sector,
o.a. via de community Logistiek 010.
In uitvoering – A.S. Watson neemt deel aan
thematafels, waar kennis en ervaring wordt gedeeld.
Op uitnodiging heeft A.S. Watson deelgenomen aan
het digitale evenement van Logistiek 010 in
december 2020.
4. Communiceert naar leden/achterban/partners over
eigen acties en voortgang van het convenant en over
het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.10.
In uitvoering – Onder andere in deze
voortgangsrapportage.

Eigen transitie.
De uitdaging voor A.S. Watson is het realiseren van
een efficiënte combinatie tussen de first mile en de last
mile; A.S. Watson ziet hier mogelijkheden voor hybride
voertuigen. Maar kan en mag je een hybride voertuig
inzetten in de ZES-zone? Ook na 2030? En hoe kun je
aantonen dat je emissievrij rijdt in de ZES-zone? Kijkend
naar de huidige uitgangspunten voor de ZES-zone zou
dit na 2030 niet mogelijk zijn. Dat gaat A.S. Watson
nader bekijken.

Samenwerking, interessante cases
en succesverhalen.
De samenwerking tussen Hogeschool Rotterdam, Cornelissen en A.S. Watson is goed bevallen. Drie studenten
hebben A.S. Watson geholpen bij onderzoek naar de
first mile, een transitiepunt en de last mile. Zij hebben
voornamelijk gekeken naar wat er mogelijk is en hoe het
er globaal uit zou zien in de praktijk. Met de uitkomsten
van deze onderzoeken werkt A.S Watson verder aan een
toekomstbestendige oplossing voor bevoorrading van
filialen in de ZES-zone.

2. 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.
In uitvoering – Uit onderzoek is gebleken dat
hier mogelijkheden voor LNG (of bio LNG) zijn.
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BAM Infra.

Berser.

Breur.

1. Participeert in de BAM stichting rondom GWW
met Rotterdam.

1. Levert goederen in Rotterdam gebundeld vanuit de
logistieke hub in de Spaanse Polder.

1.Stimuleert emissiearm woon-werkverkeer van haar
medewerkers.

In uitvoering
2. Gaat zoveel mogelijk gebruik maken van de
elektrische wals.
In voorbereiding – Bij het eerstvolgende
asfaltwerk gaat een elektrische wals gebruikt worden.
3. Onderzoekt en investeert in geëlektrificeerde asfalt-spreidmachines en zet deze zoveel mogelijk in.
In voorbereiding – De geëlektrificeerde
asfalt-spreidmachines zijn besteld.
4. Zal zoveel mogelijk freesasfalt retour rijden tijdens
het asfalteren bij voldoende werkruimte.
Nog niet gestart – De geëlektrificeerde
asfalt-spreidmachines zijn besteld.
5. Richt daar waar mogelijk hubs in om daar waar dat
mogelijk is mensen en materialen met elektrische
voertuigen naar de projecten te vervoeren.

In voorbereiding – Berser is bezig om een
samenwerking te starten met KAPPA koeriers. Verder
zijn er besprekingen met de aandeelhouders over het
omvormen van het pand van Berser naar een stadshub.
Dan moet wel een deel van de loods op perronhoogte
komen; een investering van waarschijnlijk 8 á 9 ton.
Maar als meerdere partijen bij elkaar kunnen worden
gebracht, kan dit een succes worden. ‘s Nachts kan dan
de distributie voor binnensteden hier worden aangeleverd, om overdag emissievrij de stad in te gaan.
2.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.
In voorbereiding – Berser is bezig met zonnepanelen en een project om met kleinere ‘bakbusjes’ de
stad in te gaan. Verder zit Berser voornamelijk in de
palletdistributie. Grote emissievrije vrachtauto’s zijn
daarvoor nog niet beschikbaar.
3.Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het
gebied van emissievrije stadslogistiek met de sector,
o.a. via de community Logistiek 010.

Voltooid – Er is een hub ingericht in Barendrecht.
Geen status update ontvangen
6. Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het
gebied van emissievrije stadslogistiek met de sector,
o.a. via de community Logistiek 010.
In uitvoering – BAM brengt voorbeelden van
emissievrij zwaar transport onder de aandacht, zoals
de elektrische kraanwagen van Vlot Logistics.
7. Communiceert naar leden/achterban/partners/onderaannemers over eigen acties en voortgang van
het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie
Stadslogistiek.
In voorbereiding – BAM Infra heeft hiervoor een
stagiaire aangenomen.

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

In voorbereiding – Breur introduceert op dit moment een fietsplan voor werknemers. Breur stimuleert
hen om zoveel mogelijk op de fiets naar het werk te
gaan. Dat gebeurt op een laagdrempelige manier. Zo
heeft Breur een app waarin werknemers kunnen registreren hoeveel zij gefietst hebben en dit ook van hun
collega’s kunnen zien.
2.Werkt samen in de keten met o.a. bouwbedrijven voor
het slimmer aanleveren van goederen op locaties in
Rotterdam.
In uitvoering – Naast de inzet van containers,
denkt Breur ook graag mee met de klanten over slimme
oplossingen. Zo verzorgt Breur samen met een van
haar klanten het interne vervoer van kruiwagens met
gereedschappen.
3.Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het
gebied van emissievrije stadslogistiek met de sector,
o.a. via de community Logistiek 010.
In uitvoering – In nieuwsbrieven stelt Breur
de sector graag op de hoogte van haar kennis en
ervaring. Breur is altijd op zoek naar nieuwe projecten
waar het bedrijf deel van uit kan maken.
3. Communiceert naar leden/achterban/partners over
eigen acties en voortgang van het convenant en over
het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek - in
uitvoering.

Geen status update ontvangen
In uitvoering – Breur stuurt nieuwsbrieven en
houdt de website up-to-date. Breur gaat proberen om
de nieuwsbrieven nog breder in te zetten voor de communicatie over ZES.

Bouwend Nederland.
1.Participeert in de organisatie van het Rotterdamse
evenement Logistiek 010. Nodigt daarbij leden uit en
zoekt naar sprekers.
Geen status update ontvangen
2.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.

Eigen transitie, samenwerking,
interessante cases en succesverhalen
Breur IJzerhandel B.V. is een familiebedrijf met haar
focus op het leveren aan bouw, industrie en infra. Als
familiebedrijf denkt Breur na over de gevolgen van haar
handelen voor de toekomstige generaties. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor Breur dan ook
een basisprincipe. Om deze reden is Breur dan ook
MVO-gecertificeerd en in het bezit van een certificaat
van de CO2-prestatieladder. Hier is Breur zeer trots op!

Geen status update ontvangen
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Breur heeft alle leveringen in eigen beheer en beschikt
over een goed uitgerust wagenpark. Afgelopen jaar is
het wagenpark verder verduurzaamd door het aanschaffen van een nieuwe elektrische bestelwagen. Ook
door het hanteren van slimme routeplanningen probeert
Breur om de CO2-uitstoot zoveel mogelijk te verminderen. Bestellingen worden gecombineerd en er wordt zo
min mogelijk onnodig heen en weer gereden. Met de
verbeterde webshop wordt geprobeerd om klanten ook
zo min mogelijk met eigen vervoer naar de winkel te
laten komen. Alle beetjes helpen.
Een ander initiatief van Breur is het plaatsen van een
voorraadcontainer op locatie. De container is als het
ware een miniwinkel, waar de klant de benodigde producten uit kan halen wanneer deze nodig zijn. De container wordt eens per week bijgevuld, waardoor er niet
meer voor iedere losse bestelling een chauffeur hoeft
te rijden of een klant naar de vestiging moet komen. Dit
heeft als bijkomend voordeel dat de klant altijd de juiste
producten binnen handbereik heeft. Dat kan veel tijd
besparen.
Breur neemt ook zelf de nodige maatregelen. De
komende maanden wordt de vestiging in Capelle aan
den IJssel verbouwd en daarbij worden zoveel mogelijk energiebesparende maatregelen genomen. Breur
draagt graag haar steentje bij!

Breytner.
1.Toont vanuit technisch aspect aan wat mogelijk is in
het zware segment, zoekt en deelt tevens bijbehorende business cases.
In uitvoering – Een 50-tons elektrische trekker van Breytner rijdt elke maandag stenen voor de
gemeente Rotterdam (i.s.m. Stenenproducent SVI). De
kennis die Breytner opdoet met deze business case
wordt gedeeld via disseminatie DKTI 2, via interviews
en via social media.
2. Stelt, indien gewenst, het wagenpark ter beschikking
aan bedrijven die zelf willen testen, om koudwatervrees te voorkomen.
In uitvoering – Breytner stelt op verschillende
manieren het wagenpark ter beschikking. Den Hartogh test een halve dag in de week met een emissievrije trekker in hun containervervoer. Verder wordt de
truck ook ingezet tijdens workshops, bijvoorbeeld op
de BMN Logistiek Dag (dag voor alle logistiek medewerkers in Europa) om te laten zien wat er al kan.
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3. Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het
gebied van emissievrije stadslogistiek met de sector,
o.a. via de community Logistiek 010.
In uitvoering – Breytner deelt al jaren haar kennis en ervaring met de inzet van (zwaar) transport en
staat open om dit te blijven doen, bijvoorbeeld op een
volgende bijeenkomst of later in de planning.
4. Communiceert naar leden/achterban/partners over
eigen acties en voortgang van het convenant en over
het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.
In uitvoering – Breytner communiceert heel
veel over wat ze doet. Persberichten stuurt Breytner
standaard ook naar de convenantpartners. Verdere
communicatie gaat vaak via social media of is te lezen
in vakbladen.

City Hub.
1. Realiseert een logistieke hub waaruit gebundeld en
zero emissie goederen geleverd worden in Rotterdam.
In uitvoering – Met behulp van Lab ZES subsidie
is CityHub een hub aan het opzetten in de Spaanse
Polder in samenwerking met LessGo. CityHub is verantwoordelijk voor de exploitatie en LessGo neemt de
logistiek op zich. Het streven is om dit jaar te starten
met deze hub.
2. Zoekt actief de samenwerking met andere partijen op
om efficiënte en emissievrije last mile concepten in
Rotterdam te realiseren.
In uitvoering – CityHub zoekt actief de
samenwerking met andere partijen binnen en buiten
het convenant. In de hub in de Spaanse Polder gaat
CityHub samenwerken met onder andere LessGo,
Havi en Groencollect. CityHub zoekt nog wel naar een
fietskoerier voor deze locatie. Ook zijn er al gesprekken gevoerd over samenwerking met Shell; die willen
graag Cornelissen en Hogeschool Rotterdam betrekken. Ook draagt CityHub actief bij aan de thematafelsessies die de gemeente Rotterdam organiseert.
3.Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het
gebied van emissievrije stadslogistiek met de sector,
o.a. via de community Logistiek 010.
Geen status update ontvangen
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4.Communiceert naar leden/achterban/partners over
eigen acties en voortgang van het convenant en over
het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.
Geen status update ontvangen

Cornelissen.
1. 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 emissievrij 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.
In uitvoering – In samenwerking met
A.S. Watson en Hogeschool Rotterdam zijn het afgelopen jaar drie onderzoeken uitgevoerd, waaruit drie
mogelijke oplossingsrichtingen zijn gekomen. De
volgende stap is om deze in de praktijk te gaan testen.
Ook daarin gaat weer intensief samengewerkt worden
met A.S. Watson en Hogeschool Rotterdam.
2. 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.
In uitvoering – Uit onderzoek is gebleken dat
hier mogelijkheden voor LNG (of bio LNG) zijn.
Komend jaar gaat Cornelissen ook nader onderzoek
doen naar de inzet van hybride voertuigen in de first
en last mile.
3. Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het
gebied van emissievrije stadslogistiek met de sector,
o.a. via de community Logistiek 010.
In uitvoering – De basis van nul emissie ligt bij
samenwerking in de gehele logistieke keten. Het delen van informatie staat hierbij centraal. De opgedane
kennis in het project met A.S. Watson en Hogeschool
Rotterdam is op verschillende manieren gedeeld:
via Hogeschool Rotterdam, via LinkedIn en via de
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website. Daarnaast is Cornelissen via de thematafels
betrokken bij de ontwikkeling van logistieke ontkoppelpunten, het in kaart brengen van de laadbehoefte
voor de realisatie van laadinfrastructuur en het beschikbaar stellen van logistieke data voor onder meer
route-optimalisatie en CO2-berekeningen.
4. Communiceert naar leden/achterban/partners over
eigen acties en voortgang van het convenant en over
het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.
In uitvoering – Onder andere in deze
voortgangsrapportage.

Cycloon.
1. 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.
In voorbereiding – Het uitbreiden van de activiteiten op het gebied van duurzame stadsdistributie
in Rotterdam is een doorlopend proces. Momenteel
wordt een tweede hub voorbereid voor bediening op
Rotterdam Zuid. Hiervoor wordt een Lab ZES subsidie
aangevraagd bij de gemeente.
2. Zoekt actief de samenwerking met andere partijen
om efficiënte en zero emissie last mile concepten in
Rotterdam te realiseren.
In uitvoering – Ook dit is een continu proces.
Cycloon heeft in het verleden samengewerkt met
onder andere UPS en werkt nu samen met de lokale
DHL Hub. De samenwerking met UPS is helaas niet
doorgegaan. De focus ligt op pakketbezorging en
Cycloon blijft zoeken naar bredere samenwerkingen
op dit gebied.

De Buren.
1. 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.
In voorbereiding – De pakketkluizen van De
Buren staan in de stad en hun aantal wordt uitgebreid.
2. Zoekt actief de samenwerking met andere partijen
om efficiënte en zero emissie last mile concepten in
Rotterdam te realiseren.
In voorbereiding – De Buren gaat integreren met
storeshippers. Hiermee kunnen lokale winkels binnen
een uur spullen bezorgen via een lokale fietskoerier.
3. Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het
gebied van emissievrije stadslogistiek met de sector,
o.a. via de community Logistiek 010.
In uitvoering – Kennis, ervaringen en relevante
projecten deelt De Buren via social media en nieuwsberichten op de website. Ook ervaringen en ideeën uit
andere werkgroepen/projecten worden meegenomen
en (indien toepasbaar) gedeeld tijdens sessies en
meetings.
4. Communiceert naar leden/achterban/partners over
eigen acties en voortgang van het convenant en over
het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.
In uitvoering – Tijdens salessessies deelt De
Buren ervaringen uit andere projecten en nemen ze
die daar waar mogelijk mee of integreren ze in het
stappenplan.

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

Dixi Sanitary Services B.V.

DPD.

1. Voert 100% van de first en last mile leveringen in Rotterdam vanaf 2020 met emissievrije voertuigen uit.

1. 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.

1. 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.

In uitvoering – In Rotterdam heeft DHL Express
een CityHub waarvandaan er zeven routes dagelijks
gereden worden met cargobikes en waarmee een
groot deel van de stad beleverd wordt. DHL Express is
momenteel op zoek naar een nieuwe locatie waardoor
we de mogelijkheid ontstaat om op te schalen naar
12 routes waarop met cargobikes gereden kan gaan
worden in Rotterdam. Hierdoor kan DHL Express
haar duurzaamheidsambities een boost geven
in Rotterdam.
2. Richt een of meerdere cityhubs in.
In uitvoering – In Rotterdam heeft DHL Express
een CityHub locatie waarvandaan een deel van de
stad wordt beleverd met 16 cargobikes. Inmiddels
wordt gezocht naar een tweede locatie, om de duurzaamheidsambities verder waar te maken.
3. Jaagt andere onderdelen van de DPDHL groep aan
om mee te werken aan initiatieven in het kader van dit
convenant.
In uitvoering – In maandelijkse overleggen
delen de verschillende divisies hun ervaringen. Hier
wordt ook het Convenant ZES Rotterdam besproken.
4. Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het
gebied van emissievrije stadslogistiek met de sector,
o.a. via de community Logistiek 010.
In uitvoering – DHL Express deelt graag haar
kennis en ervaringen. Dit gebeurt onder andere door
mee te werken aan interviews en kennis te delen via
social media. Nu er, na COVID-19, weer meer mogelijk
lijkt te worden met fysieke bijeenkomsten, biedt dat
ook een mooi platform om opgedane ervaringen
te delen.
5. Communiceert naar leden/achterban/partners over
eigen acties en voortgang van het convenant en over
het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.

In voorbereiding – Dixi is met verschillende partijen in gesprek, maar loopt tegen wat knelpunten aan.
Om afvalwater te kunnen lozen en water te tanken,
zijn speciale voorzieningen en vergunningen noodzakelijk. Het kost tijd om de mogelijkheden verder te
verkennen en onderzoeken.
2. Onderzoekt wat de mogelijkheden en beperkingen
zijn in het elektrisch laten rijden van servicewagens
In voorbereiding – Het opbouwen van de servicewagens en de productie hiervan is compleet in handen van het Duitse moederbedrijf. De vraag naar de
mogelijkheid van emissievrij rijden is daar al uitgezet
en de noodzaak ervan is benadrukt. Ook heeft Dixi de
Europese vestiging in Barcelona benaderd voor voertuigspecifieke informatie. In Barcelona is namelijk al
een Zona de Bajas Emisiones (ZBE) van kracht tussen
7 uur ‘s morgens en 20 uur ’s avonds. Verder houdt
Dixi de ontwikkelingen in de markt nauwlettend in de
gaten. Het wagenpark bestaat momenteel uit meer
dan 70 servicewagens. De investering die nodig is om
het hele wagenpark of een deel ervan om te bouwen,
is op dit moment de grote beperkende factor.
3. Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het
gebied van emissievrije stadslogistiek met de sector,
o.a. via de community Logistiek 010.

2. Plaatst Parcel lockers in Rotterdam t.b.v. ritreductie.
In voorbereiding – De eerste locker van DPD in
Rotterdam wordt waarschijnlijk in november 2021 in
gebruik genomen.
3. Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het
gebied van emissievrije stadslogistiek met de sector,
o.a. via de community Logistiek 010.
Geen status update ontvangen
4. Communiceert naar leden/achterban/partners over
eigen acties en voortgang van het convenant en over
het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.
Geen status update ontvangen

Dura Vermeer Bouw
Zuid West BV.

In uitvoering – Dixi deelt haar kennis en
ervaringen met diverse gesprekspartners, via de
eigen website en in nieuwsbrieven.
4. Communiceert naar leden/achterban/partners over
eigen acties en voortgang van het convenant en over
het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.

1. Presenteert voorbeelden van efficiënte bouwlogistiek
en zero emissie vervoer van Dura Vermeer Bouw Zuid
West BV op verschillende bijeenkomsten.
In uitvoering – Bouwe van der Tuuk (logistiek
manager binnen Dura Vermeer Bouw & Vastgoed)
heeft twee presentaties gehouden over de aanpak van
de bouwlogistiek binnen Dura Vermeer, op een bijeenkomst van MRDH De Verkeersonderneming (begin
2020) en op een onlinebijeenkomst van Logistiek 010.
Helaas heeft COVID-19 wel zijn invloed op deze actie
gehad: fysieke bijeenkomsten waren niet mogelijk
en het aantal onlinebijeenkomsten was op één hand
te tellen.

In uitvoering – Dixi is met diverse partijen in
gesprek binnen en buiten de eigen branche.

In uitvoering – DHL Express neemt iedereen
binnen de organisatie mee in de duurzaamheids
ambities. Dit gebeurt onder andere in teammeetings
en dagelijkse briefings.
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In uitvoering – DPD heeft de businesscase van
de City Store Rotterdam geëvalueerd en geconstateerd dat er gewerkt moet worden aan de winstgevendheid van het proces. Klanten kunnen in de City
Store pakketjes inleveren en ophalen. Ook worden
vanuit de Store pakketjes elektrisch verspreid. Omdat
hier met kleine elektrische voertuigen gewerkt wordt,
is het proces nog vrij duur. Op dit moment worden nog
geen winkeliers bij het model betrokken. Dit is iets
wat wellicht in de toekomst opgepakt gaat worden.
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2. Onderzoekt de mogelijkheden naar de inzet van
emissievrij materieel op de bouwplaats.
In voorbereiding – Voor een aantal tenders heeft
Dura Vermeer serieus onderzoek gedaan naar Trens
Solar Trains voor het vervoeren van personen en klein
materiaal van en naar de bouwplaats. Door uitdagingen in de laadcapaciteit, ontwikkelingstijd, het
wegvallen van subsidie en de opkomst van hybride
vrachtwagens heeft dit uiteindelijk niet geresulteerd
in het daadwerkelijk toepassen van de treintjes.
Omdat Dura Vermeer voor materieel op de bouwplaats volledig afhankelijk is van derden hebben ze
hier geen rechtstreekse invloed op. Op de projecten
waar stikstof een issue is/was hebben ze de mogelijkheden besproken met de projectpartners. Dit heeft
geresulteerd in het gebruik van een mobiele vouwkraan op waterstof (RKB), een shovel die draait op
blauwe diesel (Wessels) en een ingehuurde rupskraan
met een stage V motor (Blansjear) in plaats van een
vervuilende Stage IV motor. Volledig emissievrij
zwaar materieel voor de bouwplaats is nog niet
voor handen.
Het enige waar Dura Vermeer rechtstreeks invloed
op uit kan oefenen, is het materieel van en naar de
bouwplaats vanuit de eigen materieeldienst. De materieeldienst is haar wagenpark aan het vernieuwen
met hybride en volledig emissievrije voertuigen. Bij
de divisie Dura Vermeer Infra is sinds 2021 het beleid
voor inhuur van materieel via de materieeldienst
‘Elektrisch, tenzij het niet beschikbaar is’. Helaas is dit
voor de divisie Bouw & Vastgoed nog niet het geval.
3. Voert onderzoek uit naar het reduceren van het aantal
transportbewegingen naar de bouwplaats.
In uitvoering – Binnen Dura Vermeer Bouw &
Vastgoed vinden onderzoeken en een pilot plaats naar
productiegestuurd leveren.
Voor de monitoring van transportbewegingen wordt
gebruik gemaakt van een bouwticketsysteem. Dat
gebeurt op dit moment in drie projecten binnen Dura
Vermeer Bouw Zuid West. Samen met partner Ilips
wordt het bouwticketsysteem omgevormd naar een
bouwplaatsmanagementsysteem, met bijvoorbeeld
kleurcoderingen en een whiteboard voor uitvoerders
Begin 2022 start het project De Grote Beer, bij het
Alexandrium. Vanwege de krappe bouwlocatie is
ervoor gekozen om zoveel mogelijk just in time te
gaan leveren en zoveel mogelijk prefab om het aantal
transportbewegingen omlaag te brengen. Dit
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heeft geresulteerd in een volledig prefab toren met
prefab vloeren, prefab wanden, prefab gevels en
prefab badkamers.
4. Stimuleert en voert onderzoek uit rond het inzetten
van logistieke bouwhubs en het inzetten van emissievrij transport.

ERA Contour.
1. 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.
Geen status update ontvangen

In uitvoering – Voor de regio Rotterdam is op 4
maart 2021 officieel de circulaire bouwhub geopend:
Dura Vermeer Urban Miner in ‘s-Gravendeel. Een
vaste plek voor duurzame bouwlogistiek, maar ook
om gebruikte bouwmaterialen en gebouwelementen
en -onderdelen tijdelijk op te slaan, te bewerken en
een nieuwe bestemming te geven. Hier komen opslag
en transport uit de regio bij elkaar. Vanaf de bouwhub
wordt alle binnenstedelijke logistiek elektrisch opgepakt waardoor CO2-uitstoot verder wordt gereduceerd. De reststoffenverwerking bewerkt materialen
en elementen zodat deze een tweede leven krijgen en
opnieuw ingezet kunnen worden. De bouwhub richt
zich op het sluiten van de grondstoffenkringloop voor
zowel de bouw- en renovatie- als de infra-activiteiten
binnen Dura Vermeer.

2. Onderzoekt de mogelijkheid om met andere (emissievrije) vervoersmiddelen (bouw) transport te laten
plaatsvinden.
Geen status update ontvangen
3. Onderzoekt en organiseert alternatieve emissievrije
transportmiddelen/bewegingen op de bouwplaats
Geen status update ontvangen
4. Onderzoekt en past alternatieve producten/bouwmethodieken toe: afvalreductie, energiezuiniger ontwikkelen en bouwen.

In uitvoering – Het onderzoek is gestart en kijkt
ook naar de logistieke stromen. Dit kost nog veel tijd
omdat de logistiek van en naar het Erasmus MC een
complexe stroom is. De doelstelling ‘emissievrij vervoer’ wordt hier vanzelfsprekend in meegenomen.
2. 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.
In uitvoering – Het inkoopbeleid van het
Erasmus MC is aangepast op het onderwerp duurzaamheid. Eén van de onderdelen is de overeenkomst
ZES die met de gemeente Rotterdam is afgesloten. In
tenders worden toekomstige leveranciers standaard
gewezen op de naleving van deze overeenkomst. Veel
leveranciers reageren hier positief op en passen hun
transport erop aan.
3. Dringt (solo) autogebruik de komende jaren tot een
minimum terug door medewerkers op basis van een
mobiliteitsplan (actiehouder directie Human
Resources) te laten reizen.

Geen status update ontvangen
Op projectniveau is voor een twee tenders en een project in Delft onderzoek gedaan naar het inzetten van
een bouwhub in verschillende bouwfasen. Dit heeft
nog niet geleid tot het daadwerkelijk inzetten van een
bouwhub.
5. Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het
gebied van emissievrije stadslogistiek met de sector,
o.a. via de community Logistiek 010.
In uitvoering – Zie ook actie 1.
6. Communiceert naar leden/achterban/partners/onderaannemers over eigen acties en voortgang van
het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie
Stadslogistiek.
In voorbereiding – Het stappenplan Zero Emissie
Stadslogistiek is gedeeld met partners en vaste onderaannemers. Het doel was om per waardenstroom
(organisatie is ingedeeld in 7 vaste teams) het Convenant ZES en het stappenplan toe te lichten. Helaas
is dit nog even uitgesteld door corona en personele
wijzigingen binnen de organisatie.

5. Onderzoekt en organiseert mobiliteit van (bouwplaats)personeel: vermindert parkeerproblematieken
in de stad, vermindert traditionele vervoersbewegingen in de stad.
Geen status update ontvangen
6. Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het
gebied van emissievrije stadslogistiek met de sector,
o.a. via de community Logistiek 010.
Geen status update ontvangen
7. Communiceert naar leden/achterban/partners/
onderaannemers over eigen acties en voortgang
van het convenant en over het Stappenplan Zero
Emissie Stadslogistiek.
Geen status update ontvangen

Erasmus MC.
1. Onderzoekt of eigen transportmiddelen en het
transport van distributiecentrum Barendrecht naar
Erasmus MC omgeschakeld kunnen worden naar
emissievrije voertuigen.
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In voorbereiding – Op 25 oktober ondertekende
het Erasmus MC de ‘intentieverklaring Duurzame
Mobiliteit werkgevers’. Dit is een heldere stap richting
het verder terugdringen van (solo) autogebruik. Met
de afdeling HR wordt gekeken hoe het gebruik van OV
en fiets verder gestimuleerd kan worden.

Stand van ZES.

4. Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het
gebied van emissievrije stadslogistiek met de sector,
o.a. via de community Logistiek 010.

In uitvoering – Het Erasmus MC heeft een actieve wijze van communiceren. Intern worden maandelijks nieuwsbrieven naar het personeel gestuurd en
wordt duurzaamheid binnen de Green Teams van het
Erasmus MC verder vormgegeven. Mobiliteit en de
afspraken die met de gemeente gemaakt zijn, krijgen
hier volop de aandacht. Extern wordt veel gebruik
gemaakt van sociale media waar leden van de Taskforce ‘een duurzaam Erasmus MC’ en de bestuurders
regelmatig via vlogs informatie delen over duurzame
ontwikkelingen. Ook mobiliteit wordt hier standaard
in meegenomen.

Euser.
1. 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.
Nog niet gestart – Het batterij-aangedreven
voertuig wordt binnenkort geleverd. Euser verwacht
dat het voertuig medio november ‘21 gereed is om
ingezet te worden in het ZE-gebied van Rotterdam. De
vertraging is veroorzaakt door het wereldwijde tekort
aan halfgeleiders en andere componenten.
2. 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.
In uitvoering

In uitvoering – Het Erasmus MC heeft een
nauwe relatie met de Verkeersonderneming en deelt
alle kennis op het vlak van duurzaamheid. Tijdens
de onlangs gehouden week van de duurzaamheid is
een volledig circulaire fiets (COHandCO van Zwaan
Bikes) uitgereikt aan het duurzaamste Erasmus MC
Idee 2021. Diverse ideeën zijn aangereikt, zoals het
integraal gebruik van de OV businesskaart. Dit idee
is op de tweede plaats geëindigd (achter het plan
om te werken aan een duurzame Intensive Care) en
krijgt zeker een vervolg. Ook is tijdens de Week van
de duurzaamheid mobiliteit een onderwerp geweest
tijdens een interactieve bijeenkomst tussen bestuur,
leden van de Taskforce en wethouder duurzaamheid
Arno Bonte.

3. 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).
In uitvoering
4. Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het
gebied van emissievrije stadslogistiek met de sector,
o.a. via de community Logistiek 010.
In uitvoering

5. Communiceert naar leden/achterban/partners over
eigen acties en voortgang van het convenant en over
het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.
december 2021
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5. Communiceert naar leden/achterban/partners over
eigen acties en voortgang van het convenant en over
het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.
In uitvoering

Evofenedex.
1. Haalt bij leden op welke kansen en belemmeringen er
zijn op het gebied van emissievrije stadslogistiek.
In uitvoering – Onderzoek van evofenedex en
Techniek NL toont aan dat er, wanneer privileges
worden verstrekt aan ondernemers met emissievrije
voertuigen, veel interesse is. Zulke privileges zijn
bijvoorbeeld verruiming van laad/lostijden (interessant voor ruim 40% van de ondernemers), busbaan
gebruiken (ruim 30%), speciale los/laadplaats voor
emissievrije voertuigen (25%), verruiming van gratis
parkeren (meer dan 10%).
- 25% heeft interesse in voertuigen leasen;
- 29% heeft interesse in gebruik van hubs;
- 29% heeft interesse in bestel-/vrachtauto delen.
2. Participeert in de organisatie van het Rotterdamse
evenement Logistiek 010. Nodigt leden uit en zoekt
mee naar sprekers.
In uitvoering – Evofenedex participeert in de
organisatie. Wegens COVID-19 zijn er weinig evenementen geweest.
3. 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.
Voltooid – Alle resultaten van het onderzoek, ook
van bedrijven die landelijk actief zijn of in Rotterdam
actief zijn, zijn gedeeld. Bedrijven waren niet verplicht
een emailadres achter te laten.
4. Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het
gebied van emissievrije stadslogistiek met de sector,
o.a. via de community Logistiek 010.
In voorbereiding – De komende maanden gaat
evofenedex langs bij verschillende leden. Als een
bedrijf een interessant/relevant verhaal heeft, wordt
gevraagd of zij interesse hebben om hun verhaal te
delen.

5. Communiceert naar leden/achterban/partners over
eigen acties en voortgang van het convenant en over
het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.
In uitvoering – Het onderzoek is
gecommuniceerd naar de achterban en naar
de gemeente Rotterdam.

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

GroenCollect.

Groen-aannemingsbedrijf
Punt BV.
1. Vervangt in 2021 twee of drie bestaande bedrijfsvoertuigen voor zero emissie-voertuigen en zet zich
in om in 2025 circa 75% van de bedrijfsvoertuigen te
hebben vervangen voor emissievrije voertuigen.
Voltooid – Deze voertuigen rijden inmiddels.
2. Maakt in 2021 een 7,5 ton vrachtauto met een
elektrische kraan opbouw.
In uitvoering – In verband met een elektronicastoring is deze nog niet operationeel.
3. Verduurzaamt eigen materieel door in het jaar 2021
twee bestaande diesel werktuigdragers om te bouwen naar zero emissie. Waarbij het streven is om in
2025 alle bestaande diesel werktuigdragers opgebouwd te hebben naar zero emissie.
In uitvoering – Eén werktuigdrager is verduurzaamd en rijdt inmiddels, de tweede is nu in opbouw
in de werkplaats.
4. Schaft in het jaar 2021 een elektrische
veegmachine aan.
Voltooid – Groen-aannemingsbedrijf Punt BV
heeft een Boschung 2.0 elektrische sweeper (veegmachine) aangeschaft en die wordt ingezet in het
werkgebied.

In uitvoering
6. 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.

1. 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.
Geen status update ontvangen

1. Reduceert zwaar vrachtverkeer binnen de toekomstige ZES-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.

2. 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.

In uitvoering – Dit is inmiddels werkelijkheid.
Door slim te acteren, is het gelukt logistieke bezorgingen en inzamelingen te combineren. Nu nog op
kleine schaal, maar dit groeit snel en aanzienlijk.

3. 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.

2. 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.
In uitvoering – GroenCollect rijdt momenteel
voor Falafval en Kaapse brouwers diverse ritten (2
rondes per week). Dit is nog niet het optimum; de
samenwerking wordt gezocht met Lessgo voor het
delen van diverse voertuigen.

Geen status update ontvangen

Geen status update ontvangen
4. 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.
Geen status update ontvangen

3. Onderzoekt de realisatie van een logistieke hub
in het Vierhavengebied in combinatie met grote
landelijke spelers.
Nog niet gestart – Door de onzekerheid van de
locatie en de vastgoedgekte die ook is losgebroken
in het M4H-gebied is dit even van de baan. De prijzen
zijn niet meer in verhouding met de kwaliteit van de
loodsen.
4. Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het
gebied van emissievrije stadslogistiek met de sector,
o.a. via de community Logistiek 010.

5. Hanteert zero emissie inkoopbeleid t.a.v. aanschaf
nieuw handgereedschap.

HAVI logistics.

Nog niet gestart – Hier is nog niet mee gestart
in verband met tijdgebrek, maar er is veel bereikt de
afgelopen tijd.
5. Communiceert naar leden/achterban/partners over
eigen acties en voortgang van het convenant en over
het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.

5. 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)
.
Geen status update ontvangen
6. 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.
Geen status update ontvangen
7. Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het
gebied van emissievrije stadslogistiek met de sector,
o.a. via de community Logistiek 010.
Geen status update ontvangen

In uitvoering
Nog niet gestart
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8. Communiceert naar leden/achterban/partners over
eigen acties en voortgang van het convenant en over
het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.
Geen status update ontvangen

HEMA DC.
1. Gaat actief op zoek naar mogelijke samenwerking
met transporteurs voor de last mile stadsdistributie
aan haar 31 filialen in de regio Groot-Rotterdam.
In voorbereiding – HEMA DC heeft het afgelopen
jaar zeker niet stilgestaan op het gebied van ZES,
maar heeft zich vooral gericht op interne ‘awareness’
en de ontwikkeling van conceptuele scenario’s. Specifiek voor de regio Rotterdam is daarom nog geen
concrete voortgang te melden die nu interessant is
voor de tussentijdse rapportage.
2. 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.
In voorbereiding – Als landelijk (Europees)
opererende retailer heeft HEMA DC een wat langere
aanlooptijd, maar zodra er ontwikkelingen zijn, wordt
dit gedeeld.
3. Onderzoekt hoe planningssoftware kan bijdragen aan
het berekenen en uitvoeren van nieuwe logistieke
oplossingen.
In voorbereiding – Zie actie 1.
4. Wil op het gebied van wissellaadbakken en gebruik
van emballage binnen de subsegmenten ‘Retail
ketens’ en ‘Retail (vers)’ een actieve rol vervullen.

Hibin.

Hogeschool Rotterdam.

1. Organiseert experttafels voor inventarisatie van
eisen en wensen t.b.v. de transitie naar emissievrije
logistiek.

1. Zet de relevante onderdelen van haar onderwijs- en
onderzoeksprogramma in om kennis met betrekking
tot de Rotterdamse stadslogistiek te vergroten
en verdiepen.

In uitvoering
2. Organiseert experttafels voor Cargopooling en randvoorwaarden voor logistieke samenwerking.
In uitvoering
3. Biedt, mede door Hibin ontwikkelde, serious game
Bouwlogistiek@work binnen de eigen leerkring.
In uitvoering
4. 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.
In uitvoering
5. Communiceert naar leden/achterban/partners over
eigen acties en voortgang van het convenant en over
het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.
In uitvoering

Serious game Bouwlogistiek@Work
Logistiek medewerkers in de bouwmaterialengroothandel kunnen aan de slag met de serious game Bouwlogistiek@Work. Hibin heeft deze bouwlogistieke game
met TNO, TLN, Hogeschool Rotterdam, Utrecht en
Amsterdam, Bouwend Nederland en een aantal grote
bouwbedrijven ontwikkeld. Met Bouwlogistiek@Work
kunnen deelnemers op een heel praktische manier
ervaren wat de effecten van innovaties in de bouw
logistieke keten zijn.

In voorbereiding – Zie actie 1.
5. Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het
gebied van emissievrije stadslogistiek met de sector,
o.a. via de community Logistiek 010.
Nog niet gestart
6. Communiceert naar leden/achterban/partners over
eigen acties en voortgang van het convenant en over
het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.

In het competitieve spel krijgen de deelnemers inzicht
in de logistieke dynamiek van een uitvoerder in de
bouw. Enkele teams spelen tegen elkaar en organiseren
de aanvoer van mensen en materiaal met als doel het
gebouw in de kortste tijd en tegen de laagste kosten
te realiseren.
Meer informatie is te vinden op de website van Hibin
opleidingen: https://www.hibinopleidingen.nl/.

In uitvoering – De noodzaak om de logistiek binnen verstedelijkte gebieden – zoals Rotterdam – op
korte termijn verder te verduurzamen is een centraal
thema in alle logistiek curricula (1ste, 2de, 3de en 4de
jaar) van de ca. 1000 studenten die een dergelijke
opleiding volgen aan Hogeschool Rotterdam. Aan
het thema wordt verder invulling gegeven door het
doen van toegepast onderzoek ten behoeve van en in
nauwe samenwerking met partijen uit het Rotterdamse bedrijfsleven, de gemeente Rotterdam, logistieke
brancheverenigingen, logistieke experts en niet te
vergeten de studenten.
Actuele projecten op het gebied van stadslogistiek,
waar ook dit jaar weer zo’n 300 studenten van
Hogeschool Rotterdam een actieve bijdrage aan
leveren, zijn het Sharing Logistics project en het
Sherlockproject. In laatstgenoemd project werkt
Hogeschool Rotterdam in nauwe samenwerking met
twee andere convenantpartners (Cornelissen Groep
en A.S. Watson) aan het ontwikkelen van nieuwe
logistieke concepten waarmee beide partijen medio
2025 op een efficiënte en emissievrije manier de
Kruidvat-winkels binnen de ZES-zone van Rotterdam
kunnen blijven bevoorraden.
2. 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.
In uitvoering – Het advies dat de studenten van
Hogeschool Rotterdam onlangs hebben uitgebracht
binnen het kader van het Sherlockproject voorziet
in een pilot medio 2021/2022. Dit in nauwe samenwerking met een reeks andere convenantpartners als
Zegro, Daimler en Hub010, met als doel het efficiënter
en emissievrij maken van de logistieke ketens binnen
de stad Rotterdam.

In uitvoering – Samen met de Breda University
of Applied Sciences (BUAS) heeft Hogeschool
Rotterdam een model ontwikkeld waarmee organisaties kunnen vaststellen hoe duurzaam deze
organisaties zijn op het gebied van stadslogistiek. De
komende onderwijsperiode wordt dit model ingezet
bij de bedrijfsvoering van Hogeschool Rotterdam.
De inkoopvoorwaarden van Hogeschool Rotterdam
verplichten elke leverancier tot een aantoonbaar
efficiënte en - bij voorkeur - emissievrije belevering.
4. Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het
gebied van emissievrije stadslogistiek met de sector,
o.a. via de community Logistiek 010.
In uitvoering – Het actief delen van kennis,
ervaring en voorbeeldcases op het gebied van
emissievrije stadslogistiek is een vast onderdeel van
het toegepast onderzoek dat Hogeschool Rotterdam
uitvoert met de voor het onderzoek relevante partijen.
Dit gebeurt onder meer via het actief deelnemen aan
de bekende thematafels, het organiseren van kennissessies en het publiceren van artikelen.
Recentelijk is een interview over LEVV’s gegeven
voor Logistiek 010. Verder zijn diverse publicaties
beschikbaar via het vakblad Logistiek+ op het gebied
van het Sharing logistics project. Met de Green Business Club gaat Hogeschool Rotterdam de komende
onderwijsperiode toegepast onderzoek doen naar de
mogelijkheden om kantoorgebouwen in het centrum
van Rotterdam (en mogelijk ook op het Alexandrium)
op een duurzamere manier te bevoorraden.
5. Communiceert naar leden/achterban/partners over
eigen acties en voortgang van het convenant en over
het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.
In uitvoering – Voor alle actiepunten is iemand
aangewezen die namens Hogeschool Rotterdam de
voortgang van het Convenant ZES coördineert en
communiceert met de voor dat actiepunt relevante
leden/achterban/partners.

3. Streeft in de eigen bedrijfsvoering naar een optimale
bijdrage aan de convenantdoelstelling, bijvoorbeeld
door leveranciers tot efficiënte en emissievrije belevering te stimuleren.

Nog niet gestart
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Eigen transitie.
De huidige leaseovereenkomsten van Hogeschool
Rotterdam kennen allemaal een andere looptijd. De
leaseauto’s die momenteel in gebruik zijn, worden niet
allemaal in één keer vervangen, maar in beginsel na het
verstrijken van de leaseovereenkomst. In de nieuwe
overeenkomsten ligt de focus op elektrische voertuigen;
de komende jaren worden de bedrijfsauto’s door elektrische varianten vervangen. Op dit moment zijn er twee
elektrische auto’s van het CvB, en op drie locaties elektrische laadpalen (KZ, MP en RS). Ook heeft Hogeschool
Rotterdam meerdere (elektrische) dienstfietsen. Verder
is het op iedere locatie voor medewerkers mogelijk om
elektrische fietsen op te laden.

J.P. van Eesteren.
1. Onderzoekt en past de best mogelijke bouwmethodes
toe die het energieverbruik, logistieke stromen en
aan- en afvoer van afval reduceren.
In uitvoering – Om antwoord te geven op vraagstukken zoals emissieloos en circulair bouwen heeft
J.P. van Eesteren interne programma’s gedefinieerd.
Eén van deze programma’s is ‘JP Rationeel’; de balans
tussen industrieel bouwen én maatwerk. Door modulair te ontwerpen, wordt het mogelijk om modulair
te gaan bouwen. Dat betekent weer dat het transport
efficiënter georganiseerd kan worden: just in time,
volle vrachten en met werkpakketten vanaf een HUB
met elektrische trucks.
2. 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.
In uitvoering – Veruit de meeste projecten van
J.P. van Eesteren zijn binnenstedelijk gelegen. J.P.
van Eesteren zoekt actief naar HUB-locaties bij de
grote steden zodat bouwplaatsen vanaf daar bediend
kunnen worden. Dat was een van de redenen om aan
te sluiten bij het Convenant ZES.
3. Experimenteert met emissievrije vervoersmiddelen
zoals elektrische vrachtauto’s.
In uitvoering – Binnen J.P. van Eesteren en
TBI wordt voortdurend gezocht naar manieren om
bouwprocessen te verduurzamen. Bijvoorbeeld door
te onderzoeken waar dieselmotoren zouden kunnen
worden vervangen door elektrisch aangedreven materieel. Op dit terrein is vorig jaar een flinke stap gezet,
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met de ingebruikname van de allereerste volledig
elektrisch aangedreven autolaadkraan met aanhangwagen, ontwikkeld door Breytner. In september 2020
werd de autolaadkraan ingezet op het project Little C;
het gezamenlijke nieuwbouwproject van ERA Contour
en J.P. van Eesteren aan de Rotterdamse Coolhaven.
Het plan is om de truck vaker in te zetten op projecten, en hem te laten rijden vanaf een hub. Daarnaast
kijkt de afdeling Verbouw, Onderhoud en Renovatie
bij het vervangen van de servicebussen actief naar
elektrische voortuigen. Op korte termijn zal de eerste
worden aangeschaft.

2. Realiseert een logistieke hub waarmee de first mile
van verzendingen uit Rotterdam met bestemming
buiten Rotterdam gegarandeerd emissierij uitgevoerd
kan worden.

In uitvoering
In uitvoering – Om minder voertuigen in de stad
te laten rijden gaat Lessgo goederen vanuit (grote)
bedrijven in Nederland naar Rotterdam en andersom
gebundeld vervoeren vanuit de hub.
3. Realiseert emissievrij goederentransport binnen de
gemeentegrens van Rotterdam.
Voltooid – Al het transport van CityHub en Lessgo vindt al volledig emissievrij plaats.

4. Streeft naar volledig elektrische oplossingen
op de bouwplaatsen.
In voorbereiding – Onlangs is de werkgroep
‘emissieloos bouwen’ opgezet, met als doel om elektrificatie door te voeren op bouwplaatsen. Momenteel
werkt J.P. van Eesteren aan een energieneutrale zaagloods. Dit is een container met daarin een zaagtafel,
en op het dak een frame met zonnepanelen. Hieraan
wordt een laadmogelijkheid toegevoegd om gereedschap en materieel op te kunnen laden. Een eerste
stap richting een volledig elektrische bouwplaats.
5. Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het
gebied van emissievrije stadslogistiek met de sector,
o.a. via de community Logistiek 010.

4. 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.
In uitvoering – Lessgo zoek actief de verbinding
en samenwerking met andere partners binnen het
convenant.
5. Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het
gebied van emissievrije stadslogistiek met de sector,
o.a. via de community Logistiek 010.
Geen status update ontvangen

In uitvoering – Ervaringen en successen worden
altijd gedeeld, ter informatie en inspiratie.
6. Communiceert naar leden/achterban/partners/onderaannemers over eigen acties en voortgang van
het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie
Stadslogistiek.
In uitvoering – Ervaringen en successen worden
altijd gedeeld, ter informatie en inspiratie.

6. Communiceert naar leden/achterban/partners/onderaannemers over eigen acties en voortgang van
het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie
Stadslogistiek.
Geen status update ontvangen

MAN Truck & Bus.
1. Stimuleert de verkoop van de elektrische bestelwagens middels een interessante introductiepremie: in
uitvoering.

Lessgo.
1. Realiseert een logistieke hub waaruit gebundeld
en emissievrij goederen afgeleverd worden in
Rotterdam / last mile.

In voorbereiding – MAN Truck & Bus gaat
onder meer een lokaal EV-event plannen met de
lokale dealer.

In uitvoering – In samenwerking met CityHub
wordt een hub opgezet op het bedrijventerrein
Spaanse polder.

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

MKB Rotterdam Rijnmond.
1. Organiseert informatiebijeenkomsten voor MKB uit
de regio Rotterdam Rijnmond.
In uitvoering – MKB Rotterdam Rijnmond hield
een lunchbijeenkomst met de RET onder meer over de
mobiliteitskaart en gaf een webinar over het fietsenleaseplan met Hoogenboom.
2. Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het
gebied van emissievrije stadslogistiek met de sector,
o.a. via de community Logistiek 010.
In uitvoering – Artikelen in MKB Magazine (o.a.
RET, E-bike Van Nelle Fabriek, Orange Charging, elektrische auto’s Kalfsbeek)
3. Communiceert naar leden/achterban/partners over
eigen acties en voortgang van het convenant en over
het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.
In uitvoering – Artikelen in MKB nieuwsbrieven,
MKB Magazine en MKB social media (zie ook actie 2).

Eigen transitie.
Het MKB Wagenpark bestaat inmiddels voor 50% uit
elektrische voertuigen. Ook zijn twee laadpalen op het
terrein van MKB RR geplaatst.

Successtory.
Door bemiddeling van MKB Rotterdam Rijnmond heeft
de fa. Bosch een elektrische bakfiets ter beschikking
gesteld aan de huurders van de Van Nelle Fabriek. Met
deze bakfiets kunnen ze gemakkelijk op een schone
manier spullen op het enorme terrein van de fabriek
vervoeren, maar bijvoorbeeld ook van en naar de
Rotterdamse binnenstad.

2. Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het
gebied van emissievrije stadslogistiek met de sector,
o.a. via de community Logistiek 010.
In uitvoering
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Mondial Movers.
1. 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.
In uitvoering – Mondial Movers biedt de emissievrije verhuizing actief aan bij zowel zakelijke als particuliere verhuizingen. Mensen hebben er oren naar
en vinden de prijs (boven alles) vaak doorslaggevend
bij de keuze van een verhuisbedrijf. Gemiddeld wordt
in Rotterdam nu één klus in de maand emissievrij
uitgevoerd.
2. 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.

4. Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het
gebied van emissievrije stadslogistiek met de sector,
o.a. via de community Logistiek 010.
In uitvoering – Mondial Movers deelt kennis
en ervaringen via publicaties in vakbladen en via de
sociale kanalen.
5. Communiceert naar leden/achterban/partners over
eigen acties en voortgang van het convenant en over
het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.
In uitvoering – Zoals vermeld, heeft Mondial
Movers direct contact gezocht met zoveel mogelijk
partners binnen het convenant. Er zijn leuke gesprekken gevoerd en diverse initiatieven ontplooid.
Binnen de eigen achterban (Mondial Movers is een
samenwerkingsverband van 19 verhuisbedrijven) zijn
de plannen voor Rotterdam gedeeld en zijn er ook
initiatieven geïnitieerd en uitgerold elders in het land.
Binnen Mondial Movers (Keurmerk Sociale en Duurzame Onderneming en Koploper MVO Nederland) is
heel positief gereageerd op de ontwikkelingen binnen
de gemeente Rotterdam.

Eigen transitie Mondial Movers
In uitvoering – Mondial Movers heeft een hub
waar actief samengewerkt wordt met HUB010.
Dagelijks rijden hier twee bakwagens emissievrij
goederen vandaan. Er zijn nu vier actieve opdrachtgevers maar het smaakt naar meer en er zullen er zeker
meer volgen.
3.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.
In uitvoering – Er komen veel vragen om samen
te werken in (bouw)logistiek. De gemeente Rotterdam
helpt door dit actief uit te vragen in hun aanbestedingen. Er zijn meerdere gesprekken geweest met
heel veel van de partners binnen het Convenant ZES.
Met een aantal van deze partijen wordt ook gesproken over projecten elders in Nederland. Bijna alle
convenantpartners zijn benaderd en/of is er contact
geweest. Mondial Movers is hier heel actief in.

Het streven van Mondial Movers is om op termijn alles
vanuit de vestiging Rotterdam emissievrij te gaan doen.
In oktober kwam er een nieuw voertuig voor de formule
Smart City Logistics voor opdrachtgever Heijmans.

P. van der Velden e-mobility.
1. Ontwikkelt en vermarkt emissieloze zware voertuigen
voor de bouw, zoals cementwagens en portaalwagens.
In uitvoering – Dit gebeurt op dit moment al. P.
van der Velden e-mobility is wel op zoek naar meer
afnemers. Er is ook een mogelijkheid om deze voertuigen te leasen. Maar dan is het voor minimaal een jaar,
terwijl veel partijen de voertuigen alleen kortdurend
willen inzetten.
2. Deelt kennis over oplossingen voor de energievraag
van dergelijke elektrische voertuigen.

In uitvoering – P. van der Velden e-mobility zoekt
de publiciteit wanneer zij iets te melden hebben over
dit onderwerp.
5. Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het
gebied van emissievrije stadslogistiek met de sector,
o.a. via de community Logistiek 010.
Geen status update ontvangen
6. Communiceert naar leden/achterban/partners over
eigen acties en voortgang van het convenant en over
het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.

In uitvoering – P. van der Velden e-mobility doet
mee aan de georganiseerde sessies over deze onderwerpen.

1. Heeft de intentie om bezorgstromen te combineren,
bijvoorbeeld door het meenemen van retourpakketjes
bij het leveren van de boodschappen in Rotterdam.
In uitvoering – Picnic neemt in de gemeente
Rotterdam retourpakketjes van DHL mee als ze langskomen voor de boodschappen. In oktober 2020 is dit
landelijk uitgerold. Picnic onderzoekt hoe ze deze service kunnen uitbreiden met andere pakketbezorgers.
2. 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.
Nog niet gestart

Parcls.
1. 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.
In voorbereiding – Het openen van een cityhub
vraagt om een flinke investering. Daarom heeft Parcls
een Lab ZES subsidieaanvraag bij de gemeente ingediend. Op basis van de uitslag daarvan wordt de hub
gerealiseerd. Verder is Parcls actief betrokken bij de
thematafel Asset sharing waar de mogelijkheden van
white label oplossingen worden onderzocht.
2. Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het
gebied van emissievrije stadslogistiek met de sector,
o.a. via de community Logistiek 010.

3. Communiceert naar leden/achterban/partners over
eigen acties en voortgang van het convenant en over
het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.
Geen status update ontvangen
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Geen status update ontvangen

Geen status update ontvangen

3. Deelt ervaring met onderhoud van dergelijke
voertuigen.
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In uitvoering – Idem
4. Werkt mee aan publiciteit over de inzet van
dergelijke voertuigen.
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3. Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het
gebied van emissievrije stadslogistiek met de sector,
o.a. via de community Logistiek 010.
In uitvoering – Picnic is in gesprek geweest met
de gemeente Rotterdam om de mogelijkheid tot het
delen van data te bespreken, om zo datagedreven
verkeersveiligheidsmaatregelen te kunnen nemen.
Ook is Picnic via het netwerk van Logistiek 010 met
andere partijen uit de sector in gesprek geweest om
van elkaar te leren op het gebied van logistiek en
veiligheid.
4. Communiceert naar leden/achterban/partners over
eigen acties en voortgang van het convenant en over
het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.
Nog niet gestart

Plus Retail bv.
1. Optimaliseert afleverschema’s in de huidige decentrale DC-opstelling om lege kilometers uit de keten halen.
Nog niet gestart
2. Reduceert het aantal ritten naar de PLUS-winkels in
Rotterdam door de inzet van Twindeck trailers, die
meer rolcontainers gelijktijdig kunnen vervoeren.
In uitvoering – De twindeck-trailers worden
ingezet en waar dit in de planning past bevoorraadt
Plus winkels in Rotterdam met deze trailers.

53

3. 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.

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

In voorbereiding – Het nieuwe centrale distributiecentrum (DC) is eind 2022, begin 2023 operationeel. Pas dan zullen ook de afleverschema’s ingaan.
Het samenstellen van de afleverschema’s start begin
2022, hierbij zijn het reduceren van lege kilometers
en het zo efficiënt mogelijk indelen van de te rijden
routes zeer belangrijke doelen.
4. Zet 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.
In uitvoering – Sinds april dit jaar rijden er zes
LNG-trucks in de winkeldistributie.
5. Start in 2021 een onderzoek met vervoerders naar
de beste optie voor emissievrij bevoorraden van
de binnensteden.
In uitvoering
6. Intensiveert het “backhaulen” waarbij wordt onderzocht hoe om te gaan met de retour-emballage vanuit
de winkels zonder extra kilometers toe te voegen.
Nog niet gestart – Op dit moment haalt Plus
Retail bv bij meerdere leveranciers op de terugweg al
goederen op voor transport naar het DC. In de huidige
decentrale DC-indeling wordt dit nog niet uitgebreid.
Voor het nieuwe centrale DC wordt t.z.t. bekeken waar
er mogelijkheden liggen.
7. 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.
In uitvoering – De elektrische truck en de
LNG-wagens zijn via de landelijke media gedeeld.
Ook intern besteedt Plus Retail bv hier veel aandacht
aan. Bijvoorbeeld onlangs met ‘100 dagen elektrisch’,
dat ook landelijk in de media is verschenen.

PostNL.
1. 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.
In uitvoering
2. Is bereid om pilots t.a.v. emissievrije stadslogistiek en
het verminderen van overlast uit te voeren in Rotterdam in de aanloop naar 2025.

Q-Park.

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 PreZero 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 PreZero aan welk
aangrenzend gebied hieraan toegevoegd zou moeten
worden om het break-even point voor een rendabel
systeem te bereiken.

1. Faciliteert logistic/ delivery services in haar Mobility
Hubs in nauwe samenwerking met logistieke dienstverleners (nader te bepalen in samenwerking met
logistieke partners welke Mobility Hubs daarvoor
geschikt zullen worden gemaakt).

In uitvoering – Per juni 2021 is Green Collective
gestart met collectief inzamelen in postcodegebied
3011-3012. Hierbij zijn Renewi, PreZero (voorheen
SUEZ) en gemeente Rotterdam Stadsbeheer aangesloten. Uitbreiding met branchegenoten en het gebied
wordt onderzocht.
2. Onderzoekt, als parallelle activiteit, de businesscase
voor een zero emissie variant van gebundeld ophalen
van afval in Rotterdam.

In uitvoering
3. Onderzoekt hoe PostNL hierin kan samenwerken met
andere logistieke dienstverleners in Rotterdam.
In uitvoering
4. Is bereid om de gemeente actief te ondersteunen bij
het realiseren van de ZES-zone.
In uitvoering
5. Onderzoekt hoe PostNL kan bijdragen aan het reduceren van vervoersbewegingen in Rotterdam van
andere (niet post/pakket) stromen.

In uitvoering – PreZero zet in Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam een emissievrije kraakperswagen in om ervaring mee op te doen. Dit gebeurt in
vooraf geselecteerde gebieden met de juiste laadinfrastructuur. Dit is vooralsnog buiten
het stadscentrum.
3. 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.
In uitvoering – Overleg met branchegenoten
vindt plaats.

In voorbereiding – Voor de locatie Schiecentrale
is Q-Park op zoek naar een logistieke dienstverlener
die pakketten vanuit Q-Park Schiecentrale met
emissievrije voertuigen in het centrum kan bezorgen.
Q-Park is in gesprek met diverse logistieke dienst
verleners.
2. Stelt haar laadinfrastructuur aan logistieke dienstverleners ter beschikking ter bevordering van elektrisch
goederenvervoer in de stad Rotterdam.
In voorbereiding – Op dit moment loopt er een
inventarisatie voor het aanbrengen van fast charging
in Q-Park Schiecentrale. Met deze infrastructuur
moeten logistieke dienstverleners snel hun voertuigen kunnen opladen zodat 24/7 pakketten uitgereden
kunnen worden.
3. Biedt haar fleetmanagement PaSS portal aan
vervoerders van goederen in Rotterdam aan.
In voorbereiding – De Rotterdamse parkeercapaciteit inclusief de bijbehorende laadinfrastructuur kan
voor het hele wagenpark van een vervoerder digitaal
ontsloten worden. Hiermee kan overal eenvoudig
op basis van kenteken in- en uitgereden worden en
gebruik worden gemaakt van de laadinfrastructuur.
4. 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.

In uitvoering
6. 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.
In uitvoering
7. Communiceert naar leden/achterban/partners over
eigen acties en voortgang van het convenant en over
het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.
In uitvoering
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PreZero.

4. Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het
gebied van emissievrije stadslogistiek met de sector,
o.a. via de community Logistiek 010.
In uitvoering – PreZero deelt ervaringen
binnen TLN, met name binnen de deelmarkt
Afvalstoffentransport.
5. Communiceert naar leden/achterban/partners over
eigen acties en voortgang van het convenant en over
het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.

Nog niet gestart – Q-Park is pas recent als
convenantpartner toegetreden en pakt deze actie het
komend jaar op.
5. Communiceert naar achterban/partners over eigen
acties en voortgang van het convenant en over het
Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.
Nog niet gestart – Q-Park is pas recent als
convenantpartner toegetreden en pakt deze actie het
komend jaar op.

In voorbereiding
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RAI Vereniging.
1. Haalt bij leden op welke kansen en belemmeringen
er zijn om de beschikbaarheid en betaalbaarheid van
emissievrije bestel- en vrachtauto’s te vergroten.
Geen status update ontvangen
2. 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.
Geen status update ontvangen
3. 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.
Geen status update ontvangen

Renault Nederland.
1. Zal, afhankelijk van de hieronder genoemde acties,
samen met de dealerorganisatie invulling geven aan
haar actiepunten en de uitgangspunten van het
convenant.
In uitvoering – Dit is inmiddels een doorlopend
proces binnen Renault Nederland.
2. Deelt met convenantpartners haar visie over de
technische ontwikkelingen en mogelijkheden voor
batterij-elektrisch en waterstof-elektrisch rijden.
Nog niet gestart
3. 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).
Nog niet gestart
4. 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.

In uitvoering – Renault Nederland is lid van VER
(vereniging elektrische rijders) en stichting DOET.
Via deze partijen, maar ook samen met deze partijen,
participeert Renault Nederland in deze overleggen.
5. Ondersteunt strategische processen voor overschakeling op elektrische bestelauto’s.
In uitvoering – Dit is inmiddels een continu
proces binnen Renault Nederland.
6. Begeleidt klanten/wagenparkbeheerder met advies
bij de realisatie van de juiste (toekomstbestendige)
oplaadinfrastructuur.
In uitvoering – Dit is inmiddels een continu proces binnen Renault Nederland.
7. Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het
gebied van emissievrije stadslogistiek met de sector,
o.a. via de community Logistiek 010.
Nog niet gestart
8. Communiceert naar leden/achterban/partners over
eigen acties en voortgang van het convenant en over
het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.
Nog niet gestart

3. 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.
In uitvoering – Overleg met branchegenoten
vindt plaats.
4. Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het
gebied van emissievrije stadslogistiek met de sector,
o.a. via de community Logistiek 010.
In uitvoering – Renewi deelt ervaringen
binnen TLN, met name binnen de deelmarkt
Afvalstoffentransport.
5. Communiceert naar leden/achterban/partners over
eigen acties en voortgang van het convenant en over
het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.
In voorbereiding

Renewi.

Roadrunner.

1. Onderzoekt samen met PreZero 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.

1. Breidt de activiteiten van de mini-hub aan de stadsrand verder uit, in combinatie met elektrisch vervoer.

In uitvoering – Per juni 2021 is Green Collective
gestart met collectief inzamelen in postcodegebied
3011-3012. Hierbij zijn Renewi, PreZero (voorheen
SUEZ) en gemeente Rotterdam Stadsbeheer aangesloten. Uitbreiding met branchegenoten en het gebied
wordt onderzocht.
2. Onderzoekt, als parallelle activiteit, de businesscase
voor een zero emissie variant van gebundeld ophalen
van afval in Rotterdam.
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In uitvoering – Renewi zet in Amsterdam
en binnenkort ook in Rotterdam een emissievrije
kraakperswagen in om ervaring mee op te doen. Dit
gebeurt in vooraf geselecteerde gebieden met de
juiste laadinfrastructuur. Dit is vooralsnog buiten het
stadscentrum.
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In uitvoering – De samenwerking met Goederenhubs Nederland krijgt meer vorm. Hierdoor stijgt
het volume aan zending dat vanuit de stadshub naar
de regio wordt vervoerd.
2. Vervangt een bakwagen < 3.5 ton met laadlift door
een elektrisch aangedreven exemplaar. Deze wordt
voor koerierswerkzaamheden ingezet, vooral
regionaal.
In voorbereiding – Momenteel is er nog geen
voertuig op de markt dat aan alle wensen voldoet. Dit
wordt scherp in de gaten gehouden.
3. 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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In uitvoering – Via een webinar van Transport en
Logistiek Nederland zijn ervaringen gedeeld. Verder
is Roadrunner deelnemer aan de CO2 Prestatieladder. Deze geeft allereerst inzicht in de CO2-uitstoot
en biedt daarnaast doelen om deze uitstoot steeds
verder terug te gaan dringen.
4. Communiceert naar leden/achterban/partners over
eigen acties en voortgang van het convenant en over
het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.
In uitvoering – Zie actie 3

RTR Holland.
1. Investeert actief, waar mogelijk, in zero emissie en
PIEK (city-)koeltrailers om transporteurs te voorzien
van het nieuwste en ‘schoonste’ materiaal. Dit gebeurt
zowel voor korte als lange termijn. Denk hierbij aan
piekmomenten zoals winkelbevoorrading met Pasen,
Kerst, BBQ seizoen, etc. maar ook jarenlang doorlopende huur.
In uitvoering – RTR Holland leverde onlangs
twee nieuwe Piek-gecertificeerde koeltrailers aan
Domino’s Pizza. Het zijn zogeheten 1-assige stuurastrailers met de nieuwste koelmachine van Carrier.
Deze trailers worden onder meer ingezet voor het
bevoorraden van de vestigingen van Domino’s Pizza.
Hiermee vervangt Domino’s verouderd materiaal en
zijn zij weer up-to-date.
2. Is voor veel winkeldistributie transporteurs (oa. Plus,
Ah, Lidl & Aldi) de flexibele schil van het wagenpark.
RTR werkt nauw samen met transporteurs om ook dit
deel van het wagenpark zero emissie te maken.
In uitvoering – Dit jaar zijn 22 nieuwe koelmachines van het type Thermo King Advancer in de verhuurvloot opgenomen. Het brandstofverbruik van deze
nieuwe koelmachines ligt ca. 25% lager. Dit resulteert
in een aanzienlijke verlaging van de CO2-uitstoot.
Recent is een nieuwe order van 100 stuks van dit type
koelmachine geplaatst. Deze worden de komende
maanden afgeleverd en zullen zeer divers worden
ingezet.
Eind 2021 starten twee nieuwe projecten met betrekking tot nul emissie. RTR Holland gaat koeltrailers
aan de vloot toevoegen die volledig elektrisch kunnen
draaien. Dit betekent dat de gehele koeltrailer emissievrij is. Meer informatie hierover zal op dat moment
naar buiten komen.
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3. Is actief lid van TRTA (www.trta.eu) en Transfrigoroute Holland (https://www.transfrigorouteholland.nl/).
In beide verenigingen zal RTR zich inzetten om de
transitie naar zero emissie (geconditioneerd) transport te agenderen en te versnellen, belemmeringen
voor de branche te signaleren en oplossingsrichtingen
te identificeren.
In uitvoering – Binnen de verenigingen wordt
voortdurend gesproken over de nieuwste ontwikkelingen op gebied van nul emissie. Als voorzitter van de
commissie Geconditioneerd binnen de TRTA (Technical Road Transport Association) loopt RTR Holland
voorop op het gebied van geconditioneerd transport
en worden de ontwikkelingen hierin aangejaagd. Het
convenant is dan ook een terugkerend item op de
agenda evenals de lopende en komende projecten op
gebied van emissievrije koelmachines.
4. 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.
In voorbereiding – Zodra de projecten van RTR
van start gaan, wordt alle informatie hierover gedeeld.
5. Communiceert naar achterban/partners over eigen
acties en voortgang van het convenant en over het
Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.
In uitvoering

Shell.

In voorbereiding – Shell is begonnen met het zoeken naar geschikte partners en locaties.
3. Draagt actief bij aan ontwikkeling en realisatie van
een multifunctionele HUB voor mobiliteit, energie en
logistiek ten dienste van de gebruikers en bewoners
van de gebouwde omgeving. Specifieke onderdelen
hiervan zijn deelmobiliteit, laadvoorzieningen en
goederen afgiftepunt.
In voorbereiding– Shell is begonnen met het
zoeken naar geschikte partners en locaties. Voor deze
opgave worden drie locaties verkend in samenspraak
met de gemeente Rotterdam. Een quickscan met betrekking tot een van deze locaties is in voorbereiding.
4. Onderzoekt met de afdeling Real Estate welke efficiëntieverbetering door bundeling kan worden bereikt
in inzameling van bedrijfsafval van werklocaties van
Shell binnen de ZES zone.
In uitvoering – Actie 4 en 5 moeten in samenhang worden bezien. Shell heeft deelgenomen aan de
eerste inkoopsessie en heeft aangeboden om ervaringen en kennis ten aanzien van de deelname van Shell
in een vergelijkbaar samenwerkingsverband in de
stad Den Haag met Rotterdam en potentiele partners
in Rotterdam te delen. Een vervolg op deze sessie
wordt nu door de gemeente Rotterdam voorbereid.
5. Draagt actief bij (kantoorlocatie Weena) aan onderzoeken en zo mogelijk realiseren van gebundelde
belevering van facilitaire goederen in samenwerking
met andere grote binnenstedelijke inkopers.
In uitvoering – Zie actie 4.

1. Realiseert binnen 1,5 jaar (voor aug 2022) van
minimaal 1 laadplein op een bestaand Shell station of
alternatieve locatie ten dienste van de logistieke en
of bouwsector.
In voorbereiding – Shell is nu vooral bezig
met zoeken naar geschikte partners en locaties. Op
bestaande tankstations van Shell in Rotterdam zijn
inmiddels zes elektrische laadpalen geïnstalleerd,
verdeeld over drie locaties.
2. Realiseert binnen 1,5 jaar (voor aug 2022) minimaal
4 snellaadpunten van minimaal 50kW bij microhubs
(overslagpunten binnen ZES zone) tbv opportunity
charging. Flexibel inpasbaar in stedelijk weefstel
en ten dienste van bijladen stadslogistieke
dienstverleners.
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6. 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.
In uitvoering – Shell deelt op haar eigen website
en de Shell Energiekaart van Nederland de stappen
die het bedrijf zet op het gebied van de energietransitie in de brede zin: verplaatsen, wonen en produceren.
7. Communiceert naar achterban/partners over eigen
acties en voortgang van het convenant en over het
Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.
In uitvoering – Shell heeft met de gemeente Rotterdam een samenwerkingsovereenkomst afgesloten
waarin afspraken zijn gemaakt over het delen van
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data over transportbewegingen ten behoeve van het
opstellen van een logistieke heatmap. Shell heeft haar
eigen logistieke partner Lekkerland weten te interesseren voor deelname aan het Convenant ZES.

5. Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het
gebied van emissievrije stadslogistiek met de sector,
o.a. via de community Logistiek 010.
In uitvoering

SNEL Shared Logistics.
1. 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.
In uitvoering – Zie voor verder toelichting
de succescase.
2. Bereidt leveringen voor met elektrische en/of hybride
vrachtauto’s, waarin geconsolideerde zendingen
zitten van meerdere leveranciers.
In voorbereiding – SNEL/Vos Logistics heeft drie
volledig elektrische vrachtwagens besteld:
- een DAF LF-bakwagen voor lichtere zendingen in
stedelijk gebied. Deze elektrische vrachtwagen is ook
geschikt voor thuisleveringen/B2C;
- een DAF CF bakwagen met double stock mogelijkheid. Hiermee kunnen veel afleveringen gedaan
worden zonder terug op home te moeten gaan om bij
te laden;
- een DAF CF trekker waarmee trailers de stad in
getrokken kunnen worden voor grote aantallen pallets
in geconsolideerde afleveringen.
3. 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
In uitvoering –Inmiddels zijn er een groter aantal
double-stock trailers en bakwagens geleverd en in
gebruik. Een aantal trailers wordt nog omgebouwd.
4. 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
In voorbereiding – SNEL Shared Logistics is
met verschillende opdrachtgevers in gesprek over
wat elektrisch vervoer voor hen kan betekenen. Een
opdrachtgever is al bereid om met een elektrische
bakwagen te starten. Ook is er interesse in een samenwerking met een deel- (share) oplossing.
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6. Communiceert naar leden/achterban/partners over
eigen acties en voortgang van het convenant en over
het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.
In uitvoering

Succescase
Aanvullend kan SNEL Shared Logistics melden dat er
voorbereidingen getroffen worden om binnenstad-afleveringen naar winkels op een apart platform te consolideren waardoor de verdichting nog groter wordt het binnenstedelijk gebied in. Daarover later meer informatie.

Snelweg Transport.
1. Onderzoekt hoe “out of the box” logistieke oplossingen met emissievrije voertuigen bij kunnen dragen
aan een betere leefomgeving.
In uitvoering –Uit het onderzoek dat afgelopen
jaar is uitgevoerd door Snelweg Transport blijkt dat
klanten best bereid zijn om meer te betalen voor
emissiearm of emissievrij transport. Maar de bijkomende kosten van een elektrische vrachtauto in het
zware segment zijn nog dusdanig hoog dat deze op
dit moment niet op te brengen zijn. Daarnaast zijn de
levertijden en de toekomstige (prijs-)ontwikkelingen
van elektrische en waterstofaangedreven trucks momenteel nog te onzeker om nu al te investeren.
2. Onderzoekt samen met opdrachtgevers hoe emissievrij transport met zware voertuigen financieel
haalbaar te maken is.
In uitvoering – Zie actie 1.
3. Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het
gebied van emissievrije stadslogistiek met de sector,
o.a. via de community Logistiek 010.
In uitvoering – Snelweg Transport heeft deelgenomen aan meerdere thematafels én is bereid om
logistieke gegevens/data te delen. Ook wil Snelweg
Transport informatie halen die interessant kan zijn
voor het businessmodel dat Snelweg Transport wil
aanbieden voor duurzaam transport en kijken of dit
haalbaar en interessant is voor verladers.
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4. Communiceert naar leden/achterban/partners over
eigen acties en voortgang van het convenant en over
het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.
In uitvoering – Zie actie 3.

Stedin.
1. Draagt bij aan het versneld uitrollen van publieke laadinfrastructuur via samenwerkingsregio’s.
In uitvoering – Stedin volgt op dit moment de
ontwikkelingen in de markt rondom logistiek en bedrijventerreinen. Wanneer concrete plannen, initiatieven
en prognoses voor de benodigde laadinfrastructuur zijn
opgesteld vanuit de markt en vanuit stedelijke, regionale en landelijke partijen, kan de impact hiervan op de
laadinfrastructuur in kaart worden gebracht. Hiervoor
is het nodig eerst de vermogensvraag goed in beeld
te krijgen en te weten waar en wanneer deze zich gaat
ontwikkelen. Samen met gemeenten en andere partijen
kijkt Stedin vervolgens wat er nodig is om de benodigde laadinfrastructuur in de regio Rotterdam voor deze
ontwikkelingen op tijd en optimaal in te richten.
2. Geeft, binnen de context van het Stappenplan Zero
Emissie Stadslogistiek, inhoudelijke kennissessies over
laadinfrastructuur in samenwerking met de gemeente
Rotterdam.
In uitvoering – Er is tijdens een aantal sessies
kennis gedeeld over de rol van de netbeheerder in het
ontwikkelen van de gevraagde laadinfrastructuur en
de uitdagingen die daar, ook voor de markt, bij komen
kijken. Komend jaar kijkt Stedin samen met gemeente
Rotterdam hoe daar afhankelijk van de lokale, regionale
en landelijke ontwikkelingen naar behoefte vervolg aan
kan worden gegeven.
3. 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.
In uitvoering – Waar de brandstofauto eerder de
regel was, is de brandstofpersonenauto bij Stedin inmiddels de uitzondering. Met ruim 500 elektrische personenauto’s is dit deel van het wagenpark al ruimschoots
geëlektrificeerd. Het bereiken van de volledige 100% is
een kwestie van tijd. Op de natuurlijke momenten, het
einde van een leasecontract, wordt elke brandstofauto
vervangen door een elektrische uitvoering.
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Bij de bedrijfsbussen komt het eerste aanbod dat ook
passend is voor de bedrijfsvoering van Stedin. In 2021
zijn zo’n 40 elektrische middelgrote bussen ingezet. De
actieradius van deze voertuigen is toereikend. Stedin is
een samenwerking aangegaan met Terberg Specials om
een aantal van deze voertuigen te verhogen, zodat deze
bussen breder voor operationele activiteiten inzetbaar
worden.
4. Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije stadslogistiek met de sector, o.a.
via de community Logistiek 010.
In uitvoering – Stedin Groep participeert in de
Anders Reizen Coalitie. Hierin is Stedin trekker van de
werkgroep Verduurzamen bedrijfsbussen. Daarnaast
neemt Stedin deel aan diverse initiatieven die voortkomen uit het Klimaatakkoord voor meer duurzame
zakelijke mobiliteit.
5. Communiceert naar leden/achterban/partners over
eigen acties en voortgang van het convenant en over het
Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.
In uitvoering – zie 4.

Techniek Nederland.
1. P
 articipeert in de organisatie van het Rotterdamse evenement Logistiek 010. Techniek Nederland nodigt leden
uit en zoekt naar sprekers.
Nog niet gestart – Het evenement Logistiek 010
heeft nog niet plaatsgevonden.
2. Communiceert naar leden over (Rotterdamse) ontwikkelingen op het gebied van emissievrije stadslogistiek,
over eigen acties en voortgang van het convenant en het
Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.
In uitvoering – Techniek Nederland brengt emissievrije stadslogistiek actief onder de aandacht van leden,
op verschillende niveaus en zowel landelijk als regionaal/lokaal. Op 6 oktober organiseerde Techniek Nederland voor de regio Rotterdam e.o. een ledenbijeenkomst
met als thema Duurzame Logistiek, waarbij de leden geïnformeerd werden over de ZES-zones en de praktische
consequenties hiervan. Logistiek 010 en Ecostars waren
aanwezig als spreker tijdens dit evenement. Op landelijk
niveau worden de leden van Techniek Nederland over
alle relevante ontwikkelingen geïnformeerd en dit najaar
organiseert Techniek Nederland een webinar.
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3. Participeert in het onderzoek dat evofenedex in
2020 uitvoert binnen de eigen achterban van
Techniek Nederland.
Voltooid – Dit onderzoek is in de zomer van 2021
uitgevoerd. Algehele uitkomst is dat de achterbannen
sceptisch zijn over de haalbaarheid. Over de invoering
van de zones door de gemeentes, maar ook of zij in
2025 een emissievrij wagenpark hebben. Daarnaast
geven veel bedrijven aan onvoldoende informatie te
hebben gekregen van gemeentes over de invoering van
ZE-zones.
4. Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het
gebied van emissievrije stadslogistiek met de sector,
o.a. via de community Logistiek 010.
In uitvoering – Dit doet Techniek Nederland op
dit moment nog voornamelijk in de digitale vergaderingen van Logistiek 010. Daarnaast heeft Techniek
Nederland geparticipeerd in het onderzoek Gas op
elektrisch en heeft daar via de site en nieuwsberichten breed aandacht aan gegeven (DIG - Onderzoek
Zero emissie servicelogistiek (technieknederland.nl)).
Verder organiseert Techniek Nederland in het najaar
een webinar over ZE-logistiek.
5. Communiceert naar leden/achterban/partners over
eigen acties en voortgang van het convenant en over
het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek, via de
eigen mediakanalen.
In uitvoering – Op landelijk niveau communiceert Techniek Nederland over de ontwikkelingen van
Zero Emissie Stadslogistiek: via de website, LinkedIn
en columns in vakbladen. Regionaal worden leden
tijdens bedrijfsbezoeken en tijdens de ledenbijeenkomst geïnformeerd.

Tevva.
1. 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.
Nog niet gestart – De marktintroductie van elektrische Tevva-trucks in Engeland is in september 2021
begonnen. De marktintroductie op het Europese vasteland wordt in de tweede helft van 2022 verwacht.
Een nieuw voorgestelde actie is dat Tevva enkele van
de eerste voertuigen beschikbaar maakt voor uitpro-
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beren door convenantpartners. Dit is in lijn met het
Tevva-beleid om zogenaamde ontwikkelingspartners
te werven. Verder is Tevva blij dat het in het roerige
voorbije jaar van de wereldwijde pandemie de veerkracht heeft kunnen tonen om het productieproces op
gang te houden. Tevva heeft zijn personeel weten te
behouden in de achterliggende moeilijke periode.
2. Ontwikkelt met een of meer convenantpartners uit de
financiële dienstverlening een arrangement dat de
grootste risico-elementen uit de TCO voor elektrische
trucks elimineert.
In voorbereiding – Tevva doet een beroep op alle
convenantpartners om hun wensen kenbaar te maken
en wil zich inspannen om samen te onderzoeken in
welke ZE-transportbehoefte hun producten kunnen
voorzien.
3. Werkt mee aan het ontwikkelen en testen van een systeem waarmee transparant kan worden aangetoond
dat plug-in hybride voertuigen binnen de ZES-zone
voor stadslogistiek emissievrij rijden.
Vervallen – Een relevante ontwikkeling is dat de
optionele range-extender, die oorspronkelijk op
diesel liep, is vervangen door een range-extender op
waterstof. Daarmee vervalt actie 3 uit het convenant
voor Tevva.
4. Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het
gebied van emissievrije stadslogistiek met de sector,
o.a. via de community Logistiek 010.
Nog niet gestart – Bij wijze van kennisdeling biedt
Tevva informatie aan om kennis te nemen van de laatste ontwikkelingen. Tevva is graag bereid case studies
te presenteren en toe te lichten, ook op evenementen
van Logistiek 010.
5. Communiceert naar leden/achterban/partners over
eigen acties en voortgang van het convenant en over
het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.
Nog niet gestart – Meer informatie die voor
convenantpartners relevant kan zijn, is te vinden op
de website van Tevva: https://tevva.medium.com/.
Ook de meest recente persberichten staan op die site.
Meer informatie over de inzet van waterstof in
de stadslogistiek is te vinden op https://expo.freightinthecity.com/.
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Thermo King.
1. 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).
In uitvoering
2. 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.
In uitvoering – Promotie via onlinekanalen en via
de verkoop buitendienst.
3. 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.
In uitvoering – Een groot deel van de koelmotoren is hier al van voorzien; bij inzet van nieuwe units
promoot Thermo King telematica actief.
4. Stimuleert, samen met een aantal gebruikers van
Thermo King koelmotoren, het gebruik van elektrisch
aangedreven koelmotoren met als resultaat een emissievrij geconditioneerd transport.
In uitvoering – Elektrificatie is een belangrijke
ontwikkelingspijler bij Thermo King; de inzet voor
stadsdistributie heeft hoge prioriteit.
5. Promoot de mogelijkheden van emissievrij koelen bij
carrosseriebouwers actief, zodat de mogelijkheden
van volledig emissievrij geconditioneerd transport
meer bekendheid krijgen.
In uitvoering – Staat altijd op de agenda bij
contacten met carrosseriebouwers.

7. 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.
Nog niet gestart – Het delen met de community
Logistiek 010 moet nog opgestart worden.
8. Communiceert naar achterban/partners over eigen
acties en voortgang van het convenant en over het
Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.
In uitvoering

TLN.
1. Participeert in de organisatie van het Rotterdamse
evenement Logistiek 010. Zij nodigen daarbij leden
uit en zoeken naar sprekers.
In uitvoering – TLN participeert in de organisatie. Wegens COVID-19 zijn er weinig evenementen
geweest.
2. 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.
In uitvoering – TLN heeft in 2021 onder meer de
volgende activiteiten ondernomen:
Webinar STEKKERS & KABELS – 8 april 2021
TLN organiseerde het interactieve webinar STEKKERS & KABELS om inzicht te geven in wat er de
komende jaren moet gebeuren om een landelijk
dekkend laadnetwerk voor logistiek laden in te
richten. Deelname aan dit webinar stond open voor
TLN-leden, overige logistieke bedrijven, beheerders
van bedrijfsterreinen en logistiek vastgoed, (de)centrale overheden, leveranciers van ‘stekkers & kabels’,
installateurs, onderhoudsbedrijven en netbeheerders.
Dit vanuit de overtuiging dat we elkaar de komende
jaren hard nodig hebben om de ambitieuze nul emissie doelstellingen waar te maken! U kunt het webinar
terugkijken via tln.nl

6. 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.
In uitvoering – Thermo King is actief in overleg
met deelnemers ten aanzien van PIEK.
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Publicatie van het overzicht milieu- en zero
emissiezones op TLN.nl
In een overzichtelijke tabel zijn de steden met milieuen of toekomstige zero emissiezones opgenomen.
Zo kunnen TLN-leden en overige geïnteresseerden in
één oogopslag zien wat de situatie in een stad is.
U vindt de tabel op www.tln.nl onder het thema
Stadslogistiek.
 tadshubs.NL
S
De TLN-kaart www.stadshubs.nl is begin dit jaar in samenwerking met het ministerie van IenW aangevuld
met de kaartlagen zero emissiezones en
waterstof-laadpunten.
Naast TLN-leden die op dit moment gebundeld èn al
volledig of gedeeltelijk zero emissievervoer aanbieden, worden sinds medio 2021 ook stadshubs
opgenomen in de kaart op die geen TLN-lid zijn. Voor
deze bedrijven geldt vanzelfsprekend eveneens dat
zij moeten voldoen aan het criterium bundelen èn het
volledig of gedeeltelijk aanbieden van zero emissievervoer. Opname op Stadshubs.NL is kosteloos voor
TLN-leden.
Filters geven de mogelijkheid om selecties op bijvoorbeeld type zending, bedrijfsnaam, verzorgingsgebied
en combinaties hiervan te maken. De kaart geeft
inzicht in actuele mogelijkheden voor zero emissie
bevoorrading in steden. TLN wil hiermee vooral aan
gemeenteambtenaren, politici en potentiële opdrachtgevers duidelijk maken welke transporteurs
duurzaam vervoer de stad in kunnen organiseren. De
kaart kan naar wens worden aangevuld met informatie over onder meer milieu- en zero emissiezones,
bedrijventerreinen, winkelgebieden en postcodes. De
kaart is ook beschikbaar via www.opwegnaarzes.nl
en de kaartlagen stadshubs en zero emissiezones zijn
overgenomen in de in september 2021 gepubliceerde
Locatietool Clean Energy Hubs.

dit verkiezingsmanifest, getiteld ‘Iedereen doet mee
in de schone, slimme en bereikbare stad’, draagt TLN
oplossingen aan die nu al bijdragen aan de schone en
leefbare stad van de toekomst.

TotalEnergies.
1. Stimuleert de duurzame transitie naar een emissievrij
wagenpark door ondersteuning van de Gemeente
Rotterdam bij de uitrol van een publieke (snel)laad en/
of H2-tankinfrastructuur.
Geen statusupdate ontvangen
2. Biedt actieve ondersteuning en oplossingen aan
initiatieven van convenantpartners op het gebied
van duurzame laad- en/of H2-tankinfrastructuur en
energieopslag.
Geen statusupdate ontvangen
3. Zet zich actief in op de zero emissie voor de bevoorrading en dienstverlening van tankfaciliteiten binnen
de ZES-zone in Rotterdam door overleg met en het
stimuleren van huidige leveranciers en transporteurs.
Geen statusupdate ontvangen
4. Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het
gebied van emissievrije stadslogistiek met de sector,
o.a. via de community Logistiek 010.
Geen statusupdate ontvangen
5. Communiceert over eigen acties en voortgang van
het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie
Stadslogistiek.
Geen statusupdate ontvangen

Infosessie met de verkiezingsprogrammacommissie van de VVD Rotterdam
Op 14 juni 2021 ging TLN in gesprek met de verkiezingsprogrammacommissie van de VVD Rotterdam.
TLN heeft de commissie, in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, bijgepraat over een aantal
actuele en belangrijke thema’s in de transport- en
logistieksector. Vergezeld door drie TLN-leden uit de
regio werd er (digitaal) gesproken over onder meer
duurzame stadsdistributie, stadshubs, zero emissie
transport en de uitdagingen voor Rotterdam. De informatiesessie met de commissie was een aanvulling
op het eerder verstuurde TLN-gemeentemanifest. In
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Urban Department Store.

Van Dorp.

1. Werkt mee aan het in beeld brengen van de logistieke
emissie footprint van de bedrijfsvoering van de deelnemende ondernemers.

1. Zet binnen de ZES-zone een servicehub op voor
onderhouds- en servicewerkzaamheden.

meente Rotterdam voor elektrische bestelwagens
voor de reinigingsdienst. Helaas is er in dit specifieke
geval nog niet gekozen voor een emissievrij voertuig.
2. Investeert in opleiding, gereedschappen en equipment voor service aan elektrische voertuigen op
vestiging Waddinxveen.

Geen statusupdate ontvangen
Nog niet gestart – Ook niet bekend waar behoefte
aan is, wanneer en hoe.
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:
a. Bundeling van aan- en afvoerstromen. Hierbij
hoort in ieder geval deelname aan een white label systeem voor gebundelde inzameling van bedrijfsafval.
b. Leveranciers vragen om hen emissievrij te beleveren.
a.
In uitvoering – Urban Department Store
Rotterdam heeft aangegeven, als voorzitter van de
Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Kernwinkelgebied
Rotterdam, dat de aangesloten leden de inzameling
van hun bedrijfsafval gebundeld en zo snel mogelijk
emissieloos zouden willen zien. Inmiddels is dit project door PreZero en Renewi opgestart onder de naam
Green Collective.
b.

2. Zet buiten de ZES-zone een bouwmaterialenhub op
voor renovatie- en nieuwbouwwerkzaamheden.
Geen statusupdate ontvangen
3. Voert het transport van personeel en gereedschap
vanaf de service-hub naar werklocaties
emissieloos uit.

3. Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het
gebied van emissievrije stadslogistiek met de sector,
o.a. via de community Logistiek 010.

Geen statusupdate ontvangen
4. 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 instal
laties inzetten om het aantal ritten te verminderen.
Geen statusupdate ontvangen
5. Verduurzaamt het totale wagenpark Van Dorp regio
Rotterdam, minimaal in het tempo vereist voor toegang tot de ZES-zone, maar waar mogelijk sneller.

Nog niet gestart – Dit is een volgende stap.
Geen statusupdate ontvangen

3. Werkt mee aan onderzoeken en pilots gericht op verhoging van de transportefficiency en verkleining van
de logistieke emissie footprint.

Voltooid – Van Leeuwen Truckservice heeft geïnvesteerd in gereedschappen en de trainingen voor
service aan de elektrische MAN eTGE voertuigen zijn
afgerond.

6. Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het
gebied van emissievrije stadslogistiek met de sector,
o.a. via de community Logistiek 010.

Nog niet gestart

In uitvoering – Van Leeuwen Truckservice neemt
alle kennis en ervaring op het gebied van emissievrije
stadslogistiek mee bij advies aan klanten en in prospects in het offerte- en pre-offerte-traject.
4. Communiceert naar leden/achterban/partners over
eigen acties en voortgang van het convenant en over
het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.
In uitvoering
Eigen wagenpark
Van Leeuwen Truckservice heeft de afgelopen maanden
twee zakenauto’s vervangen voor full electro. Een volgende vervanging staat dit najaar op de planning. Ook is
een MAN eTGE bestelwagen in de verhuurvloot opgenomen. In 2022 wordt het buitenterrein in Waddinxveen
opnieuw ingericht. Dan wordt ook de laadcapaciteit
verder uitgebreid en worden DC snelladers geplaatst.

In uitvoering – In samenwerking met Techniek
Nederland en Renault heeft Van Mossel VKV een
bijeenkomst georganiseerd om de leden van Techniek
Nederland te informeren over de stadslogistiek van
de toekomst. Ook de gemeente Rotterdam was hierbij
aanwezig.
3. Stelt een (set van) vergelijkende TCO (’s) op tussen
elektrische en diesel bestelwagens, op basis van hun
klantenbestand.
In uitvoering – Van Mossel gebruikt de TCO-tool
die ook gebruikt wordt door de gemeente Rotterdam
om een neutraal vergelijk te maken.
4. Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het
gebied van emissievrije stadslogistiek met de sector,
o.a. via de community Logistiek 010.
In voorbereiding
5. Communiceert naar leden/achterban/partners over
eigen acties en voortgang van het convenant en over
het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.
In uitvoering – Van Mossel VKV informeert verkopers tijdens verkoopmeetings over de wetgeving
rond stadslogistiek en over alle wijzigingen die gaan
plaatsvinden.

Van Wijnen West.
1. Stimuleert en voert onderzoek uit rond het inzetten
van logistieke bouwhubs, het inzetten van emissievrij
materieel en transport.

Geen statusupdate ontvangen
4. Draagt, waar mogelijk en passend, zorg voor
cofinanciering van voorzieningen (al dan niet in
BIZ-verband).

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

Nog niet gestart
Geen statusupdate ontvangen
5. Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het
gebied van emissievrije stadslogistiek met de sector,
o.a. via de community Logistiek 010.
Nog niet gestart
6. Communiceert naar leden/achterban/partners over
eigen acties en voortgang van het convenant en over
het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.
Nog niet gestart
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Van Leeuwen Truckservice.
1. Biedt elektrische voertuigen actief aan bij klanten in
de regio Rotterdam.
In uitvoering – Van Leeuwen Truckservice biedt
actief de MAN eTGE bestelwagen aan bij klanten en
bedrijven in o.a. Rotterdam. Ook heeft Van Leeuwen
meegedaan aan de marktverkenning door de ge-
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Van Mossel VKV.
1. 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.
In uitvoering – De mogelijkheden voor emissievrije alternatieven worden altijd meegenomen in de
adviesgesprekken met klanten.
2. Voert een actieve dialoog met klanten over de belemmeringen voor overschakeling op elektrische bestelwagens.
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In uitvoering – Van Wijnen West is continu bezig
om emissievrij transport en gebruik van (bouw-)hubs
op de agenda te zetten bij collega’s, in projecten en
bij onderaannemers. Er wordt nu altijd onderzocht of
een hub toegevoegde waarde kan hebben, datzelfde
geldt voor elektrisch en/of hybride transport. Dit heeft
tot nu toe nog niet geleid tot inzet binnen Rotterdam,
maar al wel daarbuiten. Zo wordt regelmatig gebruik
gemaakt van een elektrische mobiele kraan van
Nederhoff op projecten van Van Wijnen West. Het
eerstvolgende project in Rotterdam is de Maasbode.
Daar is nu gestart met de sloop en volgend jaar begint
de bouw. In de ruwbouw zijn nog weinig mogelijkheden, maar in de afbouw liggen mogelijkheden voor
een Bouwhub.
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2. Voert, indien mogelijk en passend, pilots uit m.b.t. het
inzetten van logistieke bouwhubs en emissievrij materieel en transport.
In voorbereiding – De Maasbode zou dit jaar
als pilot gaan dienen voor de inzet van bouwhubs en
emissievrij transport. Helaas is dit project vertraagd
door de vele bezwaarschriften. Het project gaat nu
lopen dus bij een volgende update wordt dit verder
toegelicht.
3. Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het
gebied van emissievrije stadslogistiek met de sector,
o.a. via de community Logistiek 010.
In uitvoering Dit is een doorlopend proces. Het is
inmiddels ook onderdeel geworden van het bredere
verhaal over duurzaamheid, waar bijvoorbeeld ook
de aanpak van stikstof onder valt. Zo is het afgelopen
jaar onder meer een presentatie gegeven bij Hogeschool Rotterdam, wordt emissievrije stadslogistiek
aangehaald in gesprekken met onderaannemers,
wordt er altijd gevraagd wat de mogelijkheden zijn en
wordt het opgenomen in contracten met onderaannemers. Zo laat Van Wijnen West aan iedereen zien wat
er nu al kan.
4. Communiceert naar leden/achterban/partners/onderaannemers over eigen acties en voortgang van
het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie
Stadslogistiek.
In uitvoering – Zie ook actie 3. Emissievrij
vervoer wordt altijd meegenomen in gesprekken, zo
ook intern bijvoorbeeld bij de vastgoedafdeling. De
onderzoeken naar de inzet van elektrisch materieel
verspreiden zich als een olievlek door de organisatie
en er worden echt stappen gezet. Tegelijk staat de
bouwsector enorm onder druk door de snelle stijging
van prijzen voor grondstoffen in het afgelopen jaar.
Daar moet veel extra geld naartoe, wat het weer lastiger maakt om te investeren in verduurzaming.

VDL.
1. Biedt actieve ondersteuning aan initiatieven van
convenantpartners op het gebied van duurzame elektrische energievoorziening, zoals; AC-, DC- of mobiele
laders. Desgewenst i.c.m. energie (batterij) opslag of
een waterstofcel (generator), voor daar waar het grid
niet beschikbaar of toereikend is.
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In voorbereiding – VDL heeft ervaring in het
laden van voertuigen. Hier is nog weinig concreet
over geworden. De bouwsector start met een tijdelijke opstelling. Hier zijn grote uitdagingen waarin
VDL nieuwe mogelijkheden kan bieden. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan container solutions. Hier is nog geen
actie op ondernomen en er hebben zich ook geen
partijen gemeld.
2. 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.

VNO NCW Rotterdam &
regio Rijnmond.
1. Organiseert een kennissessie in 2020 over relevante
zero emissie thema’s voor leden.
In voorbereiding –Vanwege COVID-19 heeft
VNO-NCW Rotterdam & Rijnmond helaas nog geen
fysieke bijeenkomst georganiseerd. Dit staat nu gepland voor begin 2022.
2. 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.

In voorbereiding – Zie actie 1.
3. Biedt actieve ondersteuning aan initiatieven van convenantpartners op het gebied van pick-up en dropoff points (bij voorkeur gedeeld te gebruiken, zeker
wanneer e.e.a. in de openbare ruimte moet worden
geplaatst).
In voorbereiding – VDL wil het kernteam Hub
opstarten en er actief aan deelnemen

In uitvoering –Kennisdelen vindt al gedeeltelijk
plaats, maar wordt nog verder opgestart.
3. 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.
In uitvoering – Dit is een doorlopende actie.

4. 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.
Nog niet gestart – Hierbij moet gedacht worden
aan MaaS-achtige oplossingen (mobility as a service).
Dit is voor VDL een nieuw terrein maar er blijkt wel
steeds meer behoefte aan te zijn. Als deze vraag komt,
wil VDL hier actief aan meewerken.
5. Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het
gebied van emissievrije stadslogistiek met de sector,
o.a. via de community Logistiek 010.
Geen statusupdate ontvangen

Geen statusupdate ontvangen
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2. Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het
gebied van emissievrije stadslogistiek met de sector,
o.a. via de community Logistiek 010.
In uitvoering – VolkerWessels Bouwmaterieel
deelt continu kennis en ervaring. Zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan een control tower voor bouwlogistiek. Dit gebeurt in samenwerking met onderaannemers, kennisinstellingen, TNO en TLN. Voorop staat
dat er continu data verzameld wordt over operationele processen en dat VolkerWessels Bouwmaterieel die
deelt met stakeholders.
3. Communiceert naar leden/achterban/partners over
eigen acties en voortgang van het convenant en over
het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.
In uitvoering – VolkerWessels Bouwmaterieel
deelt veel informatie en doet dit zo breed mogelijk;
onder meer via LinkedIn (50.000 volgers) en via de
eigen communicatiekanalen.

Vanaf maart 2020 zag de wereld er anders uit dan
gepland en zijn de schaarse beschikbare middelen
vooral ingezet om samen met de leden zo goed mogelijk deze crisis door te komen. Bijeenkomsten waren
helaas niet of nauwelijks mogelijk, maar nu het weer
kan, wordt dit door iedereen met veel
plezier en enthousiasme weer opgepakt.

Zegro.

Verder heeft VNO NCW Rotterdam & regio
Rijnmond richting de gemeenteraadsverkiezingen
van 16 maart 2022 nadrukkelijk het belang van goede
bereikbaarheid en toegankelijkheid van de stad geagendeerd voor de logistiek in relatie tot het nieuwe
mobiliteitsbeleid van de gemeente en zero emissie
stadsdistributie.

1. Onderzoekt samen met mogelijke partners hoe de
verduurzaming van het eigen wagenpark en daarmee
de zero emissie bevoorrading van onze klanten in het
centrum van Rotterdam eerder dan de ingangsdatum
van de ZES-zone kan worden gerealiseerd. Hiertoe
zal kennis en inzicht worden vergaard van logistiek
uitvoerbare oplossingen.

VolkerWessels Bouwmaterieel.

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

In voorbereiding – VolkerWessels Bouwmaterieel is in gesprek met meerdere partijen. Er gaan de
komende jaren veel grote projecten in Rotterdam van
start. VolkerWessels schrijft mee aan de plannen die
hiervoor gemaakt worden en in die plannen wordt ook
het gebruik van een bouwhub opgenomen. Daarnaast
denkt VolkerWessels Bouwmaterieel mee met andere
aannemers over verbetering van de bouwlogistiek bij
de komende projecten op Katendrecht.

1. 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.
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Nog niet gestart
2. Streeft ernaar, vooruitlopend op het resultaat van punt
1, het huidige eigen wagenpark te voorzien van een
stille en schone koelmotor op laadbakken en deze
zodanig aan te passen dat ze in hun geheel op een
zero emissie aangedreven chassis geplaatst kunnen
worden.
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In voorbereiding – Binnen het huidige wagenpark worden vanaf maart 2022 12 vrachtwagens vervangen. De nieuwe wagens worden uitgerust met een
elektrisch aangedreven koelmotor. Resultaat: stiller,
schoner, maar zeker ook een besparing op dieselgebruik. Ook bestaat de mogelijkheid om in de toekomst
de complete laadbakopbouw over te zetten op een
elektrisch aangedreven carrosserie.
3. Onderzoekt de benodigde aanpassing van interne
logistieke processen om middels een “one drop system” (waarbij de klant zijn benodigde goederen in één
transportbeweging geleverd krijgt) de transportefficiency van de bedrijfsvoering te verhogen.
In voorbereiding – Zegro heeft de eerste
gesprekken met een potentiële klant gevoerd en
een presentatie gehouden over de invulling van een
‘one drop system’ en het reduceren van stops in de
binnenstad. Besloten is op korte termijn een tweede
klant kennis te laten nemen van deze werkwijze. Door
de gevolgen van de corona-pandemie heeft dit helaas
enige vertraging opgelopen.
4. Onderzoekt de mogelijkheden om de huidige locatie
(Spaanse Polder) uit te breiden met een HUB-functionaliteit. Externe partijen kunnen hier hun goederen
voor (in eerste instantie) gezamenlijke klanten met
bestemming binnen de ZES-zone afleveren. Zegro zal
deze goederstroom via het huidige transportplatform
afleveren binnen de ZES-zone. Zegro zet zich in om
dit concept in een pilot uit te gaan proberen, waarbij
de reductie in het aantal transportbewegingen wordt
gemonitord.
Nog niet gestart – Zegro heeft besloten om eerst
binnen het huidige klantenbestand leveranciers te
laten aansluiten zoals in actie 3 is weergegeven.
5. Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het
gebied van emissievrije stadslogistiek met de sector,
o.a. via de community Logistiek 010.
Geen statusupdate ontvangen
6. Communiceert naar leden/achterban/partners over
eigen acties en voortgang van het convenant en over
het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.
Geen statusupdate ontvangen
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Stand van ZES.
Voortgang Zero Emissie Stadslogistiek
in Rotterdam 2021.
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