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Zero Emission Stadslogistiek
Er is al veel mogelijk!
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ZES pioniers inspireren met de
aanpak voor schoner en slimmer
goederenvervoer in de stad.
Beter benutten van kennis om Zero Emission
Stadslogistiek te bereiken.
Nederland staat voor de uitdaging om de samenleving en de economie verder te verduurzamen. Dat geldt ook voor het schoner
maken van het goederenvervoer en met name voor het slimmer
en schoner bevoorraden van onze binnensteden.
Een goede stadslogistiek is belangrijk voor de
economische vitaliteit en de aantrekkelijkheid
van steden. Het zorgt ervoor dat internetbestellingen thuis worden afgeleverd, restaurants
hun gasten kunnen bedienen, winkels op tijd de
nieuwste collectie in huis hebben en een verbouwing probleemloos verloopt. Verstedelijking
stelt nieuwe eisen aan stedelijke mobiliteit. Met
veranderende klanteneisen wordt stadslogistiek
steeds fijnmaziger en steeds vaker just-in-time.
Het uiteindelijke doel is om schadelijke emissies
(CO2, NOx, fijnstof) als gevolg van stadslogistiek
te reduceren tot nul. Het bereiken van deze door
de overheid gestelde doelen, gaat niet vanzelf.

Gertjan Prummel
Secretaris Green Deal ZES

Er zijn initiatieven nodig, die laten zien hoe dit
kan. En pioniers die beginnen. En het is belangrijk dat de kennis zo goed mogelijk met elkaar
wordt gedeeld, om de ontwikkeling te versnellen
in plaats van het wiel elke keer opnieuw uit te
vinden.
De kennis die de pioniers hebben opgedaan in
verschillende steden, willen wij beter benutten.
Door ervan te leren kunnen we voortbouwen
op de kennis, zodat een volgende implementatie sneller kan plaatsvinden én worden nieuwe
pioniers gestimuleerd om initiatieven te nemen.
Het zorgvuldig ophalen van de opgedane kennis
uit alle initiatieven, en het ontsluiten en vermenigvuldigen ervan, daar willen we in 2017 actief
op inzetten.

Inleiding
De aandacht in het stedelijk goederenvervoer is het laatste jaar
verschoven van stadsdistributie in enge betekenis naar stadslogistiek in brede betekenis.
De Green Deal wil gemeenten en bedrijfsleven
helpen in 2025 klaar te zijn voor Zero Emission
Standslogistiek. Het leertraject voor de implementatie vullen we in het living labs. De organisatie achter de Green Deal kan gemeenten en
bedrijven helpen bij het opzetten van een living
lab.
Het uiteindelijke doel van deze Green Deal is
schoner goederenvervoer (zo mogelijk zero
emissie) in 2050 en minder voertuigen (bunde-
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ling op de “last mile”). Dit past binnen het beleid
zoals geformuleerd in de duurzame brandstofvisie met LEF (juni 2014).
Het bereiken van schoner vervoer en uiteindelijk
zero-emissie vraagt organisatorische, technologische, sociale, financiële en juridische aanpassingen. Er lopen op dit moment verschillende
initiatieven. Een overzicht van alle initiatieven is
te vinden via www.greendealzes.connekt.nl.

Haarlem: een nieuw toegangsbeleid voor de binnenstad
Harnaschpolder: een waterstofvulpunt voor bedrijfswagens
Den Haag: slimme logistiek Rijksoverheid
Roermond: rijden met lichte elektrische vrachtvoertuigen

Wij nemen u mee met 4 living labs die in 2016 door Rijkswaterstaat in opdracht van IenM zijn begeleid.
In zes verdiepende interviews laten we verschillende pioniers aan het woord. Daarbij belichten we
schone stadslogistiek vanuit verschillende invalshoeken. Om te laten zien wat er allemaal mogelijk is.
De interviews laten zien dat er veel kan. De voorbeelden maken duidelijk dat het verduurzamen van
de stadslogistiek niet alleen een technologische aangelegenheid is van brandstoffen en aandrijving.
Het begint met beter benutten en slimmer vervoeren. De voertuigbewegingen waaraan je vervolgens
niet ontkomt dienen dan schoner te worden. Bovendien speelt de menselijke factor een cruciale rol.
De juiste pionier, op het juiste moment, die de juiste partijen aan zich bindt.

Haarlem

Met Jaap Verkiel, beleidsmedewerker bij Transport en Logistiek Nederland, bespreken we de koerswijziging die Haarlem heeft doorgemaakt en de winst die het oplevert om gezamenlijk te komen tot
een nieuw beleidsplan voor het toegangsbeleid voor de binnenstad. <lees meer>

Harnaschpolder

In gesprek met Marijn Slabbekoorn van DHL gaan we dieper in op zijn drive voor duurzaamheid en
hoe hij erin slaagt om andere partijen mee te krijgen in de realisatie van het waterstofvulpunt in de
Harnaschpolder. <lees meer>
LIQAL is een van de andere partijen van het consortium, dat het waterstofvulpunt zou moeten gaan
realiseren. Jorg Raven vertelt ons hoe LIQAL is betrokken bij het consortium. <lees meer>

Den Haag

Dat ook de overheid de rol van pionier kan vervullen, is onderwerp van gesprek met Naomi Sloos,
van de Belastingdienst. Wij vragen haar naar de rol die zij en haar organisatie heeft vervuld in het
aanjagen van de logistieke hub in Den Haag. <lees meer>

Roermond

Met Jeroen van de Kraats spreken we over de City Hub Roermond en de successen die hij boekt in
Roermond met de inzet van lichte elektrische vrachtvoertuigen in de bevoorrading en de ambities
om dit concept te gaan opschalen. <lees meer>
Met Sijbrand Fortuin, distributeur van lichte elektrische voertuigen bij Electrocar praten wij over de
oplossingen die in Roermond zijn bedacht op het gebied van regelgeving en handhaving. <lees meer>

Inspirerende initiatieven voor het bereiken van
duurzame stadslogistiek, waardoor de wereld
voor ons allemaal een stukje beter wordt.

www.greendealzes.nl

Haarlem: TLN
Samen op weg naar duurzaam toegangsbeleid
In gesprek met pionier Jaap Verkiel over de aanpak in Haarlem,
de geboekte resultaten en de “lessons learned”.
Het ontstaan van nieuw toegangsbeleid voor de binnenstad
Haarlem heeft het initiatief genomen om de
overlast van het goederenvervoer in de binnenstad terug te dringen. Hieronder staan een aantal redenen waarom een nieuw beleid nodig is.
• Een enorme piek in bevoorrading tussen 10
en 11 uur met een negatief effect op de verkeersveiligheid en leefbaarheid.
• Laad- en losstroken die slecht of nauwelijks
gebruikt worden.
• Een wildgroei aan ontheffingen en daarmee
langer durende hinder en potentiële verkeersonveiligheid.
• Horeca die afhankelijk is van verse producten en klaagt over een te strak toegangsbeleid.
• Bewoners en winkeliers die klagen over verkeersoverlast.
• Een wildgroei aan bestelbusjes die de hele
dag het afgesloten gebied in- en uitrijden.
• Er wordt geen maatwerk geleverd, wat vanuit diverse groepen wenselijk is. Verladers en
vervoerders klagen over de strakke venstertijden, winkeliers over het in hun optiek te
beperkt aantal momenten waarop leveringen plaats hebben.
Op aandringen van TLN heeft Haarlem eind
2015 de Green Deal ZES ondertekend. Er is gekozen voor een aanpak waarbij de gemeente samen met de betrokken ZES-partijen een nieuw
toegangsbeleid voor de binnenstad ontwikkelt.
En dat zijn niet alleen de partijen die van begin
af aan in beeld komen, zoals EVO en TLN. Uniek
aan Haarlem is dat ook nadrukkelijk de winkeliers, horecaondernemers en bewoners worden betrokken. De focus van de overeenkomst
Green Deal ZES ligt op de bevoorrading van winkeliers en horeca.

In een vroeg stadium betrokken
worden, voortbouwen op kennis
Het liefst zit TLN in een zo vroeg mogelijk stadium aan tafel, om mee te denken over de bevoorrading van binnensteden. Het motto van
Jaap is: zorg dat je meedoet bij het meedenken
over verandering. In Haarlem werd TLN er snel
bijgehaald. Jaap zet daarbij de zaken graag in
een breder perspectief, onderbouwd met feiten.
In de discussie over een milieuzone, bracht Jaap
in dat een milieuzone niet alleen het plaatsen
van een bord is. Het vereist ook handhaving. En
hoeveel luchtkwaliteitsproblemen zijn er eigenlijk? Is dit nu een maatregel waarmee we een
leefbare stad gaan bereiken? De rol van TLN is
kennis inbrengen en kennis uit Haarlem weer
meenemen naar nieuwe initiatieven.

Start vanuit begrip voor elkaars
belangen
Jaap werkt natuurlijk voor de belangen van de
leden, maar ook dit plaatst hij in een breder
geheel. Want om de problematiek van bevoorrading op te lossen, moet je ook naar andere
belangen kijken en natuurlijk naar het effect op
duurzaamheid. Dit is niet zo makkelijk als het
lijkt. Het vergt ook dat je je eigen belang een
stuk kunt loslaten om een hoger doel te kunnen
bereiken. Het gaat om win-win: het behartigen
van de belangen van de TLN leden en een bijdrage leveren om de wereld voor iedereen een
stukje beter te maken.

Wat is er bereikt
TLN is tevreden over de voortgang in Haarlem.
De gemeente Haarlem en vertegenwoordigers
van bewoners, ondernemers en belangenorganisaties zijn erin geslaagd om een plan te maken, dat start met een ambitie om de binnenstad 100% duurzamer te maken.

Het nieuwe binnenstadbeleid is een scharnier
om ontwikkelingen in een duurzame richting te
krijgen. Het is daarmee meer dan het vinden van
oplossingen voor afzonderlijke knelpunten.

Onderdelen van het plan dat binnenkort aan de
gemeenteraad wordt voorgelegd:
- Beloning voor schoner rijden. Leveranciers
met een elektrische auto of een auto op biogas
krijgen een uur langer de tijd om te laden en te
lossen. Ook mogen zij bij wijze van proef lossen
tussen 18.00 en 21.00 uur.
- Eerlijker ontheffingsbeleid
- Speciale regeling voor de horeca- en cateringbedrijven, om één keer binnen het voetgangersgebied buiten de venstertijden het gebied
in en uit te rijden.

Lessons learned
- Er is veel energie gestoken in Haarlem, maar
de aanpak en uitwerking is kopieerbaar naar
verschillende andere steden in Nederland;
- Houdt rekening met de grilligheid van de omgeving, zowel maatschappelijk, technologisch
als politiek; bij de wisseling van een college of
wethouder kan het zijn dat je weer terug moet
naar “start”.
- Begrijp dat het een lastig proces is om vanuit
verschillende belangen en samenwerking verder te komen. Mensen en organisaties hebben
een verschillend tempo om hierin mee te gaan.

Belangrijkste uitdaging
De uitrol naar andere steden in Nederland en
uiteindelijk een ontwikkelde set van maatregelen voor alle gemeenten in Nederland.

Tips voor nieuwe living labs:
• Delen van kennis en goede voorbeelden is heel belangrijk; afkijken
zou meer moeten worden beloond.
Maar…
• Kopieer niet te snel een maatregel. Plaats dit altijd in perspectief
en vraag je af: wat lost het voor
mijn stad op, wat draagt het bij aan
duurzaamheid, wat kost het en is
het uitvoerbaar/handhaafbaar?
• Ondersteun partijen die echt in de
markt staan om kennis over maatregelen in te brengen; TLN zit vaak
aan tafel en zou in het brengen van
kennis naar gemeenten een rol willen vervullen.

www.greendealzes.nl

Harnaschpolder: DHL
DHL aanjager waterstofvulpunt Harnaschpolder
In gesprek met Marijn Slabbekoorn, onder meer manager van het
Go Green Programma van DHL Express NL.
DHL heeft voor een post- en logistiek bedrijf een
stevige ambitie op duurzaamheid en het realiseren van klimaatdoelstellingen. Dit omvat veel:
geoptimaliseerde transportroutes, voertuigen
die elektrisch of op alternatieve brandstoffen rijden en energie-efficiënte gebouwen. Dit wordt
vorm gegeven in de Nederlandse aanpak van
het wereldwijde GoGreen Programma.
DHL ziet het als zijn verantwoordelijkheid om
oplossingen te vinden voor de bijdrage die
transport levert aan de uitstoot van schadelijke
emissies. “Als allergrootste logistieke dienstverlener van de wereld moet je dat zien als plicht.
Daarnaast gaan ‘maatschappelijk verantwoord’
en ‘optimale bedrijfsvoering’ vaak hand in hand.
Langetermijnoplossingen voor het uitbannen
van uitstoot en de ontwikkeling gericht op efficiencyverbetering sluiten dan ook goed bij elkaar
aan.”
De Streetscooter, eDucato, Citybike, Parcycle en
Cubicycle zijn nationaal en internationaal voorbeelden van zero-emissie vervoersmiddelen in
de DHL-vloot. Vaak eigen ontwikkelingen van
DHL zelf. “De ontwikkeling van de Parcycle en
Cubicycle vinden hun historie in Nederland en
deze rijden nu in meer dan 70 Europese steden.
Dit doet men in combinatie met city-hubs waar
de fietsen staan gestald en beleverd worden.
Juist met die slimme manier van inrichten van
de ‘last mile’ gaan reductie van emissies en kostenbesparing hand in hand.
Voor de overige zendingen die niet per fiets
vervoerd kunnen worden, zetten we de elektrische eDucato’s, zo kunnen we Amsterdam- en
Utrecht-Centrum uitstootvrij bedienen. De reden van dit succes is onder andere het draagvlak voor duurzaamheid in de hele organisatie

en de grote mate van vrijheid die wij krijgen van
ons management om innovatief te kunnen zijn.”

Start van het waterstofvulpunt
Ook het aanjagen van het waterstofvulpunt is
onderdeel van het GoGreen programma. Zo
wordt er al geparticipeerd in een INTERREG project voor het bouwen en exploiteren van een waterstoftruck met VDL en Waterstofnet. De bouw
van het duurzame BREEAM-Excellent distributiecentrum op de Harnaschpolder tussen Den
Haag en Rotterdam bood een kans om daarop
aan te sluiten en te voorzien in een waterstofvulpunt.
Als er een subsidieregeling komt, kan de volgende stap gezet worden. Het consortium is er klaar
voor.

Lessons learned

Uit het opzetten van de Nederlandse aanpak
van het GoGreen programma heeft Marijn de
volgende lessen getrokken:
Om te kunnen verduurzamen, is er vertrouwen
nodig en de vrijheid om te kunnen pionieren.
Verder helpt het als de overheid participeert:
• Het helpt om Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen programmatisch aan te pakken,
zoals is gedaan met de Nederlandse invulling
van het GoGreen programma;
• Een GoGreen programma helpt weer om intern duurzaamheid op de kaart te zetten. Met
onze initiatieven zijn we er in geslaagd om duurzaamheid een wezenlijk onderdeel te laten zijn
in alle nieuwe projecten.

Het GoGreen programma is een succes omdat het
management duurzaamheid omarmt en ruimte
geeft om te mogen pionieren.

• Zelf meesturen is belangrijk. Bij de grote gemeenten willen we aan tafel zitten als het gaat
om verduurzamen van bijvoorbeeld de stadslogistiek. DHL fungeert dan als kennis instituut,
we beheersen namelijk alle facetten van de
logistiek.

Belangrijkste uitdagingen
Binnen DHL willen we duurzaamheid verder
uitrollen. Bijvoorbeeld door eigen energieopwekking met behulp van zonnecollectoren.
Maar ook via het stimuleren van de vraag naar
waterstof en alternatieve brandstoffen. Als je
echt duurzaamheid wil stimuleren, dan is daar
heel wat voor nodig. Elektrisch rijden en waterstof zijn belangrijk voor het realiseren van
zero-emission, waarbij ook de vraag moet worden beantwoord hoe de uitstootvrije brandstof
wordt gemaakt.

Tips voor nieuwe living labs:
• Iedere gemeente kiest zijn eigen
aanpak. Leer van elkaar wat werkt
en wat elders toegepast kan worden. Het jaar 2020 komt al snel
dichtbij!
• Beleid alleen is nog niet genoeg.
Een faciliterende gemeente, die
mee investeert of subsidiemiddelen
beschikbaar stelt helpt om initiatieven te versnellen.
• Breng eerst de partijen samen die
wat willen, om de zaak in beweging
te brengen.

www.greendealzes.nl

Harnaschpolder: LIQAL
LIQAL: aanjager van rijden op gas
In gesprek met Jorg Raven, oprichter en eigenaar van LIQAL, over
een waterstofvulpunt in de Harnaschpolder.
LIQAL is een jonge en innovatieve speler die als
doelstelling heeft de drempel voor het toepassen van alternatieve brandstoffen te verlagen.
Zij doet dit door haar eigen vernieuwende ontwerpen van bijvoorbeeld tankstations voor waterstof en LNG te realiseren. Dit uit zich in grote
gebruiksvriendelijkheid, lage TCO en hoge kwaliteit. “Het gaat erom dat de gebruikerservaring
met die nieuwe brandstoffen minimaal net zo
goed of beter is dan met diesel of benzine. Dan
hoort een waterstofdispenser dus onder de luifel tussen de andere brandstoffen te staan en
niet ergens achteraf. Onze ontwerpen maken
dat mogelijk”. LIQAL levert dit jaar 2 LNG stations voor ENGIE op in Heerenveen en Alkmaar
en is betrokken bij de ontwikkeling van een
waterstofvulpunt in Harnaschpolder voor DCB
Energy.
Tijdens zijn studie raakte Jorg geïnteresseerd in
brandstoffen en motoren en de potentie van
alternatieven. Tijdens zijn afstudeerstage voor
vliegtuigbouwkunde, richtte hij zich op het verbeteren van de emissies van LPG-motoren bij
DAF. Daarna studeerde hij Energietechnologie
en maatschappij aan de TU Eindhoven. “Het gaat
immers nooit om technologie alleen, maar om
de maatschappelijke inpassing en context”, vertelt Jorg.
“Als je tot je door laat dringen dat we in korte tijd gigantische hoeveelheden alternatieve
brandstof nodig zullen hebben om op tijd onze
gezondheid en het klimaat te redden besef je
dat dat alleen gaat lukken met een mix van elektrisch, CNG, LNG, waterstof en biobrandstoffen.
Dus niet blindstaren op de heilige graal van zero-emission technologie, maar tempo maken in
het vervangen van diesel met alle alternatieven
die we hebben. Voor de enorme investeringen
die met die omslag gemoeid gaan is het urgent
dat onze overheid langjarige zekerheid gaat bie-

den en daarmee ècht energiebeleid gaat voeren.
Dan kunnen we ook een marketingstrategie uitwerken om de klant te gaan verleiden om voor
een andere brandstof te kiezen.” Wat nu alternatief heet moet mainstream worden.

De business case van een waterstofvulpunt

LIQAL wil graag samen met partijen als DHL,
DCB Energy, Stedin en Deodrive een waterstofvulpunt met electrolyser realiseren op industrieterrein Harnaschpolder. De Energy Hub van
DCB Energy zou daarvoor een perfecte locatie
zijn omdat er naast de reguliere brandstoffen
ook CNG en LNG kan worden getankt. Vanuit
het oogpunt van klimaat en reductie van fijnstof
en NOx is een aanvulling met waterstof voor
lichte voertuigen een mooi alternatief voor diesel. Maar…. het sluitend krijgen van de business
case is nog lastig. Het gaat om een investering
van ruim anderhalf miljoen voor de toekomst en
een markt die nog moet worden ontwikkeld.
Daarbij moeten de betrokken partijen met elkaar
samenwerken en elkaars belangen helder hebben. Zo kan LIQAL alleen bouwen als partijen zoals DCB Energy en Stedin een waterstofvulpunt
willen gaan exploiteren. Zij gaan alleen investeren als er voldoende afzet van het waterstof zal
zijn. DHL als potentiële klant met bedrijfswagens
die rijden op waterstof zal daarvan een deel invullen, echter het is duidelijk dat er meer auto’s
op waterstof moeten komen tanken. Dan moet
de gemeente nog een vergunning afgeven. Het
kan dus alleen als de overheid de langjarige condities schept om de transitie naar gasvormige
brandstoffen voor elkaar te krijgen. Dan komt
ook de markt in beweging. “Reken maar dat de
CNG/LNG/H2 leveranciers er alles aan zullen
doen om de automobilist te verleiden.”		
				

Een waterstofvulpunt in de Harnaschpolder is
een stap op weg naar een energievoorziening,
waarin de gasvormige brandstoffen een hoofdrol
gaan spelen.
Lessons learned
Om te kunnen verduurzamen is er vertrouwen
nodig in de lange termijn koers van de overheid ten aanzien van alternatieve brandstoffen
en andere energiebronnen. Alleen dan zullen
grote investeringen in bijvoorbeeld tankstations
voor waterstof of LNG worden gedaan.
Voor het bereiken van zoveel mogelijk emissiereductie zou het goed zijn als overheden kosteneffectiviteit leidend laten zijn in beleidskeuzes.
Dit zal de houdbaarheid en lange termijn koers
bevorderen en kan de markt goed stimuleren.
”De fiscale regeling voor hybride auto’s is een
voorbeeld van een beleidskeuze die niet gebaseerd was op kosten-effectiviteit en daardoor
ook beperkt houdbaar was.”

Belangrijkste uitdagingen
“Het verder aanjagen van de overstap van diesel naar schonere brandstoffen. We moeten als
land en als consument andere keuzes durven

maken. Anders denken. Diesel moet het buitenbeentje worden.
Daarin moeten we vanuit marketing oogpunt
blijven streven naar een positieve ervaring van
de klant bij het tanken van alternatieve brandstoffen.

Tips voor nieuwe living labs:
• Werk met partijen die wat willen en
waar de belangen elkaar aanvullen.
• Focus op het maken van tempo en
de emissiereductie per geïnvesteerde euro.
• Marktbewerking en marketing zijn
van begin af aan essentieel.

www.greendealzes.nl

Den Haag: Belastingdienst
Start slimme logistiek Rijksoverheid
In gesprek met pionier Naomi Sloos over de rol die de Belastingdienst heeft gespeeld in het aanjagen van de Hub, de geboekte
resultaten en haar tips waar anderen van kunnen leren.
Het ontstaan van het idee

In 2014 kwam Naomi bij de Belastingdienst als
categoriemanager Post voor de Rijksoverheid.
Onder het categoriemanagement Post vallen
ook de rijksbrede transportcontracten.
De Rijksoverheid heeft categoriemanagement ingevoerd om door middel van samenwerking en specialisatie, producten en
diensten slimmer in te kopen voor het Rijk.
Categoriemanagement zorgt voor specialisatie op een bepaalde productgroep waardoor
het Rijk marktkennis en expertise opbouwt.
Verder zorgt deze bundeling voor een betere
inkooppositie op de markt, minder administratie en minder aanspreekpunten.
Het oog van Naomi viel op een rapport uit 2013
waarin de Belastingdienst had meegewerkt aan
een interdepartementaal onderzoek naar de
kansen voor duurzame logistiek voor het Rijk.
Eén van de zes aanbevelingen was het realiseren van een distributiecentrum (hub) in de regio
Den Haag.
Naomi zag meteen kansen om de logistieke
stromen te bundelen en duurzaamheid te bereiken. Door het invoeren van het categoriemanagement was de inkoopkracht van het Rijk groter geworden. De Belastingdienst had daarnaast
zelf al ervaring opgedaan met de logistieke hub
in Apeldoorn, die goed kon worden ingebracht.

Van idee naar een gedegen
projectorganisatie

Met het oog op het vormgeven van de nieuwe
aanbesteding, kreeg Naomi in 2015 groen licht
van de eigen organisatie om met de aanbeveling
van de werkgroep rond de logistieke hub aan de
slag te gaan. Het past goed bij de persoonlijke
drive van Naomi om veranderingen tot stand te

brengen. Haar kracht daarbij ligt in het stapsgewijs gaan aanpakken van deze uitdaging. Zij
is gestart met na te gaan wat de toegevoegde
waarde is van een logistieke hub, wie eigenlijk
de probleemeigenaar was en wie haar kon helpen in het uitwerken van de business case. Zo
kwam zij terecht bij de Uitvoeringsorganisatie
Bedrijfsvoering Rijk (UBR), die een eerste verkenning hebben uitgevoerd.
In 2016 is het opdrachtgeverschap voor het
vormgeven van de logistieke hub belegd bij de
Directie Inkoop-, Facilitair en Huisvestingsbeleid (IFHR). De directie IFHR ontwikkelt beleid
en kaders voor efficiënte en flexibele faciliteiten
en een compacte en professionele inkooporganisatie, met aandacht voor duurzaamheid. Dit
laatste is belangrijk, omdat wel vaststaat dat een
Hub een bijdrage gaat leveren aan duurzaamheid, maar niet zeker is of en hoeveel kostenbesparing dit gaat opleveren.
Sinds juni 2016 is er een flinke slag gemaakt in
het neerzetten van de projectorganisatie. Samen met een aangestelde projectleider is een
projectteam aan de slag om de logistieke hub te
gaan realiseren. Betrokken organisaties als FM
Haaglanden, de interdepartementale Post- en
Koeriersdienst (IPKD), het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Gemeente Den Haag
hebben een rol in het project en/of stuurgroep.
Naomi is lid van het projectteam en verantwoordelijk voor het vormgeven van de contacten met
de markt en een mogelijke aanbesteding voor
de hub.

Wat is er bereikt

Op 1 december is gestart met het leveren van
kopieerpapier aan de Rijkspanden in Den Haag.
De overheid start zelfstandig deze tijdelijke hub
met als doel zelf te leren en kennis op te bou-

Ik krijg energie als ik met vernieuwende processen aan de gang kan en organisaties en collega’s
hierin meekrijg!
-wen. De werkgroep hanteert het credo ”no regret”. De keuzes die gemaakt worden zijn nooit
onomkeerbaar.
In een marktontmoetingsdag is bij de geïnteresseerde vervoerders in de vorm van een open
dialoog gepolst hoe zij aankijken tegen het
initiatief van de logistieke hub. Een optie hierbij
is om de hub na een geslaagde proefperiode
via een aanbesteding over te dragen aan een
marktpartij. De resultaten van deze dag zijn
positief.
Als de ervaringen met het leveren van kopieerpapier positief zijn, dan kunnen er gaandeweg
meer producten worden toegevoegd aan de
hub. Dat zouden bijvoorbeeld enveloppen
kunnen zijn of een retourstroom zoals koffiebekers.

Belangrijkste uitdaging
Er is nog veel te doen en uit te zoeken. Zoals
het verder uitwerken van de doelstellingen,
hoe deze zich tot elkaar verhouden en de te
verwachten opbrengsten. En voor Naomi zelf:
het vormgeven van de samenwerking met de
markt.

Lessons learned
- Kies het juiste momentum om het idee te
kunnen realiseren. Begrijp dat de omgeving

moet mee veranderen en dat het daarom soms
minder snel gaat dan je zou willen.
- Ga aan de slag, probeer uit en ontwikkel het
concept gaandeweg verder. Wees wel vasthoudend in wat je wilt bereiken.

Tips voor nieuwe living labs:
• Benut bestaande kennis en bouw
daarop voort, kijk wat er allemaal
al is bedacht en gebruik kennis van
de markt en kennisinstituten. Stof
bijvoorbeeld eens oude rapporten
af!
• Stel kennis beschikbaar over slimme logistieke oplossingen of meer
specifieke oplossingen zoals inrichten van logistieke hubs .
• Kennis delen betekent ook het
zelf beschikbaar stellen van kennis
en ervaringen. Zo zijn we met de
Hogeschool van Amsterdam aan de
slag om te kijken of we een model
kunnen bouwen om de toegevoegde waarde van een logistieke hub
gemakkelijker te kunnen bepalen.

www.greendealzes.nl

Roermond: City Hub
Efficiënt en schoon transport in het centrum van
Roermond
In gesprek met pionier Jeroen van de Kraats over het succes van
City Hub: een bedrijf dat de binnenstad van Roermond bevoorraadt met lichte elektrische voertuigen.
Ontstaan van City Hub
De oprichting van City Hub begon nadat self
storage ondernemer Gerard Gerritsen in contact kwam met vastgoedondernemers Jeroen
van de Kraats en Yourick Fokker. Samen zagen
zij een zakelijke kans door goed bereikbare magazijnruimte aan te bieden aan de rand van de
stad en van daaruit elektrisch vervoer te regelen
richting binnenstad. In plaats van het vinden van
een huurder voor het leegstaande pand aan de
rand van Roermond en naast het Designer Outlet Center, gingen zij er zelf in zitten. Daarmee
werd de basis gelegd voor een nieuw bedrijf, dat
zich al doende vanzelf verder ontwikkelde en
zich op verschillende aspecten verbeterde. Zoals bijvoorbeeld door het overzetten van lading
van pallets naar opvouwbare rolcontainers. Dit
maakt het ook voor winkeliers gemakkelijker om
de voorraad naar binnen te rollen en de rolcontainer weg te zetten.
De locatie van City Hub bleek geschikt om te
experimenteren met diverse lichte elektrische
voertuigen, omdat de rijafstand naar het centrum niet te groot is.

Verder met verduurzaming
Voor de drie oprichters was duurzaamheid een
kans: “Leefbaarheid is een issue voor alle steden. Vooral nu er steeds meer online wordt besteld lopen stadscentra vaker en sneller vol met
halfvolle bestelbusjes, die allemaal op tijd de
bestelde producten willen bezorgen. Dit zorgt
niet alleen voor het dichtslibben van de binnenstad en overlast voor bewoners, maar ook voor
luchtverontreiniging. City Hub bundelt en levert
zoveel mogelijk bestellingen en bezorgt ze in het
centrum met zero emissie voertuigen. Zo is ons
transport veel efficiënter en schoner.”
De oprichters willen meer met duurzaamheid.

Zo moeten de nieuwe panden in andere steden
zelf energie kunnen opwekken en wordt er gedacht over het gaan rijden op waterstof.

Gemeente Roermond geeft City
Hub de ruimte
De inzet van elektrische vervoer en het bundelen van goederenstromen sloot goed aan op
de ambities van de gemeente Roermond om
de binnenstad leefbaar te maken. De gemeente was dan ook zeer bereid om samen met City
Hub te zoeken naar oplossingen voor bevoorrading met elektrisch vervoer. Zo is City Hub niet
gebonden aan laad- en lostijden en mag zij over
fietspaden rijden en op de stoep parkeren. Door
deze ruimere toegang tot de binnenstad, heeft
City Hub weinig last van verkeersdrukte en kan
zij leveren op het moment dat de klant het uitkomt.

Klant vraagt om duurzaamheid
Eén van de eerste klanten voor het elektrisch
vervoer was Hotel Van der Valk. Schoon bed- en
tafellinnen wordt vanuit de centrale wasserij in
Noord-Holland geregeld. Echter, vanwege de
laad- en lostijden, moest de schone was eerst
bij een ander hotel afgeleverd worden. Van der
Valk had zelfs een eigen bus aangekocht om het
linnengoed daar dagelijks op te halen. Nu wordt
het linnen bij City Hub afgeleverd en zorgen zij
ervoor dat het ‘s ochtends bij het Van der Valk
hotel in het centrum van Roermond wordt gebracht. Het elektrisch transport dat vrijgesteld is
van de laad- en lostijden maakt dit mogelijk.
“Voor dit type klanten is het duurzaamheidsaspect ook een belangrijke reden om met City Hub
te gaan werken”.

Wij hebben een goed concept ontwikkeld. Met
zijn drieën gaan we met volle kracht vooruit om
dit verder uit te rollen.
Lessons learned
In Roermond is gewerkt aan de ontwikkeling en
verbetering van het concept City Hub. De drie
oprichters hebben er vertrouwen in dat het
concept uitgerold kan worden. Ze weten nu van
elkaar waar de talenten liggen en ook dat er
voldoende vraag is in de markt. Er zijn verschillende lessen geleerd:
• Wij zijn niet begonnen met een eindbeeld
voor ogen. Onze les is dat een concept zich
moet ontwikkelen en al doende hebben we
oplossingen gevonden.
• Bij groei naar andere steden, zullen er
naast de eisen ten aanzien van ligging ook
meer eisen gesteld moeten worden aan het
gebouw zelf.

Belangrijkste uitdagingen
Het vinden van locaties en gebouwen die geschikt zijn voor het concept City Hub valt niet
mee. Dit betekent dat er waarschijnlijk voor
nieuwbouw gekozen zal worden in plaats van
het benutten van bestaande panden. De keuze
voor nieuwbouw betekent meer voorbereidingstijd, maar daarna kan er efficiënter worden gewerkt.

Het ontbreekt nog aan consistente regelgeving
voor het rijden met lichte elektrische voertuigen. Deze rijden nu zonder kenteken. De
ervaring van Jeroen is dat er bij alle gemeenten
waar zij nu contact mee hebben er een grote
mate van bereidheid is om ontheffingen te
verlenen en mee te denken over privileges.
“Het is belangrijk dat er structureel beleid op
wordt ontwikkeld zodat we weten waar we aan
toe zijn. Zeker als er steeds meer elektrische
voertuigen komen, zal er behoefte aan regels
komen.”

Tips voor nieuwe living labs:
• Zero Emission Stadsdistributie/
logistiek is een maatschappelijk
thema. Ga uit van samenwerking
en benut vooral de innovatiekracht
van ondernemers.
• Benut kennis, maar blijf niet te
lang studeren. Durf te experimenteren en laat een concept zich al
doende ontwikkelen.

www.greendealzes.nl

Roermond: Electrocar
Kansen vergroten met elektrische werkvoertuigen op maat
In gesprek met pioniers Mike Wienhoven en Sijbrand Fortuin
over het succes van Electrocar B.V. Beide heren hebben een achtergrond in de autobranche, met name voertuigtechniek en willen werken aan duurzame mobiliteitsoplossingen.
Electrocar B.V. levert naast standaard voertuigen, veel maatwerkoplossingen op verschillende elektrische werkvoertuigen, zoals, Melex,
Goupil, ClubCar.
Mike vertelt dat de kracht zit in het leveren van
toegevoegde waarde. “Standaard bestellingen
bestaan bij ons niet. Vrijwel altijd is maatwerk
nodig en daarin schuilt ons succes. We gaan
zelfs een stapje verder en ontwikkelen en bouwen ook zelf elektrische voertuigen.”

Het ontstaan van Electrocar B.V.
Mike Wienhoven richtte in 2003 Electrocar op.
Zijn doel is oplossingen te bieden voor vervoer in
de kleine ruimte. Het bijdragen aan duurzaamheid was voor hem een belangrijke drijfveer,
maar ook meer willen zijn dan alleen leverancier
van elektrisch vervoer. “De meerwaarde van ons
bedrijf ligt in het meedenken met de klant. Wat
wil de klant, wat kunnen wij daarin bieden en
hoe verhoudt zich dit tot de bedrijfsprocessen
en de kwaliteit die de klant wil? Immers: de klant
is gebaat bij een gestroomlijnd proces en een
voertuig dat daar niet alleen bij past, maar ook
voldoet aan de kwaliteitseisen. Wij investeren
daarom tijd in het meedenken met de klant. Dat
wordt gewaardeerd, want ook de relaties met
onze klanten zijn duurzaam.”

De aansluiting met City Hub Roermond
City Hub Roermond en Electrocar wisten elkaar
snel te vinden. Het fijnmazig met elektrische
voertuigen de binnenstad gaan bevoorraden
was de gezamenlijke insteek. Vanuit dat vertrekpunt werden oplossingen gecreëerd. En dat ging

snel, vertelt Sijbrand. ”Dat is het mooie aan het
werken met een nieuwe slagvaardige speler die
weet wat hij wil.” Ook de gemeente werd er al
snel bij betrokken en kwamen er ontheffingen
voor het rijden buiten venstertijden en het benutten van fietspaden. Doordat de gemeente
Roermond problemen ook kon omzetten naar
maatregelen, is samen met City Hub gerealiseerd dat het buiten de venstertijden bevoorraden van de binnenstad met lichte smalle
elektrische voertuigen en aanhangers ook daadwerkelijk gerealiseerd kon worden. “De klanten
zijn er blij mee: zij hoeven minder voorraad aan
te houden, doordat zij vaker en sneller kunnen
worden bevoorraad.”

Electrocar B.V. biedt meer dan bevoorrading van binnensteden
Electrocar is ook bij meerdere zero emission
initiatieven betrokken, onder andere in Amsterdam en Delft. De focus van het bedrijf is echter
breder. Voor tal van marktsegmenten kunnen
elektrische voertuigen worden ingezet. Denk bijvoorbeeld aan het passagiersvervoer op luchthavens of bij de inzet op recreatieterreinen en
vakantieparken.
Schiphol is een voorbeeld van de toepassing in
een ander marktsegment. Al sinds 2003 levert
Electrocar B.V niet alleen de personenvoertuigen voor Schiphol, maar zorgen zij ook voor het
beheer en onderhoud. Daarnaast denken ze actief mee over verbeteringen aan de voertuigen.
“Wat ooit begon als een elektrische golfkar, is
doorontwikkeld naar een nieuw concept voor
vervoer van zeven personen en houdt goed rekening met de eisen van de minder mobiele reiziger.”

Wij willen voor onze klanten een sparringpartner
zijn en maatwerkoplossingen bieden voor alle
vormen van elektrisch vervoer.
Lessons learned
Uit de ervaring met Roermond zijn verschillende lessen getrokken:
- Een nieuwe speler, die zich niet laat hinderen
door alles wat er al is geprobeerd, kan processen versnellen. En kan een nieuwe impuls
geven aan Zero Emission Stadsdistributie waar
al erg lang over wordt gepraat.
- Roermond is een voorloper en een gemeente
die ook echt wat wil. Bij veel gemeenten lijkt het
nog te ontbreken aan “sense of urgency”.
- De ervaring is, dat de praktijk vaker weerbarstig is. Hoe meer spelers, hoe meer belangen
en hoe groter de organisaties, hoe lastiger het
wordt.

Belangrijkste uitdagingen
Het verder uitrollen van de inzet van licht elektrische werkvoertuigen voor stadsdistributie,
is slechts één van de uitdagingen voor Electrocar B.V. In de toekomst wil Electrocar B.V.
alle markten blijven bedienen, inspelen op de
specifieke klantwensen en toekomstige ontwikkelingen. Voor de toekomst liggen er kansen in
gekoeld elektrisch vervoer en in het ouderenvervoer. Juist in de combinatie van breedheid
en maatwerk schuilt hun kracht. De processen
zijn vaak hetzelfde.

“Naast het ontbreken van consistente regelgeving voor het rijden met lichte elektrische
voertuigen, is er nieuwe wetgeving in de maak
die zeker van invloed kan zijn op het rijden met
elektrisch lichte voertuigen. Maar hoe dit eruit
gaat zien en wat de impact zal zijn, is nog niet
duidelijk. De uitdaging is om te zorgen dat deze
nieuwe wetgeving goed rekening houdt met de
toekomst van lichte elektrische voertuigen en
dat ontheffingen mogelijk blijven.”

Tips voor nieuwe living labs:
• Laat zien en vertel dat er duurzame oplossingen mogelijk zijn. Deel
dit vooral met gemeenten. Het jaar
2020 komt al snel dichtbij!
• Maak duurzaamheidsbeleid en
zorg dat er acties komen. Belangrijk
is ruimte om te experimenteren en
een betrouwbare overheid.
• Het leren van elkaars initiatieven
en daarop voortbouwen is heel belangrijk om verder te komen.

www.greendealzes.nl
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