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Hoofdlijnen Zero Emissie Stadslogistiek en participatieproces



Inhoud: hoofdlijnen ZES en participatieproces

• Waarom Zero Emissie stadslogistiek en wat houdt het in ?

• Wat willen we bereiken ?

• Participatieproces: wie zijn betrokken en  hoe is het aangepakt ?

• Wat is nodig voor ZES ?

• Wat kost het en wat levert het op ?

• Hoe gaan we op weg naar Zes en invoering van de ZE-Zone ?

• Wat is het resultaat uit het participatieproces ? 



1. Waarom ZES en wat houdt het in ?



1.   Wat houdt ZES in ?
Wat:
• Landelijk voortkomend uit Klimaatakkoord
• Aantrekkelijk, toekomstbestendig, economische vitaal 

stadscentrum door verduurzamen stadslogistiek 
• Door invoering van een ZE zone én deze efficiënte en 

emissieloze stadslogistiek

Welke voertuigen:
• Vracht en bedrijfsmatige gebruikte bestelverkeer stadscentrum

Waar en wanneer:
• Afgebakende zone, operationeel per 1-1-2025

Hoe:
• Samenwerking overheid, ondernemers, bewoners, logistieke 

bedrijven 
• Resulterend in Implementatieplan ZES





2. Wat willen we bereiken?
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• Positieve bijdrage aan gezond woon-, werk- en leefklimaat

• Aansluiten bij landelijke trend voor toekomstbestendigheid van 
steden

• Verminderen CO2-uitstoot 

• Verbeteren luchtkwaliteit

• Verduurzamen en ‘vergroenen’ van logistieke stromen

• Verbeteren bereikbaarheid stadscentrum

Kortom:
verbeteren van milieu/leefbaarheid én economische vitaliteit

2.   Wat willen we bereiken ?

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.onlinewebfonts.com/icon/224417&psig=AOvVaw1szu6QQSVN5DGzXW37GCyZ&ust=1582874546391000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNic5q2Z8ecCFQAAAAAdAAAAABAD


3. Partipicatieproces: hoe is het aangepakt en wie zijn betrokken ?
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Wie zijn betrokken? 
Binnenstadpartners/retailers

•VOC Vereniging Ondernemers Centrum

•Koninklijke Horeca Nederland afdeling Maastricht KHN

•Voorzitter Horeca Binnenstad 

•Stichting Ondernemend Jekerkwartier (ondernemersvereniging)

•Ondernemend Wyck OW

•Samenwerkende Hotels Maastricht SAHOT

•Centrum Management Maastricht CMM

•Maastricht for Climate

•Maastricht University

•Bijenkorf

•Milieudefensie

•Fietsersbond Maastricht

•Demarrage fietskoeriers

•Groothandel Horeca

•Maastricht Marketing

•Boekhandel Dominicanen

Vertegenwoordiging bewoners

•Vereniging Eigenaren Binnenstad Maastricht VEBM

•Bewoners, Ondernemers, Studenten (BOS) binnenstad 

Logistiek partners

•Houben duurzame renovatie

•Paulissen Bakkerijen

•Rions Riooltechniek

•Maasveste Berben Bouw

•Woningcorporatie Woonpunt

•Ondernemersvereniging Evofenedex

•Netwerk van Nederlandse handels en 

productiebedrijven met een logistieke of 

internationale operatie.

•TLN Transport en Logistiek Nederland

•Binnenstad Service Maastricht

•ENGIE

•Nedlin laundry services

•L’Ortye

•Woningcorporatie Servatius

•A.S. Watson

•UTS Bernardt

•Hanos

•Bidfood

•Sligro

•DHL

•Dailyfresh Food

•Business Post Zuid Limburg 

(BPZL)

•Renewi afvalverzameling

•Vleugels Fietskoeriers

•Goederenhubs

•UTS Bernhardt Verhuizer

•Van Vliet Transport

•Centrum voor Natuur- en 

Milieueducatie (CNME)

•Smeets Bouw

•Lekkerland

•Suez

•Gilissen Installatietechniek

•Bidfood

•Het Vitamientje - groente en fruit

•RD4



4. Wat is nodig voor ZES ?
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Acht kritische 
succesfactoren



Zero Emissie zone Stadslogistiek



Zero Emissie stimuleren & faciliteren m.b.v. flankerend pakket





5. Wat kost het, wat levert het op en wie betaalt de rekening?



: directe investeringen

: voornaamste collectieve baten

: bereikbaarheid en economische effecten

Milieubaten
(gezondheid)

Klimaat-

baten

Operationele

kosten

Investeringen

realisatie

Vervangings-

Investeringen
(   ’er ,  e r   e )

Bereikbaarheid:

omrijdeffecten

Verblijfsklimaat

...
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...

Wat kost ZES, wat levert het op en wie betaalt de rekening?



C Opbrengsten voor verblijfs- en vestigingsklimaatThema Vertrekpunt ZES (Centrum exclusief singels)

Bereikbaarheid

0
• Geen doorgaande wegen in ZE zone. 
• Maasboulevard blijft beschikbaar als calamiteiten route. 

Verblijfsklimaat

++

• Aanvullend effect: schone lucht en minder geluid leidt tot betere 
beleving in centrumgebied. 

• Prettiger verblijf in de binnenstad, ook voor bewoners! 
• Forse verbetering luchtkwaliteit singels (door uitstralingseffect).

Vestigingsklimaat

+

• Maastricht aantrekkelijke stad om te winkelen en verblijven. 
• Winkeliers en horeca-uitbaters profiteren van het verbeterde 

verblijfsklimaat. 

0
• Alle bedrijventerreinen in Maastricht blijven bereikbaar voor 

alle bestel- en vrachtverkeer.

Logistieke innovatie

+

• Impuls voor slimme en schone logistiek. 
• Maastricht huisvest diverse initiatieven en bedrijven. 
• Zoals een stadsdistributiehub en fietskoeriers. 

Omrijdeffecten?

Knelpunten lucht-

en/of geluid? Geen 

negatieve uitstraling?

Winkeliers

Logistieke innovaties 

die versneld worden?

Bedrijventerreinen

Opbrengsten voor verblijfs- en vestigingsklimaat



M   s h pp   jk  w   d  (€) 2025

(per jaar)

2030

(per jaar)

SOM 

2025-2050

Contante 

Waarde 2020

Vertrekpunt ZES: centrum exclusief singels €       .000 €  .   .000 €   . 9 .000 € 16.946.000

B LUCHTKWALITEIT: besparing NOx, PM10, PM2,5 leidt tot 15 miljoen euro maatschappelijke waarde

M   s h pp   jk  w   d  (€) 2025

(per jaar)

2030

(per jaar)

SOM 

2025-2050

Contante 

Waarde 2020

Vertrekpunt ZES (centrum 

exclusief singels)
€  .   .000 €  .  0.000 €   .  0.000 € 15.053.000

A KLIMAAT: 16,7 kton CO2 besparing in 2030 Leidt tot 17 miljoen euro maatschappelijk waarde



Eindresultaat Effectstudie volgens MKBA systematiek
Tussenoverzicht monetaire kosten en baten 

(x miljoen Euro)

Centrumgebied excl. Singels

Toelichting effect (2030)C.W. 2020

Investeringen Gemeente & Partners - 3,9

Investeringskosten -1,0
Eenmalige investering in realisatie Zero Emissie zone, zonder meekoppelkansen. Met 
meekoppelkansen bedraagt de contante waarde ca 0,6 mio. Euro.

Operationele kosten -2,3 Jaarlijkse kosten handhaving, licenties, B&O (periode: 25 jaar)

Flankerende maatregelen -0,7

Eerste schatting flankerend maatregelenpakket gericht op versnellen transitie ZES. 
Bijgestelde raming (dec. 2020) gaat uit van investeringskosten 2021-2024 jaarlijks 0,3 mio
euro.

Investeringen Bedrijfsleven - 3,0

Wagenparkinvesteringen - 3,0 Ongunstige TCO bij aanschaf vrachtauto’s tot 2028

Collectieve baten 32,0

Klimaat 16,9 Extra besparing uitstoot CO2 van 16,7 kton per jaar in 2030

Luchtkwaliteit 15,1 Extra besparing uitstoot schadelijke stoffen zoals stikstof en fijnstof

MKBA T ss  s   d ‘M        ’ B    25,0

Afwegingskader:

Bereikbaarheid en afgeleide effecten Toelichting effect

Bereikbaarheid 0 Geen omrijdeffecten verwacht.

Verblijfsklimaat bewoners en bezoekers ++
Prettiger verblijf in de binnenstad

Betere luchtkwaliteit in de stad en op Hertog- en Statensingel

Vestigingsklimaat centrumondernemers + Aantrekkelijk winkelcentrum van de toekomst

Vestigingsklimaat bedrijventerreinen 0 Bedrijventerreinen blijven goed bereikbaar voor lange afstand transport

Logistieke innovatie + Zero Emissie zone is aanjager van logistieke innovatie

MKBA: maatschappelijke 
kosten-batenanalyse



6. Hoe gaan we op weg naar ZES en invoering van de ZE zone ?



6. Hoe gaan we op weg naar ZES en invoering van de zone?



7. Wat is het resultaat uit het participatieproces ?



• Start-bijeenkomst breed overleg
4.6.2020

• Ronde tafel bijeenkomsten binnenstad
7.7.2020

• Ronde Tafel bijeenkomst logistieke
partners  
7.7.2020

• Gecombineerde ronde tafel
28.10.2020

• Brede bijeenkomst-overleg
16.12.2020 

Er hebben twee interactieve sessies plaatsgevonden 
in de muziekgieterij in Maastricht  

Overlegmomenten 



Resultaat participatieproces

- Niet of maar hoe de zero emissie stadslogistiek wordt ingevoerd in 2025

- Noodzaak samenwerking wordt erkend

- Positieve grondhouding over het gezamenlijk belang van ZES.

- De maatschappelijke/economische baten bindt partijen rondom de opgave ZES.

- Uitgangspunt voor de omvang van de ZE zone Stadslogistiek (centrum exclusief

singels) goed werkbaar.

- Specifieke aandachtspunten:

Kortom: draagvlak bij de betrokken belanghebbende voor ZES en de daarbij horende ZES-zone in 
Maastricht. 

• Nadenken over groene en andere manieren van bevoorrading centrum

• Effecten voor luchtkwaliteit en gezond leefmilieu,

• Verdere uitwerking flankerend beleid komende jaren.

• Aandacht voor ‘quick-wins’ en (kleinere) projecten die nu al kunnen bijdragen aan ZES.





Filmpjes compiltaie ambitie belanghebbenden



• Proces volgen? kijk op de website 
www.logistiekbereikbaar.nl

http://www.logistiekbereikbaar.nl/



