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Integraal 





Kader 









Opgave 1 
Het invoeren van een ZE-zone voor stadslogistiek

ZE-zone per 2025 

Begrenzing Diepenring + 
winkelgebied De Westerhaven

Exacte begrenzing nader uitwerken

Is ook opgave vanuit klimaatakoord



Landelijke uitgangspunten in de ZE-zone 
voor stadslogistiek
- alleen Zero Emissie voertuigen voor 

goederenvervoer toegestaan (geldt 
voor bedrijfsvoertuigen) 

- overgangsregeling tot 1 januari 2030 
voor: 
o EURO-VI bakwagens die niet ouder 

zijn dan 5 jaar 
o EURO-VI trekkers die niet ouder zijn 

dan 8 jaar 

Uitgangspunten venstertijdengebied



Opgave 1 
Het venstertijdengebied vergroten? 

Voordelen Parkeerplaatsen en -garages voor 
bewoners en bezoekers blijven 
bereikbaar 

Heldere begrenzing, één afwijkend regime 
voor logistiek verkeer  

Minder logistiek verkeer in de binnenstad na 
12 uur 

Nadelen Er verandert weinig aan de hoeveelheid 
verkeer voor personen én goederen 

Er is een afwijkende regeling nodig voor de 
bereikbaarheid van parkeerplaatsen voor 
bewoners en bezoekers 



Opgave 2 
Handhaving

1. ANPR camera’s op bruggen uiterlijk in 2022
- Voldoende voorbereidingstijd nodig
- Opgave vanuit Klimaatakkoord

2. Handhaven
- Eenduidige registratie ontheffingen
- en monitoren
- en slimme datatoepassingen

3. Begrenzing ZE-zone 
- Exacte begrenzing nauwkeurig bij langslopen
- Vormgeving entrees van de zone met camera’s 

4. Financiering is nog onduidelijk



Opgave 3 
Intelligente en strikte ontheffingverlening

1. Eenduidige standaardregeling voor iedereen

2. Ontheffingen op maat
• Per logistiek stroom
• Flexibel in de tijd
• Wegingscriteria en voorwaarden: 

- Noodzakelijkheid voor bedrijfsvoering
- Leefbaarheid op straat

3. Onderzoek
• Dagranddistributie
• Duidelijkheid over Hybride voertuigen
• Voorwaarden mbt lengte- en 

aslastbeperkingen



Vastgoed 



Goede voorbeeld:ZE
Inkoopvoorwaarden 



ZE afvallogistiek 
- investeren in waterstof 
- slim samenwerken  



Aanpak Oude Kijk in’t Jatstraat



Planned pilot with Rytle Roll container 
- Product development 
- Temperature controlled 
- Plugged power & hydrogen 
- Makes temperature controlled deliveries in inner city possible 
- Hydrogen cooling will last 36 hours, so also available for events 

Innovatie 




