
Verduurzaming 

Goederenvervoer en 

Logistiek
Overzicht beleidsontwikkelingen vanuit regionaal perspectief



Begripsbepaling Goederenvervoer en Logistiek

Logistiek: de handelingen die verricht worden om goederen               

van grondstof tot eindproduct te bewerken en uiteindelijk bij de              

klant af te leveren

Goederenvervoer: de fysieke verplaatsing van goederen van    

herkomst naar bestemming over de infrastructuurnetwerken             

van weg, water, spoor, buisleiding en via de lucht
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Krachtenveld Goederenvervoer en Logistiek

 Logistieke sector

 Logistieke dienstverleners, transporteurs, verladers

 Aantal grote spelers, maar ook heel veel MKB

 Meerdere belangenbehartigers (EVOFENEDEX, TLN, BLN Schuttevaer etc.) 

 Rijk

 Goederenvervoeragenda zomer 2019

 Regionale en lokale overheden

 Steeds meer aandacht voor goederenvervoer en logistiek

 Overige spelers:

 Havenbedrijven

 Topsector Logistiek

 EU => TEN-T netwerk, CEF-programma
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Evolutie Goederenvervoer en Logistiek in regionaal beleid

 Tot ca. 10 jaar geleden: 

 Reactief beleid, vooral gericht op beperken negatieve effecten goederenvervoer

 Vanaf ca. 10 jaar geleden:

 Actiever beleid, vooral gericht op mobiliteitsdoelstellingen

 B.v. modal shift ter ontlasting wegennet

 Vanaf de laatste jaren:

 Erkenning van belang logistieke sector als motor van economische groei en werkgelegenheid

 Verduurzaming goederenvervoer steeds belangrijkere randvoorwaarde (Klimaatakkoord)

 Meer toenadering en actieve samenwerking tussen overheid en logistieke sector
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Wat zijn belangrijkste verduurzamingsdossiers op regionaal 

niveau?

• Modal shift van weg naar water en spoor

• Binnenvaart duurzamer dan wegtransport

• Ook gunstig effect op bereikbaarheid

• Lastig punt: binnenvaart verduurzaamt in te laag tempo

• Efficiëntere en duurzamere stadslogistiek en bouwlogistiek

• Stadslogistiek en bouwlogistiek kunnen veel efficiënter

• Elementen: ZE-zones, hubs aan rand van de stad, vrachtfietsen

• Ontwikkeling duurzame energiedragers

• Waterstof of elektrisch?

• Clean Energy Hubs

• Vrachtwagenheffing

• Opbrengsten gaan terug naar sector voor verduurzaming

• Uitwijk vrachtverkeer naar onderliggend wegennet?
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Goederenvervoer CO2 per tonkilometer 
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Conclusies:

- Binnenvaart duidelijk schoner dan wegtransport

- Groenen waterstof, bio-LNG en dieselvervangers meest duurzaam



Ambitieuze doelstellingen

 Klimaatakkoord 2019

 Europese commissie: Fit for 55

 Coalitieakkoord december 2021

Reductie van tenminste 55% broeikasgassen in 2030 t.o.v. 1990 is 

aanscherping klimaatakkoord



Verduurzaming is bestaand beleid 
in Overijssel 

 Modal shift (binnenvaart/mogelijkheden spoor)

 Robuust netwerk (Twentekanalen, Kornwerderzand, IJssel)

 Slim, beter benutten

Talking traffic, logistiek makelaars, stedelijke logistiek etc.



Energietransitie

Energiedragers:

 Transitiebrandstoffen (HVO e.d.)

- Clean energy hubs

 Elektrisch

-EV scan

-Plan van aanpak logistieke laadinfra GO/RAL

-Behoeftebepaling/netcapaciteit

 Waterstof

-Smart energy hubs 



Ontwikkelingen Overijssel 2022

 Veel initiatieven in onderzoeksfase (Kampen/waterstof), Almelo, 

zicht op realisatie toekenning o.a. Deventer en Zwolle (waterstof)

 Meer initiatieven vanuit ondernemers (aanbieders/ook 

transitiebrandstoffen) 

 Inzicht in behoefte elektrificering, netcapaciteit en stappenplan 

voor realisatie (praktisch onderzoek op 3 bedrijventerreinen in 

Overijssel)

 Aankondiging 3 ZE zones in Enschede, Zwolle en Deventer





Doorkijk ontwikkelingen

 Verhoogde inzet Rijk en Europa

Subsidiemogelijkheden (SEBA en Aanzet), CO2 beprijzing, 

 Meer activiteiten koplopers/startups e.d.

 Vrachtwagenheffing 

 Kabinetsbeleid/klimaatfonds 


