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Nederland haalt al jaren de Europees 
afgesproken norm voor controles 
op de rij- en rusttijden niet. Uit het 
Meerjarenplan van de Inspectie voor 
Leefomgeving en Transport (ILT) blijkt 
dat daar de komende jaren geen ver-
andering in komt. 
Dat is onacceptabel, vindt TLN. Het 
naleven van de rij- en rusttijden is 
van cruciaal belang voor de veiligheid 
op de weg, de arbeidsomstandig-
heden van chauffeurs én eerlijke 
concurrentie. Het moedwillig en 
structureel overtreden van die 
regels moet dan ook hard worden 
aangepakt, onderstreept TLN. 
De afgelopen vijf jaar heeft de ILT 

met name ingezet op digitale hand-
having. De extra capaciteit die de 
minister eerder ter beschikking 
stelde, werd niet gebruikt voor de 
benodigde uitbreiding van fysie-
ke handhaving. Hoewel TLN blij is 
met nieuwe en mogelijk effectie-
vere controles, blijft zichtbare en 
fysieke handhaving onmisbaar voor 
het aanpakken van overtreders en 
het vergroten van de pakkans, met 
name ook van buitenlandse voertui-
gen. Handhavers zijn nu praktisch 
onzichtbaar. In een brief aan de 
formerende partijen riep TLN op om 
structurele uitbreiding van de hand-
havingscapaciteit. 

Structureel  
te weinig controles
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De daad bij het 
woord voegen

onder aanvullende overheidsmaatregelen 
halen we de klimaatdoelen van 2030 niet, zo 
luidde de conclusie van een recent onderzoek 
naar de verduurzaming van transport en het 

“ingroeipad” van emissievrije vrachtwagens. Ik moest 
dus even slikken toen een krappe week later het demis-
sionaire kabinet op de klimaattop in Glasgow de ambitie 
uitsprak dat alle nieuwe vrachtwagens in 2040 emissie-
vrij moeten zijn.

Begrijp me niet verkeerd, wij willen dolgraag die ambitie 
ondersteunen. En natuurlijk is het belangrijk om een stip 
aan de horizon te hebben; een doel waar we gezamen-
lijk naar toe kunnen werken. Maar als het gaat om de 
verduurzaming van de transportsector dan zijn ambities 
of doelen niet het probleem. Het uitblijven van een dui-
delijk en consequent overheidsbeleid - dat die doelen 
ondersteunt - echter wel.

Veel leden van ons kunnen niet wachten om de overstap 
naar emissievrij transport te maken. Wat hen tot heden 
weerhoudt is de prijs van elektrische vrachtwagen, die 
vier keer zo hoog is als die van een dieseltruck. Bovendien 
hebben ze niet de zekerheid dat ze die peperdure wagen 
wel op kunnen laden, omdat het elektriciteitsnet overbe-
last is. Transportondernemers hebben dus vrij weinig aan 
die verscherpte ambitie van het demissionaire kabinet. 
Daarmee kunnen ze namelijk niet een elektrische vracht-
wagen concurrerend inzetten. En ik moet nog horen van 
een ambitie die het elektriciteitsnet kan verzwaren.  

Transporteurs hebben bovenal behoefte aan duidelijk-
heid. En juist daar schort het tot op heden aan. Het is 
daarom zaak dat een nieuw kabinet direct aan de slag gaat 
en ondernemers daadwerkelijk gaat ondersteunen in hun 
verduurzamingsopgave. Dat kan door laadinfrastructuur 
aan te leggen en bedrijven te helpen om de transitie 
betaalbaar te maken. De ambitie is inmiddels wel duidelijk. 
Nu is het tijd om de daad bij het woord te voegen. 

Elisabeth Post
bestuursvoorzitter TLN

‘Waar een wil is, komt een weg’

Er is een daadkrachtig kabinet nodig 
dat knopen durft door te hakken zeg-
gen Elisabeth Post (TLN) en Han ten 
Broeke (BOVAG). We moeten immers 
Nederland bereikbaar houden en de 
klimaatdoelen halen. 
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BERICHTEN

Transportondernemers uiten 
zorgen over netcapaciteit

In de afgelopen maanden werk-
ten TLN, evofenedex en ElaadNL 
samen aan een onderzoek over 
elektrisch laden in de logistieke 
sector. De centrale vraag was 
hoe de logistieke bedrijven zich 
voorbereiden op de toenemen-
de elektrificatie van het wagen-
park en waar zij verwachten te 
laden. Aangezien er vanaf 2025 
ruim 30 binnensteden zijn waar 
alleen nog zero emissie voertui-
gen mogen komen, houden veel 
bedrijven zich nu al bezig met 
dit vraagstuk.

Flinke groei
Opvallend is dat een merendeel 
van de ondernemers een flinke 
groei van het aantal beno-
digde elektrische vracht- en 
bestelauto’s verwacht. In de 
periode tussen 2025 en 2030 
is de verwachte groei van het 

aantal elektrische vrachtauto’s 
230 procent en van het aantal 
bestelauto’s 248 procent in de 
periode tussen 2025 en 2030. 
Het uiteindelijke aantal voer-
tuigen, dat elektrisch de dertig 
tot veertig steden moet gaan 
bevoorraden, zal al snel zo’n 
12.000 zijn.

Bij bedrijf laden
De vervoerders en verladers 
verwachten zo’n zeven van de 
tien keer te gaan laden bij het 
bedrijf. Dit is een groot verschil 
met het laden van personen-
voertuigen, die voor een veel 
groter deel laden bij publieke 
laadoplossingen. Ook verwach-
ten de logistiek ondernemers 
hun voertuigen driekwart van 
de tijd ’s nachts te zullen laden. 
In de operationele planning is 
er in de avond en nacht ruimte 

voor maximaal 7 uur laadtijd 
en overdag maximaal 3 uur. 
Ook dit vormt een belangrijk 
verschil met het laadgedrag bij 
personenauto’s. 

Laadinfrastructuur
TLN pleitte al eerder in een brief 
aan de informateur voor een 
snelle aanleg van een publieke 
en private laadinfrastructuur. 
Deze is essentieel om de ste-
den vanaf 2025 zero-emissie te 
bevoorraden. Vóór transporton-
dernemers kunnen investeren 
in nieuwe zero-emissie voer-
tuigen, hebben zij de zekerheid 
nodig dat de laadinfrastructuur 
beschikbaar is.

Op pagina 22 leest u meer over 
zero-emissie zones en de aan-
pak van gemeenten.

Vracht wagen
chauffeurs in 
het zonnetje
Honderden bedrijven hebben ook  
dit jaar weer meegedaan aan de  
Dag van de Vrachtwagenchauffeur. 
Met een ‘Bedankt’ actie in hun 
bedrijf verrassen zij hun chauffeurs. 
TLNvoorzitter Elisabeth Post: 
‘Vrachtwagenchauffeurs zijn 
onmisbaar’.

Het begint inmiddels een traditie te 
worden om jaarlijks de vrachtwagen-
chauffeur te bedanken voor zijn of 
haar werk. ‘Met de Dag van de Vracht-
wagenchauffeur vragen we aandacht 
voor de mannen en vrouwen die 
iedere dag en nacht doorwerken om 
Nederland draaiende te houden’, aldus 
Post die eraan toevoegt dat Nederland 
niet zonder ze kan. ‘Zonder transport 
staat alles stil. Met die slogan brachten 
we jaren geleden al het belang van het 
goederenvervoer onder de aandacht 
en dat is anno 2021 actueler dan ooit’, 
zegt Post.

Van distributiecentra tot supermark-
ten, honderden bedrijven deden mee 
aan de campagne. Die bestaat sinds 
2019 en is geïnitieerd door werkge-
vers- en werknemersorganisaties TLN, 
VVT, FNV Transport en Logistiek en 
CNV Vakmensen. De uitvoering is in 
handen van Sectorinstituut Transport 
en Logistiek en is mede mogelijk dank-
zij een financiële bijdrage van SOOB. 

Sluiting rijstrook 
Calandbrug zorgelijk

Bedrijven die actief zijn in de 
steden staan voor grote uitda
gingen wanneer zij hun wagen
park willen elektrificeren. Uit 
een onderzoek onder leden 
van TLN en evofenedex blijkt 
dat veel ondernemers zich 
zorgen maken over de moge
lijkheden om elektrische 
vracht en bestelauto’s goed 
te kunnen opladen. Duidelijk 
werd ook dat ondernemers 
een sterke voorkeur hebben 
om op eigen terrein en ’s 
nachts op te laden. Dit heeft 
uiteraard invloed op de netca
paciteit en het netwerk. Ook 
wil een groot deel van de 
ondernemers het gesprek 
aangaan met de netbeheerder 
over de elektrificatie van het 
wagenpark en de verwachte 
groei met de komst van de 
zero emissiezones.

Het afsluiten van de rechterrijstrook 
van de Calandbrug is zorgelijk voor 
de transportsector. TLN is teleurge
steld dat door achterstallig onder
houd de transportsector voor de 
zoveelste keer de dupe wordt van tij
delijke oplossingen die extra reistijd 
veroorzaken.

Door scheuren in het wegdek is de rij-
strook afgesloten, omdat het niet veilig 
is voor verkeer. Het verkeer wordt nu 
geritst van twee banen naar één baan. 
Dat leidt tot een langere reistijd en 
transporteurs leiden hierdoor finan-
ciële schade. De hefbrug ligt op een 
belangrijke route voor het goederen-
transport richting het havengebied. 

Twee opties
Goede doorstroom richting het 
havengebied is belangrijk, zeker voor 
transporteurs met gevaarlijke goede-
ren. Deze mogen niet rijden door de 
naastgelegen Thomassentunnel. Rijks-
waterstaat heeft twee routes bedacht 

voor de reparatie van de brug. In 
de eerste route wordt gewacht op 
de geplande renovatie in 2025, wat 
betekent dat de rechterrijstrook dus 
jarenlang dicht blijft. In de tweede 
route wordt in 2022 een reparatie uit-
gevoerd waardoor de rechterrijstrook 
weer veel sneller beschikbaar zal zijn. 
TLN pleit voor de tweede route.

Achterstallig onderhoud 
De Calandbrug is één van de vele 
bruggen in Nederland die achterstal-
lig onderhoud heeft. Er zijn ook veel 
tunnels die een onderhoudsbeurt 
nodig hebben, dus er zullen nog veel 
wegafsluitingen komen. Daarom moet 
er structureel meer budget vrijkomen 
voor infrastructuur en mobiliteit. Als 
een nieuw kabinet niet structureel 
meer geld reserveert voor beheer 
en onderhoud, zullen er onwenselij-
ke keuzes moeten worden gemaakt 
die nare gevolgen hebben voor de 
transportsector.
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Vervoerders:  
beleid Tirol  
moet anders

De Europese Commissie moet in actie 
komen en het vervoersvijandige beleid van 
Tirol aanpakken. Al ruim 15 jaar geldt er 
een anti-transit beleid: naast het reguliere 
weekendrijverbod, bestaat ook een nachtrij-
verbod en Euronormverbod op de A12. Ook 
hanteert Tirol al jarenlang een sectoraal 
rijverbod, waardoor bepaalde goederen 
verplicht op de trein moeten. Dit rijverbod 
wil Tirol in januari 2022 aanscherpen, door 

alleen Euro VI voertuigen toe te laten met 
een eerste inschrijving vanaf 2020. 

Maat vol
Volgens Elmer de Bruin, manager Internati-
onal Affairs bij TLN is de maat vol: ‘Ondanks 
dat het Europese Hof al tweemaal het vonnis 
heeft uitgesproken dat dit sectorale rijver-
bod strijdig is met EU-wetgeving, gaat Tirol 
gewoon door. Wij eisen dat de Europese 
Commissie haar rol als “hoeder van EU-ver-
dragen” eindelijk oppakt en een inbreukpro-
cedure tegen Oostenrijk start.’

Ingrijpen 
Door de maatregelen kunnen chauffeurs 
soms mondjesmaat doorrijden in Tirol en 

dat leidt tot ergernis en escalaties. De Bruin: 
‘Aan de Duits-Oostenrijkse grens stonden 
er verschillende keren tot wel 70 kilometer 
files. Chauffeurs hebben daardoor tot wel 
tien uur stil gestaan. Zonder sanitaire voor-
zieningen, eten of drinken. Ook meldden 
verschillende industriële bedrijven een pro-
ductiestop, vanwege de aanhoudende ver-
storingen in de supply chain.’ Snel ingrijpen 
is gewenst: ‘De commissie staat passief aan 
de zijlijn, terwijl Tirol al jarenlang Europese 
wetgeving aan zijn laars lapt’, aldus De Bruin. 
‘Met enorme gevolgen voor vervoerders en 
de hele logistieke keten. Om erger te voor-
komen moet de EU nú ingrijpen.’

De Brenner route blijft ondanks herhaal
delijk internationaal verzet ernstig belem
merd door maatregelen die Tirol neemt. 
TLN roept samen met de IRU en vijf andere 
Europese vervoersorganisaties op om in te 
grijpen.

Het nut van data voor ondernemers en overheden
Voor veel bedrijven is de 
wettelijk verplichte ver
voerenquête van het 
CBS een terugkerende 
irritatie. Het past slecht 
in de dynamiek van de 
meeste transportbedrij
ven. Toch kan het sinds 
kort simpeler met het 
Open Trip Model. 

Het CBS maakt jaarlijks 
analyses en statistieken 
van transportbewegingen 
voor het dashboard Ver-
keer en Vervoer. ‘Zonder 
transport staat alles stil. 
Dit was jarenlang de slo-
gan van TLN en die klopt: 
het goederenvervoer is 
indicatief voor het BBP, 
de cijfers over wegtrans-
portbewegingen zeggen 
veel over de stand van de 
economie’ zegt Mathijs 
Jacobs van het CBS. 
‘De laatste jaren nemen 
de vragen om analyses 

exponentieel toe. Naast 
Rijkswaterstaat en het 
ministerie van Infrastruc-
tuur & Waterstaat, krijgen 
we steeds meer vragen 
van gemeenten, provin-
cies en vervoersregio’s. 
Zij willen informatie over 
de vervoersbewegingen, 
zodat zij hun beleid daar-
op kunnen baseren. Je 
kunt daarbij denken aan 

zaken als: waar moeten 
we laadpalen plaatsen, 
zodat het goederenver-
voer daar optimaal van 
profiteert? Waar is het 
zinvol om zero emissie 
zones te maken?’

Open Trip Model
Met het Open Trip Model 
hoopt het CBS meer res-
pons van transporteurs te 

krijgen: ‘Op basis van de 
huidige vervoerenquête 
krijgen we slechts van 
ongeveer 0,5% van de 
gemaakte ritten per jaar 
de gegevens’, dat is te 
laag volgens Jacobs, want 
hiermee kunnen geen 
betrouwbare analyses 
gemaakt worden. Met 
Open Trip Model kunnen 
verladers en vervoerders 

beschikken over realtime 
informatie van gemeen-
tes en wegbeheerders. 
Jacobs: ‘Hierdoor hopen 
we dat vervoerders hun 
data sneller delen, omdat 
het ze wat op kan leveren. 
Hoe meer statistieken we 
krijgen, hoe meer ana-
lyses we kunnen maken. 
Ook op lokale schaal, in 
plaats van alleen landelijk.’

Essentieel voor 
overheden
Ondernemers hebben 
er veel aan volgens 
Jacobs: ‘Data zijn van 
essentieel belang voor 
overheden voor goede 
beleidsvorming. Hoe 
beter de data hoe beter 
zij in staat zijn passend 
beleid te ontwikkelen 
en daarbij rekening te 
houden met de mogelijk-
heden en behoeften van 
ondernemers.’ 

Dylan Haegens ambassadeur Veilig op Weg!
Met 22 miljoen views per 
maand is Dylan Haegens een 
van de meest invloedrijke 
influencers van dit moment. 
En vanaf dit schooljaar hét 
gezicht van de bewustwor
dingscampagne Veilig op Weg! 
Blijf uit de dode hoek voor 
kinderen uit groep 7 en 8. 

‘Ik ben blij dat ik kan bijdragen 
aan het feit dat kinderen zich 
meer bewust gaan zijn van de 
dode hoek. Zolang er ieder 
jaar nog slachtoffers vallen, is 
het belangrijk dat hier zoveel 

mogelijk aandacht voor is’, 
vertelt een enthousiaste Dylan 
Haegens. De twee vuistregels 
van Veilig op Weg zijn: blijf 
rechts en ruim achter een 
vrachtauto, en houd minimaal 
drie meter afstand van een 
vrachtauto. Haegens maakt 
kinderen, op een speelse 
manier, bewust over de geva-
ren van de dode hoek bij grote 
voertuigen.

Om de verkeersveiligheid te 
vergroten is Transport en 
Logistiek Nederland (TLN) 25 

jaar geleden gestart met de 
campagne Veilig op Weg! Met 
de inzet van Dylan Haegens en 
zijn 1,85 miljoen volgers wil TLN 

in dit bijzondere jubileumjaar 
kinderen in heel Nederland 
bereiken en vertellen over de 
gevaren van de dode hoek.

Nederland Logistiek8 9



‘Waar een wil is, 
komt een weg’

TEKST David Kersemaekers  BEELD Johan Seijbel

Om Nederland bereikbaar te houden en klimaatdoelen te halen, 
moet de overheid belangrijke politieke keuzes maken. Daarvoor 

is een daadkrachtig kabinet nodig dat knopen durft door te 
hakken, onderstrepen Elisabeth Post, bestuursvoorzitter van 

TLN, en Han ten Broeke, algemeen voorzitter van BOVAG.  

ELISABETH POST (TLN) EN HAN TEN BROEKE (BOVAG)

p het moment van spreken is er nog geen 
witte rook uit Den Haag in de vorm van een 
regeerakkoord. Tot ergernis van beide voor-
zitters. ‘De druk op de mobiliteit neemt 

alleen maar toe en we moeten de komende jaren grote 
stappen maken als we de klimaatdoelen willen halen. 
Dat zijn enorme uitdagingen die we nú aan moeten 
gaan’, benadrukt Post. ‘De lange kabinetsformatie en de 
coronacrisis mogen die niet in de weg zitten.’ 

Door de coronacrisis werken steeds meer mensen 
thuis. Neemt dat juist niet wat druk weg op onze 
mobiliteit?
Elisabeth Post (EP): ‘Het is een illusie dat iedereen 
thuis kan werken. In ieder geval niet binnen mijn sec-
tor. Al die vrachtwagenchauffeurs kunnen wel in de 
tuin gaan zitten, maar dan komen alle goederen en 
pakketjes niet van A naar B. Ik verwacht sowieso niet 
dat mensen blijvend thuiswerken, omdat we sociale 
wezens zijn en elkaar graag opzoeken.’
Han ten Broeke (HtB): ‘Ik sta er net wat anders in en 
denk dat het thuiswerken een blijvertje kan zijn. Als 
iedereen één dag in de week thuis blijft, scheelt dat 
een hoop in de verkeersdrukte. Natuurlijk: thuiswer-
ken is niet de heilige graal, maar vijf jaar geleden was 
het bijna een zonde als je erover begon. Nu is het bij 
mensen een wezenlijke optie geworden. We willen 

elkaar blijven zien, maar niet per se bij die maandag-
ochtend-vergadering waar we steeds dezelfde din-
gen zeggen. Ik houd die ochtend in ieder geval graag 
vrij zodat leden van TLN een pakketje bij me kunnen 
bezorgen.’
EP: ’Dat pakje moet inderdaad bezorgd worden, maar 
we krijgen er de komende 20 à 25 jaar ook nog één 
miljoen extra mensen bij. Dat gaat een enorme impact 
hebben op onze mobiliteit.’

Welke impact?
EP: ‘Al die mensen moeten ergens wonen, dus er 
moeten ontzettend veel huizen worden gebouwd. 
Dat gaat onvermijdelijk gepaard met de groei in ver-
voersbewegingen. Die mensen willen namelijk ook 
een pakketje ontvangen, boodschappen doen of een 
paar dagen in de week naar hun werk. Dat betekent 
dat er infrastructuur aangelegd moet worden om ook 
die mensen straks mobiel te houden. Daar zijn we nog 
niet helemaal op voorbereid.’
HtB: ‘Daarbij komt ook nog eens dat heel veel wegen, 
bruggen en sluizen aan renovatie toe zijn. Er komt 
echt een stuwmeer aan achterstallig onderhoud aan. 
Veel van die dingen zijn tientallen jaren oud en tech-
nisch aan het eind van hun levensduur. Nederland 
was altijd goed in het bijhouden van het erf. Dat moet 
schoon blijven, zeg ik vanuit mijn Tukkerse inslag.’

10 Nederland Logistiek 11INTERVIEW



Over ‘schoon’ gesproken: hoewel Nederland vooroploopt als 
het gaat om het aantal elektrische personenauto’s rijden er 
ongeveer 250 emissievrije vrachtwagens rond, terwijl dat er in 
2030 ongeveer 12.000 moeten zijn. Komt die transitie niet te 
laat op gang?
EP: ‘Vanaf 2025 gaan we zeker 30 Nederlandse binnensteden 
emissievrij bevoorraden. Daar hebben we in het Klimaatakkoord 
duidelijke afspraken over gemaakt. Maar over de haalbaarheid 
heb ik grote zorgen. Transporteurs willen heel graag elektrische 
trucks kopen, maar de financiële ondersteuning moet beter. In 
Nederland krijg je vooralsnog 40 procent subsidie op de meer-
prijs van een elektrische vrachtwagen. Ter vergelijking: In Duits-
land krijgen transporteurs 80 procent subsidie. Zo kan het dus 
ook. Verder is de laadinfrastructuur in grote delen van het land 
nog lang niet op orde. En die is onmisbaar om ondernemers te 
stimuleren om de overstap te maken.’
HtB: ‘Stikstof en fijnstof houden dit land op slot. Wij dragen 
medeverantwoordelijkheid om dat slot er af te halen. Onze 
ondernemers hebben net als transporteurs ook de wil om 
oplossingen te zoeken en investeringen te doen, maar kunnen 
een extra steuntje vanuit Den Haag gebruiken. De sector barst 
van de goede ideeën, dus dat is ook een uitnodiging aan de poli-
tiek om daar een luisterend oor aan te bieden. Ondernemers 
betalen het, halen het, en voeren het uit.’

Door de lange formatie laten beslissingen hierover lang op zich 
wachten. Waarom is snel ingrijpen noodzakelijk?
EP: ‘Hoe langer het duurt voordat er echt knopen worden 
doorgehakt in Den Haag, hoe minder vertrouwen ik heb in het 
behalen van de doelen die voor 2030 in het Klimaatakkoord 
zijn gesteld. We weten dat de vrachtwagenheffing pas in 2027 
komt en dan is het nóg een jaar wachten op de terugsluis. Die 
moet er eerder komen, want dat geld hebben we keihard nodig 
voor de verduurzaming van de sector. Ik ga graag met de nieuwe 
minister of staatssecretaris in gesprek over hoe we dat kunnen 
aanpakken. Dat hoeft geen opgave te zijn, want volgens mij is dit 
een boekhoudkundig probleem dat we snel met elkaar kunnen 
oplossen.’
HtB: ‘Daar sluit ik mij bij aan. Verder wil ik nog toevoegen dat als 
je betalen naar gebruik invoert, dat niet méér mag opbrengen 
dan nu. Budgetneutraal, zoals dat in Den Haag heet. Anders is 
het simpel gezegd weer een melkkoetje. Dat moeten we zien te 
voorkomen.’

Grote opgaven voor een kabinet. Wat brengen jullie zelf mee 
aan tafel? 
HtB: ‘Om even een heel concreet voorbeeld te geven: wij heb-
ben als BOVAG in het voorjaar een alternatief autobelastingplan 

geïnitieerd. Onder meer om betalen naar gebruik voor auto’s 
mogelijk te maken. Elisabeth heeft meegekeken, want met 
de vrachtwagenheffingplannen heeft zij waardevolle ervaring 
waar wij van kunnen leren. Ons plan is doorgerekend, financieel 
gedekt en heeft steun van een brede maatschappelijke coalitie 
van de markt tot de automobilist en de milieubeweging.’
EP: ‘En kijk naar de Mobiliteitsalliantie, waarin naast partijen als 
de NS, Fietsersbond en Schiphol ook onze verenigingen zit-
ten. We hebben gezamenlijk de handschoen opgepakt en een 
Deltaplan Mobiliteit voor 2030 opgesteld. In dat plan staan ook 

Han ten Broeke: ‘Een nieuw melkkoetje  
moeten we zien te voorkomen’

Elisabeth Post: ‘Mobiliteit is geen doel op zich,  
maar een middel tot’

Elisabeth Post (1965)
1 mei 2019: bestuursvoorzitter Transport en Logistiek Nederland 

Eerdere functies: 
19942006: Gemeenteraadslid Hilversum (VVD)
20092019: Gedeputeerde in de provincie Noord-Holland (VVD)
20092010: Waarnemend Commissaris van de Koning in de 
provincie Noord-Holland
‘Het motiveert me enorm om voorzitter te zijn. Ik kom uit de 
provinciale politiek en daar hield ik me bezig met criminaliteit, 
infrastructuur en mobiliteit. Allemaal onderwerpen waar ik me 
nu nog steeds heerlijk tegenaan kan bemoeien.’

Han ten Broeke (1969)
24 maart 2020: algemeen voorzitter BOVAG

Eerdere functies:
20062018: Tweede Kamerlid (VVD)
‘Mensen kennen mij vooral uit de politiek 
en dan met name de defensie- en 
buitenlandpolitiek. Maar als Tweede Kamerlid 
maakte ik mij ook al hard voor investeren in 
infrastructuur, met name in mijn eigen regio 
Twente. Bij BOVAG ben ik daar weer mee 
bezig en dat bevalt goed.’

voorstellen om de noodzakelijke mobiliteitstransitie mogelijk te 
maken. Ál die partijen met verschillende ideeën zijn toch op één 
lijn gekomen op de vraag: wat moet er met Nederland gebeuren 
om te zorgen dat de mobiliteit wordt gediend?’

De Mobiliteitsalliantie bestaat uit 26 partijen, met soms tegen
strijdige belangen. Hoe krijg je dan toch alle neuzen dezelfde 
kant op?
EP: ‘Wij maken plannen om een maatschappelijk probleem op 
te lossen voor Den Haag. Dat is de meerwaarde die we kunnen 
bieden en breder kijken dan alleen het plakje asfalt. Want trein- 
en waterverbindingen zijn ook heel belangrijk. Mobiliteit is geen 
doel op zich, maar een middel tot. Het is dienstbaar aan alle 
onderdelen van de maatschappij en dat proberen we duidelijk 
te maken met z’n allen.’
HtB: ‘En de Mobiliteitsalliantie is een constante gesprekspartner 
van de overheid. Dus zo zie je dat samenwerken loont en je een 
grotere vuist kunt maken. We kunnen wel met het vingertje wijzen 
en aan de kant blijven staan, maar daar schieten we ook niks mee 
op. Het gevaar van te lang overleggen, of polderen, is dat er niet 
snel knopen worden doorgehakt. Dat willen we juist wel als alliantie.’

Hopelijk ligt er vóór het kerstreces een regeerakkoord. Waar 
moet Den Haag als eerste mee aan de slag?  
HtB: ‘De politiek moet stoppen met praten over de problemen 
en heel snel in oplossingen gaan denken. We moeten weg uit de 
beleidsnotawerkelijkheid en toe naar wat zich in de échte eco-
nomie afspeelt. In dit kleine landje zijn we er altijd in geslaagd 
méér te doen in één uur en méér te doen met één vierkante 
meter. We zijn altijd productiever en efficiënter dan de rest van 
de wereld. Dat vermogen moeten we niet kwijtraken! Goede 
afstemming vanuit de overheid is nodig om sámen met bedrij-
ven naar oplossingen te kijken.’
EP: ‘Geef ondernemers de ruimte om te investeren. We zullen 
elkaar moeten helpen om dit mogelijk te maken met z’n allen. 
Wij komen uit de infrastructuur dus zeggen we: waar een wil is, 
komt een weg.’

1312 Nederland Logistiek INTERVIEW



REPORTAGE

Stadsdistributie is onmisbaar in het dagelijks leven van inwoners van steden en 
voor het bestaansrecht van bedrijven in de stad. Denk aan de bevoorrading van 

supermarkten en horeca en aan het bezorgen van pakketten. Ook in de toekomst 
moet dit op een veilige en steeds duurzamere manier gebeuren. Om het gebruik 

van vrachtfietsen aantrekkelijk te houden, is juiste wet- en regelgeving nodig. 

Extra onderzoek
Er komt nu een extra onderzoek 
naar de inzet van lichte elektrische 
voertuigen in de stadsdistributie. Dat 
kondigde demissionair minister van 
Infrastructuur en Waterstaat Barbara 
Visser op 2 december jl. aan tijdens 
een Kamerdebat over nieuwe regels 
voor dergelijke voertuigen. Ze deed 
dat na vragen van D66-Kamerlid Kiki 
Hagen en VVD-Kamerlid Peter de 
Groot. Zij gaven aan dat er in de sec-
tor zorgen leven. In het voorgestelde 
Kader voor Lichte Elektrische Voer-
tuigen (LEVs) wordt te weinig rekening 
gehouden met de vrachtfietsen die nu 
al worden ingezet bij stadsdistributie. 
Terwijl ze juist bijdragen aan verduur-
zaming. De resultaten van het onder-
zoek zijn na komende zomer bekend. 

Verduurzaming
TLN is blij met de toezegging door de 
minister. Anne-Marie Nelck, beleids-
adviseur stadslogistiek bij TLN: ‘Pak-
ketvervoerders zetten al zo’n twintig 
jaar vrachtfietsen in om op een veilige, 
efficiënte en duurzame manier pak-
ketjes af te leveren. Er rijden nu onge-
veer 3.500 vrachtfietsen in Nederland. 
Dit aantal zal toenemen als gevolg 
van verdergaande verstedelijking en 
de groei van het aantal aankopen via 
internet. Het is voor verdere stappen 
in verduurzaming van de stadslogistiek 
van belang dat de inzet van vrachtfiet-
sen mogelijk blijft. Er moet ook vol-

doende ruimte blijven voor innovaties 
in dit segment. Verkeersveiligheid is 
daarbij vanzelfsprekend topprioriteit.’ 
TLN blijft het onderzoek en de resulta-
ten uiteraard nauwgezet volgen.

Werkbezoek
Kamerleden en beleidsmedewerkers 
van D66, VVD en Boerburgerbeweging 
zijn onlangs bijgepraat over de belang-
rijkste aandachtspunten van de sector 
met betrekking tot het nieuwe Kader 
voor LEVs. Dat gebeurde tijdens een 
digitaal werkbezoek, door TLN geor-
ganiseerd. TLN-leden PostNL, DHL en 
Cycloon Post & Fietskoeriers brach-
ten naar voren welke punten zij graag 
aangepast zien voor het gebruik van 
vrachtfietsen:

 Hanteer Totaal Toegestane Massa 
van de vrachtfietsen in plaats van 
maximaal gewicht van het voertuig.

 Vergoot de maximale lengte van 3,0 
naar 3,5 meter. Dat werkt beter in de 
praktijk. Het biedt meer mogelijkhe-
den om goederen met de fiets te ver-
voeren, wat het aantal bestelbusjes in 
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In het Klimaatakkoord 
is afgesproken dat 
vanaf 1 januari 2025 
30 tot 40 steden een 
zero-emissie zone 
hebben ingesteld. 
Vanaf dan moeten 

alle nieuwe vrachtwa-
gen, bestelauto’s en 
vrachtfietsen die de 
zone in willen, emis-
sievrij zijn. Vanaf 2030 
geldt dat voor alle 
voertuigen. 

de binnensteden kan verminderen.
 Het gebruik van aanhangers moet 

mogelijk blijven. Bedrijven gebruiken 
combinaties van vrachtfiets met aan-
hanger voor een betere gewichtsver-
deling tussen voor- en achterkant. Deze 
aanhangers zijn speciaal voor pakketbe-
zorging ontwikkeld. 

 Geef bedrijven de mogelijkheid om 
zelf mensen op te leiden in plaats van 
het verplicht stellen van een bromfiets-
rijbewijs. Dit zijn maatwerkopleidingen, 
toegespitst op het type vrachtfiets en 
de wijze waarop zendingen moeten 
worden afgeleverd. Ze bereiden de 
bestuurder goed voor op veilig rijden. 
Een regulier bromfietsrijbewijs is onvol-
doende voor het omgaan met dit type 
voertuig. De eis van een bromfietsrijbe-
wijs belemmert de inzet van de vracht-
fietsen en vormt ook nog een potentieel 
risico voor de verkeersveiligheid. 

Nederland koploper in 
vrachtfietsenSector wil  

veilige én duurzame inzet  
van vrachtfietsen

LN wil hiermee komende 
jaren, samen met transpor-
teurs en overheid, hard aan 
de slag. Nederland is koplo-

per in Europa als het gaat om de inzet 
en de productie van vrachtfietsen. Het 
is belangrijk om dat te blijven, want 
vanaf 2025 moeten in Nederland 30 
tot 40 steden zero-emissie bevoor-
raad worden. 

Vermindering van druk 
Het wordt steeds drukker in de 
Nederlandse binnensteden. Demo-
grafische en economische groei gaan 
gepaard met meer vervoersbewegin-
gen. Mensen winkelen, gaan eropuit 
en bestellen geregeld een pakketje. De 
logistieke sector kan een bijdrage leve-
ren aan de vermindering van de druk 
op het wegennet door het bundelen 

van zendingen en doelmatig plannen 
van ritten. Duurzame logistiek en 
efficiëntie gaan dan hand in hand. De 
groeiende vraag naar pakketbezorging 
en schoner vrachtvervoer betekent 
dat er niet enkel met de traditionele 
bestelbus kan worden gewerkt. Bezor-
gers maken steeds meer gebruik van 
elektrische bestelauto’s en lichte elek-
trische voertuigen zoals vrachtfietsen.
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In de periode rondom de feest-
dagen shopt de consument wat 
af. Al lang niet meer alleen in de 
winkelstraat, maar zeker ook 
online. Men wil het pakketje 
snel en tegen een lage prijs, of 
in de meeste gevallen, gratis 
bezorgd hebben. Juist in deze 
tijd waarin er miljoenen pakket-
jes extra over de band rollen, is 
het topdrukte bij de post- en 
koeriersbedrijven. 
Werknemers draaien overuren 
om alles te verwerken, te sor-
teren en te bezorgen zodat de 
consument zijn cadeautjes en 
kaartjes op tijd onder de boom 
heeft staan. Daar spreken we 
grote waardering voor uit én 
het toont aan dat gratis bezor-
ging niet bestaat. Immers tus-
sen het moment van bestellen 
en bezorgen zitten veel ver-

schillende handelingen, 
 waar heel veel mensen bij 
betrokken zijn. 
Als de feestdagen voorbij zijn 
wordt het ongetwijfeld weer 
wat rustiger. Eén ding weten we 
zeker: de gekte komt ook vol-
gend jaar weer terug. De waar-
dering is het hele jaar door 
onverminderd groot. Maar laten 
we bij die topdruktes eens goed 
beseffen dat gratis bezorging 
nooit écht gratis is.
Bij DPD Nederland, lid van TLN 
en één van de grotere pakket-
bezorgers, laat het overvolle 
sorteercentrum zien dat het 
een grote logistieke en minuti-
euze operatie is om 99 procent 
van de pakketjes op tijd en 
meestal binnen één dag te 
bezorgen. Zo snel gaat dat dus, 
ook tijdens de feestdagen. 

Topdrukte
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rma Kemp van het ministerie van Infrastructuur en  
Waterstaat is optimistisch: ‘Vanuit mijn contacten merk ik 
dat heel veel steden met de schone lucht en leefbaarheid 
bezig zijn. De zero-emissie zones voor stadslogistiek zijn 

daar een mooi instrument voor. Inmiddels hebben 26 
gemeenten besloten om vanaf 2025 een zero-emissie zone in 
te voeren. Een aantal gemeenten zit dicht tegen zo’n besluit 
aan. De ambitie van minimaal 30 gemeenten vanaf 2025 is dus 
heel dichtbij’, aldus de coördinator duurzame en efficiënte 
stadslogistiek.

Logistiek 010
Een van de steden die op tijd zijn zero-emissie zone aan-
kondigt, is Rotterdam. ‘Samenwerking met ondernemers 
uit de logistieke sector heeft geleid tot een breed gedragen 
zero-emissie zone’, zegt Jan Robbert Albrechts, coördinator 
goederenvervoer van de Gemeente Rotterdam. ‘Wij hebben 
al jaren terug de community ‘Logistiek 010’ in het leven geroe-
pen. Daar zijn inmiddels 1700 organisaties op aangesloten, 
waarvan 557 met een ‘Eco-star’-waardering. Dat zijn bedrijven 
die aan de slag gaan met verduurzaming van hun wagenpark 
en de logistieke processen. 66 koplopers hebben aangegeven 

In het nationale Klimaatakkoord is afgesproken dat 30 tot 40 grotere 
gemeenten in 2025 zero-emissie zones hebben ingevoerd. Om alle partijen een 
goede voorbereiding te gunnen, maken de steden uiterlijk vier jaar van tevoren 

de uitstootvrije zones bekend. Op dit moment heeft het merendeel van de 
steden de conceptuele grenzen van de zones nog niet gepubliceerd. Wat moet er 

gebeuren om een inhaalslag te maken? 

Zero-emissie stadslogistiek:  
wie haalt 2025?

‘We betwijfelen of we hiermee de doelstellingen 
vanuit het klimaatakkoord gaan halen’

TEKST  Hans van den Berg

actief te willen meedenken over de transitie. Zij hebben op 1 
december 2020 het Convenant ZES (Zero Emissie Stadslogis-
tiek Rotterdam) ondertekend.’

Ruime zone
‘De samenwerking heeft uiteindelijk geleid tot best een ruime 
zone’, aldus Albrechts. ‘De zero-emissie zone omvat grofweg 
het gebied binnen de ring van Rotterdam met uitzondering van 
aangrenzende bedrijventerreinen die kunnen functioneren 
als locaties voor logistieke functies, zoals hubs. De Rotter-
damse zone omvat de locaties met de grootste knelpunten in 
luchtkwaliteit en levert een behoorlijke CO2-reductie op. Ook 
de sector had de voorkeur voor een ruimere zone omdat het 
meer een gelijk speelveld creëert en de investering in elektri-
sche voertuigen rendabeler maakt.’

Grenzen van zones
De afspraak is dat gemeenten die een zero-emissie zone 
invoeren, deze minimaal 4 jaar van tevoren aankondigen. 
Kemp: ‘Dit vinden wij erg belangrijk, omdat we iedereen de tijd 
willen geven zich voor te bereiden. Een later besluit betekent 
een latere invoering.’ Anne-Marie Nelck is expert op gebied 
van Stadslogistiek bij Transport en Logistiek Nederland. Zij 
geeft aan dat het voor transportondernemers belangrijk is 
dat ze zo snel mogelijk weten hoe de zones lopen. ‘Daarmee 
kunnen ze bepalen wat voor hun bedrijfsvoering nodig is. Dan 
praat je over aantallen en soorten voertuigen, over netcapaci-
teit en laadpalen maar ook over de eisen en locaties van stads- 
en regiohubs.’

Pioniersvraagstukken
‘Wij moeten weten hoe we ons businessmodel eventueel 
moeten aanpassen’, zegt Peter Korpershoek, manager Sales 
en Business Development bij Tielbeke Logistiek. ‘Kan ik afstan-
den die ik nu overdag rij straks ook halen met een elektrisch 
voertuig? Er komen allerlei cruciale bedrijfsvraagstukken bij 
kijken waardoor het belangrijk is te weten of zones definitief 
zijn en hoe groot ze zijn. Wij kunnen dan de impact bereke-
nen van bijvoorbeeld het aantal stops dat we gemiddeld per 
dag moeten maken en met welk type voertuig we dat kunnen 
doen. Is er een stadshub nodig, wie gaat die exploiteren? Het 
zijn allemaal pioniersvraagstukken die tijd kosten.’
 
Randvoorwaarden
Minstens zo belangrijk als de zero-emissie zones zijn volgens 
de manager van de specialist in last-mile stadsdistributie de 
randvoorwaarden waaronder de zero-emissie stadslogistiek 
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ensen willen ertoe doen. Ze willen gezien 
en gewaardeerd worden. Dat geldt voor 
iedereen, maar zeker ook voor statushou-
ders. Vluchtelingen met een verblijfsstatus 

zijn verdreven van huis en haard en dromen ervan veilig 
een nieuwe toekomst in Nederland op te bouwen. Ze 
willen niet langs de kant staan, maar een bijdrage leve-
ren aan ons land. De sector transport en logistiek gaat 
hen daarbij helpen.
 
De uitvoering van dit project is in handen van Sectorin-
stituut Transport en Logistiek (STL) en wordt mogelijk 
gemaakt door SOOB, het opleidingsfonds voor de 
sector. In onze sector is er veel vraag naar mensen 
en de arbeidsmarkt blijft ook de komende jaren krap. 
Kansen zijn er volop voor iedereen die gemotiveerd is 
en passie heeft voor transport of  logistiek. Via STL kan 
de sector ervoor zorgen om juist die mensen te selec-
teren, testen, opleiden, begeleiden en de opleidings-
kosten (deels) voor rekening te nemen. Dat doen we 
al jarenlang met zij-instromers die hún droom in onze 
sector willen verwezenlijken. En dat gaan we nu dus ook 
doen met deze voor ons relatief nieuwe doelgroep. Ik 
hoop met net zoveel succes. 

Naar verwachting starten we begin volgend jaar. Voor de 
extra begeleiding die de statushouders ongetwijfeld nodig 
hebben, heeft STL subsidie aangevraagd bij het Europees 
Sociaal Fonds (ESF). Maar we kunnen het niet alleen. De 
kennis en ervaring van gemeenten, UWV’s en bedrijven 
waar statushouders werken, zijn hard nodig. Evenals 
de bereidheid van transportbedrijven om hen aan te 
nemen. In verschillende regio’s voeren we al verken-
nende, enthousiaste gesprekken met deze organisaties. 
Meerdere volgen, want we staan open voor iedereen met 
expertise en goede wil. Ja, er moet nog veel werk worden 
verzet, maar dat is de moeite meer dan waard.

Nu we de kortste dag van het jaar achter ons hebben 
en het licht langzaamaan terugkeert, gaan we een 
nieuwe lente tegemoet. Wat zou het mooi zijn als tegen 
die tijd de eerste nieuwe statushouders op de vracht-
wagen, op een mobiele kraan of in een warehouse aan 
de slag zijn. Dan gloort er voor hen weer een toekomst 
waarin ze ertoe doen. Een toekomst waarin ze samen 
met al die andere chauffeurs, verhuizers, planners, 
kraanmachinisten en logistiek medewerkers trots 
zijn op hun werk. Helpt u mee? Ik ben bereikbaar via 
lvherk@stlwerkt.nl en ga graag met u in gesprek. 

Transportsector wil samen met gemeenten en 
bedrijven statushouders een toekomst bieden

Lisette van Herk, directeur Sectorinstituut Transport en Logistiek

op tijd kan plaatsvinden. Korpershoek: ‘De laadinfrastructuur is 
wellicht nog niet op orde. Dat is niet met een vingerknip gere-
geld. Er zijn overal te weinig techneuten om de infrastructuur 
te gaan aanleggen. Daarnaast lijken producenten van elektri-
sche trucks nog niet zo ver om vrachtwagens te leveren die qua 
kosten en bereik een serieus alternatief zijn. De zero-emissie 
zones zijn belangrijk voor een schone stad maar het geeft 
ook enorme complexiteit aan de ondernemerskant. Die zones 
kunnen alleen werken als de randvoorwaarden op orde zijn: 
de techniek, de laadinfra en het politieke beleid dat de zones 
vaststelt. Dan zal de marktwerking vanzelf zorgen voor goede 
logistieke oplossingen binnen deze zones.’ 

Evaluatiemomenten
Korpershoek pleit voor goede evaluatiemomenten en betrok-
kenheid van logistieke partijen in het proces. En dat is precies 
wat er in de Maasstad gebeurt. ‘Met alleen een onderteke-
ning van een convenant zijn we er niet’, zegt de Rot-
terdamse coördinator goederenvervoer Albrecht. 
‘We hebben de eerste voortgangsrapportage 
‘Stand van Voortgang Zero Emissie Stads-
logistiek in Rotterdam 2021’ gepresenteerd 
op het kennisevent ‘Plug In 010.’
 
Druppelen
Een van de Rotterdamse koplopers maakt 
zich zorgen. ‘De overgangsregeling waardoor 
nieuwe vrachtwagens tot uiterlijk 2030 nog op 
diesel de stad in kunnen, vertraagt de invoering 
van de zero- emissie stadslogistiek’, aldus Marie José 
Baartmans van het Rotterdamse logistieke bedrijf Breytner. 
‘We verwachten nog een piek van verkopen van dieselvracht-
wagens de aankomende jaren waardoor we de eerste signi-
ficante bewegingen ver na 2025 gaan zien. We betwijfelen of 
we hiermee de doelstellingen vanuit het klimaatakkoord gaan 
halen. Zonder een stevige stimulans zien we voorlopig alleen 
druppelsgewijs her en der pilotprojecten. We kijken met smart 
uit naar een substantiële generieke regeling’, aldus de kop-
vrouw van het transportbedrijf dat luchtkwaliteit ziet als een 
uitdaging en niet als een belemmering.

Zorg
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is blij dat al 
zo veel gemeenten hebben besloten een zero-emissie zone 
in te voeren maar gemeenten hebben ook zo hun zorgen, zo 
blijkt uit de reactie van Esther Verhoeff, woordvoerder van 
de VNG: ‘Gemeenten zien zeker het belang en het voordeel 
van zero-emissie zones, juist vanwege de grote klimaatopgave 

waarvoor we aan de lat staan. Maar tegelijkertijd is de energie-
transitie een enorme uitdaging, onder meer financieel en qua 
uitvoeringskracht. Daardoor is het ook een zorg voor gemeen-
ten’, aldus Verhoeff. ‘Juist als het gaat om financiële draag-
kracht gaat het bij veel gemeenten niet goed. Het invoeren 
van een zero-emissie zone vraagt een forse investering. Er is 
zeker geen onwil, maar er is financiële steun van het rijk nodig 
zodat wij onze taken goed kunnen uitoefenen. Toen gemeen-
ten zich committeerden aan het klimaatakkoord, hebben we 
ook afgesproken dat gemeenten geld zouden krijgen voor de 
uitvoering. Daar is tot nu toe helaas nog niet veel van terecht 
gekomen.’
 
Zorgvuldigheid
De woordvoerder van de VNG heeft nog wel een paar mit-
sen. ’We merken ook dat een aantal gemeenten twijfelt aan 

een snelle invoering, vanwege de financiële situatie van de 
ondernemers. Er zijn nogal wat ondernemers die 

nu onder druk staan door corona en dat het niet 
het beste moment is om dit te bespreken’, 

zegt Verhoeff. Tegelijkertijd wijst ze ook op 
een belangrijke verantwoordelijkheid van de 
ondernemers- en brancheverenigingen als 
TLN en evofenedex zelf. ‘Vrachtwagens wor-
den vooral opgeladen op eigen terrein, dus 

daarvoor zijn ondernemers aan zet en is de 
inzet van gemeenten als trekker minder actief. 

Tot slot is het inrichten van dit soort processen 
altijd heel erg tijdrovend. Het is belangrijk om het 

besluitvormingsproces democratisch te doorlopen en 
iedereen goed te betrekken. Dat vraagt heel veel tijd. Zorgvul-
digheid is hier net zo belangrijk als het halen van een datum.’ 

Expertpool
‘Uiteindelijk is het aan gemeenten zelf om een besluit te 
nemen’, zegt I&W-coördinator Irma Kemp. Vanuit het minis-
terie helpen we hen, bijvoorbeeld via Samenwerkingsproject 
Expertpool Stadslogistiek (SPES), dat sinds 2018 bestaat. Op dit 
moment hebben 40 van de 44 grootste gemeenten hulp ont-
vangen bij de voorbereidingen van een besluit. 

‘Juist als het gaat om financiële draagkracht  
gaat het bij veel gemeenten niet goed’
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p 31 juli 2020 publiceerde de 
Europese Unie het Mobility 
Package. Het pakket bestaat 
uit uiteenlopende regelingen 

en is een compromis dat tot stand is geko-
men na lange en moeizame onderhande-
lingen tussen alle Europese lidstaten.
‘De belangen in Europa liggen soms ver 
uit elkaar. En dat zie je terug in dit pak-
ket’, vertelt Elmer de Bruin, International 
Affairs manager bij TLN. ‘Sommige rege-
lingen zijn onduidelijk of laten veel ruimte 
open voor interpretatie van lidstaten. We 
zijn bezorgd dat daardoor grote verschil-
len in handhaving zullen ontstaan. En dan 
bereikt dit pakket precies het tegenover-
gestelde waarvoor het bedoeld is: een 
gelijker Europees speelveld.’

Regels
Een greep uit de verschillende nieuwe 
regelingen van het Mobility Package:
1. Return Home Vehicle. Verplichte 
terugkeer van vrachtwagens naar land 
van inschrijving, eens in de acht weken. 

2. Detachering. Specifieke regels over 
betaling chauffeurs naar werkzaamhe-
den in verschillende lidstaten
3. Invoer landcode. Bij iedere grens-
passage moet de chauffeurs handmatig 
landcodes invoeren in de tachograaf. 

Verplichte terugkeer voertuig
TLN uitte al eerder haar zorgen over de 
Return Home Vehicle regeling, die ver-
plicht dat vrachtwagens eens in de acht 
weken terug moeten keren naar het land 
waar het voertuig staat ingeschreven. Een 
maatregel die niet alleen veel onnodig 
lege ritten gaat veroorzaken maar ook 
grote operationele en financiële gevolgen 
heeft voor Nederlandse logistieke dienst-
verleners met meerdere vestigingen in 
Europa. Toch zijn lang niet alle Europese 
lidstaten klaar voor invoering, laat staan 
de handhaving op de nieuwe wet. 

Disbalans
‘Verschillende Oost-Europese landen 
zijn het pertinent niet eens met deze 

maatregel. Ze hebben zelfs een zaak bij 
het Europese Hof van Justitie aange-
spannen om de regeling te schrappen’, 
aldus De Bruin. ‘Uitspraak in die zaak 
wordt pas eind 2022 verwacht. Tot die 
tijd is het zeer onwaarschijnlijk dat die 
landen hierop zullen handhaven.’
‘En daar ligt nou juist de crux’, gaat de 
Bruin verder. ‘Om effectief te zijn en 
daadwerkelijk bij te dragen aan een gelij-
ker speelveld in de EU, is het van cruci-
aal belang dat overal gelijk gehandhaafd 
wordt. Omdat daar geen sprake van 
is, dreigt een nog grotere disbalans in 
onderlinge concurrentie te ontstaan.’

Uitstel
TLN pleitte daarom al eerder bij de 
Europese Commissie voor uitstel van de 
regeling. Hoewel de Commissie onlangs 
te kennen gaf dat de regeling niet uit-
gesteld kan worden, deelde het in een 
recent gesprek met een delegatie van 
TLN-leden wèl de zorgen die bestaan. 
Voor logistieke dienstverleners met 

Met één pakket aan uiteen
lopende wet en regel geving 
voor de transportsector wil 
de Europese Unie een gelijk 
Europees speelveld creë
ren. Maar door een gebrek 
aan duidelijkheid en gelijke 
handhaving dreigt het pak
ket precies het tegenover
gestelde te bereiken. 

Europa in disbalans

vestigingen in heel Europa betekent dit 
namelijk dat zij enorme strategische 
keuzes moeten maken, die om grote 
investeringen vragen. Eén van die opties 
is het verhuizen van bedrijfslocaties 
naar West-Europa. Als de maatregel dan 
onverhoopt in december 2022 door het 
Hof toch wordt teruggedraaid, doe je die 
investeringen dus feitelijk voor niks’, aldus 
De Bruin.

Concurrentie
Daarnaast vreest TLN een toenemende 
druk op de vervoerstarieven voor Neder-
landse vervoerders die internationaal 
rijden. Immers, om leeg rijden zo veel 
mogelijk te voorkomen, zullen terugkeren-
de Oost-Europese vrachtwagens koste 
wat het kost lading willen meenemen. 
Nederlandse vervoerders die bijvoorbeeld 
op Duitsland rijden krijgen er door deze 
maatregel een geduchte concurrent op de 
Duitse markt bij. De maatregel zou op die 
manier juist het tegenovergestelde effect 
bereiken.   

Detachering 
De nieuwe detacheringsrichtlijn speciaal 
voor vervoer werd eerder positief ontvan-
gen door TLN. De regeling ziet er namelijk 
op toe dat chauffeurs waar zij ook actief 
in Europa, recht hebben op het loon 
waar zij werkzaam zijn. Een Roemeense 
chauffeur die in Nederland laadt en lost, 
krijgt voor die uren dus een Nederlands 
cao-loon. ‘Hoewel wij deze wet in theorie 
toejuichen, zien we in de uitvoering grote 
problemen ontstaan’, vertelt De Bruin. ‘De 
specifieke regels over wanneer en bij wat 
voor soort rit een chauffeur nou wel of 
niet gedetacheerd is, zijn veel te complex 
en daardoor vrijwel onuitvoerbaar. Op 
papier is het al niet uit te leggen, laat staan 
in de praktijk.’

Landcode 
Als ondersteuning van onder meer de 
detacheringsrichtlijn, moeten chauffeurs 
vanaf 2 februari 2022 bij iedere grens-  
passage handmatig de landcode in de 
tachograaf invoeren. Hoewel de nieuwste 

tachograaf dat straks automatisch doet, 
moeten we nog anderhalf jaar wach-
ten voordat die op de markt komt. ‘Het 
invoeren zelf is slechts een kleine hande-
ling, maar wel een met grote gevolgen’, 
legt de Bruin uit. ‘Dit moeten chauffeurs 
namelijk doen op de grens of bij de eerst 
mogelijke stop na een grenspassage. In 
de praktijk kan dit zomaar gaan leiden tot 
verkeersonveilige situaties. Want om de 
landcode in te voeren moet een vracht-
wagen stil staan. Dus waar gaan al die 
chauffeurs straks staan?’
‘Kortom: aan vragen geen gebrek’, besluit 
De Bruin. ‘De komende tijd staat in het 
teken van het verzamelen van antwoorden 
bij de Europese Commissie, maar ook hier 
in Nederland bij de ministeries van IenW en 
SZW en de handhavingsorganisaties. Tegelij-
kertijd blijven we in Brussel hameren op het 
cruciale belang van eerlijke handhaving in 
alle lidstaten. En één gelijk Europa.’ 

TEKST Bart van Pagée
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netbeheerder en krijgen het antwoord 
dat het jaren kost voordat een aan-
sluiting gerealiseerd kan worden. Op 
dat moment haken ondernemers af. Zo 

worden de afspraken voor Zero-Emissie 
Stadslogistiek onhaalbaar.’

Eind op weg
Van Rookhuijzen laveert tussen realisme en optimisme. ‘Er moet 
veel gebeuren maar we kunnen niet alles tegelijk. Je ziet nu 
steeds meer vraag ontstaan en dat nemen netbeheerders mee 
in hun plannen. Het hoeft allemaal niet morgen geregeld te zijn. 
In 2025 en zeker in 2030 moeten we een heel eind op weg zijn. 
Het zal echt niet op elke plek lukken. Dat kan ik zeker niet belo-
ven.’ Bovendien kampt ook deze sector met een schaarste aan 
personeel. Dat maakt het extra lastig om overal op tijd 
genoeg kabels de grond in te krijgen.

Hybride
Om de druk op het elektriciteitsprobleem te 
verminderen, ziet panellid Sanne Aelfers in 
hybride trucks een oplossing op de korte termijn. 
Volgens de adviseur bij Districon - specialisten in 
supply-chain oplossingen - is de batterijcapaciteit 
van die trucks voldoende om de ritten in de stad te maken. 
Buiten de stad kun je voorlopig op diesel blijven rijden en laadt 
de truck zelf de batterij weer op. Ze raakt met haar oplossing 
een gevoelige snaar bij een aantal ondernemers in de zaal.

Tijd kopen
‘We doen alles met de vrachtwagen. Het is een efficiënt logistiek 
systeem waarbij we vanuit regionale distributiecentra, maar ook 
direct vanuit het buitenland, de stad in rijden. Dat kan straks 
allemaal niet meer, tenzij we over die hybride trucks kunnen 
beschikken’, zegt een ondernemer. ‘Een uitstekende oplossing 
waarmee we tijd kunnen kopen voor de ontwikkeling van water-
stoftrucks. Daarmee omzeilen we dat hele gedoe met elektrici-
teitsvoorziening’, zegt een ander. 

Kosten hoger 
Boyd Schooneman, key accountmanager bij GP Groot brand-

stoffen en oliehandel, gelooft niet zo in hybride voertuigen. 
’Je combineert twee technieken in één voertuig. Dat maakt de 
kosten veel hoger dan bij volledig elektrisch 
of diesel. Voor de langere buitenstedelijke 
afstanden zie ik, tot de komst van water-
stof, een rol voor HVO en Bio-LNG. 
Beide brandstoffen leiden tot wel 90% 
CO2-reductie. Bij HVO zijn zelfs geen 
investeringen in nieuwe voertuigen 
nodig.’

Meebetalen
‘Dan moeten je klanten wel die hogere kosten van HVO betalen 
en dat wil zestig procent niet’, is de reactie vanuit de zaal. De 
enige transportondernemer in het panel, Daniël Spetter, wil niet 

het stigma hebben van onwil ten aanzien van de transitie. 
‘Maar we hebben andere partijen echt nodig die bereid 

zijn mee te betalen. Je kunt het niet alleen aan de 
transportsector overlaten’, zegt hij. 

Diesel 3 euro
‘Moet je van de nood geen deugd maken?’ prikkelt 

Rob Aarse. ‘Transport wordt duurder als gevolg van 
verduurzaming. Moeten we de prijs van een liter diesel 

niet drie euro maken? Dan heb je toch sneller die businesscase 
voor elektrisch vervoer en een gelijk speelveld? Nu houd je 
elkaar toch een beetje gevangen.’ 

Overheid 
Waar de markt het niet kan regelen, is de overheid aan zet. De 
groothandelaar in brandstoffen denkt dat er vanuit de overheid 
een stimulans moet komen om de transportondernemers in 
beweging te krijgen zonder dat het hen geld kost. En om ook de 
opdrachtgever en de klant te stimuleren om CO2-vriendelijker 
transport in te kopen. Sanne Aelfers verwacht dat CO2-beprij-
zing effect gaat hebben. Diesel wordt duurder. Dat zal het prijs-
verschil met hernieuwbare brandstoffen en elektrisch vervoer 
veel kleiner maken. Daarnaast wijst zij op de subsidieregelingen 
van de overheid die volgend jaar kunnen gaan helpen. 

Enorme opgave
Kortom, de energietransitie is een feit. CO2-neutraliteit in 2050: 
het ligt nog ver weg maar de opgave is enorm. Zoveel is duidelijk. 
De techniek gaat ons helpen. ‘Voor de transporteurs is het een 
spanningsveld tussen realiteit, ambitie en politieke uitgangspun-
ten. De komende jaren zitten we in een transitie met verschil-
lende typen brandstoffen. Ik denk niet dat er één oplossing is’, 
besluit Daniël Spetter. 

ero-emissie truckexpert 
Johnny Nijenhuis is positief 
over de toekomst van het 
elektrisch transport. ‘Als je 

bedenkt dat over vijf jaar de totale kos-
ten van een elektrische truck veel lager 

zijn dan die van een diesel, dan wil je als 
transportondernemer toch niets liever dan elektrische trucks 
inzetten’, zegt de zelfstandig consultant. ‘Als je nu niet begint 
met er op zijn minst over na te denken, kun je je over vijf jaar 
wel voor je kop slaan. Het aanvragen van zware netaansluitingen 
kan jaren duren’. 

Ervaring opdoen
Zo’n spijtoptant zal Daniël Spetter, operationeel directeur bij 
Euser Transport, niet worden. De ervaringsdeskundige 
in het panel is realistisch: ‘Mijn particuliere mening 
over de zin of onzin van het overgaan op elektrisch 
transport is niet belangrijk. Er is een politiek 
besluit genomen. Bij het Klimaatakkoord van 
Parijs was al duidelijk dat we de transitie ingaan. 
Om het te ervaren hebben we bij Euser twee 
elektrische trucks aangeschaft. Gewoon om te 
kijken waar we tegenaan lopen. Ik vind dat je ook 

een betere gesprekspartner bent als je 
uit ervaring kunt spreken.’ 

Netbeheerder
Die ervaring baart hem nu al wel zorgen. 
Over de hoeveelheid geld die het kost, 
het maken van een passende businesscase 
en over de laadinfrastructuur. De hoeveelheden stroom op tijd 
op de juiste plek krijgen voor een toenemend aantal elektrische 
trucks, is een uitdaging. Dat erkent panellid Jan van Rookhuijzen, 
marktanalist bij ElaadNL, de club van netwerkbeheerders. ‘Een 
vrachtwagen moet zijn geld verdienen met rijden. Overdag is 
er weinig tijd om te laden en de vrachtwagens staan vaak met 
een groep op een plek. Er moet veel energie tegelijk naar toe. 
Mijn advies is om zo vroeg mogelijk al een pad voor je bedrijf uit 

te stippelen en dat aan de netbeheerder in jouw regio voor 
te leggen. Hij kan je behoefte meenemen in zijn inves-

teringsplannen die hij voor jouw bedrijf of het totale 
bedrijventerrein maakt.’

Afhaken
‘Dat meenemen kan lang duren’, zegt gespreksleider 

Rob Aarse, in het dagelijks leven duurzaamheidspe-
cialist bij TLN. ‘Bedrijven doen een aanvraag bij een 

Wordt het elektrisch, waterstof of blijven we op diesel rijden? Waar staan 
we vandaag in de energietransitie en wat brengt de toekomst? Zo’n veertig 
ondernemers gingen hierover tijdens de jaarvergadering van Transfrigoroute - de 
vereniging voor geconditioneerd wegtransport - in discussie met een panel van 
ingewijden in de wereld van elektrisch vervoer. 

De energietransitie is ingezet

In 2025 en zeker in 2030 moeten we  
een heel eind op weg zijn

TE
K

ST
 H

an
s 

va
n 

d
en

 B
er

g

REPORTAGE24 Nederland Logistiek



ederland staat voor een grote 
bouwopgave: tot 2030 moeten 
we maar liefst 1 miljoen huizen 
bijbouwen. Daar moeten ook 

wegen naartoe. Primaire grondstoffen, 
zand en grind, zijn daarvoor cruciaal. Ze 
komen voornamelijk uit de provincies Lim-
burg, Noord-Brabant en Gelderland en bij 
hen ligt ook de vergunningverlening. ‘In die 
provincies lopen de huidige winningspro-
jecten af en nieuwe vergunningen worden 
niet afgegeven. Als de vergunningverlening 
niet snel op gang komt, zitten we over vijf 
jaar zonder grind en zand. Dan stopt de 
bouw van huizen en infra’, zegt de bezorg-
de voorvrouw van de grondstoffenwinners, 
Van der Voort.    

Recycling
‘De provincie rekent te veel op de moge-
lijkheden van recycling’, zegt Van der Voort. 
‘Het is echt een groot misverstand dat we 
daarmee in de toekomst genoeg huizen en 
wegen kunnen bouwen.’ De branche is niet 
tegen recyclen. ‘Integendeel’, zegt Jean 
L’Ortye, regio-voorzitter van Transport 
en Logistiek Nederland en directeur van 
het gelijknamige transportbedrijf uit Lim-
burg. Jaarlijks produceert en vervoert zijn 
bedrijf zo’n 400.000 ton zand en grind. ‘We 
zijn als bedrijf en als branche druk bezig 
met diverse projecten op het gebied van 
secundaire bouwgrondstoffen.’ 

Gigantische denkfout
‘Het idee van recycling is supergoed maar 
dat we daarmee geen primaire grondstof-
fen meer nodig hebben, is een gigantische 
denkfout en een hardnekkig misverstand’, 
zegt branchedirecteur Van der Voort. ‘Een 
volledig hergebruik van alle recyclebare 
grondstoffen, levert maximaal 20% van de 
benodigde grondstoffen voor de bouw en 
infra op. We vliegen de circulaire economie 
aan vanuit afval. Dat is kansloos. Het zorgt 
alleen maar voor meer afval in plaats van 

minder. Ik kijk als afgestudeerd bioloog aan 
de Wageningse Universiteit altijd naar de 
natuur. Daar is alles zo slim ontworpen dat 
er geen afval is. Daar pleit ik in dit geval nu 
ook voor: begin bij het ontwerp met scho-
ne grondstoffen.’ 

Het slimme breken
‘Primaire grondstoffen zijn schoon maar 
ook gebouwen met schoon beton, waar 
niks doorheen is gemengd, moeten de 
basis zijn voor een circulaire economie’, 
vervolgt Van der Voort. ‘Daarvoor heb je 
tegenwoordig recyclingmethoden, het 
slimme breken. Daarmee breek je het 
schone beton in stukjes en dan krijg je 
zand, grind en cementfractie schoon terug. 
Het beton dat we nu maken, wordt vervuild 
met allerlei reststromen onder het mom 
van circulariteit. Gebouwen die nu gesloopt 
worden zijn niet gebouwd met het oog 
op hergebruik. Wij zijn zeker voor circu-
lariteit maar het moet wel meerwaarde 
hebben. Daarom roepen we de overheid, 
waar in bouwteams wordt gesproken over 
dit onderwerp, op om circulair bouwen 
te bevorderen door bij het ontwerp van 
woningen en infrastructuur kwaliteitseisen 
te stellen aan grondstoffen.’ 

Centraal
Is het niet vreemd dat woningbouw om een 
nationaal belang gaat en dat de grondstof-

fenwinning regionaal wordt bepaald? ‘Ooit 
hadden we het Rijksontgrondingenbeleid. 
Na de oorlog was er een flinke bouwopga-
ve. Het Rijk wees plekken aan waar zand en 
grind gewonnen moesten worden’, vertelt 
Van der Voort. ‘In 2000 waren we bij met 
de woningbouw en toen is het Rijksont-
grondingenbeleid afgeschaft en gede-
centraliseerd naar provincies. Om nog wel 
zicht te houden op de hoeveelheid gepro-
duceerde grondstoffen - zand en grind 
- besloot de Tweede Kamer dat er iedere 
twee jaar een monitoringsrapportage zou 
komen. Tot 2016, toen werd ook daar een 
punt achter gezet’, verzucht de baas van 
de branche. ‘We pleiten niet voor een 
terugkeer naar een centraal beleid maar 
wel voor enige nationale regie en voor de 
terugkeer van die centrale monitoring door 
het Rijk, liefst van primaire én secundaire 
grondstoffen. Met weer een gigantische 
bouwopgave heb je toch een overzicht 
nodig van je beschikbare grondstoffen!’

Niet in mijn achtertuin
Een andere oorzaak van de terughoudend-
heid bij provincies voor het leveren van 
vergunningen is het “niet in mijn achter-
tuin-principe” dat bij veel gemeenten leeft. 
‘Het lastige bij onze projecten is dat de plek 
waar je ze uitvoert meestal niet de plek is 
die er ook van profiteert. Dat is vaak verder 
stroomafwaarts’, zegt L’Ortye. ‘Onze pro-
jecten dragen vaak bij aan meer veiligheid 
tegen hoog water door rivierverruiming, 
aan ontwikkeling van natuur, aan recreatie-
mogelijkheden en aan de energietransitie 
door drijvende zonnepanelen. De vergun-
ningverlening is niet voor niets op pro-
vinciaal niveau gelegd om het “kerktoren 
denken” bij gemeentes te overstijgen.’

Winwin situatie
‘Neem het project Grensmaas, het groot-
ste rivierproject in uitvoering in Neder-
land’, vervolgt de Limburgse ondernemer. 

Maak van de woningcrisis 
geen bouwcrisis

De BV Nederland stevent af op een groot probleem. Als er niet 
snel iets gebeurt met de vergunningverlening door de provincies 
voor het winnen van zand en grind, hebben we over vijf jaar geen 

bouwstoffen meer voor de bouw van huizen en wegen.  
‘Dan is de crisis compleet’, aldus Leonie van der Voort,  

directeur van de branchevereniging Cascade.
Circulaire economie aanvliegen  

vanuit afval is kansloos 
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een probleem over vijf jaar? We hebben 
eerst nog wel wat andere problemen op 
te lossen”, hoor ik soms bij de overheden’, 
aldus Van der Voort. ‘Maar de voorbereiding 
van een project neemt wel tien tot vijftien 
jaar in beslag. Er moeten met de omgeving 
plannen worden ontwikkeld, milieu-effect 
rapportages worden opgemaakt, uiteindelijk 
worden gronden aangekocht, onderzoe-
ken worden gedaan op gebied van natuur, 
archeologie of oude explosieven, er moeten 
combinatiemogelijkheden bedacht worden 
voor veiligheid, natuur of recreatie, kortom, 
het móet ook veel tijd kosten. Als je dan kijkt 
naar het grind en je ziet dat dat over 5 jaar 
klaar is… Bij ons is over vijf jaar eergisteren.’ 
Het blijkt soms lastig om deze boodschap 
over te brengen bij provincies.’ 

Nationaal
De branche richt haar pijlen ook op de natio-
nale overheid. De Rijksoverheid laat iets 
liggen. Van der Voort: ‘De provincies moeten 
echt betrokken blijven. Het zand en grind zit-

ten in hun provincies en zij hebben het gede-
centraliseerd gekregen maar ze hebben niet 
de informatie over hoeveel er landelijk nodig 
is. Dat kun je de provincies met hun decen-
trale blik ook niet kwalijk nemen.’ L’Ortye 
vult aan: ‘Maar de provincies hebben wel de 
taak een afweging te maken tussen de lokale 
belangen van de bewoners en de behoeften 
aan bouwgrondstoffen en grondberging. 
Alleen voorziet een provincie als Limburg in 
een grotere behoefte aan bouwgrondstof-
fen dan alleen die van de provincie Limburg. 
Daarom is er ook een regierol nodig van het 
Rijk.’ 

Buitenland
‘De overheid kan ook niet roepen: “Dan 
halen we het toch uit het buitenland.” Ik 
ben dan benieuwd waarvandaan?’, zegt Van 
der Voort. ‘In Duitsland hebben ze dezelfde 
problemen. Bovendien roepen zij: “Zelf niet 
willen graven en wel bij ons de boel komen 
weghalen?” België heeft nog wel grind maar 
dat is nodig voor eigen gebruik. Bovendien 

draagt het transport van al die grondstoffen 
uit het buitenland niet bij aan het realiseren 
van onze CO2- en klimaatdoelstellingen.’ 

Geen bouwcrisis
‘Maar onze noodkreet lijkt gehoord te wor-
den’, zegt Van der Voort. ‘Recent heeft een 
artikel in NRC Handelsblad de ogen her en 
der geopend. We hebben brieven gestuurd 
naar de ministeries van Economische Zaken, 
Binnenlandse Zaken en Infrastructuur en 
Waterstaat: help ons om die vergunningver-
lening weer snel op gang te krijgen. Men is in 
Den Haag zoekende wie de probleemeigenaar 
is. In de Kamer zijn de eerste vragen gesteld. 
Wanneer men in Den Haag de urgentie van 
deze zaak door heeft, werkt die invloed 
hopelijk ook door in de provincies. Haal die 
monitoring terug. Het is belangrijk om dat 
overzicht te hebben want we praten wel over 
een probleem van nationaal belang’, herhaalt 
de branchedirecteur nog maar eens. ‘Maak 
van de woningcrisis geen bouwcrisis: korter 
kan ik het niet zeggen.’ 

‘Door een verbreding van het stroombed 
met zo’n 300 hectare, verlaging van de 
oevers en waar nodig verhoging van de  
dijken, lopen vele duizenden bewoners langs 
de maas minder risico op overstroming. 
Afgelopen zomer heeft deze werkwijze zich 
met het hoge water nadrukkelijk bewezen. 
Daarbij heeft Zuid-Limburg er ook een dui-
zend hectare groot nieuw natuurgebied bij 
dat samen met het natuurgebied aan de 
Vlaamse Maasoever het Rivierpark Maas-
vallei vormt. De hoogwaterbescherming en 
de nieuwe natuur worden betaald met de 
winning en verkoop van 54 miljoen ton grind 
en zand. Het project van 700 miljoen euro 
kost de belastingbetaler helemaal niets. Dat 
noem ik nog eens een win-win-situatie.’ 

Keukentafel
Een provincie verleent geen vergunning 
als de gemeentes dwarsliggen. ‘Dat begrijp 
ik soms ook wel’, aldus Van der Voort. ‘De 
projecten van onze leden beginnen daarom 
ook altijd aan de keukentafel met bewoners. 

Reguliere aanpak Innovatie L’Ortye aanpak

Voorstudie

Aankoop gronden

Overheden informeren

Onderzoeken uitvoeren

Aanvraag vergunning

Omgeving informeren Aanvraag vergunning

Aankoop gronden

Onderzoeken uitvoeren

Stakeholders informeren

Bureaustudie

Overleg omgeving en participatie

Verschil in aanpak

Vergunningverlening moet  
kerktoren denken overstijgen

Het is aan ons om projecten aan gemeentes 
voor te stellen die voortkomen uit kansen of 
problemen die bewoners ervaren.’ En dat is 
precies wat ze bij L’Ortye een aantal jaren 
geleden hebben gedacht toen zij de proble-
men met die vergunningen zagen aankomen. 
‘We hebben onze omgeving nodig en we 
moeten hen van meet af aan meenemen in 
onze initiatieven. Wij hebben daar een visie 
op ontwikkeld die we de titel “BUITEN” (zie 
figuur, red.) hebben meegegeven’, legt de 
ondernemer uit. 

Buiten
L’Ortye: ‘Met “BUITEN” draaien we de pyra-
mide van het besluitvormingsproces hele-
maal om. Waar we in het verleden begonnen 
met studies, grondverwerving en uiteindelijk 
de omgeving informeerden, beginnen we bij 
onze nieuwe aanpak bij de omgeving. Geen 
informatieavonden meer waar je tegen-
over 150 burgers staat, maar samen met de 
omgeving vanaf het eerste moment om tafel. 
De omgeving moet een probleem ervaren 

of een kans zien voor een gebiedsontwikke-
ling. Natuurlijk kijken we naar gebieden die 
grondstofrijk zijn, maar dan gaan we met die 
omgeving in gesprek. Zand- en grindwinning 
zijn een middel voor gebiedsontwikkeling en 
geen doel op zich.’ 

Voldoening
‘We zien inmiddels ook al dat mensen óns 
benaderen nadat men op andere plekken 
heeft gehoord hoe die samenwerking met de 
omgeving gaat’, ‘zegt L’Ortye. ‘We zien het als 
onze missie. Ik meen het oprecht: het geeft 
mij veel meer voldoening om van begin af aan 
mét de mensen een plan te maken dan dat je 
tegenover elkaar komt te staan. En eerlijk is 
eerlijk, wat heeft het voor zin om veel moeite 
en geld te steken in al die onderzoeken als je 
weet dat er geen draagvlak is?’

Tijdrovend
Vooralsnog is het probleem van de vergun-
ningen niet opgelost en de tijd dringt. “O, 
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Over TLN Wat kan TLN voor u betekenen?

Transport en Logistiek Nederland (TLN) is dé on-
dernemersorganisatie voor wegtransportbedrijven 
en logistiek dienstverleners. TLN werkt continu aan 
een gunstig ondernemersklimaat in Nederland en 
Europa en doet dat op meerdere manieren:

 Door de belangen van haar leden te vertegen-
woordigen, zowel lokaal en regionaal als nationaal 
en Europees

  Door specialistische kennis en expertise op het 
gebied van transport en logistiek grotendeels gratis 
beschikbaar te stellen voor de ondernemers die lid 
zijn van TLN

 Door haar leden te verbinden en een netwerk te 
bieden waarin kennis en ervaring wordt uitgewis-
seld door ondernemers

 Door de grootste werkgeversorganisatie van 

transporterend Nederland te zijn en binnen de 
cao-onderhandelingen te zorgen voor een verant-
woorde cao voor haar leden
  Door het aanspreekpunt te zijn voor en over de 
sector

 Door inkoopvoordeel en speciale voorwaarden 
te bieden aan leden, dankzij collectieve afspraken 
met leveranciers en partners

In de logistieke sector gebeurt enorm veel. Twitter is daarvoor 
een goede graadmeter. Op deze pagina een selectie van de meest 
opvallende tweets op de tijdlijn van Transport en Logistiek Nederland.

Continu op de hoogte van het laatste nieuws uit de sector? Bezoek daarvoor de website van  
Transport en Logistiek Nederland (www.tln.nl) en de sociale kanalen van TLN:

  twitter.com/tlnnieuws
  nl.linkedin.com/company/transport-en-logistiek-nederland
  nl-nl.facebook.com/ktotln

25 november
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26 november

3 december 8 december
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Op zoek naar vrachtwagenchauff eurs? Grote kans dat hij 

of zij gewoon bij je werkt. Als logistiek medewerker, 

heftruckchauff eur of op kantoor en klaar voor een nieuwe 

uitdaging! Je kunt je medewerkers nu met een aantrekkelijke 

subsidie van 65% laten doorstromen als vrachtwagenchauff eur. 

stlwerkt.nl/ikzoekvrachtwagenchauff eurs

CHAUFFEURS 
NODIG?
STOP MAAR
MET ZOEKEN!


