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IN HET NIEUWS

Op 15 september tekenden minister Barbara Visser 
van Infrastructuur en Waterstaat en de voorzitters 
Elisabeth Post (TLN), Steven Lak (evofenedex) en 
Klaas de Waardt (VERN), de Bestuursovereenkomst 
Terugsluis Vrachtwagenheffing. Daarin is afgesproken 
dat de netto-opbrengsten van de heffing gebruikt 
gaan worden voor een versnelde transitie naar elek-
trisch rijden op batterijen en waterstof, het gebruik 
van hernieuwbare (bio)brandstoffen en het verbete-
ren van logistieke efficiëntie. 
In dezelfde week stuurde minister Visser ook het 
wetsvoorstel vrachtwagenheffing naar de Tweede 

Kamer. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet om 
de sector te verduurzamen en te innoveren. 
Volgens de planning gaat de vrachtwagenheffing 
in 2026 in. Dat is twee jaar later dan aanvankelijk 
gepland. Ook zijn de eenmalige invoeringskosten 
twee keer zo hoog als begroot. TLN is op zich blij dat 
het wetsvoorstel wordt behandeld, maar is kritisch 
over het uitstel van de heffing en de hogere kosten. 
Daarmee dreigt de verduurzaming van de sector 
onnodig vertraging op te lopen en komen klimaat-
doelstellingen in gevaar. Dat is onacceptabel, vindt 
TLN. 
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VOORWOORD

18

Noodzaak van 
vooruitkijken

én dag nadat het Planbureau voor de 
Leefomgeving concludeerde dat we 
investeringen in infrastructuur mogelijk kunnen 
uitstellen omdat we vaker thuiswerken, meldt 

de ANWB 600 kilometer file in de avondspits. Over ironie 
gesproken... 

Gelukkig kwamen zulke drukke spitsen in 2021 tot nu 
toe nauwelijks voor. We werken nog steeds veel thuis 
en vermijden vaker piekuren. Dat heeft een geweldig 
effect op de doorstroming van het verkeer, merkt 
het PBL terecht op. Dat effect is niet onopgemerkt 
gebleven: onze leden konden het afgelopen anderhalf 
jaar veelal doorrijden en Nederland nóg efficiënter 
bevoorraden. Bovendien betaalden ze zich niet scheel 
aan reistijdverlies. 

Het is evident dat thuiswerken een grote invloed heeft 
op onze mobiliteit. En ik hoop écht dat we ook in 
de toekomst de auto vaker laten staan. Maar nu niet 
investeren in infrastructuur of lopende MIRT-projecten 
uitstellen? Dat is niet alleen onverstandig, maar ronduit 
kortzichtig. In 2030 wonen er één miljoen mensen 
extra in Nederland. In 2040 zijn dat er twee miljoen. Die 
mensen zullen, net als u en ik, niet stil blijven zitten. Zij 
zullen reizen en recreëren. En ja, ook forenzen. Maar die 
demografische groei en de onvermijdelijke stijging van 
het aantal verkeers- en vervoersbewegingen die daarmee 
gepaard gaat, worden gemakshalve niet meegenomen in 
het rapport van het PBL. Onvoorstelbaar.

Voor de goede orde: meer asfalt is geen doel op zich. Ik 
ben vóór oplossingen die onze mobiliteit stimuleren, zoals 
het invoeren van een kilometerheffing, het versterken van 
het ov-netwerk en het blijven stimuleren van thuiswerken. 
Toch is het onnozel om te denken dat we de verwachte 
economische en demografische groei kunnen bijbenen 
zonder óók te investeren in infrastructuur. Laten we dus 
niet opnieuw vervallen in kortetermijndenken en pas in 
actie komen als het te laat is en we, net als anderhalf jaar 
geleden, weer ruim en riant in de file staan. Regeren is 
immers vooruitzien. Ik hoop dat het volgende kabinet dat 
dan ook doet!

Elisabeth Post
bestuursvoorzitter TLN

Wat is er  
nodig voor  
multi modaliteit?
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INHOUD

‘Het wordt weer tijd voor  
een ruimtelijke visie’ 

Henk Meurs, hoogleraar mobiliteit  
en ruimtelijke ontwikkeling aan de  
Nijmeegse Radboud-universiteit, 
schetst een breder perspectief.  
En hij ziet oplossingsrichtingen. 
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Nadeelcompensatie voor  
rijtijdverlies Haringvlietbrug

De economische schade voor tran-
sporteurs is door de renovatie aan de  
Haring vlietbrug groot. TLN rekende uit dat 
de extra reistijd de transportsector zeker 
53 miljoen euro kost. De branche wil dit 
gecompenseerd zien. 

De grootschalige onderhoudswerkzaam-
heden aan de Haringvlietbrug en de ver-
keershinder die daardoor ontstaat houdt 
aan tot in 2023. ‘Het is absurd dat dit zo lang 
moet duren en dat transporteurs minimaal 
twee jaar lang consequent in de file moeten 
staan’, reageerde TLN-voorzitter Elisabeth 
Post. ‘De A29 en A16 zijn cruciale verbin-
dingswegen tussen de Haven van Rotterdam 
en Zeeland, Noordwest-Brabant en België. 
Bovendien weet Rijkswaterstaat al sinds 
2017 dat de brug in slechte staat is. Naast de 
economische schade leiden dit soort afslui-
tingen tot meer files op andere trajecten 
en onbetrouwbare reistijden voor vervoer-
ders. Terwijl zij er juist op moeten kunnen 
vertrouwen dat het wegennet maximaal 
beschikbaar is.’

Schadevergoeding
Onderhoudswerkzaamheden leiden tot de 
(gedeeltelijke) afsluiting van wegen, bruggen 
of andere civiele kunstwerken, zoals nu het 
geval bij de Haringvlietbrug. Die afsluitingen 
hebben vaak grote gevolgen voor het weg-
verkeer en kunnen leiden tot omzetverlies 
of hogere kosten voor transportonderne-
mers. Hoewel die schade voor een (groot) 
deel valt onder ondernemersrisico, hebben 
ondernemers in uitzonderlijke situaties 
recht op een schadevergoeding, ofwel: 
nadeelcompensatie.

Nadeelcompensatie
Om eventueel voor compensatie in aanmer-
king te komen, geldt als startpunt dat een 
bedrijf 2% omzetverlies óf 2% meer kosten 
heeft ten opzichte van het vorige jaar. Of 
deze 2%-regel ook hier onverkort geldt, valt 
nog niet te zeggen. Vanwege de langdurige 
verkeershinder bij de Haringvlietbrug, lopen 
verschillende bedrijven extra kosten op, of 
omzet mis. Daarom roept TLN die leden op 
om zich te melden bij de branchevereniging. 

100 miljoen 
voor 
truckparkings 
EU
De Europese Commissie stelt 100 
miljoen beschikbaar om het Euro-
pese netwerk van beveiligde par-
keerplaatsen te verbeteren. Goed 
nieuws, vindt TLN. In Nederland 
en Europa is een enorm tekort aan 
goede parkeerplaatsen. 

Het geld komt beschikbaar voor de 
aanleg van nieuwe parkeerplaatsen, 
maar ook voor het verbeteren van 
bestaande parkings. Dat is hard 
nodig, benadrukt de International 
Road Transport Union (IRU): in de 
Europese Unie is er een tekort 
van 100.000 parkeerplaatsen. En 
slechts 3% van de bestaande plaat-
sen zijn goed beveiligd. 

Goede stap
Samen met de IRU voert TLN actief 
lobby in Europa om meer (beveilig-
de) parkings in Europa te realiseren. 
‘Dit is een goede stap om huidige 
tekort tegen te gaan’, reageert Paul 
Poppink, beleidsadviseur bij TLN. 
‘In Europa is een structureel gebrek 
aan parkeerplaatsen met goede 
voorzieningen, waar chauffeurs 
veilig hun wagen kunnen parkeren. 
Tegelijkertijd is het vaak moeilijk 
om de exploitatie van een parking 
financieel rond te krijgen. Deze 
investering moedigt exploitanten, 
maar ook provincies en gemeenten 
aan om meer parkings te realiseren. 
Wij blijven nauw samenwerken met 
provincies en gemeenten om dat 
voor elkaar te krijgen.’ 

Nederland Logistiek6



BERICHTEN

Vrachtauto’s voor 
exceptioneel transport, 
verhuisauto’s, kermis- 
en circusvrachtwagens 
en vrachtwagens met 
een laadkraan met een 
hefvermogen van 35 
tonmeter of meer, die 
jonger zijn dan dertien 
jaar, kunnen waar-
schijnlijk tot 2030 een 
ontheffing krijgen voor 
zero-emissiezones. Dat 

maakte inmiddels voor-
malig staatsecretaris 
Stientje van Veldhoven 
onlangs bekend.

Bovendien hoeven deze 
voertuigen, als zij vanaf 
1 januari 2025 op kente-
ken worden gezet, niet 
zero-emissie te zijn, 
aldus het ontwerpbe-
sluit. De reden hiervan 
is de verwachting dat 

de beschikbaarheid van 
zero-emissie voertuigen 
voor die categorieën in 
2025 nog té beperkt is.

Overgangsregeling
Deze ontheffingen en 
vrijstellingen sluiten 
grotendeels aan bij de 
regels die nu gelden voor 
milieuzones. Naast deze 
uitzonderingen staan 
in het ontwerpbesluit 

ook de overgangsrege-
lingen voor bestel- en 
vrachtauto’s. Deze zijn 
ongewijzigd ten opzichte 
van de eerder aange-
kondigde regelingen. 
Deze regels zijn nog 
niet definitief. Het ont-
werpbesluit is naar de 
Tweede Kamer gestuurd, 
die hierover op een later 
moment beslist.

Voorstel 
ontheffingen 
zero-emissiezone
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Versterking aanpak ondermijning in 2021 en jaren daarna

Langere en/of zwaardere vracht-
autocombinaties (LZV’s) kunnen 
meer vracht meenemen dan 
reguliere combinaties. Dat zorgt 
voor grote voordelen op het 
gebied van milieu (CO2-bespa-
ring) en logistiek. De voordelen 
komen nog beter tot hun recht 
als LZV’s ook de grens over 
mogen. Het mag als aan elkaar 
grenzende lidstaten daar afspra-
ken over maken. TLN heeft een 
actieve lobby gevoerd om dat zo 
snel mogelijk met de buurlanden 
te regelen. Met België (Vlaande-
ren) is dat enkele jaren geleden 

gelukt, met Duitsland duurde 
het allemaal wat langer. Met de 
ondertekening van de overeen-
komst is het nu geregeld.

Mijlpaal
Minister Visser is blij met het 
resultaat: ‘Dit is echt een mijlpaal 
voor vervoerders. Duitsland is 
voor Nederland een belangrijk 
exportland. Met gebruik van LZV’s 
kunnen vervoerders hun vracht 
efficiënter naar Duitsland bren-
gen. Het draagt bovendien bij aan 
minder CO2-uitstoot.’
Ambro Smit, beleidssecretaris bij 

TLN: ‘Dit is een hele langlopen-
de lobby geweest en een heel 
belangrijk succes. De volgende 
stap is dat we een soortgelijk 
convenant tekenen met andere 
landen. We voeren al gesprekken 
met de Denen en Tsjechen om 
ook daar grensoverschrijdend 
vervoer mogelijk te maken, zodat 
we met Nederlandse LZV’s door 
Duitsland ook naar Denenmar-
ken en Tsjechië kunnen rijden. 
Bovendien willen we de onder-
linge regels harmoniseren en 

gelijktrekken, zodat overal dezelf-
de eisen en regels gelden.’

Maximaal 40 ton in Duitsland
Waar Nederland een maximum 
gewicht heeft voor LZV’s van 60 
ton is dat in Duitsland slechts 40 
(44 ton intermodaal vervoer). Dat 
blijft zo. Beide landen hebben 
besloten de huidige voorschrif-
ten te handhaven. Dat is ook zo 
vastgelegd. Het betekent dat een 
Nederlandse LZV in Duitsland 
aan de Duitse voorwaarden moet 
voldoen. Er moet dus een Duits 
keuringscertificaat aanwezig 
zijn en de chauffeur moet de 
Duitse LZV-rijopleiding gevolgd 
hebben. Ook mogen de Duitse 
LZV-gewichten en aslasten niet 
overschreden worden. Anders-
om geldt dat een Duitse LZV in 
Nederland aan de Nederlandse 
eisen moet voldoen. De overeen-
komst geldt voor een periode van 
3 jaar en kan daarna weer ver-
lengd worden.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid 
zet in op een krachtige bestrijding van 
ondermijnende criminaliteit, zo blijkt uit 
de rijksbegroting. In 2021 komt 141 mil-
joen euro extra beschikbaar en de jaren 
erna structureel 150 miljoen euro. De 
transportsector die door criminelen 
wordt misbruikt voor drugshandel, 
moet kunnen meeprofiteren van deze 
investeringen in veiligheid. 

De aanpak van ondermijning is in de volle 
breedte: van lokaal tot internationaal, 
met de focus op voorkomen, oprollen en 
afpakken. Er gaat € 40 miljoen naar extra 
beveiliging en bewaking en € 82 miljoen 
naar een Multidisciplinair Interventie 
Team, waarin alle betrokken diensten 
intensief samenwerken. Daarnaast is 
eenmalig € 15 miljoen uitgetrokken om de 
lokale aanpak te verstevigen.

Gevolgen voor transportondernemer
Transportondernemingen kunnen indi-
rect van deze investeringen profiteren. 
TLN is alert op gerichte investeringen 
zoals sensing bestaande uit slim came-
ratoezicht op het hoofdwegennet en 
parkeerplaatsen. Ondermijnende crimi-
naliteit is bedrijfslevenbreed en ook in de 

transport- en logistieke sector een groot 
probleem. Criminelen misbruiken de 
logistieke keten voor de handel in illegale 
goederen voor de criminele industrie. Dit 
is schadelijk voor de internationale repu-
tatie van Nederland en trekt allerlei crimi-
nele netwerken en activiteiten aan.

Inzet TLN
TLN benadrukt het belang van publiek 
private samenwerking (PPS) bij de aanpak 
van ondermijning. De branche partici-
peert in de werkgroep ‘PPS Ondermij-
ning’ samen met overheidsorganisaties en 
VNO-NCW Nederland/MKB-Nederland. 
Het is van groot belang om door middel 
van wederzijdse uitwisseling van gegevens 
en informatie een beter inzicht te krijgen 
in de aard en omvang van de problema-
tiek. Alleen op die manier kan ondermij-
ning effectiever bestreden worden.

LZV’s mogen grens over 
naar Duitsland
Demissionair minister van Verkeer en Waterstaat Barbara Visser 
en haar Duitse collega Andreas Scheuer hebben onlangs de  
aangekondigde bilaterale overeenkomst voor LZV’s ondertekend. 
Hiermee is grensoverschrijdend vervoer van LZV’s tussen beide 
landen eindelijk officieel toegestaan.

Nederland Logistiek8



BERICHTEN

Pauzeren  
infraprojecten 

onverstandig

TLN ageert tegen het 
onlangs verschenen rapport 
“Thuiswerken en de gevol-
gen voor wonen, werken en 
mobiliteit” waarin het Plan-
bureau voor de Leefomge-
ving pleit voor een 
heroverweging van investe-
ringen in infrastructuur. 
‘Onverstandig en voorbarig’, 
reageerde TLN-voorzitter 
Elisabeth Post. 

‘Het is veel te voorbarig om 
lopende infrastructuurpro-
jecten nu te pauzeren’, aldus 
Elisabeth Post. ‘Nederland 
blijft de komende jaren 
groeien, zowel economisch 

als qua inwonersaantal. In de 
randstad alleen komen er tot 
2030 één miljoen woningen 
bij. Bovendien duurt het 
vele jaren voordat een weg 
is aangelegd. Daarom is het 
belangrijk om vooruit te kijken 
en te plannen. We moeten 
voorkomen dat Nederland 
straks weer volledig dichts-
libt. Dat betekent dat we nú 
moeten investeren in onze 
infrastructuur en niet pas in 
actie komen als we weer ruim 
en riant in de file staan.’

Filedruk
Uit verschillende, recente 
rapporten blijkt bovendien 
dat de verkeersdrukte de 
komende jaren alleen maar 
toe blijft nemen. De Integrale 
Mobiliteitsanalyse toont aan 
dat het aantal vervoerkilome-
ters de komende decennia 
met 30% toeneemt. En het 

Kennisinstituut voor Mobi-
liteitsbeleid concludeerde 
onlangs dat de filedruk in 
2025 alweer op hetzelfde 
niveau ligt als in 2019, zelfs als 
werknemers een aantal dagen 
thuiswerken.

Groei bijbenen
‘Om Nederland bereikbaar te 
houden is meer asfalt geen 
doel op zich’, legt Post uit. 
‘Een systeem van betalen 
naar gebruik of het stimuleren 
van thuiswerken verbeteren 
de bereikbaarheid en door-
stroming en zijn meer dan 
welkom. Maar tegelijkertijd 
moeten we niet blind zijn 
voor de opgave waar we voor 
staan, want Nederland blijft 
groeien. Het is naïef om te 
bedenken dat we die groei 
kunnen bijbenen zonder 
óók te investeren in onze 
infrastructuur.’
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‘Het wordt weer 
tijd voor een 

ruimtelijke visie’

DOOR Hans van den Berg en Paul Poppink BEELD Menno Ridderhof

In Nederland ontstaat een toenemende strijd om de ruimte. De 
sector transport en logistiek merkt dat ook. Ondernemers hebben 

in sommige provincies al moeite met een vergunning voor de 
bouw van distributiecentra. Exploitanten van truckparkings 

lopen aan tegen te dure grond of een onwillige gemeente. Henk 
Meurs, hoogleraar mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling aan de 
Nijmeegse Radboud-universiteit, schetst een breder perspectief. 

En hij ziet oplossingsrichtingen.

HENK MEURS (RADBOUD UNIVERSITEIT, NIJMEGEN)

Herkent u de toenemende strijd om de 
ruimte in Nederand?
‘Jazeker. De verstedelijking in Nederland 
neemt toe. Zeker in de Randstad en in de 

omgeving van Eindhoven komen steeds meer mensen 
wonen. Die trek naar de grote steden leidt tot grote 
woningbouwopgaven. In die steden is dan ook een gro-
te ruimteclaim. Wel merk ik op dat de steden vol zitten 
en dat door corona deze verstedelijking in de toekomst 
minder hard zou kunnen groeien dan in de afgelopen 
jaren.’

Waardoor neemt die trek naar de stad toe?
‘Voor een groot deel is dat economie-gedreven. We 
transformeren van een industriële samenleving naar 
een dienstensamenleving. In de steden spelen agglo-

meratievoordelen. Je praat dan niet alleen over goede-
renstromen. Die voordelen spelen ook op gebieden als 
arbeidsmarkt, kennis en innovatie. Daarbij is het heel 
belangrijk dat mensen ‘face-to-face’ contact hebben. 
Ook willen veel mensen gebruik maken van voorzienin-
gen als horeca en cultuur. Op het vlak van goederen-
stromen willen bedrijven dicht bij elkaar zitten vanwege 
toelevering aan elkaar. Of ze willen de afstand tot de 
afzetmarkt beperkt en goedkoop houden. Transport 
kost tijd en geld, voor mensen en voor goederen.’ 

Zijn er in de loop van de tijd nog nieuwe functies bijge-
komen die om de ruimte meestrijden?
‘De energietransitie zal heel veel ruimte vragen. Wind-
molens en zonnepanelenparken vragen veel ruimte. 
Buiten en binnen de steden willen we natuur realiseren. 

11INTERVIEW



We zien natuurlijk ook toename in goederenvervoer, de main-
ports en de groeiende distributiecentra. Er komen steeds meer 
grote hubs op gebied van digitale technologie, de datacenters. 
En reshoring (terughalen van productie, red.) is ook een ont-
wikkeling waarvoor ruimte gevonden moet worden. Efficiënter 
ruimtegebruik is cruciaal, dat is de belangrijkste opgave.’

Willen we niet te veel: al dit soort ontwikkelingen naast en bij 
elkaar? 
‘Ja, er is een grens waarop die ruimtelijke schaalvoordelen 
omslaan in ruimtelijke schaalnadelen. We zien in grotere steden 
bijvoorbeeld congestie optreden. Daar is spreiding dan weer 
handig. Er is altijd een afweging in de ruimtelijke ordening tussen 
spreiding van functies en concentraties. We zitten nu nog in de 
concentratiefase – en dat zal ook nog wel even doorgaan als 
ik de prognoses mag geloven – maar op een gegeven moment 
moet je toch meer toe naar middelgrote steden. In steden als 
Zwolle en Nijmegen kun je ook aantrekkelijk agglomeratie-ef-
fecten creëren, als we ze maar goed verbinden. Bij de vraag hoe 
we al die verschillende claims goed kunnen accommoderen, 
ontkom je niet aan keuzes. Als het in en rondom de grote ste-
den volloopt, is er echt nog wel ruimte in Overijssel, Gelderland, 
Limburg en Brabant. Alleen moeten we dan wel weer bedenken 
waar we met de landbouw naartoe willen. Ik denk dan: willen 
we de op één na grootste voedselproducent ter wereld blijven? 
Kunnen we die ruimte niet veel beter gebruiken voor natuur en 
hoogwaardiger activiteiten?’

Wie gaat die beslissingen over de ruimte nemen? De politiek? Of 
wordt die achterhaald door de ontwikkelingen in de praktijk? 
‘Dat is een vraag naar de rol van de politiek. Stelt die alleen 
de randvoorwaarden vast, waarbinnen de sectoren innova-
tief oplossingen vinden voor hun doelen? Of moet de politiek 
rechtstreeks ingrijpen op dit soort processen? Diverse politieke 
partijen verschillen in opvatting. Je ziet echter steeds meer 
een overheid die een aantal randvoorwaarden stelt waarbinnen 
maatschappelijke partners samen ontwikkelingen vormgeven. 
Ik zou graag zien dat het komende kabinet – laat ik die oproep 
maar doen – toch weer eens met een ruimtelijke visie komt. We 
zijn bezig met een soort vertechnocratisering van de ruimte en 

van de ruimtelijke keuzen. Terwijl we echt toe zijn aan het met 
elkaar formuleren van een soort wenkend perspectief. Daarin 
moet de hoofdvraag zijn: we hebben een flinke stapel ruim-
teclaims en we hebben beperkte ruimte, hoe gaan we dat nou 
op een goede manier accommoderen? Dat moet een nationaal 
beeld zijn met vervolgens een regionale uitvoering van die 
nationale visie.’

Welke plaats moet de transport- en logistieke functie krijgen? 
We zijn van oudsher een handelsland, een logistiek land; moe-
ten we dat blijven? 
‘Ja, dat moeten we zeker blijven. Sterker nog, ik denk zelfs dat 
de transport- en distributiesector nog belangrijker zal worden 
dan die nu al is. De consumenten veranderen van voorkeuren 
waardoor de markten veel dynamischer worden. Ze willen 
steeds snellere reactie op hun behoeften en er komen nieuwe 
producten en diensten waar ruimte voor zal moeten zijn. Maar 
in mijn beleving hoeft het ruimtebeslag niet evenredig te groei-
en met het toenemende belang van de sector. Ik denk dat in het 
vrachtvervoer en in de distributiecentra nog veel lege ruimte 
is. De grote bedrijven hebben allemaal hun magazijnen wel vol, 
maar ik denk dat met name onder die middelgrote bedrijven 
het aantal vierkante meters distributieruimte veel efficiënter 
benut kan worden.’ 

Hoe dan?
‘Door veel meer met elkaar samen te werken, waardoor bedrij-
ven elkaars ruimte kunnen gebruiken. Ik realiseer me dat het 
veel vraagt van bedrijven. Maar op deze manier kan het ruimte-
beslag veel efficiënter worden. Zo lang ik in dit vak zit - en dat 
is al een behoorlijk aantal jaren - hebben we het voornamelijk 
over leeg rijden en de opgave om meer efficiency in vervoer 
te realiseren. Maar over distributiecentra gaat het veel minder, 
terwijl die enorm veel ruimte vragen. Daar ligt een opgave en 
een vraag: hoe groot zijn daar de besparingsmogelijkheden? Als 
ik het aan individuele ondernemers vraag, zeggen ze allemaal: 
kan niet. Want ik laat niemand in mijn distributiecentrum. Maar 
als de ruimte echt schaars wordt, dan moet je misschien wel 
samenwerken en gemeenschappelijk een centrum neerzetten. 
Als ik mensen uit de sector spreek, zijn er echt nog wel moge-
lijkheden om ruimte te besparen.’

Ziet u nog meer mogelijkheden?
‘Ik stel mezelf wel de vraag in hoeverre medegebruik of com-
binaties van functies ook kan leiden tot minder groei van het 
ruimtebeslag. Binnen het personenvervoer zijn we, net als bin-
nen het goederenvervoer, bezig met realisatie van hubs. Moet 
nou zo’n goederenhub apart zijn van personenvervoer of zijn 
daar in die stedelijke hubs combinatiemogelijkheden? Dat zou 

Er is een grens waarop ruimtelijke schaalvoordelen 
omslaan in nadelen
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clusters zodat je 24 uur een voorziening 
gebruikt. Die initiatieven zie ik nu niet. Ik 
hoor alleen: we hebben parkeerplaatsen 
voor chauffeurs nodig. Ik denk dat je een 
stap verder moet gaan. Dus met elkaar 
bedenken hoe je een ruimtelijk concept 
kunt ontwikkelen waarmee je de ruimte 
uitnut en permanent gebruikt. Maar goed, 
dat vergt afstemming en daar loopt het 
vaak op vast.’

U legt opgaves neer bij de sector. Maar 
wat is de rol van de overheden bij het 
ruimtebeslag van transport en logistiek? 
‘Het gaat erom transport en distributie 

van goederen in de planprocessen mee te nemen. Dat doen 
ruimtelijke ordenaars niet van nature. Die hebben het meer over 
woningen, voorzieningen en dat soort dingen. Het is zeker lokaal 
en regionaal geen vast onderdeel van het gesprek. Daar ligt wel 
een opgave voor verbetering. De samenwerking tussen ‘verkeer 
en vervoer’ en ‘ruimtelijke ordening’  kan op onderdelen echt 
wel beter. De files, woon-werkverkeer, zakelijk en recreatief ver-
keer hebben ruimtelijke ordenaars echt wel in de smiezen. Maar 
ruimte voor transport, distributie en bedrijventerreinen is een 
ander ding. Het hangt anderzijds ook af waar je zit. Grote ste-
den vragen zich wel degelijk af hoe ze met stedelijke distributie 
moeten omgaan. Bij de middelgrote steden valt er nog wel het 
een en ander te verbeteren. Daar is nog zendingswerk te doen. 
Ook voor TLN. Provincies spelen hierin ook een belangrijke rol. 
Die moeten de kleinere gemeentes van kennis voorzien. Waar-
om doen we geen pilotprojecten met de provincie in middel-
grote en kleinere gemeenten die echt grote kennisachterstand 
hebben? Een showcase over hoe het eruit kan zien die zich van-
zelf uitspreidt van gemeente naar gemeente. Het primaat voor 
ruimtegebruik ligt sinds de Omgevingswet bij gemeenten. Maar 
voor middelgrote en kleinere gemeenten is het toch heel moei-
lijk om hier echt potten te breken. Dus ik denk dat provincies 
hier echt slagen kunnen maken.’ 

ruimte kunnen schelen. En het kan ook de financierbaarheid 
van het geheel bevorderen. Ik denk ook aan die laadstations 
voor batterij-elektrisch vervoer en mogelijk waterstof die je 
straks krijgt. Kun je die ook niet combineren met de hubs? Zo 
kun je ruimtelijke combinatiemogelijkheden bedenken. Dat is 
moeilijk te realiseren, want het vraagt coördinatie en afstem-
ming tussen partijen.’ 

In clustering en samenwerking schuilt dus een belangrijke 
oplossing van het ruimteprobleem. Ziet u dit ook als oplossing 
bij truckparkings?
‘Ja. Je moet heel erg goed zoeken naar functies die elkaar ver-
sterken, goed clusterbaar zijn en elkaar niet in de weg zitten. 
Dat is ook bij truckparkings het geval. Je kunt wel weilanden vol 
zetten met parkeerplaatsen voor vrachtauto’s, maar we hebben 
als samenleving ook een sociale verantwoordelijkheid. Je moet 
voorzieningen hebben voor chauffeurs. Ik denk dan: kunnen 
we functies combineren? Dan kunnen we voorzieningen die er 
overdag op bedrijventerreinen al zijn, ’s avonds en ’s nachts voor 
vrachtwagenchauffeurs toegankelijk maken. Waar overdag de 
medewerkers van bedrijven hun lunches gebruiken, kunnen in 
het weekend cateraars chauffeurs bedienen. Het is een kwes-
tie van heel gericht zoeken naar het optimaal aanbrengen van 

Waar overdag de medewerkers van 
bedrijven hun lunches gebruiken 
kunnen in het weekend cateraars 

chauffeurs bedienen 
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et is donderdag 22 juli als 
bij Kappa Koerier in Rotter-
dam directeur Wouter Blok 
de Rotterdamse Mobiliteit 
wethouder Judith Bokhove 

en de coördinator goederenver-
voer van de gemeente Jan Robbert 
Albrechts ontvangt. Kappa Koerier 
is specialist in koeriersdiensten voor 
bedrijven en instellingen. Met een 
duurzaam wagenpark, milieuvrien-
delijke transportservices en groene 

fietskoeriers zet de onderneming in op 
duurzame stadsdistributie. We spre-
ken achteraf met Albrechts en Blok 
over hun ervaringen.  

Positieve reacties  
Jan Robbert Albrechts kijkt positief 
terug. ‘Deze stage was een leuke acti-
viteit net voor het zomerreces. We 
waren te gast bij de hub in de Spaanse 
Polder, daar kregen we een rondlei-
ding, vertelde Wouter over zijn posi-

tieve ervaringen met de zero-emissie 
bestelwagens en hebben we vooral 
gesproken over de stadsdistributie 
van de toekomst. We hebben allemaal 
echt de tijd genomen om elkaars werk 
en uitdagingen beter te begrijpen. Op 
LinkedIn hebben we veel positieve 
reacties gekregen op het bezoek. 
Aandacht voor de logistieke sector is 
belangrijk. Niet alleen aandacht voor 
de grote bedrijven, maar juist ook voor 
het MKB. Wij kennen het bedrijf en 

Zomerstages brengen 
partijen tot elkaar 
Politici en ambtenaren laten kennismaken met de dagelijkse praktijk van een 
transportonderneming en de ondernemer meenemen in de wereld van de 
politieke besluitvorming. Dat is de opzet van de zomerstages van Transport 
en Logistiek Nederland. Het uiteindelijk doel: betere samenwerking en 
gemeenschappelijk oplossingen vinden voor maatschappelijke uitdagingen.   
DOOR Wessel Deelstra

Nederland Logistiek14



ACHTERGROND

Wouter al erg lang. In Rotterdam is hij 
een absolute logistieke koploper. Sinds 
de oprichting van Logistiek010 is hij er 
al bij en is nog steeds actief betrokken. 
Dit waarderen wij enorm. Kappa Koe-
rier is al langer een begrip in Rotter-
dam. Wethouder Bokhove kende het 
bedrijf vanuit haar studietijd, toen nog 
van de mooie bijbaantjes.’ 

Zero-emissiezone 
Albrechts vervolgt: ‘De transitie naar 
efficiënte en uitstootvrije logistiek wil-
len we samen doen met de logistieke 
sector. Eind 2020 sloot de gemeente 
samen met 56 partijen uit de logis-
tiek sector, waaronder Kappa Koerier 
en TLN, het Convenant Zero Emissie 
Stadslogistiek, ook wel Convenant ZES. 
We hebben hiermee invulling gegeven 
aan de wens van de logistieke sector 
om een duidelijk kader te schetsen. 
Hierin zijn onder andere afspraken 
gemaakt over de omvang van de 
zero-emissiezone voor stadslogistiek 
die in 2025 wordt ingevoerd. En de 
bijbehorende acties die nodig zijn om 
dit mogelijk te maken. We zijn heel blij 
met dit gezamenlijke commitment, 
maar realiseren ons ook dat de sector 
voor een enorme uitdaging staat. Regie 
vanuit de gemeente is nodig en die rol 
willen we graag pakken. Bijvoorbeeld 
door te werken aan het thema ‘laadin-
frastructuur voor logistiek’. Voorheen 
werd voornamelijk gekeken naar perso-
nenmobiliteit. Tegenwoordig krijgt ook 
logistiek steeds meer prioriteit binnen 
de gemeente. De zero-emissiezone 
moet in 2025 ingevoerd worden. Om 
dat te halen moeten we samen  hard 
aan de bak.’

Logistieke hubs
Wethouder Bokhove reageerde posi-
tief op Twitter: ‘Mooi werkbezoek! Bij 
een fijne Rotterdamse koploper. Zero 
Emmissie Stadslogistiek en toekomst 
distributie (hubs) besproken!’ Albrechts 
daarover: ‘Kappa Koerier speelt met 
de locatie en de faciliteiten in op het 
netwerk van logistieke hubs dat nodig 
is voor emissievrij transport en effi-
ciënte bevoorrading. In het ruimtelijk 
beleid van de gemeente willen we meer 

ruimte creëren voor dit soort hub 
locaties. Kappa verzorgt de laatste 
kilometers van de levering in een 
wereld waarin steeds meer bedrij-
ven zoeken naar een manier om 
goederen duurzaam de stad in te 
krijgen.’

Denktank 
Wouter Blok reageert op de compli-
menten dat hij koploper is van het 
eerste uur. Hoe ziet hij de gemeente 
Rotterdam? ‘Die vervult ook de rol 
van koploper. De gemeente infor-
meert de bedrijven niet alleen, maar 
betrekt ze actief bij de besluitvor-
ming. Rotterdam gebruikt vooruit-
strevende bedrijven als een soort 
denktank. Op deze manier worden 
wij als ondernemers uitgedaagd 
zoveel mogelijk ‘groen gas’ te geven. 
De zomerstage onderstreept dat de 
gemeente wil luisteren naar onder-
nemers. Bokhove en Albrechts 
toonden veel belangstelling. Ze wil-
den weten hoe het met ons bedrijf 
gaat, waar we tegenaan lopen en of 
er dingen zijn die vanuit de gemeen-
te beter kunnen. Ze kwamen trou-
wens allebei heel passend aan op de 
fiets. Ontzettend positief.’

Realistisch
Blok kan zich vinden in de gemeen-
telijke visie op hubs. ‘We waren 
het met elkaar eens dat een hub 
bijdraagt aan een schonere bele-
vering van de binnenstad. Het is 
flauwekul om achter elkaar aan 
de stad in te rijden. Steeds meer 
vervoerders zien de voordelen om 
niet zelf de stad in te rijden, maar 
om de krachten te bundelen. Wij 
denken in deze tak te kunnen groei-
en. Rotterdam blijft wel realistisch 
over hubs. Een hub draagt bij aan 
een leefbare en schone stad.’ Het 
is niet dé oplossing, maar wel één 
van de oplossingen. Blok spreekt 
tot slot zijn waardering uit voor de 
gemeente. ‘Het was een zeer posi-
tieve middag. Ik vind het waardevol 
dat de gemeente tijd besteedt aan 
een mkb-onderneming en een luis-
terend oor biedt.’ 

‘Rotterdam zet zich 
al jaren in voor het bij 
elkaar brengen van 
bedrijven en stakehol-
ders in de gemeente. 
Dit is hard nodig om een 
zero-emissiezone in de 
binnenstad te realise-
ren. Het verbinden van 
verschillende partijen 
doet de gemeente Rot-
terdam goed. Er wordt 
niet gedacht vanuit de 
ivoren toren. Er wordt 
samengewerkt met de 

bedrijven en organisaties 
die er straks concrete 
invulling aan moeten 
geven. Begin dit jaar was 
er een bijeenkomst om 
met stakeholders na te 
denken over de toekom-
stige contouren van de 
zero-emissie zone. Zo 
concreet vult Rotter-
dam de afstemming in. 
Ook de zomerstage is 
een goed voorbeeld van 
een op samenwerking 
gerichte houding.’

Op de TLN-kaart 
‘stadshubs.nl’ staan de 
definitieve contouren 
van vijf zero-emis-
siezones. Voor TLN is 
deze informatie erg 
belangrijk. De informa-
tie laat zien om welke 
volumes goederen het 
straks gaat en hoeveel 
voertuigen er nodig zijn 
om dit te vervoeren. 
De manier waarop de 
gemeente Rotterdam 
nadenkt over deze con-
touren, maakt hen één 
van de koplopers onder 
de gemeenten. Kappa  

Koerier staat als hub 
ook op de kaart. Veel 
gemeenten willen 
hubs aan de rand van 
de stad. TLN vindt het 
belangrijk dat gemeen-
ten kijken naar de 
mogelijkheden van al 
bestaande stadshubs, 
juist omdat er zo weinig 
ruimte beschikbaar is. 
De site ‘stadshubs.nl’ 
helpt daarbij. De kaart 
toont de contouren van 
zero-emissiezones en 
de ondernemers die de 
stad emissievrij kunnen 
bevoorraden.

Stadshubs in kaart gebracht

Anne-Marie Nelck van TLN over  
ervaringen met Rotterdam

Logistiek 010

Logistiek 010 vormt 
een community van 
bedrijven die goede-
ren vervoeren of laten 
vervoeren in en om 
Rotterdam. Hier delen 
we kennis en ervarin-

gen over uitstootvrije 
stadslogistiek. Daar-
naast vind je er concre-
te handvatten, adviezen 
en tips om de overstap 
te maken naar schoon 
en slim vervoer.
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In de nasleep van de hevige over-
stromingen in Limburg wordt lang-
zaam steeds duidelijker hoe groot 
de impact van de watersnood is. 
Op verschillende manieren kregen 
TLN-leden in het gebied met de 
wateroverlast te maken: als hulpver-
lener om het water tegen te houden, 
als onmisbare schakel bij opruim-
werkzaamheden én als getroffene. 
Verzekeraars dekken niet alle scha-
de. Omdat de regering de overstro-
mingen heeft uitgeroepen tot ramp 

kunnen ondernemers straks ook via 
de Wet Tegemoetkoming Schade 
bij Rampen (WTS) aanspraak maken 
op een compensatie. Deze rege-
ling kan voor bedrijven met directe 
schade soelaas bieden. Maar niet 
voor bedrijven met indirecte schade. 
Hierdoor komen veel ondernemers 
niet voor een tegemoetkoming in 
aanmerking. TLN zet zich samen met 
andere werkgeversorganisaties in 
voor een rechtvaardige tegemoetko-
ming voor getroffen bedrijven. 

Schade door watersnood
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ees de Waard, directeur van 
het familiebedrijf De Waard 
Transport, vervoert al ruim 35 
jaar goederen gecombineerd via 

weg en spoor. Hij is fan van intermodaal trans-
port. ‘Vroeger hadden we 40 vrachtwagens die op en 
neer reden naar Italië. Hetzelfde transport kun je doen met 
40 containers maar dan met 8 vrachtwagens en een trein. 
Dan heb je 32 vrachtwagens van de weg gehaald: tel uit je 
winst op duurzaamheid.’
Hoewel De Waard iedereen zou willen enthousiasmeren 
meer intermodaal te vervoeren, is hij toch terughoudend. 
Twee grote knelpunten zijn volgens hem een sta in de weg 
om meer vervoer van de weg naar het spoor te krijgen: 
de kwaliteit van het spoor en de conflicterende doelen 

van de nieuwe Europese transportregels 
in het Mobility Package en de Europese 

klimaatdoelen. 

Kwaliteitsverbetering nodig
‘De kwaliteit van het spoor moet in Europa echt veel 

beter worden om meer vervoer van de weg naar het spoor 
te krijgen’, aldus De Waard. ‘Op dit moment lopen we bij 20 
procent van de ritten serieuze vertraging op. De oorzaken 
zijn legio: congestie op het spoor, infrastructuurproble-
men, vertraging bij de terminal, ongelijke feestdagen in de 
EU-landen en een tekort aan machinisten. Goederentrei-
nen worden gemakkelijk stilgezet. Dat kan niet met beder-
felijk goederen die wij intermodaal vervoeren. Spoorwegen 
zijn meer systeemgericht en minder klantgericht. Ik vraag 

Vaak zien Nederlandse en Europese overheden de verschuiving van wegvervoer 
naar spoor of binnenvaart (de zogeheten modal shift) als middel om het 

goederenvervoer te verduurzamen en files te beperken. De afgelopen jaren 
is in Europa de verhouding tussen het vervoer over de weg, het spoor en 

het water echter nauwelijks veranderd. Wat is er nodig om de aanpak wel 
effectief te maken? En hoe druist het huidige beleid soms in tegen de wens tot 
verduurzaming? Twee leden van Transport en Logistiek Nederland aan het 
woord voor wie het vervoer over de weg al langere tijd niet heilig is. Zij zien 

kansen maar minstens zoveel bedreigingen. 

Europese transportregels 
en klimaatdoelen 

conflicteren
DOOR  Hans van den Berg

GELUID UIT DE PRAKTIJK:
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me af of de overheid zich realiseert dat zonder de kwali-
teitsverbetering, de doelen van modal shift niet worden 
gehaald. Afgezien van het feit dat intermodaal transport 
per spoor zoals wij dat doen echt een specialisme is dat 
veel bijzondere investeringen vraagt.’

Vertragingen verkopen
De Noord-Hollandse vervoerder wil graag uitbreiden. Ster-
ker, volume is cruciaal om de stijgende kosten voor digita-
lisering en verduurzaming te kunnen blijven dragen. ‘Ik kan 
met het gebrek aan kwaliteit nu niet op een verantwoorde 
manier uitbreiden. Dan ben ik vertragingen aan het verko-
pen. Daar moet ik de eerste klant nog voor vinden.’ 

Veel partijen 
‘De overheden zijn te veel gefocust op intermodaal vervoer 
als dé oplossing om te vergroenen’, vervolgt De Waard. ‘Dat 
is een theoretische oplossing. Ze moeten meer oog heb-
ben voor verbetering van de kwaliteit van het spoor. Dat is 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de spoorwe-
gen, spoorwegbeheerders, de EU, terminals, providers en 
grote klanten als vervoerders. Dat maakt het zo lastig. Je 
moet veel partijen bij elkaar krijgen. Wat er moet gebeu-

ren is investeren in railinfrastructuur, verbetering van 
signaleringssystemen zodat er meer treinen op het spoor 
kunnen, prioriteiten aanpassen, meer treinen op het spoor 
toelaten, langere treinen, digitalisering en zorgen dat er vol-
doende mensen worden opgeleid.’ 

Van spoor naar weg
Grote zorgen maakt De Waard zich ook over de negatie-
ve effecten van de nieuwe Europese transportregels, het 
Mobility Package. ‘De nieuwe regels stagneren niet alleen de 
doelen van intermodaal vervoer, er zal zelfs een omgekeerde 
modal shift optreden. Ofwel een verschuiving van het spoor 
naar de weg. Dat kan volgens mij niet de bedoeling zijn. En 
ook niet volgens de Europese klimaatplannen die onder ver-
antwoordelijkheid van Frans Timmermans de wereld moeten 
verbeteren. Verschillende wetgevingen uit één keuken con-
flicteren hier’, aldus een bezorgde De Waard. 

Verdienmodel op de tocht
Hij legt uiteen hoe hij tot de conclusie komt. Door de nieu-
we regels wordt het cabotagevervoer - het vervoeren van 
goederen in een land door een bedrijf uit een ander land 
- verder aangescherpt. Wat blijft is dat je nog steeds maar 
drie ritten in zeven dagen mag maken. Maar er komt nu 
een ‘cooling off periode’ van vier dagen bij. De vrachtwa-
gen moet vier dagen wegblijven uit die lidstaat. De nieuwe 
regels stellen dat op het voor- en natransport van gecom-
bineerd vervoer de cabotageregels ook toegepast mogen 
worden. ‘Dat zet ons hele verdienmodel op de tocht’, 
zegt De Waard. ‘Nu kunnen wij onze eigen intermodale 

Overheden moeten meer oog hebben voor 
verbeteringen van het spoor
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containers laden en lossen met onze eigen vrachtwagens. 
Straks ben ik verplicht na drie intermodale ritten Italië al 
te verlaten om vervolgens ook nog vier dagen daar weg te 
blijven. Deze maatregelen tasten mijn hele organisatie aan. 
De gevolgen zijn dat we minder werk aan kunnen en min-
der intermodaal vervoer kunnen gaan doen. En waarom 
die beperking op intermodaal vervoer? Op dit voor- en 
natransport zijn vanaf februari 2022 ook de detacherings-
regels van toepassing. Dus de chauffeur krijgt dan Italiaans 
loon. Waarom hou je dan vast aan deze beperkin-
gen? Er is immers geen sprake van oneerlijke 
concurrentie.’ 

Reductie geremd 
Het Mobility Package is na vier jaar strijd 
in Brussel een feit. Maatregelen zijn al 
omgezet in wetgeving. De Waard: ‘Er 
zitten zeker ook goede maatregelen in. 
Maar ik zou Europarlementariërs of ande-
re stakeholders graag eens vragen of ze zich 

realiseren dat ze op twee fronten tegenstrijdig beleid aan 
het maken zijn. De door Timmermans zo gewenste groei 
van intermodaal vervoer en reductie van CO2-uitstoot wor-
den straks geremd door het Mobility Package. Voertuigen 
moeten straks ook verplicht terug naar de thuisbasis, dus 
het rijden met lege vrachtwagens zal toenemen. Terugke-
rende Oost-Europese vrachtwagens zullen lading desnoods 
tegen dumpprijzen meenemen om koste wat kost leeg 
rijden te voorkomen. Ik vraag me af of het Mobility Package 
dat beoogt. Ik denk het niet.’ 

Binnenvaart
Hoe zit het met intermodaal vervoer over de 

weg en het water? Infrastructurele problemen 
lijken daar veel minder een rol te spelen. 
Tijd is de vijand. Nutte Visser, directeur van 
vervoerbedrijf MCS uit Drachten, vervoert al 
22 jaar containers over water. ‘Binnenvaart is 

een stuk goedkoper en veel milieuvriendelij-
ker want per vervoerde container is er minder 
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brandstof nodig, dus minder uitstoot. En daar gaat het 
om. Het uiteindelijke doel is niet om meer intermodaal te 
vervoeren. Het doel is dat we met elkaar minder brand-
stof gaan gebruiken om minder CO2 uit te stoten. Dat kun 
je bereiken door minder kilometers. Maar dan moet ons 
gedrag veranderen’, zegt de nuchtere Friese ondernemer.

Voldoende tijd 
‘De consument bestelt vandaag wat op internet en ver-
wacht dat het morgen voor elf uur wordt afgeleverd’, 
vervolgt Visser. ‘Dat impulsgedrag zie je overal. Op een 
bouwplaats kijkt men bij wijze van spreken om vier uur ’s 
middags hoe ver ze die dag zijn gekomen en wat ze de vol-
gende dag gaan doen. Daar wordt het vervoer van materiaal 
dan op aangepast. Daar kan ik met mijn binnenvaart niet op 
reageren. Hier in Drachten is bijvoorbeeld een bouwmate-
rialenproducent die heel veel naar het Westen van het land 
brengt. Dat zou prima met binnenvaart kunnen, mits je de 
tijd krijgt om dat te plannen en organiseren. Maar die tijd is 
er niet. Ja, dan houdt het op.’ 

Chauffeurstekort
Het houdt op meerdere fronten op, volgens de binnen-
vaartondernemer. Door bevolkingsgroei, de woningbouw-
opgave en stijging van wereldwijde e-commerce neemt 
het goederenvervoer toe. Om aan deze groeiende vraag te 
kunnen blijven voldoen, is het noodzakelijk om alle moda-
liteiten optimaal in zetten. ‘Dat zal zeker moeten. Sterker 
nog, probeer maar eens een chauffeur te krijgen. Die zijn 
er amper meer. Maar om het vervoer te veranderen moet 
het eerst aanbranden’, zoals Visser het uitdrukt. ‘We krijgen 
onze spullen dan niet meer aangeleverd, te laat of te duur. 
Pas dan gaat men nadenken of het ook anders kan. Maar 
eerst moet die mindset veranderen.’

Voldoende mogelijkheden 
Visser is optimistisch en denkt graag in mogelijkheden: ‘De 
bestaande infrastructuur biedt voldoende kansen. Contai-
nerterminals kun je uitstekend gebruiken om bouwmateri-
alen over te slaan. Die zwaardere bouwmaterialen kun je op 
ladingdragers neerzetten die normaal gesproken worden 
gebruikt om containers over te slaan. Kades zijn er ook wel, 
daar zit geen probleem. Als er ergens genoeg kritisch volu-
me is, is er altijd wel een kade te vinden.’

Mogelijk zijn
Visser besluit: ‘Het wegvervoer is in verhouding nog te 
goedkoop en te flexibel. Dat laatste is ook een compliment 
aan de wegvervoerders. Ze weten het altijd wel weer voor 
elkaar te krijgen. Maar ondertussen houden ze daarmee de 
gekte in stand. Ook de lage tarieven, overigens. Vanuit de 
haven wordt heel erg gepusht om het aandeel watertrans-
port te vergroten, net als het spoorvervoer. Tja, prachtige 
doelen, maar het moet wel mogelijk zijn. Als die groeigetal-
len van de afgelopen jaren doorzetten, dan moet iedereen 
zo verschrikkelijk veel meer doen. Als containerbranche 
zouden we twee keer zoveel moeten doen binnen nu en 
tien jaar. Ik zou niet eens weten hoe het moet. Als ik het 
aandeel van wegvervoer erbij moet nemen, ga ik wel drie 
tot vier keer omhoog. Het is gemakkelijk gesteld, modal 
shift. Het is een hele goeie doelstelling, hoor. Maar het 
moet ook haalbaar zijn. En dan kom ik toch weer bij rand-
voorwaarden, de tijdsfactor en de manier waarop wij met 
ons allen consumeren. Dat moet heel anders.’ 

Door Mobility Package komt een verschuiving  
van spoor- naar wegvervoer  
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DOOR Elmer de Bruin

Uit het oogpunt van milieubeleid en verbetering van de doel-
matigheid is versterking van het spoorvervoer en bevordering 
van intermodaal vervoer toe te juichen. Bij de manier waarop 
sommige landen dat doen, zijn echter grote vraagtekens te 
plaatsen. Ook kunnen nieuwe Europese regels gecombineerd 
vervoer in de weg staan. Beleid en praktijk sluiten lang niet altijd 
op elkaar aan. 

Zit regelgeving intermodaal vervoer in de weg?

Al vele jaren bedrijven de 
Alpenlanden Zwitserland en 
Oostenrijk een verkeerspo-
litiek die gericht is op ver-

schuiven van goederenvervoer over de 
weg naar het spoor. Zwitserland doet dat 
door het wegvervoer extreem duur te 
maken en een plafond in te stellen voor 
het aantal toegestane transitoritten. 
Oostenrijk kiest voor beleid in de vorm 
van rijverboden, doseringsmaatregelen 
en uitsluitingen. De maatregelen hebben 
tot doel het wegvervoer te verminderen 
en intermodaal vervoer te bevorderen. 
Maar werken ze ook? 

Maximaal gewicht 
Zwitserland heeft een lange traditie van 
beperking van het maximaal gewicht. 
Lange tijd was dat 28 ton. Pas in 2001 
werd het opgehoogd naar 34 ton en in 
2005 naar 40 ton. Daar zijn wel voor-
waarden aan verbonden. Zo kwam in 
2001 een prestatieafhankelijke kilometer-
heffing, de Leistungsabhängige  
Schwerverkehrsabgabe (LSVA). Dat houdt 
in: betalen naar vervuiling per kilometer. 
Tevens werd bij referendum grondwette-
lijk een plafond vastgesteld van maximaal 
650.000 toegestane transitoritten door 

Zwitserland. Toch is het aandeel van het 
spoorvervoer niet drastisch gestegen. En 
dat terwijl een rit met een Euro-6 vracht-
wagen van Basel naar Chiasso bijna 250 
euro kost en er jaarlijkse 1,4 miljard euro 
aan subsidie naar het spoor gaat. De ver-
houding is al een kwart eeuw 37 procent 
spoor- en 63 procent wegvervoer. 

Anti-wegvervoer
In Oostenrijk zien we eenzelfde beeld. 
Tirol, de verbindingsdeelstaat naar de 
Brenner, heeft een echt anti-wegvervoer 
beleid. Onder het mom van verbetering 
van de luchtkwaliteit voert Tirol talloze 
rijverboden in om het wegvervoer te ont-
moedigen. Zelfs rijverboden die strijdig 
zijn met uitspraken van het Europees 
Hof. Naast het al vele jaren bestaande 
weekend-rijverbod, kent Tirol een sec-
toraal rijverbod. Dat verbiedt vervoer 
van bepaalde goederen over de weg en 
verplicht dat ze per spoor gaan. Niet de 
markt bepaalt de keuze van vervoer, maar 
de overheid. Daarnaast kent Oostenrijk 
vakantierijverboden in de zomer en win-
ter, een algemeen nachtrijverbod, lokale 
nachtrijverboden en veel (nacht)rijverbo-
den op de A12 die de verbinding naar de 
A13 met Italië vormt, de Brenner.  

Lange files
Hoewel voertuigen aantoonbaar milieu-
vriendelijker zijn geworden, introduceer-
de Tirol ook een zogenaamd 
Euronorm rijverbod. Daardoor mogen 
vanaf januari 2021 zelfs Euro-6 voertuigen 
niet meer rijden. Als gevolg van deze  
rijverboden mag veel verkeer pas weer  
rijden vanaf 5 uur ’s-ochtends. De vele 
vrachtauto’s worden dan mondjesmaat via 
een systeem van doseringsmaatregelen 
toegelaten. Dat brengt vaak files met zich 
mee. In januari stonden aan Duitse zijde 
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Zit regelgeving intermodaal vervoer in de weg?

spoor is desondanks min of meer gelijk 
gebleven. Hooguit is de groei van het 
wegvervoer opgevangen. Laat duidelijk 
zijn: meer gebruik van spoorvervoer 
en van andere modaliteiten is toe te 
juichen. Het is beter voor het milieu, 
beter voor de doorstroming en beter 
voor ondernemers. Ondernemers willen 
graag goede en kwalitatief betrouwbare 
alternatieven. Maar liever zien ze dat 
een keuze gemaakt kan worden op basis 
van kwaliteit en aanbod. En niet via een 
verkeerspolitiek die via allerlei verboden 
of inperkingen het wegvervoer bestraft.

Mobility Package
Er komen nog meer beperkingen aan. 
Ook de Europese afspraken in het Mobi-
lity Package gaan het intermodale ver-
voer parten spelen. Per 22 februari 2022 
mogen lidstaten bij gecombineerd ver-
voer het noodzakelijke voor- en natrans-
port onder het cabotageregime laten 
vallen. Dat betekent concreet: maximaal 
3 voor- of natransportritten in een week. 
Nu is dat nog onbeperkt. Het bewuste 
voertuig moet daarna ook de lidstaat 
verlaten en mag pas na 4 dagen opnieuw 
voor- en natransporten doen in dat land. 
Dit is de zogeheten cooling off-periode. 
Een aantal lidstaten heeft al gezegd deze 
voor- en natransporten onder het cabo-
tageregime te willen onderbrengen.

Gecombineerd vervoer
Het Mobility Package biedt de lidstaten 
die mogelijkheid. De aanleiding is helder. 
Goedkopere vervoerders uit Oost-Eu-
ropa voeren deze voor- en natranspor-
ten vaak structureel uit. Hun trekkers 
pendelen soms wekenlang heen en 

weer tussen de spoorterminal en de 
plaats van lossing. Deze permanente 
aanwezigheid leidde in Brussel tot de 
vraag of dit vervoer nog wel beschouwd 
kan worden als een onderdeel van 
gecombineerd vervoer, conform de 
EU-richtlijn gecombineerd vervoer. Of 
is eerder sprake van binnenlands ver-
voer, dus cabotage? Dit vraagstuk speelt 
al jaren en een afdoende antwoord is er 
nooit uit Brussel gekomen.  

Kostenverhoging
De kans is groot dat deze rittenbeperkin-
gen hun weerslag gaan vinden op inter-
modaal vervoer. Naast de mogelijkheid 
cabotageregels toe te passen, gelden 
voor deze voor- en natransporten vanaf 
februari 2022 ook de detacheringsregels. 
De chauffeur moet dan het loon krijgen 
in het land waar hij of zij rijdt, als dat loon 
hoger is. Je kunt je afvragen waarom er 
dan nog een rittenbeperking is. Immers, 
de regels bepalen dat een buitenlandse 
chauffeur die deze transporten uitvoert, 
hetzelfde loon moet krijgen als een bin-
nenlandse. Van concurrentie op loon is 
dan geen sprake meer. Althans op papier. 
Handhaving blijft cruciaal, net als op 
alle andere onderdelen van het Mobility 
Package.  
Ondanks deze kanttekening heeft 
‘Europa’ besloten om zowel de cabo-
tage- als de detacheringsregels toe te 
passen op voor- en natransport van 
intermodaal vervoer. Beide maatregelen 
zullen leiden tot kostenverhoging voor 
deze wijze van vervoer. Daar zit niemand 
op te wachten.  

files van wel 50 tot 80 kilometer lengte! 
De concentratie van vervoer zorgt juist 
voor hogere emissies dan wanneer 
Euro-6 vrachtwagens gewoon kunnen 
doorrijden. Is dat te rijmen met het feit 
dat veel rijverboden zijn gestoeld op 
verbeteren van de luchtkwaliteit? 

Beperkingen
Kortom, de verkeerspolitiek in de 
Alpen is al jaren gericht op het berei-
ken van een modal shift via opleggen 
van beperkingen. Het aandeel van het 

Elmer de Bruin is manager 
International Affairs bij TLN
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DOOR Rob Aarse

TLN OVER FIT FOR 55  

Voorkom belastingverhoging 
zonder duurzaamheidswinst

De EU stelt als doel om de 
CO2-uitstoot in 2030 met 55 
procent te verminderen ten 
opzichte van 1990. In 2050 

dient de Europese samenleving klimaat-
neutraal te zijn. Afgelopen juli presenteer-
de de Europese Commissie het pakket 
voorstellen om deze ambities waar te 
maken. Het pakket kreeg de naam ‘Fit for 
55’ (FF55). Hiermee doet de Commissie 
een flinke schep bovenop de lopende 
ambities. Vriend en vijand zijn ervan door-

drongen dat enorm veel moet veranderen 
om in 2050 CO2-neutraal te kunnen wer-
ken en leven in Europa. Niet alleen trans-
port, of woningen, maar álles! 

Nieuwe wetten
Voor transport en logistiek gaat het om 
vier wetsvoorstellen: 
1. De EU verplicht lidstaten tot het  

aanleggen van duurzame laad- en  
tankinfrastructuur (AFIR). 

2. Het aandeel hernieuwbare brand-

stoffen moet in de energiemix scherp 
omhoog naar 40 procent in 2030.

3. Er komt een nieuw EU-handelssysteem 
voor CO2-emissies in transport (ETS). 
Dat stimuleert brandstofleveranciers 
meer te doen dan de wettelijke mini-
ma. Ze zijn verplicht voor hun CO2-uit-
stoot emissierechten aan te kopen. 

4. Een herziening van de belasting op 
transportbrandstoffen. 

Daarnaast moeten de emissies van nieu-
we vrachtauto’s de komende jaren steeds 

Nieuwe Europese wetgeving voor de transportsector vanwege de klimaatambities 
kan uitmonden in een ordinaire belastingverhoging zonder duurzaamheidswinst. 
Dat gebeurt als de diverse wetsvoorstellen niet goed gecoördineerd tot stand 
komen. TLN blijft hameren op drie succespijlers: beschikbare techniek, 
betrouwbare regelgeving en betaalbare producten.
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TLN OVER FIT FOR 55  

Voorkom belastingverhoging 
zonder duurzaamheidswinst

verder omlaag. Zero-emissie en waar-
schijnlijk een Euro-VII norm gaan hiervoor 
zorgen.

Gelijk speelveld 
Met het ETS komen er verhandelbare 
emissierechten. Brandstofleveranciers 
moeten onder een vastgesteld plafond 
van CO2-uitstoot blijven. Een leverancier 
die hierboven komt, moet emissierechten 
kopen. De EU verlaagt ieder jaar het pla-
fond. Per saldo wordt het daardoor inte-
ressanter om groene brandstof te leveren. 
Bovendien geldt het systeem in alle landen 
van de EU op dezelfde manier. Dat is voor 
een gelijk speelveld belangrijke winst. Nu 
houden lidstaten er sinds jaar en dag een 
ondoorgrondelijke accijnspolitiek op na. 
Met extreme prijsverschillen tot gevolg. 
Ook voor die accijnzen heeft de Europese 
Commissie een nieuw wetsvoorstel in de 
maak, de Energy Taxation Directive (ETD). 
Deze hervorming belast fossiele brand-
stoffen zwaarder en beloont hernieuw-
bare. De behandeling van de ETD vergt 
unanieme besluitvorming in de EU. In de 
afgelopen jaren bleek dat voor dit onder-
werp een utopie.

Rob Aarse is vakspecialist Duurzaamheid bij TLN

Het klimaatprobleem is een 
wereldwijde uitdaging. 194 
landen ondertekenden in 
2015 het akkoord van Parijs. 
Daaronder de EU-landen. 
Komende november vindt 
in Glasgow de volgende 
klimaatconferentie plaats. 
Alles is eraan gelegen om 
de afspraken uit te breiden 
met meer landen. Er wordt 
vooral gekeken naar grote 
industriële landen zoals 
China en Amerika. Met een 

strak klimaatplan voor de 
helft van de wereld gaat 
het immers niet lukken om 
de temperatuurstijging te 
beteugelen. 
Sinds Parijs heeft de EU de 
ambitie om in 2050 het eer-
ste klimaat-neutrale con-
tinent ter wereld te zijn. In 
2030 dienen de CO2-emis-
sies verminderd te zijn met 
55 procent ten opzichte van 
1990. Dat is vastgelegd in 
de Klimaatwet die op 21 juli 

jl. in werking trad. Met de 
European Green Deal gaat 
de Europese Unie invulling 
geven aan deze doelen. 
Deze zomer publiceerde de 
Europese Commissie onder 
de naam Fit-for-55 al een 
indrukwekkende hoeveel-
heid wetsvoorstellen. Voor 
de transportsector gaat het 
vooral om wetten die de 
overstap naar zero-emis-
sie en naar hernieuwbare 
brandstoffen ondersteunen. 

Achtergrond van de voorstellen

Diesel fors duurder
Het effect van de gezamenlijke maatregelen 
laat zich raden: diesel wordt de komende 
jaren fors duurder. Zo wil men de vergroe-
ning van brandstoffen, energie en voertui-
gen stimuleren. Hier is niets op tegen mits 
het de omslag naar duurzaam transport 
mogelijk maakt. En het gelijke speelveld in 
en tussen landen blijft of zelfs verbetert. 
Voor transport zet de Commissie hoog in 
op zero-emissietechnologie. Voor trans-
porteurs worden elektriciteit en waterstof 
erg belangrijk. Waar de technologie nog niet 
zover is, zal er voorlopig een verschuiving 
moeten plaatsvinden naar brandstoffen met 
minder CO2 of zelfs naar volledig hernieuw-
bare brandstof. Denk aan HVO, bioLNG of 
synfuels uit wind- en zonne-energie. 

Kunnen overstappen
TLN ondersteunt de FF55-voorstellen van 
de Europese Commissie. Simpelweg omdat 
het noodzakelijk is dat ook het wegvervoer 
los komt van fossiele energie. Dit pakket is 

daarom een belangrijke stap in de goede 
richting. Maar: ‘iets willen’ en ‘iets mogelijk 
maken’ kunnen ver uiteen liggen. Wetge-
ving om de benzine- en dieselprijzen te 
verhogen, heeft alleen zin wanneer onder-
nemers daadwerkelijk kunnen overstappen 
op hernieuwbare energie en de bijbeho-
rende vrachtauto’s. Anders gaat het om 
belastingverhoging zonder duurzaamheid. 
Dat risico is aan de orde als de politiek over 
de verschillende wetsvoorstellen besluit 
zonder ze in samenhang te beoordelen.
 
Randvoorwaarden voor succes 
Bovendien moeten de maatregelen zo 
uitwerken dat ondernemers ook in econo-
misch opzicht met volle kracht inzetten op 
verduurzaming. Het moet logisch zijn dat 
te doen. Waar de overheid niet kan ver-
plichten, moet ze ondernemers verleiden 
om een radicale omslag mogelijk te maken. 
TLN blijft het belang benadrukken van 
de drie randvoorwaarden voor succes: 
beschikbare techniek, betrouwbare regel-
geving en betaalbare producten. Alleen 
dan is het voor ondernemers een haalbare 
opgave. Deze transitie is heel uitdagende 
topsport. Daar gaan we onherroepelijk 
voor. Maar het moet wel kúnnen.    
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Het arbeidsaanbod in Nederland loopt terug. Daarom is het 
belangrijk dat we al het arbeidspotentieel benutten. De sector 
transport en logistiek heeft nu al veel vacatures. Als de eco-
nomie verder aantrekt, zijn er nog meer mensen in de sector 
nodig. Dit is voor gemeenten een kans om mensen aan werk te 
helpen die nu aan de zijlijn staan. Het stimuleren van het lokale 
ondernemersklimaat is juist in deze tijd belangrijker dan ooit.

Wat kan de gemeente doen? 
  Stel stimuleringsprogramma’s op voor niet-gekwalificeerde 
jongeren, samen met opleiders en de sector transport en 
logistiek. De sector heeft een Opleidings- en Ontwikkelings-
fonds (O&O), waardoor cofinanciering mogelijk is.
  1 op de 9 inwoners heeft moeite met lezen en schrijven.  
50 procent hiervan is werkloos. Investeer daarom in het 
wegwerken van laaggeletterdheid en taalachterstanden.
  Ondersteun ondernemers met goede initiatieven zoals  
voorlichtingsdagen voor onder andere statushouders,  
jongeren en zij-instromers.

Ruimte en beschikbare infrastructuur zijn schaars 
in het stedelijk gebied. Goede regionale afstem-
ming over woningbouw en bedrijvenlocaties is 
belangrijk. Net als over slim en flexibel ruimte-

gebruik en investeringen in het onderhoud van 
de infrastructuur. Iedereen moet veilig kunnen deel-

nemen aan het verkeer. Transport en Logistiek Nederland (TLN) en 
Veilig Verkeer Nederland (VVN) hebben daarom samen het lespro-
gramma ‘Veilig op Weg’ voor scholieren ontwikkeld. 

Wat kan de gemeente doen? 
  Stimuleer het gebruik van (bestaande) hubs voor zowel  
goederen- als personenvervoer.
  Breng bij woningbouwplannen ook de nieuwe goederen-
stromen in beeld. Faciliteer het goederenvervoer met  
duidelijke logistieke routes, (flexibele) laad- en losplekken in 
woonwijken, multifunctionele pick-up points in leegstaande 
winkelpanden en pakketkluizen in woontorens.
  Scheid kruisend verkeer zoveel mogelijk van elkaar. Dit  
bevordert de verkeersveiligheid. 

Iedereen doet mee in een schone, slimme en bereikbare stad
TLN-VISIE OP TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID:

In maart 2022 zijn er gemeenteraadverkiezingen. Alle steden hebben een groot aantal opgaven op gebieden als 
woningbouw, duurzaamheid, infrastructuur, energievoorziening en veiligheid. Transport en Logistiek Nederland 
(TLN) denkt in haar rol als vertegenwoordiger van de sector mee met oplossingen voor de uitdagingen waarmee 
stadsbesturen, bedrijven en inwoners te maken hebben of krijgen. Met een gezamenlijk doel: iedereen doet mee 
in een schone, slimme en bereikbare stad.

Roger Hamann is plant 
manager bij Unilin, 
een bedrijf dat onder 
meer PIR-isolatiepla-
ten en zelfdragende 
dakelementen produ-
ceert. Bart Donders is 
manager van Cevotrans 

dat vooral voor Unilin 
vervoert en bovendien 
tot het beste leerbe-
drijf van 2021 is uitge-
roepen. Donders: ‘De 
lijntjes met de eigen 
gemeente Oisterwijk en 
het nabijgelegen Tilburg 

zijn goed. De deuren 
van beide bedrijven 
staan wagenwijd open 
voor specifieke groe-
pen werkzoekenden, 
zoals mensen met 
een achterstand of uit 
een andere cultuur.’ 

Hamann vult aan: ‘Met 
redelijke beheersing 
van de Nederlandse 
taal en een rijbewijs 
B zijn ze al welkom. 
In samenwerking met 
het ROC hebben wij 
een cursus Nederlands 
kunnen aanbieden aan 
de anderstaligen bin-

nen Unilin. Gemeenten 
kunnen hier een rol in 
spelen door onderwijs-
instellingen en de vraag 
op de arbeidsmarkt bij 
elkaar te brengen. Nu 
doen we het zelf, maar 
hier ligt een taak voor 
gemeenten, ook wat 
betreft subsidie.’

BESTE LEERBEDRIJF IN EEN BEDRIJVIGE STAD
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De sector gaat bestaande vrachtauto’s door emissievrije alter-
natieven vervangen. Vooralsnog zijn deze alternatieven niet op 
grote schaal voorhanden, maar er vinden wel experimenten 
plaats met vervoerders en verladers. Om verantwoord te inves-
teren in emissievrije alternatieven, heeft de sector behoefte 
aan duidelijkheid, stimuleringsmaatregelen en een betrouwbare 
afzetmarkt. Op de website stadshubs.nl is nu al te zien vanaf 
welke plekken zero-emissie bevoorrading mogelijk is. 

Wat kan de gemeente doen? 
  Maak zo snel mogelijk de contouren van de toekomstige 
zero-emissiezone duidelijk, geef aan wanneer ze ingaan en 
zorg voor een adequate handhaving.
  Geef zero-emissievoertuigen in de transitieperiode pri-
vileges, bijvoorbeeld door het medegebruik van busba-
nen of ruimere venstertijden. Dit stimuleert koplopers in 
duurzaamheid.
  Zorg in samenspraak met regionale partners en netbeheer-
ders voor een toereikende capaciteit van het energienet-
werk en zorg voor voldoende energie-laadinfrastructuur 
voor vrachtauto’s.

De sector investeert in ICT-systemen en 
samenwerkingen om logistieke processen 
te optimaliseren. Ook kunnen vrachtau-
to’s worden uitgerust met apparatuur die 

data-uitwisseling met verkeersregelinstal-
laties mogelijk maakt. Door het delen van 

publieke en private data kan de logistiek in de stad nog effi-
ciënter en veiliger plaatsvinden. Dat heeft voordelen voor de 
inwoners, winkeliers, transporteurs en gemeenten.

Wat kan de stad doen?
  Stel als gemeente logistiek specifieke data blijvend digitaal 
en real-time beschikbaar aan de logistieke sector. Denk met 
name aan venstertijden, voertuigbeperkingen (lengte, hoog-
te en breedte) en voorkeursroutes. Dit zorgt voor een bete-
re doorstroming, minder onnodig omrijden en een reductie 
van CO2-uitstoot en fijnstof.
  Vervang verkeersregelinstallaties door slimme verkeers-
regelinstallaties op de logistieke routes. Hiermee krijgt 
vrachtverkeer tijdens de venstertijden prioriteit. Pilots heb-
ben het al bewezen: dit voorkomt congestie en vermindert  
CO2-uitstoot en fijnstof.

Iedereen doet mee in een schone, slimme en bereikbare stad

Erik Nagel, directeur 
van R. Nagel Transport-
bedrijf, nam deel aan 
een pilot met slimme 
verkeerslichten (zoge-
heten iVRI’s, intelligente 
verkeersregelinstalla-

ties). Ze bevorderen 
doorstroming, brand-
stofverbruik en ver-
keersveiligheid. Nagel 
reageert positief: ‘Mijn 
chauffeurs gebruiken 
een app die aan de ver-

keerslichten laat weten 
dat zij eraan komen. Zo 
kunnen de chauffeurs 
een constante snel-
heid rijden. Het was 
een pilot en het had 
wat aanlooptijd nodig 

voordat de technolo-
gie functioneerde. De 
iVRI’s hebben vooral 
meerwaarde op pro-
vinciale wegen, waar 
sneller kan worden 
gereden. Het is goed 
als ze overal komen. 
Wanneer een verkeers-

licht wordt vervangen 
of een kruispunt op 
de schop gaat, moet 
hier werk van worden 
gemaakt. Gemeen-
ten denken hier niet 
meteen aan, maar 
eigenlijk zou dat wel het 
geval moeten zijn.’

NAGEL TRANSPORTBEDRIJF IN EEN SLIMME STAD
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DOOR Rob Aarse en Paul Poppink

Volgens het Klimaatakkoord van 2019 moeten 
de Nederlandse CO2-emissies in 2030 met 49 
procent zijn verminderd. Daartoe zijn stevige 
maatregelen geformuleerd. Europa voert 
inmiddels met extra ambities de druk op om 
verder te reduceren. Dat heeft grote gevolgen 
voor de transportsector. Die wil wel meewerken, 
maar de financiering van de maatregelen is nog 
een probleem. Bedrijfstak, politiek en overheid 
moeten voortvarend gaan samenwerken voor 
een goed werkende ‘e-conomie’ in transport.  

Samen aan de 
slag voor transitie 
transportsector

Enorme uitdaging
Het is geen verre toekomstmuziek. Alle 
vervoer in 2050 CO2-neutraal betekent dat 
vanaf 2035 alle nieuwe trucks hieraan kun-
nen voldoen. Met nog 13 jaar te gaan staan 
de truckfabrikanten, energieleveranciers en 
de transportsector voor een enorme uitda-
ging. Die uitdaging vergt een eendrachtige 
samenwerking tussen politiek, bedrijfsleven 
en overheid. Dat is een voorwaarde, want 
individuele ondernemers kunnen het nu 
eenmaal niet zelf regelen.

Hoge kosten
De omslag van diesel naar zero-emissie 
begint bij het vervoer in en rond de steden. 
Voor de verdere toekomst zal het daar niet 
bij blijven. Waar een batterij-elektrische 
vrachtauto bij aanschaf drie tot vier keer de 
prijs van een dieseltruck kost, passeert een 
waterstoftrekker ruimschoots de grens van 
een half miljoen euro. Mogelijk gaat daar iets 
van af wanneer in 2025/2026 de bekende 
truckmerken met zulke uitvoeringen op 
de markt komen. Niettemin is er veel geld 
nodig om voor ondernemers de overstap 
mogelijk te maken. Vanuit het Klimaatak-
koord is inmiddels nog maar 50 miljoen euro 
beschikbaar. Dat is voor een aanschafsubsi-
die van maximaal 40 procent van de meer-

Het Klimaatakkoord bevat voor de sector trans-
port en logistiek een aantal ambitieuze maat-
regelen. De zero-emissiezones in steden vanaf 
2025 springen het meest in het oog. Daarnaast 

wordt ingezet op het gebruik van alternatieve brandstoffen 
(HVO en bioLNG) en op waterstof. In het Klimaatakkoord 
zijn verder afspraken gemaakt over de verbetering van de 
logistieke efficiëntie met twee procent per jaar. Terwijl 
Nederland handen en voeten probeert te geven aan de 
uitvoering van het Klimaatakkoord, publiceerde de Euro-
pese Commissie deze zomer nieuwe voornemens met 
aanscherpingen. De lat voor 2030 gaat omhoog van 49 naar 
55 procent. Vriend en vijand begrijpen intussen wel dat het 
klimaatvraagstuk een serieuze en doortastende aanpak ver-
langt om zo snel mogelijk het gebruik van fossiele energie te 
verminderen. Ook in de transportsector. 
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Paul Poppink is coördinator Team Strategie 
Duurzaamheid en Bereikbaarheid bij TLN.
Rob Aarse is vakspecialist Duurzaamheid bij TLN

kosten. Dat is bij lange na niet genoeg om 
ondernemers te kunnen interesseren voor 
een massale overstap naar zero-emissie in 
de komend jaren. 

Vrachtwagenheffing 
Geld is schaars, dus het is van belang om de 
torenhoge rekening van zo’n omvangrijke 
transitie zorgvuldig en doelbewust te bekos-
tigen. Daar is voor een belangrijk deel al in 
voorzien in het regeerakkoord van het nu 
demissionaire kabinet. Destijds is afgespro-
ken dat Nederland start met een vracht-
wagenheffing als eerste stap naar betalen 
voor gebruik in brede zin. Tegelijkertijd is 
toen afgesproken dat de netto-opbrengsten 
van die heffing zouden terugvloeien naar 
de transportsector ten behoeve van ver-
duurzaming en innovatie. Belangrijk, want bij 
deze terugsluis zou het gaan om 250 miljoen 
euro per jaar. Dat is een essentiële aanvul-
ling op de beschikbare subsidie vanuit het 
Klimaatakkoord.

Te laat 
Helaas is de beschikbaarheid van deze gel-
den aanzienlijk vertraagd. Pas kortgeleden 
is het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer 
gestuurd en is een overeenkomst getekend 
tussen ministerie, TLN, evofenedex en VERN 
over de besteding van de netto-opbreng-
sten voor de verduurzaming van de sector. 
En de invoering van de vrachtwagenheffing 
zal vanwege alle noodzakelijke voorberei-
dingen waarschijnlijk tot zeker 2026 op zich 
laten wachten. Dat geld komt dus drie jaar 
later dan aanvankelijk was voorzien. Daar-
mee is het te laat om de komende jaren als 
eerste de omslag naar batterij-elektrische 
vrachtauto’s volume te geven. Daarnaast 
zijn er nog zorgen over de systeemkosten. 
Het begrip netto-opbrengsten houdt in dat 
de systeemkosten eerst van de opbrengst 
afgaan. Juist over de hoogte van die kosten 
bestaat nog onduidelijkheid. Kortom, de 
start én de omvang van de terugsluis zijn nog 
onzeker, terwijl de opschaling van CO2-neu-
traal vervoer geen uitstel kan hebben. Het is 
immers zo 2035. 

Deal 
Er is veel werk aan de winkel om Neder-
land-transportland voor te bereiden op 
een duurzame toekomst. Om een krachtige 

opschaling mogelijk te maken gaat het er nu 
om af te spreken welke technologieën de 
komende jaren ruimhartig worden onder-
steund. Wat TLN betreft is het gemakkelijk: 
voluit inzetten op elektrische aandrijving 
met batterijen, waterstof en misschien zelfs 
bovenleidingsystemen. Daar mag het geld 
naar toe om het voor ondernemers mogelijk 
te maken. Onderdeel van de deal is natuurlijk 
wel dat de overheid met de energiesector 
zorgt voor laadfaciliteiten bij ondernemers 
en onderweg. En voor voldoende tankinfra-
structuur voor waterstof. Waar elektriciteit 
(nog) niet mogelijk is, kunnen biobrand-
stoffen als overgangsfase de CO2-emis-
sies al verminderen. In afwachting van de 
zero-emissietechnologie. Ook dat vergt 
effectief beleid. De prijs moet immers kun-
nen concurreren met de fossiele voorloper. 
Het is vooral een kwestie van ‘handen uit de 
mouwen’. Maar dan wel zo dat die handen 
van bedrijfstak, politiek en overheden geza-
menlijk werken aan dezelfde nieuwe werke-
lijkheid: een goed werkende e-conomie in 
transport.

De opschaling van CO2-neutraal  
kan geen uitstel hebben

80 procent subsidie op 
zero-emissietruck in Duitsland
Duitsland maakte deze zomer bekend 80 
procent te subsidiëren van de meerkosten 
van een zero-emissievoertuig ten opzichte 
van een gelijkwaardige dieselvariant. Voor 
laad- en tankinfra voor zero-emissietrucks 
geldt zelfs een bijdrage van 80 procent van 
de aanschafkosten. De Europese Commissie 
heeft intussen ingestemd met de regeling. 
Daarmee vergeleken is de Nederlandse 
grens van 40 procent (in het Klimaatakkoord 
opgenomen op grond van Europese staats-
steunregels) erg behoudend en voorzich-
tig. Zo’n verschil kan een snelle opschaling 
maken en breken.
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A AN HET WOORD

2 september

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
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TLN OVER FIT FOR 55  

Voorkom belastingverhoging 
zonder duurzaamheidswinst

verder omlaag. Zero-emissie en waar-
schijnlijk een Euro-VII norm gaan hiervoor 
zorgen.

Gelijk speelveld 
Met het ETS komen er verhandelbare 
emissierechten. Brandstofleveranciers 
moeten onder een vastgesteld plafond 
van CO2-uitstoot blijven. Een leverancier 
die hierboven komt, moet emissierechten 
kopen. De EU verlaagt ieder jaar het pla-
fond. Per saldo wordt het daardoor inte-
ressanter om groene brandstof te leveren. 
Bovendien geldt het systeem in alle landen 
van de EU op dezelfde manier. Dat is voor 
een gelijk speelveld belangrijke winst. Nu 
houden lidstaten er sinds jaar en dag een 
ondoorgrondelijke accijnspolitiek op na. 
Met extreme prijsverschillen tot gevolg. 
Ook voor die accijnzen heeft de Europese 
Commissie een nieuw wetsvoorstel in de 
maak, de Energy Taxation Directive (ETD). 
Deze hervorming belast fossiele brand-
stoffen zwaarder en beloont hernieuw-
bare. De behandeling van de ETD vergt 
unanieme besluitvorming in de EU. In de 
afgelopen jaren bleek dat voor dit onder-
werp een utopie.

De EU stelt als doel om de 
CO2-uitstoot in 2030 met 55 
procent te verminderen ten 
opzichte van 1990. In 2050 

dient de Europese samenleving klimaat-
neutraal te zijn. Afgelopen juli presenteer-
de de Europese Commissie het pakket 
voorstellen om deze ambities waar te 
maken. Het pakket kreeg de naam ‘Fit for 
55’ (FF55). Hiermee doet de Commissie 
een flinke schep bovenop de lopende 
ambities. Vriend en vijand zijn ervan door-

drongen dat enorm veel moet veranderen 
om in 2050 CO2-neutraal te kunnen wer-
ken en leven in Europa. Niet alleen trans-
port, of woningen, maar álles! 

Nieuwe wetten
Voor transport en logistiek gaat het om 
vier wetsvoorstellen: 
1. De EU verplicht lidstaten tot het  

aanleggen van duurzame laad- en  
tankinfrastructuur (AFIR). 

2. Het aandeel hernieuwbare brand-

stoffen moet in de energiemix scherp 
omhoog naar 40 procent in 2030.

3. Er komt een nieuw EU-handelssysteem 
voor CO2-emissies in transport (ETS). 
Dat stimuleert brandstofleveranciers 
meer te doen dan de wettelijke mini-
ma. Ze zijn verplicht voor hun CO2-uit-
stoot emissierechten aan te kopen. 

4. Een herziening van de belasting op 
transportbrandstoffen. 

Daarnaast moeten de emissies van nieu-
we vrachtauto’s de komende jaren steeds 

Nieuwe Europese wetgeving voor de transportsector vanwege de klimaatambities 
kan uitmonden in een ordinaire belastingverhoging zonder duurzaamheidswinst. 
Dat gebeurt als de diverse wetsvoorstellen niet goed gecoördineerd tot stand 
komen. TLN blijft hameren op drie succespijlers: beschikbare techniek, 
betrouwbare regelgeving en betaalbare producten.

DOOR Rob Aarse, Vakspecialist duurzaamheid bij TLN

Het klimaatprobleem is een 
wereldwijde uitdaging. 194 
landen ondertekenden in 
2015 het akkoord van Parijs. 
Daaronder de EU-landen. 
Komende november vindt 
in Glasgow de volgende 
klimaatconferentie plaats. 
Alles is eraan gelegen om 
de afspraken uit te breiden 
met meer landen. Er wordt 
vooral gekeken naar grote 
industriële landen zoals 
China en Amerika. Met een 

strak klimaatplan voor de 
helft van de wereld gaat 
het immers niet lukken om 
de temperatuurstijging te 
beteugelen. 
Sinds Parijs heeft de EU de 
ambitie om in 2050 het eer-
ste klimaat-neutrale con-
tinent ter wereld te zijn. In 
2030 dienen de CO2-emis-
sies verminderd te zijn met 
55 procent ten opzichte van 
1990. Dat is vastgelegd in 
de Klimaatwet die op 21 juli 

jl. in werking trad. Met de 
European Green Deal gaat 
de Europese Unie invulling 
geven aan deze doelen. 
Deze zomer publiceerde de 
Europese Commissie onder 
de naam Fit-for-55 al een 
indrukwekkende hoeveel-
heid wetsvoorstellen. Voor 
de transportsector gaat het 
vooral om wetten die de 
overstap naar zero-emis-
sie en naar hernieuwbare 
brandstoffen ondersteunen. 

Achtergrond van de voorstellen

Diesel fors duurder
Het effect van de gezamenlijke maatregelen 
laat zich raden: diesel wordt de komende 
jaren fors duurder. Zo wil men de vergroe-
ning van brandstoffen, energie en voertui-
gen stimuleren. Hier is niets op tegen mits 
het de omslag naar duurzaam transport 
mogelijk maakt. En het gelijke speelveld in 
en tussen landen blijft of zelfs verbetert. 
Voor transport zet de Commissie hoog in 
op zero-emissietechnologie. Voor trans-
porteurs worden elektriciteit en waterstof 
erg belangrijk. Waar de technologie nog niet 
zover is, zal er voorlopig een verschuiving 
moeten plaatsvinden naar brandstoffen met 
minder CO2 of zelfs naar volledig hernieuw-
bare brandstof. Denk aan HVO, bioLNG of 
synfuels uit wind- en zonne-energie. 

Kunnen overstappen
TLN ondersteunt de FF55-voorstellen van 
de Europese Commissie. Simpelweg omdat 
het noodzakelijk is dat ook het wegvervoer 
los komt van fossiele energie. Dit pakket is 

daarom een belangrijke stap in de goede 
richting. Maar: ‘iets willen’ en ‘iets mogelijk 
maken’ kunnen ver uiteen liggen. Wetge-
ving om de benzine- en dieselprijzen te 
verhogen, heeft alleen zin wanneer onder-
nemers daadwerkelijk kunnen overstappen 
op hernieuwbare energie en de bijbeho-
rende vrachtauto’s. Anders gaat het om 
belastingverhoging zonder duurzaamheid. 
Dat risico is aan de orde als de politiek over 
de verschillende wetsvoorstellen besluit 
zonder ze in samenhang te beoordelen. 
Randvoorwaarden voor succes 
Bovendien moeten de maatregelen zo 
uitwerken dat ondernemers ook in econo-
misch opzicht met volle kracht inzetten op 
verduurzaming. Het moet logisch zijn dat 
te doen. Waar de overheid niet kan ver-
plichten, moet ze ondernemers verleiden 
om een radicale omslag mogelijk te maken. 
TLN blijft het belang benadrukken van 
de drie randvoorwaarden voor succes: 
beschikbare techniek, betrouwbare regel-
geving en betaalbare producten. Alleen 
dan is het voor ondernemers een haalbare 
opgave. Deze transitie is heel uitdagende 
topsport. Daar gaan we onherroepelijk 
voor. Maar het moet wel kúnnen.    
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ees de Waard, directeur van 
het familiebedrijf De Waard 
Transport, vervoert al ruim 35 
jaar goederen gecombineerd via 

weg en spoor. Hij is fan van intermodaal trans-
port. ‘Vroeger hadden we 40 vrachtwagens die op en 
neer reden naar Italië. Hetzelfde transport kun je doen met 
40 containers maar dan met 8 vrachtwagens en een trein. 
Dan heb je 32 vrachtwagens van de weg gehaald: tel uit je 
winst op duurzaamheid.’
Hoewel De Waard iedereen zou willen enthousiasmeren 
meer intermodaal te vervoeren, is hij toch terughoudend. 
Twee grote knelpunten zijn volgens hem een sta in de weg 
om meer vervoer van de weg naar het spoor te krijgen: 
de kwaliteit van het spoor en de conflicterende doelen 

van de nieuwe Europese transportregels 
in het Mobility Package en de Europese 

klimaatdoelen. 

Kwaliteitsverbetering nodig
‘De kwaliteit van het spoor moet in Europa echt veel 

beter worden om meer vervoer van de weg naar het spoor 
te krijgen’, aldus De Waard. ‘Op dit moment lopen we bij 20 
procent van de ritten serieuze vertraging op. De oorzaken 
zijn legio: congestie op het spoor, infrastructuurproble-
men, vertraging bij de terminal, ongelijke feestdagen in de 
EU-landen en een tekort aan machinisten. Goederentrei-
nen worden gemakkelijk stilgezet. Dat kan niet met beder-
felijk goederen die wij intermodaal vervoeren. Spoorwegen 
zijn meer systeemgericht en minder klantgericht. Ik vraag 

me af of de overheid zich realiseert dat zonder de kwali-
teitsverbetering, de doelen van modal shift niet worden 
gehaald. Afgezien van het feit dat intermodaal transport 
per spoor zoals wij dat doen echt een specialisme is dat 
veel bijzondere investeringen vraagt.’

Vertragingen verkopen
De Noord-Hollandse vervoerder wil graag uitbreiden. Ster-
ker, volume is cruciaal om de stijgende kosten voor digita-
lisering en verduurzaming te kunnen blijven dragen. ‘Ik kan 
met het gebrek aan kwaliteit nu niet op een verantwoorde 
manier uitbreiden. Dan ben ik vertragingen aan het verko-
pen. Daar moet ik de eerste klant nog voor vinden.’ 

Veel partijen 
‘De overheden zijn te veel gefocust op intermodaal vervoer 
als dé oplossing om te vergroenen’, vervolgt De Waard. ‘Dat 
is een theoretische oplossing. Ze moeten meer oog heb-
ben voor verbetering van de kwaliteit van het spoor. Dat is 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de spoorwe-
gen, spoorwegbeheerders, de EU, terminals, providers en 
grote klanten als vervoerders. Dat maakt het zo lastig. Je 
moet veel partijen bij elkaar krijgen. Wat er moet gebeu-

ren is investeren in railinfrastructuur, verbetering van 
signaleringssystemen zodat er meer treinen op het spoor 
kunnen, prioriteiten aanpassen, meer treinen op het spoor 
toelaten, langere treinen, digitalisering en zorgen dat er vol-
doende mensen worden opgeleid.’ 

Van spoor naar weg
Grote zorgen maakt De Waard zich ook over de negatie-
ve effecten van de nieuwe Europese transportregels, het 
Mobility Package. ‘De nieuwe regels stagneren niet alleen de 
doelen van intermodaal vervoer, er zal zelfs een omgekeerde 
modal shift optreden. Ofwel een verschuiving van het spoor 
naar de weg. Dat kan volgens mij niet de bedoeling zijn. En 
ook niet volgens de Europese klimaatplannen die onder ver-
antwoordelijkheid van Frans Timmermans de wereld moeten 
verbeteren. Verschillende wetgevingen uit één keuken con-
flicteren hier’, aldus een bezorgde De Waard. 

Verdienmodel op de tocht
Hij legt uiteen hoe hij tot de conclusie komt. Door de nieu-
we regels wordt het cabotagevervoer - het vervoeren van 
goederen in een land door een bedrijf uit een ander land 
- verder aangescherpt. Wat blijft is dat je nog steeds maar 
drie ritten in zeven dagen mag maken. Maar er komt nu 
een ‘cooling off periode’ van vier dagen bij. De vrachtwa-
gen moet vier dagen wegblijven uit die lidstaat. De nieuwe 
regels stellen dat op het voor- en natransport van gecom-
bineerd vervoer de cabotageregels ook toegepast mogen 
worden. ‘Dat zet ons hele verdienmodel op de tocht’, 
zegt De Waard. ‘Nu kunnen wij onze eigen intermodale 

Vaak zien Nederlandse en Europese overheden de verschuiving van wegvervoer 
naar spoor of binnenvaart (de zogeheten modal shift) als middel om het 

goederenvervoer te verduurzamen en files te beperken. De afgelopen jaren 
is in Europa de verhouding tussen het vervoer over de weg, het spoor en 

het water echter nauwelijks veranderd. Wat is er nodig om de aanpak wel 
effectief te maken? En hoe druist het huidige beleid soms in tegen de wens tot 
verduurzaming? Twee leden van Transport en Logistiek Nederland aan het 
woord voor wie het vervoer over de weg al langere tijd niet heilig is. Zij zien 

kansen maar minstens zoveel bedreigingen. 

Europese transportregels 
en klimaatdoelen 

conflicteren

Overheden moeten meer oog hebben voor 
verbeteringen van het spoor

DOOR  Hans van den Berg.

GELUID UIT DE PRAKTIJK:

Het doel moet zijn minder CO2 uitstoten.
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Het arbeidsaanbod in Nederland loopt terug. Daarom is het 
belangrijk dat we al het arbeidspotentieel benutten. De sector 
transport en logistiek heeft nu al veel vacatures. Als de eco-
nomie verder aantrekt, zijn er nog meer mensen in de sector 
nodig. Dit is voor gemeenten een kans om mensen aan werk te 
helpen die nu aan de zijlijn staan. Het stimuleren van het lokale 
ondernemersklimaat is juist in deze tijd belangrijker dan ooit.

Wat kan de gemeente doen? 
  Stel stimuleringsprogramma’s op voor niet-gekwalificeerde 
jongeren, samen met opleiders en de sector transport en 
logistiek. De sector heeft een Opleidings- en Ontwikkelings-
fonds (O&O), waardoor cofinanciering mogelijk is.
  1 op de 9 inwoners heeft moeite met lezen en schrijven.  
50 procent hiervan is werkloos. Investeer daarom in het 
wegwerken van laaggeletterdheid en taalachterstanden.
  Ondersteun ondernemers met goede initiatieven zoals  
voorlichtingsdagen voor onder andere statushouders, j 
ongeren en zij-instromers.

Ruimte en beschikbare infrastructuur zijn schaars 
in het stedelijk gebied. Goede regionale afstem-
ming over woningbouw en bedrijvenlocaties is 
belangrijk. Net als over slim en flexibel ruimte-

gebruik en investeringen in het onderhoud van 
de infrastructuur. Iedereen moet veilig kunnen deel-

nemen aan het verkeer. Transport en Logistiek Nederland (TLN) en 
Veilig Verkeer Nederland (VVN) hebben daarom samen het lespro-
gramma ‘Veilig op Weg’ voor scholieren ontwikkeld. 

Wat kan de gemeente doen? 
  Stimuleer het gebruik van (bestaande) hubs voor zowel  
goederen- als personenvervoer.
  Breng bij woningbouwplannen ook de nieuwe goederen-
stromen in beeld. Faciliteer het goederenvervoer met  
duidelijke logistieke routes, (flexibele) laad- en losplekken in 
woonwijken, multifunctionele pick-up points in leegstaande 
winkelpanden en pakketkluizen in woontorens.
  Scheid kruisend verkeer zoveel mogelijk van elkaar. Dit  
bevordert de verkeersveiligheid. 

De sector gaat bestaande vrachtauto’s door emissievrije alter-
natieven vervangen. Vooralsnog zijn deze alternatieven niet op 
grote schaal voorhanden, maar er vinden wel experimenten 
plaats met vervoerders en verladers. Om verantwoord te inves-
teren in emissievrije alternatieven, heeft de sector behoefte 
aan duidelijkheid, stimuleringsmaatregelen en een betrouwbare 
afzetmarkt. Op de website stadshubs.nl is nu al te zien vanaf 
welke plekken zero-emissie bevoorrading mogelijk is. 

Wat kan de gemeente doen? 
  Maak zo snel mogelijk de contouren van de toekomstige 
zero-emissiezone duidelijk, geef aan wanneer ze ingaan en 
zorg voor een adequate handhaving.
  Geef zero-emissievoertuigen in de transitieperiode pri-
vileges, bijvoorbeeld door het medegebruik van busba-
nen of ruimere venstertijden. Dit stimuleert koplopers in 
duurzaamheid.
  Zorg in samenspraak met regionale partners en netbeheer-
ders voor een toereikende capaciteit van het energienet-
werk en zorg voor voldoende energie-laadinfrastructuur 
voor vrachtauto’s.

De sector investeert in ICT-systemen en 
samenwerkingen om logistieke processen 
te optimaliseren.  Ook kunnen vrachtau-
to’s worden uitgerust met apparatuur die 

data-uitwisseling met verkeersregelinstal-
laties mogelijk maakt. Door het delen van 

publieke en private data kan de logistiek in de stad nog effi-
ciënter en veiliger plaatsvinden. Dat heeft voordelen voor de 
inwoners, winkeliers, transporteurs en gemeenten.

Wat kan de stad doen?
  Stel als gemeente logistiek specifieke data blijvend digitaal 
en real-time beschikbaar aan de logistieke sector. Denk met 
name aan venstertijden, voertuigbeperkingen (lengte, hoog-
te en breedte) en voorkeursroutes. Dit zorgt voor een bete-
re doorstroming, minder onnodig omrijden en een reductie 
van CO2-uitstoot en fijnstof.
  Vervang verkeersregelinstallaties door slimme verkeers-
regelinstallaties op de logistieke routes. Hiermee krijgt 
vrachtverkeer tijdens de venstertijden prioriteit. Pilots heb-
ben het al bewezen: dit voorkomt congestie en vermindert  
CO2-uitstoot en fijnstof.

Iedereen doet mee in een schone, slimme en bereikbare stad
TLN-VISIE OP TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID:

In maart 2022 zijn er gemeenteraadverkiezingen. Alle steden hebben een groot aantal opgaven op gebieden als 
woningbouw, duurzaamheid, infrastructuur, energievoorziening en veiligheid. Transport en Logistiek Nederland 
(TLN) denkt in haar rol als vertegenwoordiger van de sector mee met oplossingen voor de uitdagingen waarmee 
stadsbesturen, bedrijven en inwoners te maken hebben of krijgen. Met een gezamenlijk doel: iedereen doet mee 
in een schone, slimme en bereikbare stad.

Erik Nagel, directeur 
van R. Nagel Transport-
bedrijf, nam deel aan 
een pilot met slimme 
verkeerslichten (zoge-
heten iVRI’s, intelligente 
verkeersregelinstalla-

ties). Ze bevorderen 
doorstroming, brand-
stofverbruik en ver-
keersveiligheid. Nagel 
reageert positief: ‘Mijn 
chauffeurs gebruiken 
een app die aan de ver-

keerslichten laat weten 
dat zij eraan komen. Zo 
kunnen de chauffeurs 
een constante snel-
heid rijden. Het was 
een pilot en het had 
wat aanlooptijd nodig 

voordat de technolo-
gie functioneerde. De 
iVRI’s hebben vooral 
meerwaarde op pro-
vinciale wegen, waar 
sneller kan worden 
gereden. Het is goed 
als ze overal komen. 
Wanneer een verkeers-

licht wordt vervangen 
of een kruispunt op 
de schop gaat, moet 
hier werk van worden 
gemaakt. Gemeen-
ten denken hier niet 
meteen aan, maar 
eigenlijk zou dat wel het 
geval moeten zijn.’

Roger Hamann is plant 
manager bij Unilin, 
een bedrijf dat onder 
meer PIR-isolatiepla-
ten en zelfdragende 
dakelementen produ-
ceert. Bart Donders is 
manager van Cevotrans 

dat vooral voor Unilin 
vervoert en bovendien 
tot het beste leerbe-
drijf van 2021 is uitge-
roepen. Donders: ‘De 
lijntjes met de eigen 
gemeente Oisterwijk 
en het nabijgelegen Til-

burg zijn goed. De deu-
ren van beide bedrijven 
staan wagenwijd open 
voor specifieke groe-
pen werkzoekenden, 
zoals mensen met 
een achterstand of uit 
een andere cultuur.’ 

Hamann vult aan: ‘Met 
redelijke beheersing 
van de Nederlandse 
taal en een rijbewijs 
B zijn ze al welkom. 
In samenwerking met 
het ROC hebben wij 
een cursus Nederlands 
kunnen aanbieden aan 
de anderstaligen bin-

nen Unilin. Gemeenten 
kunnen hier een rol in 
spelen door onderwijs-
instellingen en de vraag 
op de arbeidsmarkt bij 
elkaar te brengen. Nu 
doen we het zelf, maar 
hier ligt een taak voor 
gemeenten, ook wat 
betreft subsidie.’

NAGEL TRANSPORTBEDRIJF IN EEN SLIMME STAD
BESTE LEERBEDRIJF IN EEN BEDRIJVIGE STAD

Een  
bedrijvige  
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Een 
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stad
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DOOR Hans van den Berg
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‘Het wordt weer 
tijd voor een 

ruimtelijke visie’

DOOR Hans van den Berg en Paul Poppink BEELD Menno Ridderhof

In Nederland ontstaat een toenemende strijd om de ruimte. De 
sector transport en logistiek merkt dat ook. Ondernemers hebben 

in sommige provincies al moeite met een vergunning voor de 
bouw van distributiecentra. Exploitanten van truckparkings 

lopen aan tegen te dure grond of een onwillige gemeente. Henk 
Meurs, hoogleraar mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling aan de 
Nijmeegse Radboud-universiteit, schetst een breder perspectief. 

En hij ziet oplossingsrichtingen.

HENK MEURS (RADBOUD UNIVERSITEIT, NIJMEGEN)

Herkent u de toenemende strijd om de 
ruimte in Nederand?
‘Jazeker. De verstedelijking in Nederland 
neemt toe. Zeker in de Randstad en in de 

omgeving van Eindhoven komen steeds meer mensen 
wonen. Die trek naar de grote steden leidt tot grote 
woningbouwopgaven. In die steden is dan ook een gro-
te ruimteclaim. Wel merk ik op dat de steden vol zitten 
en dat door corona deze verstedelijking in de toekomst 
minder hard zou kunnen groeien dan in de afgelopen 
jaren.’

Waardoor neemt die trek naar de stad toe?
‘Voor een groot deel is dat economie-gedreven. We 
transformeren van een industriële samenleving naar 
een dienstensamenleving. In de steden spelen agglo-

meratievoordelen. Je praat dan niet alleen over goede-
renstromen. Die voordelen spelen ook op gebieden als 
arbeidsmarkt, kennis en innovatie. Daarbij is het heel 
belangrijk dat mensen ‘face-to-face’ contact hebben. 
Ook willen veel mensen gebruik maken van voorzienin-
gen als horeca en cultuur. Op het vlak van goederen-
stromen willen bedrijven dicht bij elkaar zitten vanwege 
toelevering aan elkaar. Of ze willen de afstand tot de 
afzetmarkt beperkt en goedkoop houden. Transport 
kost tijd en geld, voor mensen en voor goederen.’ 

Zijn er in de loop van de tijd nog nieuwe functies bijge-
komen die om de ruimte meestrijden?
‘De energietransitie zal heel veel ruimte vragen. Wind-
molens en zonnepanelenparken vragen veel ruimte. 
Buiten en binnen de steden willen we natuur realiseren. 
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Paul Poppink is coördinator Team Strategie 
Duurzaamheid en Bereikbaarheid bij TLN.
Rob Aarse is vakspecialist duurzaamheid bij TLN

DOOR Rob Aarse en Paul Poppink

Volgens het Klimaatakkoord van 2019 moeten 
de Nederlandse CO2-emissies in 2030 met 49 
procent zijn verminderd. Daartoe zijn stevige 
maatregelen geformuleerd. Europa voert 
inmiddels met extra ambities de druk op om 
verder te reduceren. Dat heeft grote gevolgen 
voor de transportsector. Die wil wel meewerken, 
maar de financiering van de maatregelen is nog 
een probleem. Bedrijfstak, politiek en overheid 
moeten voortvarend gaan samenwerken voor 
een goed werkende ‘e-conomie’ in transport.  

Samen aan de 
slag voor transitie 
transportsector

Enorme uitdaging
Het is geen verre toekomstmuziek. Alle 
vervoer in 2050 CO2-neutraal betekent dat 
vanaf 2035 alle nieuwe trucks hieraan kun-
nen voldoen. Met nog 13 jaar te gaan staan 
de truckfabrikanten, energieleveranciers en 
de transportsector voor een enorme uitda-
ging. Die uitdaging vergt een eendrachtige 
samenwerking tussen politiek, bedrijfsleven 
en overheid. Dat is een voorwaarde, want 
individuele ondernemers kunnen het nu 
eenmaal niet zelf regelen.

Hoge kosten
De omslag van diesel naar zero-emissie 
begint bij het vervoer in en rond de steden. 
Voor de verdere toekomst zal het daar niet 
bij blijven. Waar een batterij-elektrische 
vrachtauto bij aanschaf drie tot vier keer de 
prijs van een dieseltruck kost, passeert een 
waterstoftrekker ruimschoots de grens van 
een half miljoen euro. Mogelijk gaat daar iets 
van af wanneer in 2025/2026 de bekende 
truckmerken met zulke uitvoeringen op 
de markt komen. Niettemin is er veel geld 
nodig om voor ondernemers de overstap 
mogelijk te maken. Vanuit het Klimaatak-
koord is inmiddels nog maar 50 miljoen euro 
beschikbaar. Dat is voor een aanschafsubsi-
die van maximaal 40 procent van de meer-

kosten. Dat is bij lange na niet genoeg om 
ondernemers te kunnen interesseren voor 
een massale overstap naar zero-emissie in 
de komend jaren. 

Vrachtwagenheffing 
Geld is schaars, dus het is van belang om de 
torenhoge rekening van zo’n omvangrijke 
transitie zorgvuldig en doelbewust te bekos-
tigen. Daar is voor een belangrijk deel al in 
voorzien in het regeerakkoord van het nu 
demissionaire kabinet. Destijds is afgespro-
ken dat Nederland start met een vracht-
wagenheffing als eerste stap naar betalen 
voor gebruik in brede zin. Tegelijkertijd is 
toen afgesproken dat de netto-opbrengsten 
van die heffing zouden terugvloeien naar 
de transportsector ten behoeve van ver-
duurzaming en innovatie. Belangrijk, want bij 
deze terugsluis zou het gaan om 250 miljoen 
euro per jaar. Dat is een essentiële aanvul-
ling op de beschikbare subsidie vanuit het 
Klimaatakkoord.

Te laat 
Helaas is de beschikbaarheid van deze gel-
den aanzienlijk vertraagd. Pas kortgeleden 
is het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer 
gestuurd en is een overeenkomst getekend 
tussen ministerie, TLN, evofenedex en VERN 
over de besteding van de netto-opbreng-
sten voor de verduurzaming van de sector. 
En de invoering van de vrachtwagenheffing 
zal vanwege alle noodzakelijke voorberei-
dingen waarschijnlijk tot zeker 2026 op zich 
laten wachten. Dat geld komt dus drie jaar 
later dan aanvankelijk was voorzien. Daar-
mee is het te laat om de komende jaren als 
eerste de omslag naar batterij-elektrische 
vrachtauto’s volume te geven. Daarnaast 
zijn er nog zorgen over de systeemkosten. 
Het begrip netto-opbrengsten houdt in dat 
de systeemkosten eerst van de opbrengst 
afgaan. Juist over de hoogte van die kosten 
bestaat nog onduidelijkheid. Kortom, de 
start én de omvang van de terugsluis zijn nog 
onzeker, terwijl de opschaling van CO2-neu-
traal vervoer geen uitstel kan hebben. Het is 
immers zo 2035. 

Deal 
Er is veel werk aan de winkel om Neder-
land-transportland voor te bereiden op 
een duurzame toekomst. Om een krachtige 

opschaling mogelijk te maken gaat het er nu 
om af te spreken welke technologieën de 
komende jaren ruimhartig worden onder-
steund. Wat TLN betreft is het gemakkelijk: 
voluit inzetten op elektrische aandrijving 
met batterijen, waterstof en misschien zelfs 
bovenleidingsystemen. Daar mag het geld 
naar toe om het voor ondernemers mogelijk 
te maken. Onderdeel van de deal is natuurlijk 
wel dat de overheid met de energiesector 
zorgt voor laadfaciliteiten bij ondernemers 
en onderweg. En voor voldoende tankinfra-
structuur voor waterstof. Waar elektriciteit 
(nog) niet mogelijk is, kunnen biobrand-
stoffen als overgangsfase de CO2-emis-
sies al verminderen. In afwachting van de 
zero-emissietechnologie. Ook dat vergt 
effectief beleid. De prijs moet immers kun-
nen concurreren met de fossiele voorloper. 
Het is vooral een kwestie van ‘handen uit de 
mouwen’. Maar dan wel zo dat die handen 
van bedrijfstak, politiek en overheden geza-
menlijk werken aan dezelfde nieuwe werke-
lijkheid: een goed werkende e-conomie in 
transport.

Het Klimaatakkoord bevat voor de sector trans-
port en logistiek een aantal ambitieuze maat-
regelen. De zero-emissiezones in steden vanaf 
2025 springen het meest in het oog. Daarnaast 

wordt ingezet op het gebruik van alternatieve brandstoffen 
(HVO en bioLNG) en op waterstof. In het Klimaatakkoord 
zijn verder afspraken gemaakt over de verbetering van de 
logistieke efficiëntie met twee procent per jaar. Terwijl 
Nederland handen en voeten probeert te geven aan de 
uitvoering van het Klimaatakkoord, publiceerde de Euro-
pese Commissie deze zomer nieuwe voornemens met 
aanscherpingen. De lat voor 2030 gaat omhoog van 49 naar 
55 procent. Vriend en vijand begrijpen intussen wel dat het 
klimaatvraagstuk een serieuze en doortastende aanpak ver-
langt om zo snel mogelijk het gebruik van fossiele energie te 
verminderen. Ook in de transportsector. 

De opschaling van CO2-neutraal  
kan geen uitstel hebben

80 procent subsidie op 
zero-emissietruck in Duitsland
Duitsland maakte deze zomer bekend 80 
procent te subsidiëren van de meerkosten 
van een zero-emissievoertuig ten opzichte 
van een gelijkwaardige dieselvariant. Voor 
laad- en tankinfra voor zero-emissietrucks 
geldt zelfs een bijdrage van 80 procent van 
de aanschafkosten. De Europese Commissie 
heeft intussen ingestemd met de regeling. 
Daarmee vergeleken is de Nederlandse 
grens van 40 procent (in het Klimaatakkoord 
opgenomen op grond van Europese staats-
steunregels) erg behoudend en voorzich-
tig. Zo’n verschil kan een snelle opschaling 
maken en breken.
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Meer informatie
Interessant artikel? Lees er meer over op de website van TLN

Over TLN
Wat kan TLN voor u betekenen?

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

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

  Door specialistische kennis en expertise op het gebied 
van transport en logistiek grotendeels gratis beschik-
baar 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 uitgewisseld door on-
dernemers

  Door de grootste werkgeversorganisatie van transpor-
terend Nederland te zijn en binnen de cao-onderhan-
delingen te zorgen voor een verantwoorde cao voor 
haar leden

  Door het aanspreekpunt te zijn voor en over de sector

  Door inkoopvoordeel en speciale voorwaarden te bie-
den aan leden, dankzij collectieve afspraken met leve-
ranciers en partners

Henk Meurs: ‘Het wordt weer tijd voor een ruimtelijke visie’
www.tln.nl > nieuws > stadshubs in beeld gebracht

Europese transportregels en klimaatdoelen conflicteren
www.tln.nl > veel gestelde vragen mobility package
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et is donderdag 22 juli als 
bij Kappa Koerier in Rotter-
dam directeur Wouter Blok 
de Rotterdamse Mobiliteit 
wethouder Judith Bokhove 

en de coördinator goederenver-
voer van de gemeente Jan Robbert 
Albrechts ontvangt. Kappa Koerier 
is specialist in koeriersdiensten voor 
bedrijven en instellingen. Met een 
duurzaam wagenpark, milieuvrien-
delijke transportservices en groene 

fietskoeriers zet de onderneming in op 
duurzame stadsdistributie. We spre-
ken achteraf met Albrechts en Blok 
over hun ervaringen.  

Positieve reacties  
Jan Robbert Albrechts kijkt positief 
terug. ‘Deze stage was een leuke acti-
viteit net voor het zomerreces. We 
waren te gast bij de hub in de Spaanse 
Polder, daar kregen we een rondlei-
ding, vertelde Wouter over zijn posi-

tieve ervaringen met de zero-emissie 
bestelwagens en hebben we vooral 
gesproken over de stadsdistributie 
van de toekomst. We hebben allemaal 
echt de tijd genomen om elkaars werk 
en uitdagingen beter te begrijpen. Op 
LinkedIn hebben we veel positieve 
reacties gekregen op het bezoek. 
Aandacht voor de logistieke sector is 
belangrijk. Niet alleen aandacht voor 
de grote bedrijven, maar juist ook voor 
het MKB. Wij kennen het bedrijf en 

Zomerstages brengen 
partijen tot elkaar 
Politici en ambtenaren laten kennismaken met de dagelijkse praktijk van een 
transportonderneming en de ondernemer meenemen in de wereld van de 
politieke besluitvorming. Dat is de opzet van de zomerstages van Transport 
en Logistiek Nederland. Het uiteindelijk doel: betere samenwerking en 
gemeenschappelijk oplossingen vinden voor maatschappelijke uitdagingen.   

Wouter al erg lang. In Rotterdam is hij 
een absolute logistieke koploper. Sinds 
de oprichting van Logistiek010 is hij er 
al bij en is nog steeds actief betrokken. 
Dit waarderen wij enorm. Kappa Koe-
rier is al langer een begrip in Rotter-
dam. Wethouder Bokhove kende het 
bedrijf vanuit haar studietijd, toen nog 
van de mooie bijbaantjes.’ 

Zero-emissiezone 
Albrechts vervolgt: ‘De transitie naar 
efficiënte en uitstootvrije logistiek wil-
len we samen doen met de logistieke 
sector. Eind 2020 sloot de gemeente 
samen met 56 partijen uit de logis-
tiek sector, waaronder Kappa Koerier 
en TLN, het Convenant Zero Emissie 
Stadslogistiek, ook wel Convenant ZES. 
We hebben hiermee invulling gegeven 
aan de wens van de logistieke sector 
om een duidelijk kader te schetsen. 
Hierin zijn onder andere afspraken 
gemaakt over de omvang van de 
zero-emissiezone voor stadslogistiek 
die in 2025 wordt ingevoerd. En de 
bijbehorende acties die nodig zijn om 
dit mogelijk te maken. We zijn heel blij 
met dit gezamenlijke commitment, 
maar realiseren ons ook dat de sector 
voor een enorme uitdaging staat. Regie 
vanuit de gemeente is nodig en die rol 
willen we graag pakken. Bijvoorbeeld 
door te werken aan het thema ‘laadin-
frastructuur voor logistiek’. Voorheen 
werd voornamelijk gekeken naar perso-
nenmobiliteit. Tegenwoordig krijgt ook 
logistiek steeds meer prioriteit binnen 
de gemeente. De zero-emissiezone 
moet in 2025 ingevoerd worden. Om 
dat te halen moeten we samen  hard 
aan de bak.’

Logistieke hubs
Wethouder Bokhove reageerde posi-
tief op Twitter: ‘Mooi werkbezoek! Bij 
een fijne Rotterdamse koploper. Zero 
Emmissie Stadslogistiek en toekomst 
distributie (hubs) besproken!’ Albrechts 
daarover: ‘Kappa Koerier speelt met 
de locatie en de faciliteiten in op het 
netwerk van logistieke hubs dat nodig 
is voor emissievrij transport en effi-
ciënte bevoorrading. In het ruimtelijk 
beleid van de gemeente willen we meer 

ruimte creëren voor dit soort hub 
locaties. Kappa verzorgt de laatste 
kilometers van de levering in een 
wereld waarin steeds meer bedrij-
ven zoeken naar een manier om 
goederen duurzaam de stad in te 
krijgen.’

Denktank 
Wouter Blok reageert op de compli-
menten dat hij koploper is van het 
eerste uur. Hoe ziet hij de gemeente 
Rotterdam? ‘Die vervult ook de rol 
van koploper. De gemeente infor-
meert de bedrijven niet alleen, maar 
betrekt ze actief bij de besluitvor-
ming. Rotterdam gebruikt vooruit-
strevende bedrijven als een soort 
denktank. Op deze manier worden 
wij als ondernemers uitgedaagd 
zoveel mogelijk ‘groen gas’ te geven. 
De zomerstage onderstreept dat de 
gemeente wil luisteren naar onder-
nemers. Bokhove en  Albrechts 
toonden veel belangstelling . Ze wil-
den weten hoe het met ons bedrijf 
gaat, waar we tegenaan lopen en of 
er dingen zijn die vanuit de gemeen-
te beter kunnen. Ze kwamen trou-
wens allebei heel passend aan op de 
fiets. Ontzettend positief.’

Realistisch
Blok kan zich vinden in de gemeen-
telijke visie op hubs. ‘We waren 
het met elkaar eens dat een hub 
bijdraagt aan een schonere bele-
vering van de binnenstad. Het is 
flauwekul om achter elkaar aan 
de stad in te rijden. Steeds meer 
vervoerders zien de voordelen om 
niet zelf de stad in te rijden, maar 
om de krachten te bundelen. Wij 
denken in deze tak te kunnen groei-
en. Rotterdam blijft wel realistisch 
over hubs. Een hub draagt bij aan 
een leefbare en schone stad.’ Het 
is niet dé oplossing, maar wel één 
van de oplossingen. Blok spreekt 
tot slot zijn waardering uit voor de 
gemeente. ‘Het was een zeer posi-
tieve middag. Ik vind het waardevol 
dat de gemeente tijd besteedt aan 
een mkb-onderneming en een luis-
terend oor biedt.’ TE
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‘Rotterdam zet zich 
al jaren in voor het bij 
elkaar brengen van 
bedrijven en stakehol-
ders in de gemeente. 
Dit is hard nodig om een 
zero-emissiezone in de 
binnenstad te realise-
ren. Het verbinden van 
verschillende partijen 
doet de gemeente Rot-
terdam goed. Er wordt 
niet gedacht vanuit de 
ivoren toren. Er wordt 
samengewerkt met de 

bedrijven en organisaties 
die er straks concrete 
invulling aan moeten 
geven. Begin dit jaar was 
er een bijeenkomst om 
met stakeholders na te 
denken over de toekom-
stige contouren van de 
zero-emissie zone. Zo 
concreet vult Rotter-
dam de afstemming in. 
Ook de zomerstage is 
een goed voorbeeld van 
een op samenwerking 
gerichte houding.’

Op de TLN-kaart 
‘stadshubs.nl’ staan de 
definitieve contouren 
van vijf zero-emis-
siezones. Voor TLN is 
deze informatie erg 
belangrijk. De informa-
tie laat zien om welke 
volumes goederen het 
straks gaat en hoeveel 
voertuigen er nodig zijn 
om dit te vervoeren. 
De manier waarop de 
gemeente Rotterdam 
nadenkt over deze con-
touren, maakt hen één 
van de koplopers onder 
de gemeenten. Kappa  

Koerier staat als hub 
ook op de kaart. Veel 
gemeenten willen 
hubs aan de rand van 
de stad. TLN vindt het 
belangrijk dat gemeen-
ten kijken naar de 
mogelijkheden van al 
bestaande stadshubs, 
juist omdat er zo weinig 
ruimte beschikbaar is. 
De site ‘stadshubs.nl’ 
helpt daarbij. De kaart 
toont de contouren van 
zero-emissiezones en 
de ondernemers die de 
stad emissievrij kunnen 
bevoorraden.

Stadshubs in kaart gebracht

Anne-Marie Nelck van TLN over  
ervaringen met Rotterdam

Logistiek 010

Logistiek 010 vormt 
een community van 
bedrijven die goede-
ren vervoeren of laten 
vervoeren in en om 
Rotterdam. Hier delen 
we kennis en ervarin-

gen over uitstootvrije 
stadslogistiek. Daar-
naast vind je er concre-
te handvatten, adviezen 
en tips om de overstap 
te maken naar schoon 
en slim vervoer.

15Nederland Logistiek14

Zomerstages brengen partijen tot elkaar
www.tln.nl > belangenbehartiging regionaal

Samen aan de slag voor de transitie transportsector
www.tln.nl > nieuws> wet vrachtwagenheffing naar tweede kamer

Voorkom belastingverhoging zonder duurzaamheidswinst
www.tln.nl > nieuws > tln ondersteunt aangescherpte ambitie eu maar kritisch over 
mogelijke lastenverzwaring ondernemers

Iedereen doet mee in een schone, slimme en bereikbare stad
www.tln.nl > nieuws > regiobestuurslid diana beukhof overhandigt  
gemeentemanifest aan cda wethouder
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Vrachtwagen-
chauffeurs
bedankt!

Vrachtwagen-
chauffeurs

Vrachtwagen-
chauffeurs

Vrachtwagen-

bedankt!
chauffeurs
bedankt!
chauffeurs

Mogelijk gemaakt door:
Scan de QR-code 
voor meer informatie

Noteer alvast de datum.
Donderdag 9 december 2021 is het de Dag van de 

Vrachtwagenchauffeur. In Nederland en België. Een dag om 
waardering uit te spreken en aandacht te schenken aan de 
vele mannen en vrouwen die het hele jaar door zorgen dat 
alles wat we over de weg vervoeren veilig en op tijd op de 

bestemming aankomt. Dat is een compliment waard!

Heel veel bedrijven en organisaties ondersteunen dit initiatief 
met ‘Bedankt’-acties in hun bedrijf. Middenin de drukste

periode van het jaar, geven we vrachtwagenchauffeurs een 
welgemeend schouderklopje. Meld je alvast aan op onze 

website en laat zien dat jouw bedrijf meedoet! 

Meer weten en deelnemen?
Kijk op www.dagvandevrachtwagenchauffeur.nl 


