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Onderwerp 
Voortgang Protocol Logistiek 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij informeren wij u over ons voornemen tot het instellen van een 
logistieke zone in de binnenstad per 1 januari 2017. Dit voornemen komt 
voort uit de ambities die we hebben geformuleerd in het coalitie akkoord 
"Delft verdient het" aangevuld met waardevolle inbreng uit de stad via onder 
andere het manifest Vrachtverkeer in de Binnenstad van Delft' van de 
bewoners. De logistieke zone moet een belangrijke bijdrage leveren aan de 
leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de Delftse binnenstad, voor 
bewoners, ondernemers en bezoekers. 

Huidige situatie toegang vrachtverkeer tot binnenstad 
In de huidige situatie zijn er nagenoeg geen restricties aan de toegang voor 
zwaar verkeer tot de binnenstad. Er is wel bebording aanwezig met lengte 
en breedte beperkingen maar die gelden slechts tot de eerstvolgende 
kruising en staan ook niet op alle toegangswegen tot de binnenstad. 

Proces en tijdspad 
Vooruitlopend op het te nemen verkeersbesluit voor het instellen van de 
logistieke zone zijn we een proces gestart om samen met een brede groep 
belanghebbenden te komen tot het ontheffingenbeleid voor toegang tot de 
logistieke zone. Dit ontheffingenbeleid met voorwaarden, gedragsregels en 
een methodiek om de toelatingseisen aan te scherpen is het Protocol 
Logistiek. We zijn voornemens het verkeersbesluit met het Protocol 
Logistiek medio oktober 2016 vast te stellen. 

Logistieke zone 
De logistieke zone omvat de gehele binnenstad inclusief het voetgangers-
oftewel het autoluwplusgebied maar ook de Kruisstraat (bijlage 1) en wordt 
voor het meeste vrachtverkeer zwaarder dan 3,5 ton alleen gedurende een 
beperkt deel van de dag onder voorwaarden toegankelijk. Deze 
voorwaarden worden vastgelegd in het ontheffingenbeleid behorend bij het 
in te stellen verbod. Naast de voorwaarden worden er aan het beleid 
gedragsregels toegevoegd die beschrijven hoe de ontheffinghouder zich 
dient te gedragen in de binnenstad. Om te zorgen dat er een afname 
zichtbaar wordt van het aantal te verlenen ontheffingen wordt het 
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ontheffingenbeleid in de tijd aangescherpt. Hierbij wordt aangesloten bij het 
tijdspad zoals dat opgenomen is in de door de gemeente Delft mede 
ondertekende Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek (bijlage 2). Dit 
betekent dat het beleid in 2020 geheel geeffectueerd zal zijn en het zwaar 
verkeer zoveel mogelijk is gereduceerd. 

Protocol Logistiek 
Het ontheffingenbeleid met de gedragsregels en aanscherping is het 
Protocol Logistiek. Om dit protocol op te stellen worden er al enige tijd 
gesprekken gevoerd met belanghebbende partijen, intern binnen de 
gemeente en extern zoals met de lokale stichtingen SCMD en BOB, 
bewonersorganisaties uit de binnenstad en de landelijke 
belangenverenigingen EVO en TLN. Daarnaast is er een gezamenlijke 
bijeenkomst met de belang hebbenden georganiseerd. 

Uit de gesprekken blijkt dat de lokale belanghebbenden, inclusief de 
ondernemers overwegend positief staan tegenover de voorgenomen 
besluitvorming. De branche organisaties zijn als mede ondertekenaars van 
de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek constructief kritisch te noemen. 
Samenvattend blijkt uit de gesprekken dat de volgende zaken vooral van 
belang zijn: 

- Monitoring en evaluatie 
- Aandacht voor verschuiven hinder door toename lichtere voertuigen 
- Aandacht voor optimalisaties logistieke routes 
- In gesprek blijven 

Effect invoering logistieke zone 
Door invoering van de logistieke zone ontstaat er een uniform 
toegangsbeleid voor de binnenstad voor al het zwaar verkeer (bijlage 3). 
Zowel leveranciers van winkels, horeca, bedrijven en particulieren zullen 
moeten voldoen aan de voorwaarden om toegang te krijgen tot de zone 
middels een ontheffing. Door de weeks en op zaterdag is ontheffing alleen 
mogelijk tussen 07:00 en 11:00 uur en op zondag (en feestdagen) tussen 
10:00 en 12:00 uur. Hierdoor wordt het laden en lossen ten behoeve van 
onder andere op zondag geopende winkels beperkt tot 2 uur. Er zijn drie 
uitzonderingen op deze regel waarvoor een ruimer tijdvenster geldt: 

Bijzonder vervoer zoals verhuiswagens, ondeelbare lading en 
kermisvoertuigen 
Vervoer ten behoeve van de warenmarkt 
Toegang op maat indien het belang daar aanleiding toe geeft 

Voorwaarden ontheffing vanaf 2017 
In 2017 kan al het zwaar verkeer binnen de beschikbare tijdvensters 
kosteloos een ontheffing aanvragen. De gedragsregels zijn van toepassing, 
maar er zijn dan nog geen aanvullende eisen. De stap van de huidige 
situatie waarin al het zwaar verkeer gedurende de hele dag toegang heeft 
ten opzichte van de voorgenomen logistieke zone, achten wij dusdanig 
groot dat het niet opportuun is in het eerste jaar aanvullende eisen te stellen 
of kosten te rekenen. 

Aanscherping naar de toekomst 
Het vervoer dat onder het regime valt is op te delen in efficient en inefficient 
vervoer. Aanvankelijk geldt voor beide groepen hetzelfde regime. In de tijd 
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zal dit veranderen waarbij het meest efficiente vervoer het langst in 
aanmerking zal blijven komen voor een ontheffing. De stapsgewijze 
aanscherping van het regime en de verdere invulling van de bijzondere 
doelgroepen zijn onderdeel van de tweede gespreksronde. Met deze 
verdere uitwerking geven wij tevens invulling aan de toezeggingen die wij 
op 4 februari 2016 gedaan hebben in de commissie EFB met betrekking tot 
de mogelijkheden van het beperken van de hinder en overlast via het 
Protocol Logistiek (commissie EFB, 4 februari 2016, bespreking over de 
verruiming openingstijden en bevoorrading op zondag). 

Evaluatie en monitoring 
De voorwaarden, gedragsregels en kosten worden verder uitgewerkt in het 
vervolg van de formulering van het Protocol Logistiek in samenspraak met 
de belanghebbenden. Hierbij wordt voortdurend rekening gehouden met de 
inbreng via de genoemde wegen en alle andere inbreng die ons bereikt en 
bereikt heeft. Na invoering van het protocol zal door monitoring en 
evaluatie onderzocht worden of de gewenste doelstellingen worden bereikt. 
Indien de doelstellingen niet worden bereikt kan het beleid worden 
aangepast. 

Toezegging 
Met deze brief geven wij invulling aan uw verzoek en onze toezegging om u 
te informeren over de voortgang van het proces naar de invoering van het 
Protocol Logistiek. Dit proces wordt in de zomer voortgezet met een tweede 
gespreksronde met de belanghebbenden en een afsluitende bijeenkomst. 
Hierna is het Protocol Logistiek gereed voor besluitvorming en zal het 
verkeersbesluit worden voorbereid. Het verkeersbesluit met het protocol als 
ontheffingenbeleid zullen we medio oktober behandelen en vervolgens aan 
u aanbieden. 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geYnformeerd. 

Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van Delft, 

, burgemeester 

mr. ds. G.A.A. 

secretaris 
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Bijlage 1: Kaart log istieke zone 

De logistieke zone omvat de gehele binnenstad inclusief het voetgangers-
oftewel het autoluwplusgebied. 
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Bijlage 2: Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek 

De Gemeente Delft is mede-ondertekenaar van de Green Deal Zero 
Emission Stadslogistiek (Green Deal ZES). De volgende overwegingen uit 
de Green Deal ZES vormen mogelijke bouwstenen voor de uitwerking van 
het Protocol Logistiek Delft: 

1. Naast de inzet van Zero Emission Voertuigen is ook het terugdringen 
van het aantal benodigde voertuigen voor de bevoorrading van de stad 
een belangrijk doel. 

2. In contrast met de efficiente stromen is bekend dat het grootste deel van 
de vervoersbewegingen met een lage beladingsgraad werkt of slechts 
een kleine zending in de stad komt afgeven. Nieuwe logistieke 
concepten en verdergaande bundeling maken de inzet van Zero 
Emission Voertuigen en/of van Schone Voertuigen met hoge 
beladingsgraad als lage emissie vervanger van deze 
vervoersbewegingen potentieel haalbaar en passen daarom ook in deze 
Green Deal. 

3. Het bereiken van Zero Emission Stadslogistiek door middel van de 
combinatie van betere technologie en efficientere logistiek vraagt 
organisatorische, technologische, sociale, financiele en juridische 
aanpassingen. Deze veelheid van te overwinnen factoren in combinatie 
met veel verschillende belangen bij stakeholders, vraagt een 
vernieuwende aanpak waarbij draagvlak, innovatie en daadkracht door 
de direct betrokken partijen, genneenten en bedrijven met logistieke 
belangen, cruciaal zijn. 

4. In deze eerste fase richt de Green Deal zich op het via Living Labs 
aantonen of aannemelijk maken dat Zero Emission Stadslogistiek voor 
een specifieke logistieke stroom haalbaar is vanuit technisch, 
economisch en handhavingsperspectief. In de tweede fase die loopt tot 
1 januari 2025 richt de Green Deal zich op het opschalen van de 
aangetoonde concepten. 

5. Op 1 januari 2020 levert de Green Deal een overzicht op van de 
resultaten van de inspanningen van de Partijen in de Living Labs, en 
een advies op basis van de resultaten van de Living Labs. Dit advies 
kan betekenen dat er voorstellen komen dat lokale overheden 
voertuigen en/of stromen die niet voldoen aan de eisen van Zero 
Emission Stadslogistiek gefaseerd beperkingen opleggen binnen de 
grenzen van de wettelijke mogelijkheden, ten aanzien van de toegang 
tot (delen van) de Binnenstad. 

5/6 



Datum 
30-06-2016 

Bijlage 3: Toegangsregime logistieke zone 2017 
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Van Tot 
00:00 05:00 
05:00 06:00 
06:00 07:00 
07:00 08:00 
08:00 09:00 
09:00 10:00 
10:00 11:00 
11:00 12:00 
12:00 13:00 
13:00 14:00 
14:00 15:00 
15:00 16:00 
16:00 17:00 
17:00 18:00 
18:00 19:00 
19:00 20:00 
20:00 21:00 
21:00 22:00 
22:00 23:00 
23:00 00:00 

4 1 
Vriji 

51 1 
Donderdag 

4 51 2 3 
Maandag 	Dinsdag 	Woensdag 1 
1 2 3 4 51 1 2 3 4 51 1 2 3 

Toegangsregime logistieke zone 2017 

Leganda 
1 Verkeer tot 3,5 ton 
2 Verkeer zwaarder dan 3,5 ton -> bijzonder vervoer zoals kermisvoertuigen, marktvoert 
3 Verkeer zwaarder dan 3,5 ton -> inefficient transport met een te lage beladingsgraad e 
4 Verkeer zwaarder dan 3,5 ton -> efficient transport met voldoende beladingsgraad en/ 
5 Marktvoertuigen 

Geen regime 
Toegang met ontheffing 
Geen toegang 



5 2 3 4 51 1 2 3 4 	51 1 2 3 4 
dag 	Zaterdag 	Zondag 

uigen, verhuiswagens, servicevoertuigen, ondeelbare lading, huisvuilwagens,... 
!n/of te weinig stops 
Df voldoende stops 
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