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InleidingInleidingInleidingInleiding    
Goederenstromen zijn essentieel voor het functioneren van de economie. De komende jaren neemt het 

goederenvervoer verder toe als gevolg van de economische groei van Utrecht. Dit betekent aan de ene 

kant meer welvaart en aan de andere kant meer files op de weg en meer uitlaatgassen in de lucht. 

 

Om deze ontwikkelingen in goede banen te leiden stelt de gemeente Utrecht een Actieplan 

Goederenvervoer op. Het omvat projecten op het gebied van goederenvervoer, gericht op zowel een 

betere bereikbaarheid, verbetering van het leefklimaat en de luchtkwaliteit, beperking van de 

energievraag, grotere verkeersveiligheid als een beter economisch klimaat. Alle verschijningsvormen 

van goederenvervoer in de stad krijgen daarbij aandacht: vervoer over weg, water en spoor; 

goederenvervoer naar winkels, horeca, kantoren, bedrijven en consumenten; bevoorrading en 

afvalinzameling. 

 

Daarbij bouwt Utrecht voort op de ervaringen die de laatste jaren zijn opgedaan op het gebied van 

goederenvervoer. Utrecht heeft inmiddels een nationale en internationale voorbeeldfunctie voor het 

beleid ten aanzien van goederenvervoer en heeft daarvoor in 2009 de eerste Award Stedelijke 

Distributie voor ontvangen, samen met de Utrechtse bedrijven Hoek Transport (Cargohopper) en Gepu 

groothandelscentrum. 

 

De oorsprong van het Actieplan Goederenvervoer ligt in het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht (ALU), 

waarin het Actieplan is aangekondigd en een budget van € 5 miljoen tot 2015 is gereserveerd. Het 

Actieplan maakt echter ook gebruik van andere financieringsbronnen binnen en buiten de gemeente., 

zoals het Energieplan, VERDER en het Europese project CIVITAS MIMOSA. Daardoor kan de begroting 

uitstijgen boven de in het ALU gereserveerde € 5 miljoen. 

 

Ten slotte: het Actieplan Goederenvervoer is geen star programma. Ontwikkelingen binnen de 

gemeente en in de markt kunnen aanleiding zijn om projecten van accent te veranderen, toe te voegen 

of te beëindigen. Daarom is gekozen voor een actieplan dat in principe jaarlijks herzien zal worden. De 

planhorizon is daarbij steeds twee jaar (alleen de eerste keer iets langer). Vanwege dit "levende" 

karakter wordt het budget zoals opgenomen in het ALU ook niet in één keer verdeeld, maar wordt een 

deel bewaard voor de volgende herziening(en). 

 

LeeswijzerLeeswijzerLeeswijzerLeeswijzer    

Het Actieplan start met de visie van de gemeente Utrecht op het goederenvervoer. Deze visie is 

vertaald in een aantal doelstellingen, geclusterd per thema. Vervolgens begint het daadwerkelijke 

actieplan, in de vorm van een projectenprogramma per thema. Afgesloten wordt met de organisatie, 

totaalplanning en financiering. 
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Visie goederenvervoer UtrechtVisie goederenvervoer UtrechtVisie goederenvervoer UtrechtVisie goederenvervoer Utrecht    
 

Goederenvervoer is van essentieel belang voor Utrecht, als voorwaarde voor het economisch 

functioneren en als bron van werkgelegenheid. Maar goederenvervoer veroorzaakt ook hinder op het 

gebied van luchtkwaliteit, geluid en verkeersveiligheid. Daarom streeft de gemeente Utrecht samen met 

het bedrijfsleven naar hoogwaardige inpassing van het goederenvervoer waarmee we een bijdrage 

willen leveren aan reductie van het energiegebruik, beperking van de milieudruk en bevordering van de 

leefbaarheid. 

Dit komt tot uitdrukking in: 

1. Een volEen volEen volEen volwaardig Kwaliteitsnet Goederenvervoer.waardig Kwaliteitsnet Goederenvervoer.waardig Kwaliteitsnet Goederenvervoer.waardig Kwaliteitsnet Goederenvervoer.    

Een netwerk van auto-, water- en spoorwegen en bijbehorende knooppunten, waarop het 

goederenvervoer optimaal gefaciliteerd wordt, ingepast in de omgeving. Met regelgeving die 

enerzijds de negatieve gevolgen van goederenvervoer beperkt en anderzijds vooruitstrevende 

oplossingen faciliteert en stimuleert. En bedrijventerreinen met voldoende en kwalitatief 

hoogwaardige voorzieningen voor goederenvervoer. 

2. Optimale benutting van goederenvervoerknooppunt Lage Weide.Optimale benutting van goederenvervoerknooppunt Lage Weide.Optimale benutting van goederenvervoerknooppunt Lage Weide.Optimale benutting van goederenvervoerknooppunt Lage Weide.    

De unieke combinatie van weg-, water- en spoorontsluiting wordt door bedrijven nog beter 

benut om lange afstandsverkeer over water en spoor af te wikkelen; en de goederenstromen 

de stad in optimaal te bundelen. Dit in samenhang met het nieuwe havencomplex ’t Klooster in 

Nieuwegein, tezamen “Port of Utrecht”. Naadloze inpassing in het stedelijk netwerk – onder 

meer door minimalisatie van milieuhinder – is een belangrijk doel.  

3. Efficiënte, groene en innovatieve bevoorrading.Efficiënte, groene en innovatieve bevoorrading.Efficiënte, groene en innovatieve bevoorrading.Efficiënte, groene en innovatieve bevoorrading.    

Utrecht wil voorop blijven lopen in de bevoorrading van de grote winkel- en horecagebieden. 

Uitgangspunt is het verder vergroten van de bundeling op bestemming, onder meer door 

gebruik te maken van knooppunten (de stadsdistributiecentra, goederenuitleverpunten, etc) 

waar dit economisch haalbaar is. Utrechtse bedrijven worden gestimuleerd te innoveren en te 

vergroenen in de bevoorrading. Utrecht moet de vanzelfsprekende proeftuin zijn voor nieuwe 

logistieke concepten. Hiermee willen we het energiegebruik reduceren, de milieudruk beperken 

en de leefbaarheid bevorderen, in combinatie met meer efficiency voor het bedrijfsleven. 

4. Goederenvervoermanagement in Goederenvervoermanagement in Goederenvervoermanagement in Goederenvervoermanagement in parkmanagementparkmanagementparkmanagementparkmanagement....    

Efficiënt goederenvervoer dient in de gebruiksfase een vaste plek te krijgen in beheer-, huur- 

en (park)managementafspraken. Te denken valt aan afspraken over het laden en lossen, maar 

ook over gezamenlijke inkoop, gebundeld vervoer en afvalinzameling. De gemeente zal wat dit 

betreft een voorbeeldrol vervullen bij de ontwikkeling van het nieuwe Stadskantoor. 

5. Optimale bevoorrading in plaOptimale bevoorrading in plaOptimale bevoorrading in plaOptimale bevoorrading in planontwikkelingnontwikkelingnontwikkelingnontwikkeling....    

De mogelijkheden voor efficiënt goederenvervoer worden voor een belangrijk deel bepaald 

door de keuzes in het begin van het ontwerpproces. Goederenvervoer moet hier integraal 

onderdeel van worden, zowel bij de gemeente als bij projectontwikkelaars. 

6. BouwlogistiekBouwlogistiekBouwlogistiekBouwlogistiek als vast onderdeel van het bouwproces. als vast onderdeel van het bouwproces. als vast onderdeel van het bouwproces. als vast onderdeel van het bouwproces.    

Transport van bouwmaterialen vormt een groot deel van de goederenstroom naar de 

(binnen)stad. Het volume kan oplopen tot een aandeel van ca. 60%. Ook in Utrecht is sprake 

van grote bouwprojecten. Aandacht voor bouwlogistiek, inclusief tijdige communicatie, moet 

knelpunten in bouwprojecten voorkomen en hinder voor de omgeving en voor het logistieke 

functioneren van de stad beperken. Daarbij gaat proactief handelen vóór achteraf repareren. 
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Doelstellingen 
De visie komt tot uitdrukking in de volgende doelstellingen, die allemaal in 2015 dienen te zijn 

gerealiseerd, tenzij anders vermeld: 

 

1. Een volwaardig Kwaliteitsnet Goederenvervoer.Een volwaardig Kwaliteitsnet Goederenvervoer.Een volwaardig Kwaliteitsnet Goederenvervoer.Een volwaardig Kwaliteitsnet Goederenvervoer. 

• De resterende knelpunten in het Kwaliteitsnet (zie bijlage 1) zijn in 2011 opgelost (tenzij 

onderdeel van een project dat pas na 2011 wordt afgerond, zoals de HOV-projecten). 

• In 2010 is de bestaande regelgeving in lijn gebracht met de afspraken van het regioproject 

Samen Goed Geregeld. Het gaat om de lengtebeperkingen en de venstertijden. 

• In Utrecht worden in 2010-2011 een vrachtwagenparkeerplaats en minimaal twee 

spiegelafstelplaatsen gerealiseerd. 

 

2. Optimale benutting van goederenvervoerknooppunt Lage Weide.Optimale benutting van goederenvervoerknooppunt Lage Weide.Optimale benutting van goederenvervoerknooppunt Lage Weide.Optimale benutting van goederenvervoerknooppunt Lage Weide. 

• In 2010 wordt een besluit genomen over hoe Lage Weide als multimodaal knooppunt kan 

worden geoptimaliseerd. De acties die hieruit voortvloeien worden in de periode 2011-2013 

uitgevoerd. 

 

3. Efficiënte, groene en innovatieve bevoorrading.Efficiënte, groene en innovatieve bevoorrading.Efficiënte, groene en innovatieve bevoorrading.Efficiënte, groene en innovatieve bevoorrading. 

• De naleving van de milieuzone wordt eind 2010 opgevoerd tot minimaal 95%. 

• Vanaf 2010 wordt regelgeving geïmplementeerd om schoon en efficiënt goederenvervoer te 

bevorderen, zonder de bereikbaarheid voor andere groepen ernstig te verminderen.  

• Minimaal in de 5 belangrijkste winkelgebieden – Centrum/HC, Overvecht, Kanaleneiland, 

Meubelboulevard en Leidsche Rijn Centrum is of wordt in 2010 een bevoorradingsprofiel 

(analyse bevoorradingssituatie) opgesteld, met daaraan gekoppeld een actieplan. De 

actieplannen worden in 2010-2011 uitgevoerd. 

• In de periode 2010-2012 wordt in minimaal 2 branches een project voor efficiënt 

goederenvervoer opgestart, bijvoorbeeld horeca en afval. 

 

4. Goederenvervoermanagement in Goederenvervoermanagement in Goederenvervoermanagement in Goederenvervoermanagement in parkmanagementparkmanagementparkmanagementparkmanagement.... 

• Afspraken over efficiënt goederenvervoer worden stapsgewijs tot een vast onderdeel gemaakt 

van park- / gebiedsmanagement. Eerst, vanaf 2010, in enkele pilots. Bij succes dient het in 

2013 gemeengoed te zijn. 

• Het Stadskantoor wordt een voorbeeldproject voor duurzaam goederenvervoer naar 

kantoorlocaties. 

 

5. Optimale bevoorrading in Optimale bevoorrading in Optimale bevoorrading in Optimale bevoorrading in planplanplanplanontwikkeling.ontwikkeling.ontwikkeling.ontwikkeling. 

• De gemeentelijke aandachtspunten en uitgangspunten bevoorrading worden in 2010 

aangepast. Deze worden vervolgens (waar mogelijk) verankerd in het formele planproces van 

de gemeente Utrecht, zodat de bevoorrading voortaan nog vaker vanaf het begin voldoende 

aandacht krijgt in (her)ontwikkelingsplannen.  

 

6. Bouwlogistiek als vast onderdeel van het bouwproces.Bouwlogistiek als vast onderdeel van het bouwproces.Bouwlogistiek als vast onderdeel van het bouwproces.Bouwlogistiek als vast onderdeel van het bouwproces. 

• Als voorbeeldproject voor de bouwlogistiek in de stad wordt in samenspraak met het 

bedrijfsleven een bouwlogistiek centrum voor het Stationsgebied opgezet. 

• Bij bouwprojecten vindt waar nodig gerichte communicatie voor vervoerders en verladers 

plaats. 

 

Ten slotte geldt, conform het Energieplan, de overkoepelendeoverkoepelendeoverkoepelendeoverkoepelende doelstelling om het energieverbruik voor  doelstelling om het energieverbruik voor  doelstelling om het energieverbruik voor  doelstelling om het energieverbruik voor 

het goederenvervoer in Utrecht het goederenvervoer in Utrecht het goederenvervoer in Utrecht het goederenvervoer in Utrecht als geheel als geheel als geheel als geheel in 2020 met 30% te verminderen (ten opzichte van 2in 2020 met 30% te verminderen (ten opzichte van 2in 2020 met 30% te verminderen (ten opzichte van 2in 2020 met 30% te verminderen (ten opzichte van 2000)000)000)000). 
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Hoe gaan we dit bereiken? 
De visie en doelen van dit actieplan zijn niet nieuw: Utrecht werkt hier al enkele jaren aan. Daarom 

vormen lopende en geplande projecten een belangrijke basis voor het actieplan. Het actieplan brengt 

deze projecten meer met elkaar in verband.  

 

Met het Actieplan Goederenvervoer wil Utrecht echter verder gaan. Zo zijn enkele nieuwe projectideeën 

opgenomen. Ook wordt met het bedrijfsleven verkend welke kansen er nog meer liggen. Utrecht wil 

bedrijven verder ondersteunen om nieuwe innovatieve oplossingen toe te passen in Utrecht, zoals 

eerder de Cargohopper en Binnenstadsservice. 

 

Hierbij gelden een aantal uitgangspunten: 

• Projecten worden zo veel mogelijk samen met het bedrijfsleven uitgevoerd, zowel qua personele 

inzet als qua financiering. Dit is wenselijk voor het draagvlak en vaak ook noodzakelijk voor de 

implementatie. 

• Bij proeven / pilots is het doel om deze, indien succesvol, zo snel mogelijk een definitieve en 

structurele plek in de markt te geven. Ook om dit te bereiken is het noodzakelijk dat marktpartijen 

vanaf het begin nauw betrokken zijn.  

• Projecten worden goed onderbouwd, met oog voor effectiviteit en gevolgen voor de omgeving. Als 

maatregelen na verloop van tijd niet meer effectief zijn, worden ze gewijzigd of stopgezet. 

• Duurzaamheid, economische levensvatbaarheid, eerlijke concurrentie en het principe van vrije 

verladerskeuze vormen de basis voor te ontwikkelen logistieke oplossingen. 

• Het betreft een "levend" actieplan. Nog niet alle onderdelen zijn direct tot in detail in te vullen, 

want zijn afhankelijk van uitkomsten van studies. Ook kunnen ontwikkelingen in de markt 

aanleiding zijn om het actieplan later aan te vullen of te wijzigen. 

• Om te bepalen of het actieplan leidt tot de gewenste ontwikkelingen en effecten wordt ongeveer 

halverwege de looptijd, in 2012, een monitor uitgevoerd voor het hele actieplan. Hiervoor zullen 

nog indicatoren worden opgesteld. De monitor zal dan leiden tot een inhoudelijke en financiële 

herijking. Daarnaast wordt jaarlijks gerapporteerd over de voortgang in de uitvoering. 

• In 2010 zal het verwachte effect van het Actieplan, uitgedrukt in vermindering van CO2-uitstoot en 

energiebesparing, in beeld worden gebracht, samen met het effect op luchtkwaliteit en 

voertuigkilometers. Tegelijk wordt verkend  of er nog andere projecten zijn die kunnen bijdragen 

aan vermindering van het energiegebruik in het goederenvervoer, die later kunnen worden 

toegevoegd aan dit actieplan. Dit onderzoek vormt de basis voor erkenning van de gemeente 

Utrecht als koploper Duurzame Logistiek door Connekt1.  

• Bij de grotere investeringsprojecten in dit actieplan zal de gemeenteraad betrokken worden in de 

afweging. 

 

Hierna is aangegeven hoe dit is geconcretiseerd in projecten; allereerst in een doelenboom, vervolgens 

per thema uitgewerkt. 

                                                   

1 Connekt is een publiek-privaat samenwerkingsverband voor duurzame verbetering van de 

mobiliteit in Nederland. Eén van de programma's van Connekt is Duurzame Logistiek, met 

een subprogramma Duurzame Stedelijke Distributie. 
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1. 1. 1. 1. Volwaardig Volwaardig Volwaardig Volwaardig Kwaliteitsnet GoederenvervoerKwaliteitsnet GoederenvervoerKwaliteitsnet GoederenvervoerKwaliteitsnet Goederenvervoer    
Het Kwaliteitsnet goederenvervoer omvat het voorkeursnetwerk voor goederenvervoer, bestaande uit 

wegen, spoorwegen en vaarwegen die toegerust zijn voor goederenvervoer, maar ook qua veiligheid en 

luchtkwaliteit aan alle eisen voldoen. Op dit netwerk wordt overbodige regelgeving voorkomen en 

wordt (regionaal) uniforme regelgeving de voorkeur. Ten slotte zijn op de aan het kwaliteitsnet 

gekoppelde bedrijventerreinen voorzieningen voorhanden ten behoeve van het goederenvervoer. 

 

OVERZICHT PROJECTEN BINNEN THEMA 1OVERZICHT PROJECTEN BINNEN THEMA 1OVERZICHT PROJECTEN BINNEN THEMA 1OVERZICHT PROJECTEN BINNEN THEMA 1    

 

Maatregel / projectMaatregel / projectMaatregel / projectMaatregel / project    RealisatieRealisatieRealisatieRealisatie    

1.1 Kwalitatief hoogwaardige infrastructuur1.1 Kwalitatief hoogwaardige infrastructuur1.1 Kwalitatief hoogwaardige infrastructuur1.1 Kwalitatief hoogwaardige infrastructuur    

1A. Op peil brengen kwaliteit van Kwaliteitsnet Goederenvervoer 2010-2013 

1B. Verdiepen havens Lage Weide 2007-2012 

1C. Toe-/ doorlatingsbeleid voetgangersgebied en knips Na 10/’10 

1D. Bevoorradingsplan Stationsgebied 2010-2011 

1E.  Tovergroen NRU 2011-2012 

1F. Verbetering informatievoorziening Kwaliteitsnet 2011 

1G. Routegeleiding op basis van actuele milieusituatie 09’/10-10/’12 

1.2 Efficiënte regelgeving1.2 Efficiënte regelgeving1.2 Efficiënte regelgeving1.2 Efficiënte regelgeving    

1H. Uniformering regelgeving: check voertuigbeperkingen binnenstad 2011 

1I. Verruimen venstertijden 01/’10-12/’10 

1J. Impuls afsluitsysteem binnenstad 2011-2012 

1K. Convenant PHL-laan 2010-2011 

1.3 Goede voorzieningen voor goederenvervoer op bedrijventerreinen1.3 Goede voorzieningen voor goederenvervoer op bedrijventerreinen1.3 Goede voorzieningen voor goederenvervoer op bedrijventerreinen1.3 Goede voorzieningen voor goederenvervoer op bedrijventerreinen    

1L. Verkenning vrachtwagenparkeerplaats / ontkoppelpunt 2010-2011 

1M. Spiegelafstelplaatsen 2011 

1N. Bereikbaarheidsmaatregelen Lage Weide en Cartesiusweg 2011-2012 

 

1.1 1.1 1.1 1.1 Kwalitatief hoKwalitatief hoKwalitatief hoKwalitatief hoogwaardige infrastructuurogwaardige infrastructuurogwaardige infrastructuurogwaardige infrastructuur    

 

Lopende activiteiten 

1A. De knelpunten in het Kwaliteitsnet Weg binnen de gemeente Utrecht worden in het algemeen 

opgepakt in lopende projecten. De voortgang hiervan zal actief door de gemeente worden 

gemonitord en waar nodig bijgestuurd (monitoring van het regionale en randstedelijke 

kwaliteitsnet gebeurt door respectievelijk BRU en GOVERA). 

1B. Voor Kwaliteitsnet Water in de gemeente Utrecht is verdieping van de havens op Lage Weide 

essentieel. Deze verdieping is in volle gang en wordt in 2012 afgerond. 

 

Nieuwe projecten 

1C. Het Bevoorradingsplan van de binnenstad wordt uitgebreid met het stationsgebied. Er wordt al 

gewerkt aan het oostelijk deel; uitbreiding naar het westelijk deel volgt later. Hierbij wordt ook 

gekeken naar de (technische) mogelijkheden om de opnieuw uitgegraven Catharijnesingel te 

benutten voor de bevoorrading van onder meer Hoog Catharijne met de Bierboot.  

1D. Gerelateerd aan het bevoorradingsplan voor het stationsgebied wordt een toe- en 

doorlatingsbeleid opgesteld voor de mogelijke knips, zoals voorgesteld in het ALU, met als 

uitgangspunt dat efficiënt goederenvervoer efficiënt blijft.  

1E. Als tijdelijke maatregel totdat de NRU verbreed wordt, wordt onderzocht of TOVERgroen (een 

“groene golf” voor vrachtverkeer) op de NRU kan worden toegepast ter bevordering van de 

doorstroming op dit belangrijke onderdeel van het Kwaliteitsnet. 
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1F. Kwaliteitsnet is onvoldoende zichtbaar voor de weggebruiker. De informatievoorziening wordt 

verbeterd, met bebording, dan wel via websites, routeplanner en navigatie. 

1G. In het kader van het Europese project CIVITAS-MIMOSA wordt een proef gedaan met routegeleiding 

van vrachtverkeer op basis van actuele luchtkwaliteit. Routes die op een bepaald moment 

overbelast zijn qua luchtkwaliteit kunnen dan worden ontzien. 

 

 

1.2 1.2 1.2 1.2 Efficiënte rEfficiënte rEfficiënte rEfficiënte regelgevingegelgevingegelgevingegelgeving    

 

Lopende activiteiten 

1H. In het regionale project Samen Goed Geregeld is afgesproken dat voertuigbeperkingen zoveel 

mogelijk worden voorkomen; en daar waar ze nodig zijn gestreefd wordt naar uniformiteit. Daarom 

worden de lengtebeperkingen voor (vracht)voertuigen in de binnenstad gecheckt op noodzaak en 

bovendien indien mogelijk aangepast naar 10 m. Hierbij dienen wel de ontwikkelingen rondom een 

eventueel landelijk kader voor stedelijke distributie te worden meegenomen. 

 

Nieuwe projecten 

1I. De venstertijden in de binnenstad worden opgerekt tot 11.30u; een vooralsnog tijdelijke maatregel 

vanwege de vele werkzaamheden in en om de stad, die bij succes permanent kan worden. Bij de 

beslissing hierover zal het eventuele landelijk kader voor stedelijke distributie een rol spelen. 

1J. Een goed afsluitsysteem voor het voetgangersgebied in de binnenstad is een noodzakelijk 

onderdeel van het stedelijk distributiebeleid van Utrecht. Het huidige systeem functioneert echter 

niet goed (de palen staan niet altijd omhoog op momenten dat dat wel zou moeten) en heeft 

bovendien onvoldoende functionaliteiten om alle wensen met betrekking tot stedelijke distributie 

vorm te geven. Vervanging van het huidige systeem is dus noodzakelijk, inzet is vanuit het 

actieplan Goederenvervoer hieraan een substantiële impuls te geven. Daarbij wordt ook aandacht 

besteed aan de handhaving van de lengte- en met name aslastbeperkingen. 

1K. Voor de Pijperlaan-Haydnlaan-Lessinglaan (PHL-laan) hebben gemeente en bedrijfsleven afspraken 

gemaakt over reductie van vrachtverkeer op deze route en tegelijkertijd uitvoering van een aantal 

maatregelen die het vervoerend bedrijfsleven tegemoet komen. 

 

 

1.3 Goede v1.3 Goede v1.3 Goede v1.3 Goede voorzieningen oorzieningen oorzieningen oorzieningen voor goederenvervoer op voor goederenvervoer op voor goederenvervoer op voor goederenvervoer op bedrijventerreinenbedrijventerreinenbedrijventerreinenbedrijventerreinen    

 

Lopende activiteiten 

1L. In het kader van de herstructurering van Lage Weide is de noodzaak van een bewaakte 

vrachtwagenparkeerplaats inclusief voorzieningen aangetoond. In 2010 wordt de locatie van de 

vrachtwagenparkeerplaats vastgesteld; realisatie vindt dan plaats in 2010 of 2011. 

 

Nieuwe projecten 

1M. Op spiegelafstelplaatsen kunnen vrachtwagenchauffeurs hun spiegels afstellen. Dit komt de 

verkeersveiligheid ten goede. Daarom zijn spiegelafstelplaatsen gewenst, bij voorkeur op elk 

bedrijventerrein dat tot het Kwaliteitsnet behoort. In ieder geval worden in 2011 minimaal twee 

plaatsen gerealiseerd. 

1N. In een bevoorradingsonderzoek voor Cartesiusweg en Lage Weide, gekoppeld aan het economisch 

effectonderzoek van het Actieplan Luchtkwaliteit,  wordt bepaald of nog meer voorzieningen op 

deze bedrijventerreinen gewenst zijn. 
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2. Optimale benutting van goe2. Optimale benutting van goe2. Optimale benutting van goe2. Optimale benutting van goederenvervoerknooppunt Lage Weidederenvervoerknooppunt Lage Weidederenvervoerknooppunt Lage Weidederenvervoerknooppunt Lage Weide    
Lage Weide is het grootste bedrijventerrein van de stad en van de hele provincie en het enige met 

zowel een weg-, water- als spoorontsluiting. Daardoor is het terrein van groot belang voor de regio: 

om de ambities op regionale en provinciale schaal voor goederenvervoer over water en spoor waar te 

kunnen maken is het essentieel dat Lage Weide als multimodaal knooppunt voor de provincie optimaal 

functioneert. Het is ook essentieel voor het realiseren van de stedelijke ambities voor het vervoer van 

goederen bestemd voor de gemeente Utrecht over water en spoor. Juist doordat Lage Weide een 

knooppunt voor de hele provincie is, zijn de goederenstromen groot genoeg om vervoer over water en 

spoor rendabel te maken en is Lage Weide een interessante locatie voor logistieke netwerken in met 

name de binnenvaart. Een belangrijk knelpunt is echter het gebrek aan ruimte op Lage Weide, met 

name aan het water.  

 

 

OVERZICHT PROJECOVERZICHT PROJECOVERZICHT PROJECOVERZICHT PROJECTEN BINNEN THEMA TEN BINNEN THEMA TEN BINNEN THEMA TEN BINNEN THEMA 2222    

 

Maatregel / projectMaatregel / projectMaatregel / projectMaatregel / project    RealisatieRealisatieRealisatieRealisatie    

2A. Onderzoek regionale containerdistributie over water 2010 

2B. Onderzoek verladerssamenwerking / logistieke innovatie 2011 

2C/3K. Begeleiding schone, slimme voertuigen en logistieke concepten 2010-2015 

2D. Multimodaal knooppunt Lage Weide: uitvoeringsprojecten 2011-2013 

 

 

Nieuwe projecten door / samen met bedrijfsleven 

2A. Het water wordt nu vooral gebruikt in de aan- en afvoer van goederen over langere afstanden. 

Naar aanleiding van een idee van Sara Lee wordt gewerkt aan een concept voor 

containerbinnenvaart over korte afstanden binnen de regio. Een duurzame innovatie die uitstekend 

past in de Port of Utrecht gedachte. 

 

Ruimte voor innovatie in het bedrijfsleven 

2B. Lage Weide moet een motor van de logistieke innovatie in Utrecht worden. Maar ook op andere 

bedrijventerreinen zitten bedrijven die onder meer door samenwerking hun logistiek kunnen 

verbeteren. De gemeente en EVO inventariseren samen de kansen die verladerssamenwerking op 

de Utrechtse bedrijventerreinen biedt met het oog op voertuigreductie. 

2C. Utrecht reserveert een budget om bedrijven te ondersteunen in haalbaarheidsstudies en in 

opstartfases van innovaties die leiden tot schoner en slimmer goederenvervoer in het multimodale 

knooppunt Lage Weide, maar ook op andere bedrijventerreinen. 

 

Nieuwe projecten voor de gemeente 

2D. In 2010 wordt de visie op het multimodale knooppunt Lage Weide afgerond. Deze is opgesteld 

samen met het bedrijfsleven. Deze visie zal leiden tot een actieplan, dat moet leiden tot 

optimalisatie van de multimodale functie. Het zal, aanvullend op de hierboven genoemde 

projecten, acties bevatten op het gebied van organisatie, infrastructuur en logistieke 

samenwerking.  
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3. Efficiënte, groene en 3. Efficiënte, groene en 3. Efficiënte, groene en 3. Efficiënte, groene en innovatieve bevoorradinginnovatieve bevoorradinginnovatieve bevoorradinginnovatieve bevoorrading    
Utrecht is een voorloper wat betreft vernieuwende bevoorrading en wil dat blijven. Utrecht zet daarbij 

in op schoner vervoer; het beter benutten van bestaande logistieke concepten; het verbeteren van de 

logistiek in inefficiënte markten; en de realisatie van afleverpunten. 

 

OVERZICHT PROJECTEN BINNEN THEMA OVERZICHT PROJECTEN BINNEN THEMA OVERZICHT PROJECTEN BINNEN THEMA OVERZICHT PROJECTEN BINNEN THEMA 3333    

 

Maatregel / projectMaatregel / projectMaatregel / projectMaatregel / project    RealisatieRealisatieRealisatieRealisatie    

3.1 Schoner goederenvervoer3.1 Schoner goederenvervoer3.1 Schoner goederenvervoer3.1 Schoner goederenvervoer    

3A. Milieuzone vrachtauto’s  en milieumaatregelen bestelauto's 2006-2013 

3B. Stimulerende maatregelen extra schoon en stil vrachtverkeer 10/’08-10/’12 

3.2 L3.2 L3.2 L3.2 Logistieke innovaties meer toepassen in Utrechtogistieke innovaties meer toepassen in Utrechtogistieke innovaties meer toepassen in Utrechtogistieke innovaties meer toepassen in Utrecht    

3C. Stadsdistributie per boot 

- marktverkenning 

- zero emission afvalboot 

- 3e boot 

 

10/’08-10/’12 

2010-2011 

Na 2012 

3D. Praktijkexperiment stedelijke distributie incl. dagranddistributie 06/’09-06/’11 

3E. Stimuleren bevoorradingsservice 07/’09-04/’10 

3F. Bevoorrading in (winkel)centrummanagement 2011-2012 

3G. Logistieke samenwerking in het Stationsgebied 10/’10-10/’11 

3H. Bevoorrading overige winkelgebieden 

- onderzoek 

- actieplannen 

 

01/’10-10/’10 

Vanaf 10/’10 

3333....3333    Logistieke innovatie in "nieuwe" marktenLogistieke innovatie in "nieuwe" marktenLogistieke innovatie in "nieuwe" marktenLogistieke innovatie in "nieuwe" markten    

3I. Verbeterde bundeling in afvalinzameling 2011 

3J. Stadsdistributiecentrum voor versproducten 07/’10-10/’12 

3K/2C. Begeleiding schone, slimme voertuigen en logistieke concepten 2010-2012 

3.3.3.3.4444    GoederenafleverGoederenafleverGoederenafleverGoederenafleverpuntenpuntenpuntenpunten    

3L. Goederenuitleverpunten bij P+R terreinen 10/’09-10/’12 

3M. E-commerce: Goederenuitleverpunten in de wijk 09/’10-12/’11 

 

3.1 Schoner 3.1 Schoner 3.1 Schoner 3.1 Schoner goederengoederengoederengoederenvervoervervoervervoervervoer    

Met de milieuzone is een basisniveau voor schone voertuigen gesteld. Utrecht wil echter ook de inzet 

van extra schone voertuigen stimuleren en daarmee de verschoning van het wagenpark versnellen. 

 

Lopende activiteiten 

3A. Met de milieuzone voor vrachtauto's wordt het wagenpark in Utrecht versneld schoner. In 2010 

wordt het effect gemaximaliseerd door handhaving met een scanwagen. In het najaar van 2010 

wordt de effectiviteit van de milieuzone – in én buiten de milieuzone - geëvalueerd. Deze evaluatie 

is conform de afspraken uit het landelijk convenant "milieuzonering vrachtwagens" nodig. Op basis 

van de evaluatie wordt bekeken of vergroting van de milieuzone wenselijk is. 

In het najaar 2010 wordt onderzocht of een milieuzone voor bestelauto’s een kostenefficiënte 

maatregel is om het bestelautopark te verschonen, of dat er efficiëntere maatregelen zijn. Indien 

besloten wordt tot invoering van een milieuzone voor bestelauto's, dan kan deze conform het 

landelijke convenant “milieuzonering bestelverkeer” op zijn vroegst in 2013 van kracht worden.  
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Nieuwe projecten gemeente 

3B. Om de inzet van voertuigen schoner dan de eisen van de milieuzone te bevorderen wordt in 2010 

en 2011 een proef gedaan met stimulerende regelingen (zoals ruimere mogelijkheden voor  

bevoorrading, ook in de avond en nacht met stil materieel; betere laad- en losvoorzieningen; of 

betere doorstroming). Bij voldoende effectiviteit worden maatregelen voortgezet (rekening 

houdend met het feit dat alle voertuigen op termijn schoon worden door natuurlijke vervanging). 

Dit project is ook onderdeel van het VERDER-project stedelijke distributie. 

 

 

3.2 3.2 3.2 3.2 LLLLogistieke innovaties ogistieke innovaties ogistieke innovaties ogistieke innovaties meer meer meer meer toepassentoepassentoepassentoepassen in Utrecht in Utrecht in Utrecht in Utrecht    

In Utrecht, maar ook daarbuiten, worden al verschillende innovatieve logistieke 

bevoorradingsconcepten toegepast. Bredere toepassing in Utrecht is gewenst. 

 

Lopende activiteiten 

3C. Met de komst van de elektrische Bierboot is er meer capaciteit voor bevoorrading over water 

beschikbaar. De gemeente, als exploitant, gaat op zoek naar nieuwe klanten voor de boot. Daarbij 

worden ook nieuwe markten verkend. Dit project is ook onderdeel van het VERDER-project 

stedelijke distributie. Daarnaast wordt een nieuwe afvalboot ontwikkeld. Deze elektrische boot 

wordt dusdanig ingericht dat deze ook voor de bevoorrading kan worden ingezet.  Tenslotte wordt 

er op lange termijn rekening gehouden met een eventuele derde boot. 

Bij dit alles verdient de manier waarop de gemeente zich met de Bierboot beweegt op de 

vervoermarkt speciale aandacht. 

 

Nieuwe projecten door / samen met bedrijfsleven 

3D. In het Praktijkexperiment Stedelijke Distributie wordt getest hoe de tijd waarbinnen in praktijk kan 

worden bevoorraad kan worden vergroot. In Amersfoort wordt de regelgeving voor deelnemende 

bedrijven verruimd (ruimere venstertijden). In Utrecht wordt binnen de bestaande regelgeving 

getracht de mogelijkheden te vergroten (beter benutten van de vroege uren in overleg met de 

ontvangende partij). Beide situaties worden gemonitord en vergeleken. 

3E. Bevoorradingsservices zoals Binnenstadsservice.nl proberen efficiëntere bevoorrading te bereiken 

door in te spelen op de behoeften van de ontvangende winkeliers en horeca-exploitanten. Dit wijkt 

af van de werkwijze van bijvoorbeeld stadsdistributiecentra die zich richten op vervoerders en 

verladers. De haalbaarheid van bevoorradingsservices in Utrecht is inmiddels onderzocht en 

Binnenstadsservice.nl heeft ene Utrechtse vestiging geopend. 

3F. In veel winkelgebieden is (een vorm van) centrummanagement ingesteld. Bevoorrading hoort tot nu 

toe veelal niet tot het werkgebied van het centrummanagement, terwijl een centrummanager een 

cruciale rol kan spelen bij de toepassing van efficiënte bevoorradingsoplossingen. Er komt een 

pilot met bevoorrading als onderdeel van centrummanagement. Op basis van de uitkomsten van de 

pilot krijgt bevoorrading een structurele plek in (winkel)centrummanagement in Utrecht. 

3G. De planontwikkeling in het Stationsgebied wordt steeds concreter. Hierdoor worden ook de 

uitdagingen voor de bevoorrading meer tastbaar. In een verkenning samen met de ontwikkelende 

partners van het Stationsgebied worden de mogelijkheden voor logistieke verbetering, onder meer 

door samenwerking, in beeld gebracht en uitgewerkt tot een actieplan.  

 

Ruimte voor innovatie in het bedrijfsleven 

3H. Voor een aantal winkelgebieden buiten de binnenstad wordt een bevoorradingsonderzoek 

uitgevoerd, tegelijk met het onderzoek naar economische effecten van het Actieplan Luchtkwaliteit. 

Dit levert actieplannen op met ideeën voor verbeterde en waar mogelijk innovatieve bevoorrading. 

(Voor winkelcentrum Kanaleneiland is een bevoorradingsonderzoek reeds uitgevoerd. Bij 

voldoende interesse van de bedrijven kunnen ook hier nog vervolgprojecten uit voortkomen.) 
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3.3.3.3.3333    Logistieke innovatie in "Logistieke innovatie in "Logistieke innovatie in "Logistieke innovatie in "nieuwenieuwenieuwenieuwe"""" markten markten markten markten    

Voor simpele pakketen, pallets en rolcontainers en voor vervoer over water zijn inmiddels vele 

logistieke concepten voorhanden. Voor andere markten, die nog inefficiënt bevoorraad worden, is er 

echter behoefte aan vernieuwingen.  

 

Nieuwe projecten gemeente 

3I. De afvalinzameling in de binnenstad loopt niet naar ieders tevredenheid. Dit leidt ook tot 

inefficiënt vervoer. Onderzocht wordt hoe dit kan worden verbeterd, al dan niet in combinatie met 

andere logistieke concepten als de Cargohopper. 

 

Nieuwe projecten door / samen met bedrijfsleven 

3J. Bevoorrading van de horeca gebeurt vaak door kleinere leveranciers en (mede daardoor) voor de 

stad regelmatig inefficiënt. Indien winst mogelijk is, wil Utrecht samen met het bedrijfsleven een 

logistiek concept voor de horeca ontwikkelen dat tot meer efficiency leidt, bijvoorbeeld een soort 

Stadsdistributiecentrum voor versproducten. 

 

Ruimte voor innovatie in het bedrijfsleven 

3K. Utrecht reserveert een budget om bedrijven te ondersteunen in haalbaarheidsstudies en in 

opstartfases van innovatieve bevoorradingsconcepten die leiden tot schoner en slimmer 

goederenvervoer.  

 

 

3.3.3.3.4444    GoederenafleverpuntenGoederenafleverpuntenGoederenafleverpuntenGoederenafleverpunten    

Op goederenafleverpunten kunnen consumenten hun aankopen ophalen. Indien de locatie verstandig 

wordt gekozen leidt dit tot beperking van het autoverkeer en mogelijk zelfs tot het tegelijkertijd dienen 

als afleverpunt voor kleine zendingen ten behoeve van winkeliers (bijvoorbeeld buiten venstertijden).  

 

Nieuwe projecten door / samen met bedrijfsleven 

3L. Aangekochte goederen dienen van de winkel naar de consument te worden vervoerd. Om de 

aankopen te kunnen vervoeren komen veel klanten met de auto naar de binnenstad. Als de 

producten buiten de binnenstad kunnen worden opgehaald, scheelt dit autobewegingen van en 

naar het centrum. Zeker als de goederen zelf ook buiten de stad worden opgeslagen. 

Gecombineerd met de toename van e-commerce, het winkelen op internet, kunnen 

goederenuitleverpunten daarom rendabel worden en leiden tot minder vervoerbewegingen. 

3M. Voor e-commerce zijn door logistieke dienstverleners netwerken van goederenuitleverpunten 

opgezet bij met name buurtwinkels. De consument heeft deze methode echter nog onvoldoende 

ontdekt, waardoor de potentiële efficiencywinst niet bereikt wordt. In een proef naar aanleiding van 

een studie van GOVERA wordt met de belangrijkste marktpartijen getest of door betere 

campagnes, vergroting van het aantal ophaallocaties en introductie van prijsvoordelen het gebruik 

een impuls kan krijgen. Indien dit succesvol is, zullen de marktpartijen dit naar verwachting 

structureel gaan toepassen. 
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4. 4. 4. 4. GoederenvervoermanagementGoederenvervoermanagementGoederenvervoermanagementGoederenvervoermanagement in parkmanagement in parkmanagement in parkmanagement in parkmanagement    
Op steeds meer bedrijventerreinen en kantorenparken is sprake van beheerconstructies zoals 

parkmanagement. Deze zijn bedoeld om de kwaliteit van het gebied te verhogen en kosten voor 

bedrijven te reduceren, door samenwerking met collega-ondernemers in het gebied. Goederenvervoer 

speelt hier nog nauwelijks een rol in, terwijl onnodig goederenvervoer leidt tot een lagere (ervaring van 

de) kwaliteit van het terrein én inefficiënt goederenvervoer bedrijven geld kost.  

 

OVERZICHT PROJECTEN BINNEN THEMA OVERZICHT PROJECTEN BINNEN THEMA OVERZICHT PROJECTEN BINNEN THEMA OVERZICHT PROJECTEN BINNEN THEMA 4444    

 

Maatregel / projectMaatregel / projectMaatregel / projectMaatregel / project    RealisatieRealisatieRealisatieRealisatie    

4A. Goederenvervoermanagement bedrijven-/kantorenterreinen (incl. Stadskantoor) 2011-2012 

4B. Goederenvervoer in milieuvergunningen 2011 

 

Nieuwe projecten 

4A. Bedrijven regelen in het algemeen zelf hun aan- en afvoer van goederen, terwijl samenwerking met 

buurbedrijven tot efficiëntere logistiek, minder vervoersbewegingen en dus minder kosten kan 

leiden. Hetzelfde geldt voor kantoren. De bevoorrading van kantoren leidt niet tot grote 

goederenstromen, maar wel tot veel ritten: veel kleine leveringen zonder coördinatie. Daarom is 

het wenselijk te kijken hoe goederenvervoer onderdeel kan worden van samenwerkingsconstructies 

zoals parkmanagement. 

Verder zal de gemeente vanuit haar voorbeeldfunctie een project opstarten gericht op de 

duurzame bevoorrading van het nieuwe, klimaatneutrale Stadskantoor. 

Dit project (als geheel) is ook onderdeel van het VERDER-project stedelijke distributie. 

4B. Soms leiden eisen in (milieu)vergunningen tot inefficiënt goederenvervoer. Een scan van de 

(milieu)vergunningen in de stad moet de knelpunten in beeld brengen en leiden tot voorstellen ter 

verbetering. 
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5555. . . . Optimale bOptimale bOptimale bOptimale bevoorrading in planontwikkelingevoorrading in planontwikkelingevoorrading in planontwikkelingevoorrading in planontwikkeling    
Hoe eerder er aandacht voor bevoorrading is in plannen, hoe beter het ingepast kan worden en hoe 

minder problemen er achteraf ontstaan. 

 

OVERZICHT PROJECTEN BINNEN THEMA OVERZICHT PROJECTEN BINNEN THEMA OVERZICHT PROJECTEN BINNEN THEMA OVERZICHT PROJECTEN BINNEN THEMA 5555    

 

MaaMaaMaaMaatregel / projecttregel / projecttregel / projecttregel / project    RealisatieRealisatieRealisatieRealisatie    

5A. Vernieuwing Aandachtspuntenlijst Bevoorrading 2010 

 

Lopende activiteiten 

5A. De Aandachtspuntenlijst bevoorrading wordt geactualiseerd. Ook wordt bepaald hoe deze 

aandachtspunten beter in de gemeentelijke planprocessen kunnen worden verankerd. 
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6666. Bouwlogistiek. Bouwlogistiek. Bouwlogistiek. Bouwlogistiek als vast onderdeel van het bouwproces als vast onderdeel van het bouwproces als vast onderdeel van het bouwproces als vast onderdeel van het bouwproces    
Door voldoende aandacht aan bouwlogistiek te besteden, moeten bouwprocessen efficiënter worden en 

hinder voor omgeving en overig verkeer worden beperkt. Grote bouwprojecten verdienen daarbij in 

ieder geval aandacht, maar er kan ook worden gewerkt aan oplossingen waarvan kleine bouwprojecten 

kunnen profiteren. Voor het logistiek functioneren van de omgeving is verder een tijdige en gerichte 

communicatie voor vervoerders noodzakelijk. 

 

OVERZICHT PROJECTEN BINNEN THEMA OVERZICHT PROJECTEN BINNEN THEMA OVERZICHT PROJECTEN BINNEN THEMA OVERZICHT PROJECTEN BINNEN THEMA 6666    

 

Maatregel / projectMaatregel / projectMaatregel / projectMaatregel / project    RealisatieRealisatieRealisatieRealisatie    

6A. Bouwlogistiek Stationsgebied 10/’08-10/’12 

6B. Verkenning lokaal produceren en bouwvervoer over water/spoor 2011 

6C. Communicatie rond bouwprojecten voor vervoerders en verladers 2011 

 

Lopende activiteiten 

6A. De afgelopen jaren is voor het Stationsgebied gewerkt aan bouwlogistieke verbetermogelijkheden. 

Nu de bouwwerkzaamheden gaan beginnen, komt er interesse uit de markt en kunnen de plannen 

in praktijk worden gebracht, zoals de opzet van een bouwconsolidatiecentrum in samenwerking 

met Cargohopper. Zo wordt het Stationsgebied een proeftuin voor bouwlogistiek bij grote 

projecten. Indien succesvol wordt met marktpartijen bepaald hoe de uitkomsten ook bij andere 

bouwprojecten in de stad kunnen worden toegepast. 

Dit project is ook onderdeel van het VERDER-project stedelijke distributie. 

 

Nieuwe projecten 

6B. In het VERDER-project rond stedelijke distributie is geconstateerd dat bouwvervoer over water of 

spoor en het gebruik maken van lokale productiemogelijkheden (bijvoorbeeld een lokale 

betoncentrale) het wegkilometrage in het bouwtransport in theorie moet kunnen verminderen. 

Verkend wordt hoe dit in praktijk kan worden gebracht. 

6C. Goede communicatie rondom bouwprojecten en bijbehorende tijdelijke verkeersmaatregelen is 

essentieel. Voor vervoerders en verladers kan informatie echter op een ander moment nodig zijn 

en in een andere vorm dan voor bewoners, werknemers en bezoekers. Toch wordt dit onderscheid 

niet altijd gemaakt. In een nader te bepalen bouwproject wordt bepaald hoe optimaal op de 

communicatiewensen van vervoerders en verladers kan worden ingespeeld. Dit wordt vervolgens 

vertaald in een handreiking voor andere bouwprojecten. 
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CommunicatieCommunicatieCommunicatieCommunicatie    
  

Bij de communicatie rond het Actieplan Goederenvervoer hanteren wij de volgende uitgangspunten. 

 

1. De rol van de gemeente Utrecht meer benadrukken  

Hoewel Utrecht een (inter)nationaal een voorbeeldfunctie heeft op het gebied van goederenvervoer, 

geniet dit nog weinig bekendheid buiten het vakgebied. Kernboodschap van de gemeente is daarbij: de 

gemeente Utrecht doet veel op het gebied van goederenvervoer, we stimuleren slimmer en innovatief 

goederenvervoer voor een beter leefmilieu en economisch klimaat. Met het Actieplan Goederenvervoer 

bundelt de gemeente al haar initiatieven, brengt meer samenhang in haar beleid en zorgt dat partners 

beter aangesloten zijn bij de organisatie van de goederenstromen in en uit de stad. 

 

2. Een duidelijke samenhang communiceren van projecten die onderdeel zijn van het actieplan 

Het actieplan bestaat uit diverse projecten die zorgen voor een verdere verbetering van 

goederenvervoer ten aanzien van bereikbaarheid, leefklimaat, luchtkwaliteit, energiebezuiniging, 

verkeersveiligheid en het economisch klimaat. Deze worden bij aanvang en realisatie gecommuniceerd 

via websites, wijkberichten, nieuwsbrieven en persberichten. Door bij de afzonderlijke projecten 

duidelijk te maken dat deze onderdeel zijn van een breder programma dat het bovenstaande doel 

heeft, benadrukken we de rol van de gemeente, de bestaande regelgeving en stimulerende 

maatregelen. Dit kan eenvoudigweg door de informatie beter te bundelen en samen te brengen in de 

gemeentelijke communicatiemiddelen, zoals de website. Het maakt het voor de verschillende 

doelgroepen (bewoners, transporteurs en ondernemers) makkelijker om beleid en resultaten te zien, 

hen snel te informeren en met de juiste personen en afdelingen in contact te brengen. 

 

Voor de uitwerking van communicatie rond van het actieplan zal een apart communicatieplan worden 

gemaakt met hierin nader omschreven strategie, kernboodschap, doelgroepen en actieplanning. 
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OrganisatieOrganisatieOrganisatieOrganisatie    
Interne organisatie gemeenteInterne organisatie gemeenteInterne organisatie gemeenteInterne organisatie gemeente    

Het Actieplan Goederenvervoer is opgesteld in samenwerking tussen het programma Bereikbaarheid & 

Luchtkwaliteit en de afdeling Verkeer & Vervoer van de gemeente Utrecht. Ook bij de uitvoering en bij 

latere herzieningen van het actieplan zullen deze twee afdelingen aan de basis staan. 

 

Het programma Bereikbaarheid & Luchtkwaliteit, in het bijzonder de programmamanager 

goederenvervoer, zal opdrachtgever zijn voor de uitvoering van het actieplan en bewaakt de voortgang 

(tijd, budget, kwaliteit, etc). Ook de algemene communicatie over het programma – aanvullend op 

eventuele projectcommunicatie, vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het programma 

Bereikbaarheid & Luchtkwaliteit. 

 

De afdeling Verkeer & Vervoer, in het bijzonder de beleidsadviseurs goederenvervoer, bewaken de 

inhoudelijke samenhang in het programma. 

 

Per project wordt een projectleider aangewezen en waar nodig projectmedewerkers. Deze kunnen uit 

verschillende onderdelen van het gemeentelijk apparaat komen, afhankelijk van de focus van het 

project en de benodigde expertise. 

 

Betrokkenheid bedrijfslevenBetrokkenheid bedrijfslevenBetrokkenheid bedrijfslevenBetrokkenheid bedrijfsleven    

In het goederenvervoer is het bedrijfsleven uiteindelijk altijd verantwoordelijk voor uitvoering en 

toepassing in de praktijk. Daarom is hun betrokkenheid bij de projecten van dit actieplan essentieel. 

Bovendien leert de ervaring dat goederenvervoerprojecten beter worden en het draagvlak breder als het 

bedrijfsleven vanaf het begin heeft kunnen meedenken en -werken. Concreet krijgt de betrokkenheid 

langs twee lijnen vorm: 

• In individuele projecten wordt het bedrijfsleven zo veel mogelijk direct betrokken, bijvoorbeeld 

in de projectgroep, een klankbordgroep of middels interviews / enquêtes. Afhankelijk van het 

abstractieniveau van het project kunnen individuele bedrijven worden benaderd, of 

vertegenwoordigers van belangenorganisaties. 

• De CABU2, de commissie die door het college van B&W van Utrecht is ingesteld om gevraagd en 

ongevraagd te adviseren over de bevoorrading van Utrecht, wordt betrokken bij de invulling en 

voortgang van het Actieplan als geheel. In voorkomende gevallen kan voor individuele 

projecten formeel advies worden ingewonnen. 

                                                   
2 De CABU bestaat uit vertegenwoordigers van KvK Midden-Nederland, TLN, EVO, KNV, ondernemersvereniging 

Centrum Utrecht, VNO-NCW en de gemeente Utrecht. 
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PlanningPlanningPlanningPlanning    
 

Hieronder is de totaalplanning van het Actieplan Goederenvervoer samengevat. 

 

Maatregel / projectMaatregel / projectMaatregel / projectMaatregel / project    RealisatieRealisatieRealisatieRealisatie    

1A. Op peil brengen kwaliteit van Kwaliteitsnet Goederenvervoer 2010-2013 

1B. Verdiepen havens Lage Weide 2007-2012 

1C. Toe-/ doorlatingsbeleid voetgangersgebied en knips Na 10/’10 

1D. Bevoorradingsplan Stationsgebied 2010-2011 

1E.  Tovergroen NRU 2011-2012 

1F. Verbetering informatievoorziening Kwaliteitsnet 2011 

1G. Routegeleiding op basis van actuele milieusituatie 09’/10-10/’12 

1H. Uniformering regelgeving: check voertuigbeperkingen binnenstad 2011 

1I. Verruimen venstertijden 01/’10-12/’10 

1J. Impuls afsluitsysteem binnenstad 2011-2012 

1K. Convenant PHL-laan 2010-2011 

1L. Verkenning vrachtwagenparkeerplaats / ontkoppelpunt 2010-2011 

1M. Spiegelafstelplaatsen 2011 

1N. Bereikbaarheidsmaatregelen Lage Weide en Cartesiusweg 2011-2012 

2A. Onderzoek regionale containerdistributie over water 2010 

2B. Onderzoek verladerssamenwerking / logistieke innovatie 2011 

2C/3K. Begeleiding schone, slimme voertuigen en logistieke concepten 2010-2015 

2D. Multimodaal knooppunt Lage Weide: uitvoeringsprojecten 2011-2013 

3A. Milieuzone vrachtauto’s  en milieumaatregelen bestelauto's 2006-2013 

3B. Stimulerende maatregelen extra schoon en stil vrachtverkeer 10/’08-10/’12 

3C. Stadsdistributie per boot 

- marktverkenning 

- zero emission afvalboot 

- 3e boot 

 

10/’08-10/’12 

2010-2011 

Na 2012 

3D. Praktijkexperiment stedelijke distributie incl. dagranddistributie 06/’09-06/’11 

3E. Stimuleren bevoorradingsservice 07/’09-04/’10 

3F. Bevoorrading in (winkel)centrummanagement 2011-2012 

3G. Logistieke samenwerking in het Stationsgebied 10/’10-10/’11 
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Maatregel / projectMaatregel / projectMaatregel / projectMaatregel / project    RealisatieRealisatieRealisatieRealisatie    

3H. Bevoorrading overige winkelgebieden 

- onderzoek 

- actieplannen 

 

01/’10-10/’10 

Vanaf 10/’10 

3I. Verbeterde bundeling in afvalinzameling 2011 

3J. Stadsdistributiecentrum voor versproducten 07/’10-10/’12 

3K/2C. Begeleiding schone, slimme voertuigen en logistieke concepten 2010-2012 

3L. Goederenuitleverpunten bij P+R terreinen 10/’09-10/’12 

3M. E-commerce: Goederenuitleverpunten in de wijk 09/’10-12/’11 

4A. Goederenvervoermanagement bedrijven-/kantorenterreinen (incl. Stadskantoor) 2011-2012 

4B. Goederenvervoer in milieuvergunningen 2011 

5A. Vernieuwing Aandachtspuntenlijst Bevoorrading 2010 

6A. Bouwlogistiek Stationsgebied 10/’08-10/’12 

6B. Verkenning lokaal produceren en bouwvervoer over water/spoor 2011 

6C. Communicatie rond bouwprojecten voor vervoerders en verladers 2011 

Inschatting effecten en verkenning aanvullende projecten CO2–reductie en 

energiebesparing 
2010 

Monitoring 2012 2012 
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FinanciënFinanciënFinanciënFinanciën    
Het Actieplan Goederenvervoer (APGVV) heeft een eigen budget van € 5 mln, conform het Actieplan 

Luchtkwaliteit Utrecht. Voor de projecten in het Actieplan wordt echter ook gebruik gemaakt van 

andere financieringsbronnen, bronnen binnen de gemeente (Bevoorradingsplan Binnenstad; 

Havendienst; Stationsgebied; andere onderdelen van het ALU) en daarbuiten (VERDER, regio, provincie, 

Europese subsidies via met name het CIVITAS-programma). Daarnaast kan worden gebruik gemaakt 

van het prijzengeld van de Award Stedelijke Distributie 2009.  

 

In onderstaande tabel is weergegeven hoe de verschillende projecten in dit actieplan zullen worden 

gefinancierd. De in de kolom voor APGVV genoemde bedragen worden bij vaststelling van dit actieplan 

vrijgevraagd. Overigens wordt erop ingezet om waar mogelijk extra externe financiering aan te boren. 

 

 

Project / maatregelProject / maatregelProject / maatregelProject / maatregel    KostenKostenKostenKosten    
T.l.v. T.l.v. T.l.v. T.l.v. 

APGVVAPGVVAPGVVAPGVV    
VoorzieneVoorzieneVoorzieneVoorziene andere dekkingsbronnen  andere dekkingsbronnen  andere dekkingsbronnen  andere dekkingsbronnen     

1A. Op peil brengen kwaliteit van Kwaliteitsnet 

Goederenvervoer 
6.0006.0006.0006.000    6.0006.0006.0006.000      

1B. Verdiepen havens Lage Weide 14.600.00014.600.00014.600.00014.600.000    0000    14.600.000 
Verschillende bronnen in 

gemeente en regio 

1C. Toe-/ doorlatingsbeleid voetgangersgebied en 

knips 
100.000100.000100.000100.000    100.000100.000100.000100.000      

1D. Bevoorradingsplan Stationsgebied 70.00070.00070.00070.000    0000    70.000 Stationsgebied 

1E. Tovergroen NRU 100.000100.000100.000100.000    100.000100.000100.000100.000      

1F. Verbetering informatievoorziening Kwaliteitsnet 74.00074.00074.00074.000    0000    74.000 Bevoorradingsplan 

1G. Routegeleiding o.b.v. actuele milieusituatie 196.000 *196.000 *196.000 *196.000 *    89.00089.00089.00089.000    107.000 CIVITAS 

1H. Uniformering regelgeving: check 

voertuigbeperkingen binnenstad 
30.00030.00030.00030.000    0000    30.000 Bevoorradingsplan 

1I. Verruimen venstertijden 20.00020.00020.00020.000    20.00020.00020.00020.000      

1J. Impuls afsluitsysteem binnenstad 1.1.1.1.116116116116.000.000.000.000    1.1.1.1.116116116116.000.000.000.000      

1K. Convenant PHL-laan 50.00050.00050.00050.000    50.00050.00050.00050.000      

1L. Verkenning vrachtwagenparkeerplaats / logistiek 

ontkoppelpunt 
11110.0000.0000.0000.000    0000    10.000 Gebiedsontwikk. LW 

1M. Spiegelafstelplaatsen 40.00040.00040.00040.000    40.00040.00040.00040.000      

1N. Bereikbaarheidsmaatregelen Lage Weide en 

Cartesiusweg 
200.000200.000200.000200.000    200.000200.000200.000200.000      

2A. Onderzoek regionale containerdistributie over water 40.00040.00040.00040.000    0000    40.000 Award sted. distr.  

2B. Onderzoek verladerssamenwerking / logistieke 

innovatie  
30.00030.00030.00030.000    30.00030.00030.00030.000      

2C/3K. Begeleiding schone, slimme voertuigen en 

logistieke concepten 
500.000500.000500.000500.000    500.000500.000500.000500.000      

2D. Multimodaal knooppunt Lage Weide: 

uitvoeringsprojecten 
666600.00000.00000.00000.000    666600.00000.00000.00000.000      

3A. Milieuzone vrachtauto’s  en milieumaatregelen 

bestelauto's 
1.220.0001.220.0001.220.0001.220.000    0000    1.220.000 ALU 

3B. Stimulerende maatregelen extra schoon en stil 

vrachtverkeer 
196.000 *196.000 *196.000 *196.000 *    69.00069.00069.00069.000    

107.000 

20.000 

CIVITAS 

VERDER 
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Project / maatregelProject / maatregelProject / maatregelProject / maatregel    KostenKostenKostenKosten    
T.l.v. T.l.v. T.l.v. T.l.v. 

APGVVAPGVVAPGVVAPGVV    
VoorzieneVoorzieneVoorzieneVoorziene andere dekkingsbronnen  andere dekkingsbronnen  andere dekkingsbronnen  andere dekkingsbronnen     

3C. Stadsdistributie per boot: 

marktverkenning 
196.000 *196.000 *196.000 *196.000 *    39.00039.00039.00039.000    

107.000 

50.000 

CIVITAS 

VERDER 

3C. Stadsdistributie per boot: 

zero emission afvalboot  
600.000600.000600.000600.000    200.000 200.000 200.000 200.000     

200.000 

200.000 

Havendienst (exploit.) 

Regio/provincie 

3C. Stadsdistributie per boot: 

3e boot 
600.000600.000600.000600.000    200.000200.000200.000200.000    400.000 

Exploitatie en externe 

financiering 

3D. Praktijkexperiment stedelijke distributie (incl. 

dagranddistributie) 
80.00080.00080.00080.000    5.0005.0005.0005.000    75.000 

Ministerie EZ (via gem. 

Amersfoort) 

3E. Haalbaarheid bevoorradingsservice 25.00025.00025.00025.000    25.00025.00025.00025.000      

3F. Bevoorrading in (winkel)centrummanagement 50.00050.00050.00050.000    50.00050.00050.00050.000      

3G. Logistieke samenwerking in het Stationsgebied 50.00050.00050.00050.000    20.00020.00020.00020.000    30.000 Stationsgebied 

3H. Bevoorrading overige winkelgebieden: onderzoek 70.00070.00070.00070.000    70.00070.00070.00070.000      

3H. Bevoorrading overige winkelgebieden: uitvoering 300.000300.000300.000300.000    300.000300.000300.000300.000      

3I. Verbeterde bundeling in afvalinzameling 22220.0000.0000.0000.000    0000    20.000 VERDER 

3J. Stadsdistributiecentrum voor versproducten 246.000 *246.000 *246.000 *246.000 *    69.00069.00069.00069.000    

107.000 

50.000 

20.000 

CIVITAS 

Award Sted. distr. 

GOVERA 

3L. Goederenuitleverpunten bij P+R terreinen 196.000 *196.000 *196.000 *196.000 *    89.00089.00089.00089.000    107.000 CIVITAS 

3M. E-commerce: Goederenuitleverpunten in de wijk 30.00030.00030.00030.000    30.00030.00030.00030.000      

4A. Goederenvervoermanagement bedrijven-

/kantorenterreinen (incl. Stadskantoor) 
70.00070.00070.00070.000    20.00020.00020.00020.000    

30.000 

20.000 

VERDER 

Stationsgebied 

4B. Goederenvervoer in milieuvergunningen 15.00015.00015.00015.000    15.00015.00015.00015.000      

5A. Vernieuwing Aandachtspuntenlijst Bevoorrading 10.00010.00010.00010.000    10.00010.00010.00010.000      

6A. Bouwlogistiek Stationsgebied 212.000 *212.000 *212.000 *212.000 *    0000    

115.000 

67.000 

30.000 

CIVITAS 

Stationsgebied 

VERDER 

6B. Verkenning lokaal produceren en bouwvervoer over 

water/spoor 
20.00020.00020.00020.000    0000    20.000 VERDER 

6C. Communicatie bouwprojecten voor vervoerders en 

verladers 
30.00030.00030.00030.000    30.00030.00030.00030.000      

Inschatting effecten en verkenning aanvullende 

projecten CO2–reductie en energiebesparing 
101010100.0000.0000.0000.000        100.000 Energieplan 

Monitoring 2012 50.00050.00050.00050.000    50.00050.00050.00050.000      

Projectmanagement en –communicatie (5 jr) 500.000500.000500.000500.000    500.000500.000500.000500.000      

Totaal kostenTotaal kostenTotaal kostenTotaal kosten    22223333....026026026026.000.000.000.000    4444....646464640000.000.000.000.000      

 

* Bij CIVITAS-projecten is het maximumbudget aangegeven zoals in contracten met de EU is 

afgesproken. Werkelijke kosten zullen in een aantal gevallen in praktijk lager uitvallen. 
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Bijlage 1: Kwaliteitsnet GoederenveBijlage 1: Kwaliteitsnet GoederenveBijlage 1: Kwaliteitsnet GoederenveBijlage 1: Kwaliteitsnet Goederenvervoer in Utrecht rvoer in Utrecht rvoer in Utrecht rvoer in Utrecht     
 

Wegen binnen gemeente Utrecht

Kwaliteitsnet Goederenvervoer Utrecht

Legenda

GOVERA Net

Kerngebied

Logistieke routes I

Logistieke routes II


