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Geachte leden,
Uw kenmerk

Graag informeren wij u over het volgende onderwerp:
Resultaten van het Samenwerkingsproject Expertpool Stadslogistiek
(SPES)-onderzoek stadslogistiek Noord-Holland Noord
Inleiding
Om de stadslogistiek efficiënter te maken en te verduurzamen zijn
overheid en bedrijfsleven sinds 2014 aan de slag met de Green Deal
Zero-Emissie Stadslogistiek. In het Klimaatakkoord van 2019 hebben
Rijk, provincies, gemeenten, bedrijfsleven en maatschappelijke
organisaties afgesproken dat er in 2025 30-40 zero-emissiezones zijn
voor stadslogistiek in de grotere gemeenten. Gemeenten bepalen zelf
of dergelijke zones ingevoerd worden. Gemeenten en regio’s kunnen
daarin ondersteund worden met onderzoeksgelden van het Rijk. Dit
gebeurt in het kader van het Samenwerkingsproject Expertpool
Stadslogistiek (SPES). In 2021 en 2022 hebben wij die gelden benut om
een onderzoek uit te laten voeren naar stadslogistiek in Noord-Holland
Noord. Dit onderzoek betreft een actie uit de op 4 april 2022 door u
vastgestelde Agenda Slimme en Schone Logistiek. Daarom sturen wij u
dit onderzoek ter kennisneming toe.
Resultaten en vervolgactie
Het onderzoek heeft inzichtelijk gemaakt hoe groot de stadslogistieke
sector is, waar per gemeente kansen liggen om maatregelen te nemen
voor efficiëntere en duurzamere stadslogistiek, en welke maatregelen
regionaal opgepakt moeten worden. Er zijn duidelijke kansen om
stappen naar efficiëntere stadslogistiek te realiseren volgens de
onderzoekers. Op pagina 46 van het onderzoek is een overzichtstabel
te vinden.
Deze resultaten worden meegenomen in het opstellen van de Regionale
Uitvoeringsagenda Stadslogistiek Noord-Holland. Deze agenda stellen
we samen op met de Vervoerregio Amsterdam en de Amsterdam
Economie Board, bedrijfsleven en gemeenten. De agenda betreft niet
alleen een actie uit de Agenda Slimme en Schone Logistiek en maar past
ook binnen de opgaven van het Regionaal Mobiliteitsprogramma Noord-

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143

Houtplein 33
2012 DE Haarlem
www.noord-holland.nl
Kvk-nummer 34362354
Btw-nummer NL.0010.03.1 24.B.08

2 I2

1835695/1838382

Holland en Flevoland en het Platform Smart Mobility MRA. Deze
uitvoeringsagenda wordt opgesteld om de landelijke uitvoeringsagenda
stadslogistiek naar de regio te vertalen, nieuwe afspraken te maken om
kansen te benutten, en te zorgen voor een gelijk en overzichtelijk
speelveld voor bedrijven in de transitie naar zero-emissie stadslogistiek.
Tot slot
Het doel is om eind 2022 een door publieke en private partijen
gedragen Regionale Uitvoeringsagenda Stadslogistiek Noord-Holland te
hebben.
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