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Tabel 1: Additionele informatie Data Flow voorontwerp ITS

Actoren

Input

Vervoerder
- Conventioneel

1.

Ontvangen
Informatie

“Aankomstcall”
a. Voertuiggegevens
b. Vrachtgegevens
c. Voertuigpositie
d. Bestemming

1.
2.
3.
4.

“Aankomstcall”
e. Voertuiggegevens
f. Voertuigpositie
g. Bestemming

1.

1.
2.
3.

Venstertijden
Voertuigrestricties
Transportroutes

1.

- Wegbeheerder

1.

Actuele
verkeersinformatie

Detailhandel

1.
2.

Openingstijden
Beschikbaarheid
personeel

- Geld- en waarden

Gemeente
- Beleidsmaker

1.

Tabel 1: Additionele informatie Data Flow voorontwerp ITS

Via medium

ITS-Functie

1.

1.

Toelatingstatus
Route-information
Reistijd
Aankomsttijd

2.

Boordcomputer (fleet &
freightmanagement)
On-board navigatiesysteem

Inzicht bevoorradingspieken (optioneel)
Ladingsgraad transporteurs (optioneel)

1.

Database

1.

Data aankomst/vertrek
transporteurs

1.

Database

1.

Aankomsttijd

1.

Mobiele telefoon (SMS)

2.
3.
4.

2.

Toelatingstatus (ontheffing/
TSP)
Route-information
Reistijd
Aankomsttijd

2.

Fleet & freightcontrol
GPS Fleet Tracking

1.
2.
3.
4.

Electronic permission
Route-information
Transit Priority Signal
Hold-up-Transit

1.

Telecommunicatie
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Vragenlijst

•

Interviews gemeenten:

•

o
o
o
o
o
o
o
Tabel

•
•
•

•
•

•
•

•

Gemeente Amsterdam
Gemeente ’s Hertogenbosch
Gemeente Eindhoven
Gemeente Enschede
Gemeente Groningen
Gemeente Utrecht
Stichting Binnenstadsmanagement Arnhem (SBA)
2: Analyse interviews gemeenten

Interviews detailhandel:
o Heuvel Galerie Eindhoven
o Jan de Lange Herenmode
Tabel 3: Analyse interviews detailhandel
Interviews eigen vervoerders:
o Albert Heijn B.V.
o C&A Nederland
o Hunkemöller
o Intres International Retail Support
o Vroom & Dreesmann Warenhuizen B.V.
Tabel 4: Analyse interviews vervoerders
Interviews onafhankelijke vervoersbedrijven:
o DeliXL
o Grolsch Bierbrouwerij Nederland B.V.
o Jan de Rijk Logistics
o Sterkoeriers B.V.
o Group 4 Securicor
Tabel 5: Analyse interviews vervoerders
Interviews overige:
o Commissie Stedelijke Distributie (CSD)
o EVO
o Platform Detailhandel Nederland (PND)
o Rotterdam School of Management (RSM)
Tabel 6: Analyse interviews overige

Vragenlijst ITS-SD
Kort:
Het interview betreft ongeveer een 20-tal vragen over de bevoorrading van de binnensteden. De
helft van deze vragen is gericht op uw ervaring met/in de stedelijke distributie. De overige tien
vragen betreffen specifieke vragen over de ITS-SD, zoals u in de inleiding heeft kunnen lezen. De
vragen vormen een richtlijn voor het verloop van dit gesprek, maar de intentie is niet een “gesloten
gesprek” te creëren.
Algemeen:
1.

Naam:

……

2.

Positie:

……

3.

Branche:

4.

Actief in branche:

0
0

Vervoerders
- Conventioneel
- Geld- en waarden

0

Gemeente /Overheid

0
0

Detailhandel
Anders……

…… jaar

Huidige situatie:
5.

Herkent u de problematiek?

6.

Wat zijn uw
binnensteden?

7.

Hebben de genomen maatregelen naar uw inziens nut, gezien de doelstelling waarmee ze
ingevoerd zijn?

8.

Denkt u dat er alternatieve mogelijkheden zijn? Welke?

9.

Hoe verloopt de afstemming momenteel tussen de partijen?

eigen

ervaringen

en

instellingen

betreffende

de

bevoorrading

van

de

10. Welke informatie ontvangt u daarbij en op welke wijze?
11. Over welke data beschikt u?
< specifiek vervoerders >
1. Hoe groot is de beladingsgraad?
2. Zijn daar nog voordelen in het behalen?
3. Inzet van transport, denkt u dat het aantal kleinere voertuigen (bestelauto’s) hierdoor
zullen afnemen en vaker groter vrachtwagen ingezet worden?

< specifiek detailhandel >
1. Hoeveel keer per week wordt uw winkel bevoorraad?
2. Komen de leveringen vanaf één distributiecentrum of vanaf meerdere leveranciers?
3. Ontvangt u ook gecombineerde vrachten?
4. Wat zijn de voordelen of wat verwacht u dat de voordelen kunnen zijn bij gecombineerd
leveren?
5. Zijn er vrachten die geprioriteerd moeten worden?
< specifiek gemeente >
1. Welke problemen levert de stedelijke distributie hoofdzakelijk op in uw gemeente?
2. Welke factoren zijn, in uw ogen, de meest kritieke voor de problematiek omtrent de
stedelijke distributie (het aantal, het soort en de beladingsgraad van het voertuig)?
3. Denkt u dat afstemming met buurtgemeente/deelgebieden het probleem gereduceerd kan
worden?

Intelligente Transport Systeem- Stedelijke Distributie (ITS-SD):
12. Wat is uw verwachting van de ITS-applicatie (gaat het werken)?
13. Welke voordelen verwacht u te kunnen behalen mocht de ITS-SD worden geïmplementeerd?
14. Welke problemen verwacht u bij de ITS-SD?
15. Wie moet het systeem gaan leiden, bewerking van data uit database (in dit scenario de
wegbeheerder!) ?
16. Welke partij moet de ITS-SD beheren en financieren?
Succescriteria:
17. Is een dergelijk systeem wenselijk?
18. Waar ligt de grens wanneer dit systeem wenselijk is? En wanneer niet?
19. Wanneer wegen de kosten op tegen de baten (effectiviteit)?
20. Additionele informatie door het systeem te verkrijgen (b.v. betrouwbaardere en actuelere
informatie betreffende de verkeerssituatie) is dit mogelijke een compensatie?

Afsluiting:

Vriendelijk bedankt voor uw medewerking

Interviews Gemeenten

Verslag interview stedelijke distributie
Respondent(e):
Positie:
Locatie:
Datum:
Tijdstip:

Dhr. S. Smit
Gemeente Amsterdam, Beleidsmedewerker wegbeheer
Stadhuis Amsterdam, te Amsterdam
20 november 2006
12:00

Geresumeerd de besproken onderwerpen gedurende het interview:
Huidige situatie Amsterdam:
•
De stad Amsterdam is opgesplitst in diverse stadsdelen. De respondent, dhr Smit is
werkzaam bij het stadsdeel Centrum.
•
In het centrum zijn venstertijden van kracht. Deze zijn hoofdzakelijk van toepassing op
voetgangersgebieden en smalle straten (kalverstraat, leidschenplein en de wallen). Dit
verschilt echter per stadsdeel en naargelang het soort ondernemers (winkels/horeca) die
gevestigd zijn in de gebieden.
•
Venstertijden in het centrum lopen van 7:00 – 11:00 uur. Buiten het centrum zijn er
stadsdelen waar de venstertijden tot 14:00 lopen. De afsluiting van de gebieden geschiedt
handmatig en met v-zips.
•
De grootste problemen/ oponthoud in het centrum treedt op tussen de openingstijden van
de detailhandel (8:00) en 10:00 uur.
•
Iedereen heeft gedurende de venstertijden toegang tot de binnenstad. Daar het geen
doorgaande routes betreft blijft overlast van sluipverkeer beperkt. Ook door de chaos met
bevoorradingsverkeer is de doorgang beperkt.
•
Grachten zijn ook geregeld geblokkeerd met bevoorradingsverkeer. Op verschillende locatie
zijn hier speciale laad/loshavens aangelegd. Het aantal laad/loshavens blijft altijd een
heikel punt (te veel voor bewoners of weinig te transporteurs). Er bevinden zich geen
laad/loshavens in voetgangersgebied alleen aan de doorgaande routes.
•
Ook zijn er afspraken met transporteurs om rechts van de weg te laden en lossen, om
doorstoomproblemen te reduceren. Dit in overleg met de politie en wijkregisseurs.
•
Bepaalde straten zijn te druk om in te rijden (Kalverstraat) ook voor eigen
reinigingsvoertuigen. Het beleid is aan de drukte aangepast, door bijvoorbeeld plaatsing
van speciale vuilnisbakken. Ook hebben ze in de Kalverstraat geen paalsystemen maar
borden.
•
Gemeente Amsterdam heeft in de hele binnenstad een transportverbod tot 7,5 ton
ingesteld. Voor voertuigen zwaarder dan 7,5 ton zijn vrachtroutes ingesteld. Deze
voertuigen mogen daar niet van afwijken, met uitzondering van diegene die een ontheffing
hebben.
•
Ontheffingen worden verleend op basis van een viertal ontheffingscriteria, bestaande uit
ladingsgraad (80%, handhaving is niet hard), lengte (max. 10 meter) leeftijd voertuig
(max. 8 jaar indien verhuiswagen 13 jaar) en euronorm 2 als minimum.
•
Ontheffingen niet direct voor laad/losverkeer (ook niet voor transport met vers- producten)
wel taxi (gehandicapten), bewoners en dienstverleningsvoertuigen. Voor geld- en
waardetransport is het niet bekend of er een ontheffing wordt verleend.
•
Verlening van de ontheffing loopt via de afdeling vergunningen. Men dient een
aanvraagformulier te downloaden en in te vullen. Grotendeels van ontheffingscriteria is
hedendaags vermeld op kentekenbewijs. Ontheffingspapier dient achter het raam te
worden geplaatst.
•
Politie handhaaft op 7,5 tons verbod en het hebben van ontheffing, maar nadruk ligt
hoofdzakelijk op ruimtelijke ordening.
•
Ontheffingscriteria worden geregeld overschreden. Op de handhaving wordt meer nadruk
op gelegd in de toekomst.

•
•
•
•
•

Afstemming tussen actoren vindt plaats middels een werkgroep Stedelijke Distributie.
Overleg vindt plaats met transporteurs, brancheorganisatie (EVO, TLN), Kamer van
Koophandel en grote regionale vervoerders (TNT/DHL).
Tijdens het overleg wordt de problematiek/ beleidsvraagstukken omtrent laden/lossen
besproken en hoe deze tegen te gaan. Aanscherping van de ontheffingscriteria van 1996 is
ook voortgekomen uit de gesprekken.
Inventarisatie van grote knelpunten laden/lossen door ondernemers/ vervoerder om te
achterhalen waar eventueel laad/loshavens/stopverbod te realiseren.
Overleg heeft tevens als functie in gesprek te blijven en draagvlak te creëren bij de
partijen.
Ook worden bewoners worden bij de stedelijke distributie betrokken. Participeren niet in
werkgroep, maar hebben middels een enquête hun overlast kenbaar gemaakt. Gemeente
krijgt hiermee inzicht in meer of minder hinder en soorten hinder (geluid, trillingen).

Intelligent Transport Systeem – Stedelijke Distributie:
•
Eerste indruk is dat het belang/voordeel/winst ligt bij de transporteurs en de detailhandel.
Winst is wel te behalen, alleen is het moeilijk de mensen in het bedrijfsleven hiervan te
overtuigen. Daarom benieuwd naar reactie bedrijfsleven.
•
Voor de gemeenten, en in het bijzonder de wegbeheerder is het systeem interessant,
vanwege de mogelijkheid voor handhaving bij het overschrijden van de restrictiegrens.
•
Ook met het vooruitzicht op de toekomstige milieuzonering. In de verschillende stadsdelen
zullen verschillende ontheffingen van kracht zijn. Het handhaven kan nu plaatsvinden via
een centraal ontheffingsysteem.
•
•

•
•
•
•

•
•

Detailhandel en transporteurs zijn directe gebruikers, gemeente levert slechts de input over
verkeersstromen en beleid. Mogelijke een overkoepelde organisatie moet het systeem
leiden. Gemeente heeft wel belang bij betere verkeersstromen, leefbaarheid en veiligheid.
De financiering van het systeem is sterk afhankelijk van welke partijen een probleem
hebben. Partijen kijken naar eigen belangen, wanneer er geen problemen zijn, is er geen
partij die het systeem wil financieren.
Het grootste knelpunt is het aantal transportbewegingen. Door vrachten vanuit de
leverancier te combineren, kan de distributie in de stad efficiënter en met minder
voertuigen laten verlopen.
Gemeente zit niet in het proces om de stedelijke distributie efficiënter te laten verlopen. Dit
betreft meer de bedrijfsvoering van winkelier en transporteur. Doorgaans prefereert men
niet dat de gemeente in bemoeienis komt met de bedrijfsvoering van de onderneming.
Een ander probleem is dat mensen heel moeilijk te bewegen zijn om ruimere te denken
door bijvoorbeeld vrachten uit te stellen of te combineren.
De vraag is ook of de vervoerders bereidt is, zijn het gedrag aan te passen. Beschouwen de
vervoerders de informatie louter als informatie of zet het de voertuigbestuurder ook
daadwerkelijk aan. Door meer informatie te geven kan wel een verandering van het gedrag
worden afgedwongen.
Verwacht wel meer winst te halen uit het afstemmen van transporten. Ook voor de
gemeente, in termen van leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid.
Amsterdam heeft nog geen binnenstedelijk verkeersmanagement voor binnenstad, wel is
de centrale stad (DiVV Dienst Infrastructuur en Verkeer Vervoer) actief met integrale
parkeerverwijssystemen en route/reisinformatiesystemen. De koppeling met de ITS-SD kan
mogelijk een verbetering worden gerealiseerd in de verkeersdoorstroming.

Verslag interview stedelijke distributie
Respondent(e):
Positie:
Locatie:
Datum:
Tijdstip:

Dhr. L. Otters
Gemeente ’s-Hertogenbosch, Beleidsmedewerker afdeling
Stadstoezicht
Stadskantoor ‘s-Hertogenbosch, te ‘s-Hertogenbosch
4 december 2006
14:00

Geresumeerd de besproken onderwerpen gedurende het interview:
Huidige situatie ‘s-Hertogenbosch:
•
De afdeling Stadstoezicht houdt zich in uitvoerende zin bezig met de exploitatie van
parkeervoorzieningen, het toezicht op parkeren en het toezicht op het gebruik van de
openbare ruimte.
•
Gemeente ’s-Hertogenbosch maakt zich sterk en heeft belang bij het economisch
functioneren van binnenstad en het behoud van sterke functies van de binnenstad, zoals de
historische kern van ’s-Hertogenbosch.
•
De detaillist heeft belang bij een prettig winkelklimaat in de binnenstad.
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

’s-Hertogenbosch kende in het verleden problemen door de krappe straten, sinds 2002 is
een lengtebeperking van maximaal 10 meter van kracht. De verwachting was dat deze
maatregel zou leiden tot meerdere vrachtauto’s. Uit de praktijk is gebleken dat dit niet het
geval is.
De gemeente ’s-Hertogenbosch kent verder geen grote problemen. De enige
ongeregeldheden die zich voordoen zijn kleine opstoppingen als gevolg van de afbouw van
de markt. De opstoppingen worden veroorzaakt doordat marktvoertuigen op de busbaan
parkeren. De afbouw vergt hierdoor een logistieke organisatie om de markt van buiten
naar binnen af te breken.
Het is niet wenselijk dat het verkeer op tijdstippen dat er veel publiek aanwezig is, het
publiek gaat hinderen.
Ook heeft er een verschuiving plaats gevonden in de functie van de binnenstad. De
binnenstad heeft meer een recreatieve functie gekregen dan een verblijfsfunctie. Dit heeft
invloed op de openingstijden van de winkels. De openingstijden sluiten hierdoor
onvoldoende aan op de venstertijden, waardoor de effectieve leveringstijd worden verkort.
Het is lastig de detailhandel te prikkelen voor aanpassing van de openingstijden. Door de
keuzevrijheid kan ook de vervoerder geen druk op de detailhandel uitoefenen.
De
vervoerder moet dus rekening houden met de wens van de klant.
Grote winkelketens hebben het logistieke proces beter georganiseerd. Meestal komt het
eigen vervoer vroeger en/of heeft de vervoerder een sleutel van het filiaal.
Voor de gemeente ’s-Hertogenbosch zijn plannen voor het instellen van milieuzonering op
een aantal cruciale plaatsen op binnenring. De hoge concentratie fijn-stof (PM10) daar,
heeft grote invloed op de ontwikkeling van voorziening rondom de stad.
De milieuzonering moet bewerkstelligen dat de leefbaarheid en verblijfskwaliteit
verbeteren, welke direct invloed hebben op het economisch functioneren en de
aantrekkingskracht van de stad.
Dit project wordt uitgevoerd met een aantal grote steden en samen met Rijkswaterstaat
georganiseerd.
In ’s-Hertogenbosch hanteert de gemeente venstertijden van 7:00 uur tot 12:00 uur en
van 18:00 uur tot 20:00 uur. Op koopavonden van 21:00 uur tot 22:00 uur. In één
stadsdeel waar veel horeca gevestigd is gelden tijdens het terrassenseizoen vrijere
venstertijden.
Buiten de venstertijden sluiten automatische piramidepalen op de hoofdradiale naar de
binnenstad toe, het winkelgebied af. Daarnaast staan in een aantal smalle straten nog een
aantal handmatige afsluitingen.
In sommige stadsdelen worden steeds vaker de avondvenstertijden gebruikt. Dit biedt een
goede uitwijkmogelijkheid, wanneer men de ochtendvenstertijden niet kan halen.

•
•

•
•
•
•

•
•
•

Buiten de venstertijden hebben alle versdistributeurs ontheffing voor toelating tot de stad.
Dit betreft ook de drankgroothandels met koeldranken. Versdistributie vindt meestal plaats
in de loop van de middag in verband met controle van het afgeleverde product.
Ook bestaat er een herkenningsregeling voor een tweetal stadsdistributeurs. Voor de
regeling dient te worden voldaan aan de voorwaarde een minimaal aantal pakketten en/of
x aantal adressen.
Vanuit de gemeentelijke instantie is er geen drang voor innovatieve ontwikkelingen, het
huidige systeem functioneert tot op heden naar behoren.
Een reëel alternatief om het aantal voertuigbewegingen in de binnenstad te reduceren is
een opslagdepot te realiseren, waar de vervoerder een zending aflevert en winkelier de
zending komt afhalen. Is meer aan de markt dit te organiseren.
Wel is het wenselijk vanuit het oogpunt van de verlader dat deze invloed krijgen op de
openingstijden.
Om dit te kunnen realiseren, is het een optie om op specifieke leveringstijdstippen te
kunnen bieden. Het is mogelijke aanbestedingen te organiseren, maar de vraag is of dit
realistisch en wenselijk is.
Het centrummanagement (adviesorgaan van het College) is de overkoepelde organisatie
voor veranderingen in de binnenstad.
Vanuit verkeersoptiek vindt maandelijks overleg plaats met zelfstandige ondernemers uit
de binnenstad (ondernemersvereniging). Gedurende het overleg worden zaken besproken
betreffende de binnenstad, zoals leefbaarheid, parkeren en parkeeroverlast.
Voor de grote, complexe vraagstukken vindt overleg plaats met drie partijen. Dit betreffen
de grote winkelketens, de horeca en de kleine zelfstandig detaillisten. De laatstgenoemde
is belangrijk door het afwijkende winkelbestand voor de toeristische cultuurhistorische
functie van de stad.

Intelligent Transport Systeem – Stedelijke Distributie:
•
De ITS-SD moet in het totale logistieke systeem worden opgenomen om een bijdrage te
kunnen leveren aan de efficiency. Vervoerder kan daarmee zijn route afstemmen op de
regelgeving en naar de klant toe.
•
De toegankelijkheid en het gebruik van software dient dan wel uniform te zijn.
•
Mocht het de problemen van de gemeente oplossen, dan kan enigszins flexibiliteit worden
geboden in de regelgeving.
•
Het grote voordeel van het systeem is dat inzicht kan worden verkregen in werkzaamheden
en afgesloten straten in de stad. Ook wanneer er zich calamiteiten voordoen.
•
Vrachtwagens laten wachten is minder wenselijk, maar is een taak van de overheid de
markt te beïnvloeden, aangezien bedrijven snel willen lossen en vertrekken.
•
•
•

•

•

Het systeem is wenselijk als zaken echt gaan stagneren. Eerst zal getracht worden
goedkope alternatieve toe te passen die voordelen kunnen opleveren en een afstemming
realiseren met de leefomgeving.
De gemeente is vrij conservatief in nieuwe ontwikkeling. De gemeente heeft meer de
tendens de vraagstukken betreffende de milieu- en leefbaarheidproblematiek en de
maatschappelijke vraag naar minder regelgeving te beantwoorden.
De gemeente geeft niet de voorkeur aan het systeem. De gemeente prefereert eerder een
stedelijke distributie centrum, nachtdistributie met de benodigde maatregelen of
alternatieve transportsystemen b.v. transporttram.
Het leiden van het systeem is sterk afhankelijk van wie de probleemeigenaar is. Is het
initiatief afkomstig vanuit de markt, dan is de gemeente bereid mee te werken. De
gemeente zal dan optreden als regelgever, handhaver maar ook als faciliteerder om het
economische belang te behartigen.
Kampt de gemeente met een probleem, dan dient zij de regie voor het systeem in handen
te nemen.

•

De financiering voor de ITS-SD dient te worden afgedwongen. Er geldt dan geen
keuzevrijheid, maar een aantal universele spelregels waar opleggingen aan kleven. De
detaillist is eenmaal alleen gefixeerd op het ontvangen van voorraad.

•

De gemeente is ervan overtuigd dat inspanningen in kosten om de ITS-SD te
implementeren, vanuit overheidswegen een voldoende maatschappij effect teweeg moeten
brengen in relatie tot de huidige situatie. Als de problematiek aangepakt kan worden met
de huidige aanpak, waarom dan anders.

•

Baten zijn maatschappelijke effecten, zoals leefbaarheid. Een hogere kwaliteit van de
leefbaarheid zal resulteren in economisch voordeel voor de binnenstad, daar de consument
langer in de binnenstad wilt verblijven.
Op het moment dat het milieu in geding is of de toegangswegen naar de stad dichtslibben,
dan kan een dergelijk instrument worden ingezet, maar tot op heden heeft de gemeente
voldoende speelruimte.

•

Verslag interview stedelijke distributie
Respondent(e):
Positie:
Locatie:
Datum:
Tijdstip:

Mevr. V. Gielen
Gemeente Eindhoven, Waarnemend Hoofd Stadsdeel Centrum,
Dienst Algemene en Publiekszaken
Stadskantoor Eindhoven, te Eindhoven
16 november 2006
11:00

Geresumeerd de besproken onderwerpen gedurende het interview:
Huidige situatie Eindhoven:
•
Gemeente Eindhoven hanteert al 13 jaar een expeditieregime, met als doel het creëren van
een kwalitatief voetgangersgebied/winkelgebied.
•
Het expeditieregime is ingesteld van 7:00 tot 11:00 uur. In deze periode is het gebied
toegankelijk voor iedereen.
•
Na deze periode wordt de binnenstad fysiek afgesloten, door handmatige- en één
automatisch systeem.
•
In algemeenheid functioneert de maatregel goed, gemeente herkent geen grote
knelpunten.
•
Dit is te wijten aan de inrichting/obstakelzone en de breedte van de straten. Het
straatmeubilair bevindt zich aan één zijde van de straat. Dit veroorzaken geen onmogelijke
situaties voor transporteurs, dus geen of weinig oponthoud.
•
Ook is het mogelijk te wijten aan de structuur van de stad Eindhoven. Door de binnenring
en vier/vijftal aangrenzende expeditiestraatjes, is de binnenstad ook buiten de
venstertijden dichtbij te naderen.
•
Ondernemers gevestigd in de expeditiestraat met het automatische systeem ondervinden
wel hinder. Kwaliteit daar is gering door de vele expeditievoertuigen. Ondernemers hebben
gemeente gevraagd het regime op te rekken.
•
•

•

•
•
•

•

•
•

Ontheffingen dienen worden aangevraagd bij de Politie. De ontheffing wordt niet louter op
basis van commercieel/ logistiek oogpunt verleend.
Gemeente hanteert ontheffingslijst met categorie rood, groen en grijs. Rood, geen
ontheffing, betreft de conventionele distributievoertuigen. Groen, wel ontheffing betreft
specifieke distributievoertuigen zoals verstransport en reinigingsvoertuigen. Grijs wordt per
geval bekeken. Geld- en waardetransporten blijven een discussiepunt voor de verlening
van ontheffing.
Gedurende de venstertijden geldt een voertuigrestrictie. Voertuigen met een maximale
lengte van 12 meter zijn toegestaan. Eén uitzondering is gemaakt voor
transportcombinatie van McDonalds. Deze zorgt echter voor de nodige schade. Eindhoven
wil wel actiever op lengtebeperking controleren.
Een concreet alternatief voor venstertijden is moeilijk te benoemen, aangezien de
stedelijke distributie in Eindhoven goed functioneert. Eindhoven beschikt niet over een
georganiseerd distributiecentrum aan de rand van de stad om ladingen te combineren.
Momenteel is het expeditieregime alleen in de ochtend van kracht, mogelijk in de toekomst
ook in de avond. Dit is echter nog in overleg. Een avond- expeditieregime is mogelijk wel
een uitkomst voor bepaalde doelgroep, het gesprek moet dit uitwijzen.
Gemeente Eindhoven heeft periodiek overleg met winkeliers via een werkgroep. Indien er
dringende zaken zijn vindt een gesprek op afroep plaats. Doorgaans worden lopende zaken
besproken zoals bedrijfsafval, evenementen en vandalisme.
Voor de openingstijden zijn de meeste winkeliers niet aanwezig. Ook in de horeca is het
personeel dan afwezig. Toch levert de afwezigheid van het horecapersoneel minder
problemen op. De Horeca is vrij makkelijk in het afgeven van de sleutel aan de leverancier.
Detailhandel is daar wat terughoudend in, vanwege de bedrijfsinvestering in het
winkelassortiment.
Bij eigen vervoerders wordt de aankomst van de lading makkelijker afgestemd. Vooral de
kleiner winkeliers beschikken niet over de positie om druk uitoefenen op aflevertijd van de
vervoerders.
Afstemming met omliggende winkelgebieden ontbreken. De afzonderlijke belangen en
wensen van iedere gemeente openbaren zich hierdoor in problemen voor de transporteur.

•
•
•

Momenteel wordt een tweede kernwinkelgebied (uitbreiding) gerealiseerd aan de zuidzijde
van het huidige kernwinkelgebied. De inrichting van dit winkelgebied bestaat uit enkele
kantoren, winkels, horecagelegenheden en woonobjecten.
Dit winkelgebied krijgt een expeditieregime tot 14:00 uur. Al enige tijd is in dit gebied een
expeditieregime van kracht. Aangezien er geen fysieke afsluiting aanwezig is, is concrete
handhaving lastig. Daarom nu ook een fysieke afsluiting
De gevestigde ondernemers staan positief tegenover dit nieuwe expeditieregime, omdat zij
ook de kwaliteitsverbetering zien in de binnenstad.

Intelligent Transport Systeem – Stedelijke Distributie:
•
De gemeente Eindhoven kent geen grote probleem op het gebied van stedelijke distributie.
Een directe aanleiding voor een dergelijk systeem is er dan ook niet. Dit neemt niet weg
dat de vervoerders geen probleem hebben.
•
De verwachting is wel dat het Intelligent Transport Systeem meerdere mogelijkheden
biedt, die benut dienen te worden. Ook in de toekomst, bijvoorbeeld de milieuzonering.
•

•
•
•
•

ITS-SD
moet
door
gemeente
worden
geleid.
De
gemeente
heeft
grote
verantwoordelijkheid/belang
bij
aspecten
zoals
(verkeers)veilig,
bereikbaarheid
(doorstroming) en leefbaarheid (luchtkwaliteit). Daarnaast heeft de doorstroming ook
invloed op de verkeerafwikkeling buiten de stad.
Ook
bij
invoering
van
een
platform
Stedelijke
distributie
ligt
de
hoofdrol/eindverantwoordingen bij de gemeente.
Ook is het de taak van de gemeente het systeem financieren. Het is een
ondersteuningsmaatregel voor de handhaving van het gemeentelijke beleid (fysiek
regelen).
Gemeente moet dit systeem voorttrekken, omdat de belangen van de detailhandel eerst
eigen zaken betreffen en daarna pas gezamenlijk belangen.
Actieve handhaven middels het systeem is niet wenselijk, omdat dit wrijvingen veroorzaakt
met de andere betrokken actoren.

•

Wanneer de kosten op wegen tegen de baten is een politieke afweging. De verwachting is
dat een dergelijk systeem duur is te realiseren. Het is een vergelijking van de aanlegkosten
van het huidige systeem, het onderhouden ervan en het aantal schadegevallen
(aanrijdingen). Is lastig om daar een harde uitspraak over te doen.

•

Eindhoven is concreet bezig met een informatiesysteem voor de beschikbaarheid van
parkeergelegenheid (verwachting 2007). Extra informatie zoals reistijd die te herleiden is
uit het systeem heeft een grote meerwaarde. Ook eventueel mogelijkheden voor het
integreren van andere technieken, bijvoorbeeld cameratoezicht voor milieuzonering en
snelheidsoverschrijding levert ook een grote meerwaarde.

Verslag interview stedelijke distributie
Respondent(e):
Positie:
Locatie:
Datum:
Tijdstip:

Dhr. W. Salomons
Gemeente Enschede
Stadskantoor Enschede, te Enschede
15 november 2006
13:00

Geresumeerd de besproken onderwerpen gedurende het interview:
Huidige situatie Enschede:
•
Gemeente Enschede beschikt over een aantal ingangen, die toegang bieden tot de stadserf.
Deze ingangen zijn fysiek afgesloten met pollers.
•
Uitgangspunt van het toelatingsbeleid is dat het stadserf tussen 7:00 en 11:00 uur
toegankelijk is voor iedereen. Hoofdzakelijk is dit tijdvenster bestemd voor het
laden/lossen van distributievoertuigen. Parkeren van personenauto’s is dan niet
toegestaan.
•
Vastgestelde maximale lengte is 10 meter. De tonnage bedraagt ongeveer max. 30 ton,
lengte is echter bepaald. Dit om te voorkomen dat transporteur met hun voertuigen klem
komen te zitten.
•
In het toelatingsbeleid, buiten de venstertijden worden alleen de gemachtigde toegelaten
middels een kaart/pas. Deze dienen afgehaald te worden door expediteur,
winkelier/restauranthouder of distributeur.
•
Verlening van ontheffing voor expediteurs is afhankelijk van het transport, bijvoorbeeld
geconditioneerde of verse transporten. Ook bewoners en taxi’’s hebben 24 uur toegang tot
het stadserf.
•
Hulpdiensten beschikken over transponder in de voertuigen. Deze activeren volledig
automatisch de pollers. De bestuurders van de hulpvoertuigen hoeven zelf geen actie te
ondernemen.
•
Het toelatingsbeleid, dus de fysieke afsluiting is ingesteld voor de bereikbaarheid van de
verschillende transporten. Dit toelatingsbeleid is voortgevloeid uit veiligheid- en
leefbaarheidoverwegingen voor consumentenbezoek.
•
•
•

Contact en afstemming met andere partijen, die betrokken zijn in de stedelijke distributie
vinden plaats via een werkgroep binnen de organisatie.
Ook vindt regionaal afstemming plaats tussen de gemeente Enschede, Amelo en Hengelo.
Zijn verschillende Pilots uitgevoerd, onder de naam Pilots Nederland. Venstertijden lopen in
deze regio lopen wel parallel.
De afstemming tussen detailhandel en transporteur, wordt zonder tussenkomst van de
gemeente zelfstandig middels de mobiele telefoon geregeld. Afstemmingen zoals
beschikbaarheid van personeel worden doorgegeven.

Intelligent Transport Systeem – Stedelijke Distributie
•
Een eerste reactie is dat in de huidige stedelijke distributie de uitgangspunten van dit
moment gehanteerd kunnen worden, dit systeem heeft daarop geen grotere bijdrage.
•
Een groot verschil en voordeel zijn de automatische afwikkeling van toelating buiten de
venstertijden, maar daar is een dergelijk systeem te duur voor. Maar levert waarschijnlijk
zeker wel winst op.
•
•
•

Een alternatieve mogelijkheid van het ITS-SD is het scannen van kentekenplaten met
speciale camera’s. Zodoende kunnen controle worden uitgevoerd of het voertuig binnen het
beleid past.
De verwachting is dat binnen 50 jaar heel andere systemen voorhanden zijn, om
maatregelen te treffen voor de veiligheid en leefbaarheid in de binnenstad. Tevens zullen
deze systemen leiden naar andere vormen en methode van stedelijke distributie.
Het centrale systeem van de ITS-SD, maar ook detectie via camera dienen niet geregeld en
beheerd te worden door de gemeente, maar door het Ministerie. Ook zouden
belanghebbende organisatie (EVO/ TLN) hierin een rol moeten spelen. De inzage in de
eigenschappen en de kentekenregistratie van de voertuigen, maken deze partijen
verantwoordelijk voor het systeem.

•
•
•

•

De brancheorganisaties voor de transporteurs zijn nu eenmaal het meest gebaat bij dit
systeem, dus moeten zij het initiatief tonen het systeem te trekken. Daarnaast heeft het
systeem gevolg op de bedrijfsvoering van de expediteur.
De rol van de gemeente is volgend en bestaat alleen uit het meten/handhaven, dus contact
met de database om te kunnen controleren. Dit is echter een complexe manier van
registreren/ contacteren.
Het generen van additionele informatie (reistijd) voor andere (personen/vracht) voertuigen
via de ITS-SD en een stedelijk verkeersmanagement, is wel wenselijk. De methode van
informatie generen is echter niet betrouwbaar, omdat meerder voertuigen nodig zijn voor
een valide reistijd te kunnen bepalen.
Gevraagd wordt, hoe het om te gaan bij niet-fysieke afsluiting, zoals verkeersborden.
Handhaving is mogelijk door de GPS-coordinaten te koppelen aan de locatie van de
afsluiting. Bij overtreding wordt een waarschuwing af gegeven aan de transporteur en
mogelijkerwijs beboet.

Verslag interview stedelijke distributie
Respondent(e):
Positie:
Locatie:
Datum:
Tijdstip:

Dhr. H. Vriens
Gemeente Groningen, Verkeerskundige afdeling V&V
Dienst Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken gemeente
Groningen
30 november 2006
14:00

Geresumeerd de besproken onderwerpen gedurende het interview:
Huidige situatie Groningen:
•
Het verkeerssysteem in het centrum van Groningen bestaat sinds 1978 uit een
sectorensysteem. Het verkeer kan hierbij niet dwars door het centrum rijden, maar moet
via de parkeerring naar een ander deel van het stadshart.
•
Het centrum is de laatste 20 jaar ingericht als verblijfsgebied, waar de auto te gast is.
•
Op basis van de verblijfsfunctie is nadrukkelijk gekeken naar een optimaal functionerend
centrum, juist door de openbare ruimte niet exclusief te maken voor één doelgroep, maar
door een combinatie van gebruik in tijd en ruimte mogelijk te maken. Zo is bijvoorbeeld
laden en lossen op het trottoir toegestaan binnen de venstertijden.
•
De binnenstad is, vanaf de ringweg die aansluit op het landelijke hoofdwegennet, te
bereiken via vijf hoofdroutes. Voor het openbaar vervoer zijn op verschillende van deze
routes “busbanen” gerealiseerd.
•
Hulpvoertuigen, reinigingsdiensten, artsen en het openbaar vervoer, inclusief taxi’s, mogen
gebruik maken van deze “busbanen” omdat ze belangrijk zijn voor het optimaal
functioneren van de binnenstad.
•
Ook het goederenvervoer kan, binnen de venstertijden of met ontheffing gebruik maken
van deze voorziening.
•
Sommige vraagstukken zijn onoplosbaar, hieruit is de regel van vijf ontstaan (het door de
vingers zien). Sommige grote transporten zijn onmogelijk of zo zeldzaam dat ze
automatisch gebruik mogen maken van de voorziening.
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•

De gemeente Groningen hanteert venstertijden van 05:00 uur tot 11:00 uur en van 18:00
uur tot 20:00 uur. Er is een wens om voertuigen ook de gelegenheid te geven om tot 12
uur het centrum uit te rijden.
Venstertijden zijn een groot goed, daar het de botsing tussen twee belangen vermijd.
Enerzijds het belang om goederen snel en efficiënt te lossen op een moment dat er
personeel is en anderzijds de winkelbezoekers, die vanaf 11 uur naar de binnenstad
komen.
Versdistributie en vervoer met een ontheffing, zoals stadsdistributie en marktkooplui,
kunnen op andere tijden bevoorraden of wegrijden.
Ontheffingen zijn van toepassing op hulpvoertuigen, reinigingsdiensten, artsen en het
openbaar vervoer inclusief taxi’s.
(Vers)distributie komt in aanmerking voor een ontheffing, als zij voldoen aan een aantal
criteria. Deze hebben als doel bundeling van goederenstromen en een milieuvriendelijke
vervoerswijze te stimuleren.
Banketbakkers en traiteurs vallen nog niet onder deze categorie. Ondanks het belang van
het op de juiste tijd aanleveren van een kwaliteitproduct is nog geen geschikte oplossing
gevonden voor het overigens beperkte aandeel van deze categorie in de totale
vervoersstroom.
Aan geld- en waardetransporteurs is door de gemeente geen ontheffing verleend. Hiervoor
gelden landelijke afspraken en ontheffingsmogelijkheden.
In het centrum van Groningen staan geen beweegbare palen en ook andere fysieke of
juridische beperkingen zijn er niet. Een van de redenen daarvoor is dat het openbaar
vervoer door het centrum rijdt en systemen met selectieve toegankelijkheid nadelig zijn
voor de dienstregeling.
De hoeveelheid sluipverkeer door de binnenstad is inmiddels drastisch afgenomen
waardoor een afsluiting niet meer noodzakelijk lijkt.
In de gemeente Groningen zijn ook geen restricties ten aanzien van de aslast of
voertuiglengte van kracht.

•
•

•
•
•

De grootste problemen ten aanzien van vertragingen in het goederenvervoer zitten
hoofdzakelijk op het hoofdwegennet. De vertraging in de binnenstad is slechts een fractie
hiervan.
Op vijf dagen in de week is de markt in het centrum. De markt beëindigt om 17:00 uur.
Veel standhouders vertrekken eerder dan 18:00 uur (de huidige venstertijd) Hier is er voor
gekozen om een afspraak te maken over de routes die standhouders mogen volgen na
afloop van de markt.
Echt grote problemen kent Groningen niet op het gebied van bevoorrading, bereikbaarheid
en vertragingen. Veel aspecten zijn bij de herinrichting van de binnenstad aan de orde
geweest en afdoende opgelost.
Er is incidenteel overlast van lawaai door voertuigen en laad- en losactiviteiten (bestrating,
koelmotoren)
Verder zorgen geld –en waardetransporteurs nog wel eens voor bijzondere situaties, omdat
zij een eigen interpretatie hebben ten aanzien van de wijze van stoppen in het belang van
de veiligheid.

Intelligent Transport Systeem – Stedelijke Distributie:
•
Bevoorrading hoort bij het noodzakelijk functioneren van de binnenstad, er bestaat een
analogie tussen openbaar- en goederenvervoer. In die context is een maatregel als
busbaan/ doelgroepstrook lucratiever dan een slim communicatie systeem.
•
Het is discutabel of de ITS-SD daadwerkelijk de distributie efficiënter, veiliger en schoner
kan laten plaatsen vinden, aangezien de grootste problemen (filevorming) op het
hoofdwegennet zitten, gelet op de relatief korte verblijfsduur in het centrum van de stad.
•
Het inzetten en uitproberen van nieuwe communicatiemiddelen in de stedelijke distributie
is een goed initiatief. Stedelijke distributie vergt wel een sterke betrokkenheid van de hele
keten, dus vervoerders, detailhandel en de gemeente als wegbeheerder. Betrokkenheid en
erkenning van elkanders belang zijn wezenlijk voor succes. Heeft men geen geloof in het
systeem dan wordt het ook geen succes.
•

De werking van de ITS-SD is sterk afhankelijk van de stedelijke situatie en problematiek.
Of de ITS-SD daadwerkelijk gaat functioneren en of het wenselijk is nu nog moeilijk te
beoordelen. Theoretisch kan alles, maar feitelijk verloopt de stedelijke distributie in
Groningen goed. Mogelijk is er wel meer uit te halen met een dergelijk systeem.

•

Een overkoepelde organisatie bezet door de verschillende actoren moet het systeem leiden.
Dit om een objectieve balans te creëren. Of deze organisatie ook het systeem moet
financieren is lastig te stellen.

Verslag interview stedelijke distributie
Respondent(e):
Positie:
Locatie:
Datum:
Tijdstip:

Dhr. M. Degenkamp
Gemeente Utrecht
Stadskantoor Utrecht, te Utrecht
23 november 2006
16:00

Geresumeerd de besproken onderwerpen gedurende het interview:
Huidige situatie Utrecht:
•
Utrecht heeft een paar jaar geleden een uniek bevoorradingsplan opgesteld voor de
binnenstad. In het plan zijn eerst de simpele, basale maatregelen gecombineerd,
bestaande
uit
venstertijden,
laad/losplekken,
stadsdistributiecentra
en
een
bewustmakingscampagne voor het bedrijfsleven.
•
Later zijn extra laad/loslocaties en transportroutes naar de binnenstad toe aan het plan
toegevoegd.
•
Door de structuur van Utrecht (5 compartimenten/ lussen met éénrichtingsverkeer) zijn de
routes voorzien van wegbewijzering om het zoekverkeer te beperken. Hierbij geldt dat de
juiste ingang nodig is voor de bereikbaarheid van een bestemming, anders is de
bestemming niet haalbaar vanaf de verbindingsring.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Problemen in de stedelijke distributie zijn door het bevoorradingsplan grotendeels
getackeld.
Kleine problemen zijn er momenteel door laden/lossen op de belangrijkste hoofdtransportroute. Distributieverkeer mag hier op busbaan laden /lossen, waardoor de
doorstroming wordt gehinderd.
Ook is toegestaan op fietspadden te laden/lossen, waardoor de verkeersveiligheid voor de
fietsers in het geding komt.
Luchtkwaliteit is een probleem rondom de ingestelde transportroutes. Gemeente Utrecht
heeft een landelijk convenant afgesloten met 11 andere gemeente voor instellen van
milieuzonering.
Geen inzicht of vrachtverkeer vastloopt door de ingestelde transportroutes en lussen.
Verondersteld wordt dat meestal vaste chauffeurs de stad aanrijden die het gebied kennen.
Een groot deel van binnenstad is goed bereikbaar zonder beperking.
Andere problemen ontslaan momenteel door onhandige ontwerpen van nieuwe stadsdelen
(Leidsche Rijn). Onvoldoende laad/losruimte en toe leidende routes leveren hier een aantal
problemen op.
De meest kritieke factor in de stedelijke distributie is de afstemming tussen ontvanger en
de vervoerder. Veelal ontbreekt deze afstemming, waardoor de effectieve venstertijden
klein zijn.
In het bijzonder de beschikbaarheid van ontvanger. Deze zijn alleen aanwezig tijdens de
openingstijden van de winkel.
De venstertijden in Utrecht lopen van 6:00 – 11:00 en van 18:00 -19:00 en op koopavond
(donderdagavond) van 21:00 – 22:00. Dit is een onderdeel van het bevoorradingsplan.
Nieuw stadsdeel (Leidsche Rijn) valt buiten RVVP, er zijn dus geen venstertijden van
kracht.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

De venstertijden in de avond worden nauwelijks gebruikt. Sporadisch worden in de avond
goederen afgehaald/ afgeleverd. Voor transporteurs is het moeilijk één uurtje in te
plannen. Ook verlaten de meeste winkeliers direct hun winkel na openingstijden.
De venstertijden in de avond zijn hoofdzakelijk geïntroduceerd voor geld- en
waardetransport, voor het ophalen van de kasinhoud bij de grotere ketens.
Ontheffingen in de voetgangersgebieden zijn alleen van toepassing op voertuigen van het
Stadsdistributiecentrum.
Afsluiting van de voetgangersgebieden geschied hoofdzakelijk handmatig. Dit is nog niet
optimaal, daar vervoerders (Stadsdistributiecentrum) geregeld vergeten deze omhoog te
zetten, waardoor de afsluiting te omzeilen zijn.
Dit heeft als nadeel dat de concurrerende positie van het Stadsdistributiecentrum wordt
verminderd.
Voor het gebruik van de busbanen is een ontheffing verleend aan taxi’s en andere
openbaar vervoer. Geld en waardetransporteur hebben geen ontheffing.
De gemeente Utrecht heeft een lengterestrictie op de aangewezen transportroutes binnen
de binnenstad.
De huidige lengterestrictie is 9 meter. Momenteel is een regionaal project gaande om de
regelgeving af te stemmen, tussen Utrecht en 9 omliggende gemeente. Streefpunten
hierbij zijn een lengterestrictie van 10 meter en nachtdistributie waarbij stillere en
schonere voertuigen ontheffing krijgen. Onderzoek naar deze regionale afstemming loopt
nog.
Een andere voertuigrestrictie is een maximum aslast in de binnenstad van 2 ton door de
aanwezige horecakelders
De gemeente Utrecht beschikt over een Stadsdistributiecentrum. Ondanks de 24 uur
ontheffing voor de voertuigen van het Stadsdistributiecentrum, is het aandeel transporten
beperkt.
Het bestaan is hoofdzakelijk te wijten aan de vaste klanten van het
Stadsdistributiecentrum.
Gebruik van Stadsdistributiecentrum kan niet worden afgedwongen, door de vrije
verladers/vervoerskeuze.
Het Stadsdistributiecentrum is niet door de gemeente gesubsidieerd, het gebruik blijft een
initiatief of vrije keuze van de vervoerder.
Als zelfstandige onderneming is een Stadsdistributiecentrum moeilijk instand te houden.
DHL en GLS zijn in Utrecht verantwoordelijk voor het managen van het
Stadsdistributiecentrum.
Voor het verkrijgen van de 24-uur ontheffing, moeten zij voldoen aan het quotum van 100
afleveradressen in de binnenstad. Middels een halfjarigs controle moet deze prestatie
worden aangetoond.
Een andere voorwaarde aan het Stadsdistributiecentrum is dat het gevestigd moet zijn
binnen 10 km van de binnenstad en 5 km van de snelweg.
De bevoorrading van de horeca geschiedt met de bierboot, welke max. 30 trolleys kan
transporteren. De in de kelders gesitueerde horeca kan vanuit de grachten worden
voorzien van drank.
Voordelen van de bierboot zijn beperkt tilwerk en geen beperkingen voor inzet van
drankvoertuigen door ingestelde aslast (2 ton). Bierboot bezorgt tevens geen overlast voor
omwonende.
Overleg
en
uitwisseling
met
ondernemers
vinden
plaats
via
een
bevoorradingsadviescommissie (KBU) en via Platform Binnenstad Utrecht
KBU (bestaande uit vervoerder, verlader en winkeliers) hebben 6 keer per jaar overleg.
Deze officiële adviescommissie van B&W kunnen gevraagd en ongevraagd advies
uitbrengen over bevoorradingsplannen, verkeer en vervoersvraagstukken en over nieuwe
stadsdelen (b.v. Leidsche Rijn).
Het Platform Binnenstad Utrecht bestaat uit meerdere binnenstadondernemers. Overleg
met gemeente vindt ongeveer 8 keer per jaar plaats, onderwerpen zoals stedelijke
distributie, veiligheid en vandalisme worden dan besproken.

Intelligent Transport Systeem – Stedelijke Distributie:
•
Systemen kunnen barrières in de stedelijke distributie weg nemen en het vergroten van de
grip op oplossingen en de verkeersafwikkeling. Door bijvoorbeeld reserveren van
reserveren van laad/losplekken.
•
Systeem is wel afhankelijk van aanwezigheid van winkelier en/of personeel. Dus bij
gelijkblijvende situaties blijft het voordeel beperkt. Het systeem dient dus beschouwd te
worden als een ondersteunend systeem.
•
Detailhandel is bereid aanwezig te zijn, als zij inzicht krijgen wanneer een zending
aankomt. Vergt wel flexibiliteit.
•
Rol van gemeente is vrij momenteel star door instelling van venstertijden, dus wel/niet
worden toegelaten tot de binnenstad. Voor het optimaliseren van het systeem moet de
gemeente mogelijkheden bieden.
•
Een mogelijkheid dit te stimuleren is het distributieverkeer afzonderlijk van overige verkeer
te faciliteren/ te prioriteren, indien zijn een dergelijk systeem hebben geïmplementeerd.
•
Het succes van dit systeem is dus sterk afhankelijk van de medewerking/flexibiliteit van de
verschillende partijen.
•
Ook samenwerking tussen verladers en transporteurs door bundeling van transporten is
wenselijk. Dus een voertuig met een beladingsgraad van 100% voor het inrijden van de
stad en 0% bij uitrijden. Dit is meest optimale voor de stad, is niet per definitie optimaal
voor de vervoerder.
•
•
•
•

De overheid moet het systeem leiden, aangezien zij informatie en toelating tot bepaalde
gebieden moeten verstrekken.
Systeem mogelijk onderbrengen bij regionale verkeerscentrale. Dit is een logische keuze in
verband met de landelijk opkomst en beschikbaarheid van de verkeersinformatie
Voorfinanciering is afkomstig van de gemeente. Dit kan grotendeels gedekt worden door
kleine vergoedingen (procedurekosten) idem bij de aanvraag van ontheffingen.
Of bijvoorbeeld transporteurs abonnementskosten laten betalen. Detailhandel is moeilijk
hierbij te betrekken anders zien zij van het systeem af.

•

Een belangrijke reden om in een dergelijk systeem te investeren is luchtkwaliteit.
Goede afsluiting/ handhaving sluiten extra voertuigverplaatsingen uit. Ook nachtdistributie
in combinatie met schonere en stillere voertuigen leveren additionele baten op. Het is
moeilijk om luchtkwaliteit te beoordelen tegen pure kosten, maar systeem maakt
handhaving eenvoudiger.

•

Het is lastig het omslagpunt aan te geven, wanneer het systeem wenselijk is. Dit is onder
andere afhankelijk van de afname van het aantal voertuigbewegingen. Gemeente als
geheel moet er wel voordeel kunnen halen, in de zin van veiligheid en leefbaarheid.
Informatieverstrekking en koppeling van allerlei aspecten is interessant en zeker in de
toekomst wenselijk.

•

Verslag interview stedelijke distributie
Respondent(e):
Positie:
Locatie:
Datum:
Tijdstip:

Dhr. T. Kronenburg
Stichting Binnenstadsmanagement Arnhem (SBA),
Binnenstadsmanager
Gebouw SBA, te Arnhem
4 december 2006
10:30

Geresumeerd de besproken onderwerpen gedurende het interview:
Perspectief vanuit Stichting Binnenstadsmanagement Arnhem (SBA):
•
Stichting Binnenstadsmanagement Arnhem streeft het doel na het economisch functioneren
van de binnenstad Arnhem te bevorderen. Dit door middel van promoties en projecten.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De overheid heeft de maatregelen getroffen voor de detailhandel in de binnenstad. Deze
ondernemers willen immers een beter winkelklimaat, niet de gemeente.
De winkelier heeft een groot belang bij een schoon en voertuigvrij winkelgebied, echter is
het winkelgebied niet voor de ondernemer, maar voor de consument.
Ook wordt vergeten dat vervoerders rijden voor de klant en niet voor de winkelier.
Consumenten kopen de producten, mocht dit afnemen door een onprettig winkelklimaat,
dan is de vervoerder ook snel uitgewerkt.
De uit de maatregelen voortkomende problematiek is dus niet louter veroorzaakt door de
gemeente, maar is een combinatie tussen ondernemers en gemeente.
Het is belangrijk dat detailhandel wordt bevoorraad. Nog belangrijker is de klant, zonder
klant geen ondernemers.
Het grote problemen is dat elke stad een ander toelatingsbeleid hanteert, dat maakt de
stedelijke distributie complex.
Ook de openingstijden van de zelfstandige detaillist is een probleem. Het is momenteel een
trend om later open te gaan.
Veel pakketdiensten rijden daardoor op een later tijdstip de binnenstad pas in.
De openingstijden van deze winkeliers mogen niet bepalend zijn voor de belevering. De
detaillist wil geld en tijd besparen door vlak voor openingstijd de leverancier te laten
komen. Winkels moeten dan eigenlijk klaar/ingericht zijn.
Daarnaast vormt deze groep, ook voor een grote stroom gedifferentieerd aanbod van
goederen, dus extra voertuigverplaatsingen.
Gemeente Arnhem hanteert venstertijden op maandag van 6:00 uur – 12:00 uur en op de
overige dagen van 6:00 uur - 10:00 uur. Het verlaten/uitrijden van de binnenstad is altijd
mogelijk.
De venstertijden zijn ingesteld om een prettig verblijfsklimaat te creëren door het
vrachtverkeer te scheiden van de bezoekers.
Een groot nadeel van de venstertijden is dat ze zorgen voor een geconcentreerde toevoer
van bevoorradingsverkeer.
Ook heeft de gemeente Arnhem een redelijk ruim ontheffingsbeleid.
Voor de verlening van de ontheffing gebruikt de gemeente passen/kaarten.
De ontheffingen zijn verdeeld in verschillende tijdsbestekken. Veel bewoners hebben
ontheffing tot 12:00 uur, mits zij beschikken over een parkeerplaats.
Horeca- en verstransporten hebben toegang tot de binnenstad tot 14:00 uur.
Gelden
waardetransporten
hebben
een
ontheffing
van
24-uur.
Vanuit
veiligheidsoverwegingen en overvalrisico’s komen deze buiten de vaste tijden en vaak op
andere tijdstippen en andere dagen.
Ook de pakketdiensten mogen 24-uur het winkelgebied betreden. Dit is echter niet gunstig
voor de stad, het is niet consument vriendelijk als een bestelbus door een winkelstraat rijdt
vol met winkelend publiek.
Een aparte groep zijn de storingsdiensten. Door de veelheid aan verschillende
storingsdiensten beschikken zij over een dagontheffing.

•

•

Afschaffing van de venstertijden is geen reëel alternatief. Veel vervoerders trachten een
balans te vinden in de vervoerscapaciteit. Met de venstertijden worden hoofdzakelijk
voertuigen in de ochtend ingezet. In de middag is er enige capaciteit over. Bij afschaffing
van de venstertijden is het mogelijk dat de vervoerders trachten, ongeacht de drukte, toch
het voertuig in te zetten.
Een optie is een integrale afstemming tussen winkeliers en leveranciers. Door de 24-uur
services, leveren veel leveranciers op verschillende leveringsdagen. Afspraken voor op
vaste dagen te bestellen of vervoeren, zou het aantal ritten drastisch reduceren.
Ondernemers zijn weinig flexibel, is dus complex te realiseren.

Intelligent Transport Systeem – Stedelijke Distributie:
•
De verwachting is dat de ITS-SD slechts een kleine tijdwinst kan opleveren, doordat
winkelier paraat staan voor het laden/lossen.
•
Het reduceren van de verblijfstijd van de vrachtvoertuigen in de binnenstad is een
pluspunt.
•
Het beperken of reguleren van het aantal vrachtauto in de stad, levert hierbij fricties op.
•
De ITS-SD biedt wel een hoop mogelijkheden, waardoor grip op het geheel kan worden
gekregen.
•
Ook kan het systeem een verbetering in de communicatie tussen vervoerder en afnemer
bewerkstelligen.
•
Een vereiste is dat het systeem flexibel is, mocht de conventionele transporteur moeten
wachten voor toelating en dan in het bijzonder tegen sluitingstijd van het gebied.
Aangezien de venstertijden een vast gegeven is.
•
In het belang van het winkelklimaat is het noodzakelijk de venstertijden trachten te
handhaven.
•

Momenteel is relatief weinig inzicht in de stedelijke distributie als geheel. Welke
ondernemers en organisatie hierin participeren is vaak niet bekend. Om het
distributieproces te kunnen stroomlijnen, moet het systeem een stap verder kunnen. Het
dient overzicht te hebben over alle belevering om daar een afstemming in te kunnen
realiseren.

•

De leidende rol is weggelegd voor de verlader en de vervoerder, maar voornamelijk bij de
gemeente. Vanuit praktisch oogpunt is het niet handig de detailhandel hierbij te betrekken.
De detailhandel is te individualistisch ingesteld, waardoor zijn te veel kijken welke
voordelen het voor hen oplevert.

•

Financieel moet de ITS-SD gedragen worden door diegene die er voordeel mee gaan
behalen. Direct zal dit de overheid zijn, die door middel van heffingen ook detailhandel er
bij moeten betrekken.
Er dient wel bepaald te worden voor wie het gewin het grootst is, maar uiteindelijk is de
consument of de bedrijven die het systeem gaan betalen.
Belangrijk is wel dat de partijen de voordelen ervan inzien om het systeem te accepteren.
Verafstaande doelen als schonere lucht is voor de meeste ondernemers nog ver weg.

•
•
•

Extra informatie en uitbreiding van mogelijkheden kan zeker een meerwaarde zijn. Het is
wenselijk inzicht te krijgen in de stedelijke afwikkeling en de verblijfstijden van de
voertuigen te verkorten. Dan moet wel een binnenstedelijk verkeersmanagement opgezet
worden. De gegenereerde informatie moet de overheid inzicht geven in de problemen waar
de transporteur ook van profiteren.

Onderwerp interview
Huidige situatie

1. Problematiek

Gemeenten
Amsterdam
• Laden/lossen bij
grachten &
voetgangersgebied
• Laad/loshaven
bezet/ te weinig

Den Bosch

• Geen grote
knelpunten

Eindhoven

• Geen grote
knelpunten, door
stadsinrichting

Enschede

•-

Groningen

• Hoofdwegennet
• Geen grote
problemen

Utrecht

SBA

• Problemen
laden/lossen op
transportroute
• Afname veiligheid
fietser door
laden/lossen op
fietspad
• Luchtkwaliteit
transportroutes

• Overvloed
regels/eisen
• Afwezigheid
detailhandel
• Gedifferentieerd
aanbod goederen

2. Ervaringen

•-

• Huidig beleid
functioneert

• Ondernemers
bewust van nut
• Lastig expeditie in
te passen

•-

•-

•

• Maatregelen voor
detailhandel
• Vervoerders
rijden voor klant
• Nadeel geconcentreerde
bewegingen

3. Nut maatregelen

•-

•-

• Verbetering
kwaliteit in
binnenstad

•-

•-

•

• Noodzakelijk ivm
winkelklimaat

4. Alternatief

•-

5. Afstemming

• Werkgroep
Stedelijke
Distributie

6. Ontvangen informatie

• Problematiek &
knelpunten voor
transporteurs

7. Beschikbare data

• Enquête niet
openbaar

• Opslagdepot
buiten stad
• Vervoerder
invloed op
openingstijden
• Periodiek,
zelfstandige
ondernemers
• Op afroep, alle
ondernemers

• Avondregime

• Ontwikkeling

•-

• Periodiek afgezien
van transporteurs

• Werkgroep
• Afstemming
detailhandel &
transporteur via
telefonie

•-

• Verkeersaspecten
• Complexe
vraagstukken

• Problemen afval &
vandalisme

•

•-

•-

• Zicht op
bevoorrading

•-

•-

•

• Incidenteel
geluidsoverlast
• Rare situaties
Geld- en
waardetransport

• Beperkt gebruik
avonddistributie
• Stadsdistibutiecentrum niet
winstgevend
• Bevoorradingscommissie
• Platform
Binnenstad
Utrecht
• Bevoorradingsplannen, verkeer& vervoersvraagstukken
• Stedelijke
distributie,
veiligheid &
vandalisme
•-

<specifiek gemeente>
1. Specifieke problemen

• Afstemming
winkeliers &
leverancier

•-

•-

••

• Blokkades op
grachten
• Eis
beladingsgraad

• Krappe straten
• Afbouw markt
samen met
busbaan

• Beperkte hinder
expeditiestraten

• Toelaatbaar
gewicht
grachtkelder

•-

• Bereidwilligheid
detailhandel

•-

• Afstemming
vervoerder &
ontvanger
• Afwezigheid
ontvanger

•-

• Regionale
afstemming
Twente
• Venstertijden
lopen parallel

•-

• Onderzoek lopend

•-

• Busbaan/
doelgroepstrook
lucratiever
• Voordelen
afhankelijk
situatie

• Houvast op
oplossingen &
verkeersafwikkeling

• Kleine tijdwinst
• Flexibiliteit vereist
• Afstemmen op
geheel logistiek
systeem
• Mogelijkheden
• Reduceren
verblijfstijd
• Verbetering
communicatie

• Afwezigheid
detailhandel
• Idem bij
afvalinzameling

•-

• Geen

2. Kritieke factoren

• Afwezigheid
detailhandel

3. Afstemming
buurgemeente

• Maatregelen obv
detailhandel en
locatie
• Variërende
ontheffingen per
stadsdelen

•-

• Meeste profijt
transporteurs &
detaillisten

• Afstemmen op
geheel logistiek
systeem
• Flexibiliteit
regelgeving
noodzakelijk

• Beperkt voordeel
bij huidige
venstertijden

• Geen bijdrage
uitgangspunten

•-

• Mogelijkheden
uitbreiding
• Spreiding
verplaatsingen

• Automatisch
toelating/
afwikkeling

• Mogelijkheden

• Reserveren laad/
losplekken
• Prioriteren door
stimuleren

• Wachttijden
transporteurs

• Wrijving partijen
bij handhaving

• Kostbaar
• Genereren extra
informatie niet
betrouwbaar
• Complex voor
registratie

• Verwachten
effecten
twijfelachtig
• Bereidwilligheid
en erkenning
gebruikers

• Bereidwilligheid
gebruikers

• Beperken/
reguleren aantal
vrachtwagens

• Overkoepelende
organisatie

• Gemeente icm
verkeerscentrale

• Gemeente,
verlader &
vervoerder

ITS - SD
8. Verwachting

9. Voordelen

10. Problemen

• Koppeling en
handhaving
toelatingsregime
• Centralisatie van
ontheffingen
• Verplaatsingen
gelijk
• Afstemming taak
detaillist &
transporteur
• Bereidwilligheid
gebruikers

• Coöperatie
gemeenten ,
ministerie &
EVO/TLN
• Brancheorganisaties
(EVO/TLN)

11. Leiden

• Overkoepelende
organisatie

• De probleemeigenaren

• Gemeente

12. Financieren

• De probleemeigenaren

• Oplegging door
universele
spelregels

• Gemeente

13. Wenselijk

•-

• Geen aanleiding

• Geen aanleiding

•-

• Geen aanleiding

14. Omslagpunt

• Afname van
verplaatsingen of
spreiding

• In geding komen
milieu & bereikbaarheid

•-

•-

•-

15. KBA

• Verbetering van
afwikkeling

• Afdoende maatschappelijke
effecten

•-

•-

16. Compensatie

• Bundelen van
zendingen

•-

• Extra informatie
wenselijk

•-

Overall

Neutraal (0)

Tabel 2: Analyse interviews gemeenten

Neutraal (0)

• Realisatiekosten
vs exploitatiekosten
• Extra informatie &
uitbreiding
Positief (+)

Negatief (-)

•

Negatief (-)

• Direct overheid,
abonnement voor
gebruikers
• Bundeling per
stad
• Afname
verplaatsingen
• Toename veilig- &
leefbaarheid
• Toename
luchtkwaliteit
• Handhaving
• Uitbreidingsmogelijkheden
Positief (+)

• Direct overheid,
abonnement voor
gebruikers
• Acceptatie
gebruikers
•-

•• Inzicht in
afwikkeling
Positief (+)

Interviews detailhandel

Verslag interview stedelijke distributie
Respondent(e):
Positie:
Locatie:
Datum:
Tijdstip:

Dhr. H. Elders
Shopping Center Management B.V., Centrum Manager
Winkelcentrum “Heuvel Galerie”, te Eindhoven
7 december 2006
16:00

Geresumeerd de besproken onderwerpen gedurende het interview:
Perspectief vanuit Centrum manager (SCM):
•
De Heuvel Galerie is een winkelobject waarin verschillende kantoren en woningen zijn
gevestigd. Ook beschikt het over een groot muziekcentrum, een casino en een inpandige
parkeergarage.
•
Door de unieke situatie zijn de laad- en loshavens van de Heuvel Galerie 24 uur bereikbaar
voor bevoorrading. De laad- en loshavens aan oostzijde van de Galerie (vestdijk) worden
het meest benut. In 2007 wordt de toegang tot de laad- en loshavens aan de westelijke
zijde (Jan van Lieshoutstraat) afgesloten met een poller.
•
De rol van centrum manager omvat de functies intermediair tussen ondernemers en
eigenaars, het aansturen van facilitypartners en het aantrekken van passanten. Ook is de
centrum manager de contactpersoon met externe partijen, zoals veiligheidinstanties.
•
Daarnaast is de centrum manager vertegenwoordiger voor de gevestigde ondernemers.
Behandelt daarbij vraagstukken als distributie.
•
•
•
•

•

•
•

•
•

Bij de bevoorrading van het winkelcentrum doen zich geen grote problemen voor. Door de
24-uurs bereikbaarheid van de laad- en loshavens vindt de bevoorrading verspreidt in de
tijd plaats.
Door de gesitueerde woningen in de nabijheid van de laad- en loshavens is 7:00 uur een
kritische tijd. Door de vroege levering van versdistributie worden deze genoodzaakt de
motoren uit te zetten om overlast te voorkomen.
Sommige detaillisten, bijvoorbeeld Intertoys beschikken over een nachtsluis, waardoor in
de avond wordt bevoorraad. Het personeel is dan inmiddels weg, maar beveiliging is nog
aanwezig.
Wel ontstaan er geregeld problemen aan westelijke zijde van de galerie (Jan van
Lieshoutstraat). Door de toegang naar de binnenstad worden daar vaak illegaal auto’s
geparkeerd. Dit is niet wenselijk voor het straatbeeld, vandaar dat erin 2007 een poller
wordt geplaatst.
Het winkelcentrum heeft niet te maken met venstertijden. Wel wordt opgemerkt dat
venstertijden voor normale winkelgebieden van bijvoorbeeld 7:00 – 11:00 uur een prima
functie hebben. Het is alleen een handicap dat de meeste detaillisten pas om 9:30 uur of
10:00 uur aanwezig zijn.
In het algemeen is bereikbaarheid een belangrijke kwestie, voornamelijk voor de
transporteurs. Venstertijden zijn nu eenmaal een algemeen feit en transporteurs moeten
het maar regelen om de verzendingen, ondanks de problemen, op tijd af te leveren.
Het is verbazingwekkend dat transporteurs dit laten gebeuren, dat zij slechts tijdens de
effectieve venstertijden te kunnen beleveren. Dit wordt veroorzaakt door de druk op de
loonsom van winkelexploitant en dat de vroege uren het minst interessant zijn voor de
detaillist. Ook de verschuivingen van openingstijden heeft onderling effect op elkaar.
Distributie is geen probleem voor het winkelcentrum, afstemming/contact tussen
detailhandel en transporteur is daardoor niet noodzakelijk.
Er vinden wel gesprekken plaatst met ondernemers in de vorm van een platform, maar
daar wordt de transporteur niet bij betrokken.

Intelligent Transport Systeem – Stedelijke Distributie:
•
Het systeem levert veel mogelijkheden op om de bevoorradingskanalen beter af te
stemmen en te stroomlijnen. Vanuit kennis met de logistiek is het systeem zeker
interessant voor de reguliere detailhandel.
•
Het is echter wel moeilijk de detailhandel mee te krijgen, een voordeel is de optredende
filiaalsering. Door deze centralisatie wordt het eenvoudiger een afstemming daarin te
verwezenlijk.
•
De zelfstandige detaillist is moeilijker beïnvloedbaar, daar hij voor lange tijd dezelfde
functie behoud. Bij grote ketens is veel wisselwerking tussen functies, waardoor men meer
invloed kan uitoefenen.
•
De grootste belemmeringen zitten hoofdzakelijk in het logistieke proces dus bij de
transporteur. Op deze branche richt het systeem zich ook, waardoor daar ook veel
voordelen kunnen worden behaald.
•
•

•
•
•
•

Hedendaags hebben winkeliers geen inzicht in aankomsttijden, maar zelfs als de winkelier
inzicht zou hebben in de aankomsttijd, zal deze niet bereid zijn eerder aanwezig te zijn.
Vaak wordt het personeel bij een zelfstandige detaillist later ingezet, om loonkosten te
besparen. En daarbij zijn verzendingen ook goed te verwerken door voor één persoon, en
veel verzendingen kennen geen tijdsdruk. Voor supermarkten ligt dat weer wel anders, in
verband met omvang, vries- en versproducten.
De druk op de stedelijke distributie moet de doorslag geven, vaak vinden oplossingen geen
doorgaan door weerstand, zoals te weinig draagvlak, te kostbaar in tijd en geld en/of als de
omvang van het probleem te beperkt is.
Het is essentieel een dergelijk project eerst uiteen te zetten, om voldoende draagkracht te
kunnen realiseren.
Is er voldoende draagkracht dan moet het systeem worden geleid door een overkoepelend
platform waarin detailhandel, transporteur en gemeente participeren.
Het is lastig aan te geven waar het omslagpunt ligt. Dit is sterk afhankelijk van de soort
branche en waar de risico’s liggen. Het just-in-time principe is relevanter in een
productieproces dan bijvoorbeeld in de mode. Het ligt in sommige gevallen gevoelig, maar
het is niet altijd noodzaak.

Verslag interview stedelijke distributie
Respondent(e):
Positie:
Locatie:
Datum:
Tijdstip:

Dhr. J. de Lange
Jan de Lange, Zelfstandig ondernemer herenmode
Langestraat 29, te Enschede
19 december 2006
10:00

Geresumeerd de besproken onderwerpen gedurende het interview:
Perspectief vanuit zelfstandig ondernemer:
•
In de huidige situatie verloopt de distributie prima. De expediteurs leveren de goederen af
op het expeditieadres gelegen aan de achterzijde van het winkelpand.
De transporteurs hebben daardoor minimaal oponthoud.
•
De bevoorrading geschiedt hoofdzakelijk door vaste expediteurs (TNT). Zij houden
rekening met openingstijden en weten wanneer ze terecht kunnen.
•
Het aantal ladingen verschilt per seizoen. Gedurende de uitleveringsperiode, waarin de
nieuwe modekleding wordt uitgezonden, ontvangt men dagelijks soms 3 á 4 maal per dag
een levering. Na deze periode is het aantal zendingen beperkt.
•
Het zou ideaal zijn als het aantal vrachtwagens teruggebracht kon worden. Voor
zelfstandige ondernemers is het storend als in de middag een grote vrachtwagen bij
naastgelegen onderneming staat te laden/lossen met draaiende motor.
•
Het probleem hierbij is dat de verzending vaak gering is. Vaak is dit efficiënt voor de
verlader, maar niet voor de gemeente. De gemeente heeft hier geen invloed op. Het is
onmogelijk om transporteurs met een kleine beladingsgraad voor een betreffende
gemeente te weigeren. Uiteindelijk wordt dan de detailhandel benadeeld.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Door te strak venstertijden in te stellen creëer je problemen. Idem bij afschaffing.
De zelfstandige detaillist kan geen bijdrage leveren in de reductie van het aantal
voertuigen. Een stadsdistributiecentrum is te omslachtig en werkt contraproductief.
Ook zijn stadsdistributiecentra kostenverhogend en leveren een extra vertraging op in het
logistieke proces van goederen.
In zijn algemeenheid is het regulieren en reduceren van vrachtwagens door goederen te
bundelen te complex.
Een verbod voor transporteurs met een beperkte lading is ook niet mogelijk, hiermee
ontneem je het bestaansrecht.
Ook de aanwezigheid van de detailhandel vervroegen is zeker geen reële oplossing.
Vroeger beginnen in combinatie met de koopavonden en koopzondagen is niet wenselijk
voor de detailhandel.
Een extra medewerker is ook geen optie in verband met loonkosten. Ook de sleutel
afgeven aan de expediteur is gezien de veiligheidsoverwegingen niet wenselijk.
De genomen maatregelen werken goed, maar de detailhandel kent weinig problemen.
Grote vrachtwagens zijn wel storend, maar is een normaal beeld en je ontkomt er niet aan.
Ook de transporteurs klachten doorgaans niet over de bereikbaarheid.

•
•
•

Er vindt wel overleg plaats middels een overkoepelde organisatie van ondernemers (FCE),
waarin de problematiek van de stedelijke distributie wordt besproken. Dit wordt echter niet
gedaan op ondernemersniveau.
De aankomsttijden van de expediteurs worden niet teruggekoppeld naar de detailhandel.
Dit is ook niet wenselijk omdat in aankomsttijden een mogelijke vertraging kan zitten.
Ook de leveranciers koppelen in de leveringsperiode niet terug wanneer de goederen
worden verzonden. Er vindt dus ook geen overleg/terugkoppeling plaats met de
leveranciers. Dit gebeurt wel als er zich problemen voordoen.

Intelligent Transport Systeem – Stedelijke Distributie:
•
Het systeem levert de grote winst op voor transporteurs die de kleine zelfstandige
detaillisten bevoorraden.
•
Theoretisch gezien is het een mooi systeem, maar ligt het in de praktijk moeilijker.
•
Door de flexibiliteit van het systeem is het lastig enige betrouwbaarheid in de aankomsttijd
te realiseren. Iedere ondernemer tracht druk uit te oefen op de bevoorradingstijden. Als
dat meerdere ondernemers gaan doen, gaat de werking/flexibiliteit van het systeem
verloren.
•
•
•
•

•
•
•
•

Het regulieren van expediteurs is stressverhogend. Het huidige systeem is flexibelere,
zolang hij binnen de venstertijden de binnenstad kan nadert. Met het systeem moet hij
mogelijk wachten, waardoor continu verschoven dient te worden met de planning.
Ook veroorzaakt wachten een enorme chaos. Bij het instellen van wachttijden spelen ook
het menselijke gedrag een factor. Wachten kan vreemde reactie en situaties opleveren.
Het is een voordeel dat het systeem de stedelijke distributie als groter geheel bekijkt, door
een overview van bovenaf.
Vanuit de detailhandel is aankondiging van de aankomsttijd geen noodzaak, omdat de
klanten ook niet te reguleren zijn. De in ontvangstnamen van verzendingen is vergelijkbaar
met het aannemen van de post. Een verzending met aankondiging kan net zoveel
verstoren als zonder aankondiging.
De doorstroming in de stad zal enigszins verbeteren, maar in de ochtend zijn er praktisch
geen vrachtwagens in de binnenstad en doorgaans gedragen de expediteurs zich netje.
De regie dient in handen te zijn van een platform, want de gemeente zit momenteel achter
de drukknop voor de toelating. Een buitenlandse leverancier wordt dan niet toegelaten.
Platform is objectiever in het sturen, waardoor het belang breder worden getrokken.
De overheid dient ook verantwoordelijkheid te zijn voor de financiering. Het betreft een
maatregel in het belang van de stad, dus dan moet de gemeente maar bekostigen.
Het systeem heeft geen grote voordelen, dus financiering vanuit detailhandel is niet
handig. Het omslagpunt ligt als het kostenverhogende maatregelen tegen kan gaan, maar
de detailhandel kan niet continu doorgaan met kosten maken naar de overheid toe. De
detailhandel kent geen problemen dus geen extra kosten, waarom dan investeren in een
systeem.

Detailhandel

Onderwerp interview
Huidige situatie

Heuvel Galerie

Jan de Lange

1. Problematiek

• Parkerend auto’s voor bezoek binnenstad
• Geen problemen door situatie

• Vrachtwagens naastgelegen
ondernemingen
• Geen grote problemen

2. Ervaringen

• Maatregelen een feit
• Transporteurs belast met & accepteren
problemen
• Invloed onderlinge openingstijden

• Expeditieadres achter winkel
• Expediteurs richt zich tot openingstijden
• Vrachtwagen onvermijdbaar

3. Nut maatregelen

• Maatregel goed
• Afwezigheid detaillist is handicap

• Goed, problemen beperkt

4. Alternatief

•-

• Geen bijdrage detaillist
• Distributiecentrum contraproductief &
duurder
• Extra personeel duur

5. Afstemming

• Intermediair ondernemers/ ontvangers
• Ondernemersplatform

• Overkoepelde organisatie
• Niet met transporteur & leveranciers

6. Ontvangen informatie

•-

•-

7. Beschikbare data

•-

•-

1. Bevoorrading per week

•-

• In uitleveringsperiode 3 á 4 per dag

2. Afkomst

•-

•-

3. Gecombineerde vrachten

•-

•-

4. Voordelen gecombineerd

•-

•-

8. Verwachting

• Veel mogelijkheden

• Winst transporteurs
• Minimale verbetering doorstroming

9. Voordelen

• Afstemming distributieproces

•-

10. Problemen

• Bereidwilligheid detailhandel

• Betrouwbaarheid creëren
• Stress expediteurs
• Chaotische situaties

11. Leiden

• Middels platform

• Objectief platform

12. Financieren

•-

• Overheid

13. Wenselijk

• Druk op stedelijke distributie
doorslaggevend

• Aankondiging geen noodzaak

14. Omslagpunt

• Is branche afhankelijk

•-

15. KBA

•-

• Kostenreductie maatregelen

16. Compensatie

•-

•-

<specifiek detailhandel>

ITS - SD

Overall
Tabel 3: Analyse interviews detailhandel

Positief (++)

Neutraal (0)

Interviews eigen vervoerders

Verslag interview stedelijke distributie
Respondent(e):
Positie:
Locatie:
Datum:
Tijdstip:

Dhr. R. Nicolaas
Albert Heijn, Manager Innovation Supply Chain
Gebouw Ahold, te Zaandam
18 december 2006
10:00

Geresumeerd de besproken onderwerpen gedurende het interview:
Perspectief vanuit Albert Heijn:
•
Innovation Supply Chain is gericht op de toekomst (2012 – 2016). Deze afdeling houdt zich
bezig met innovatie, verandering van besturing en afspraken voor complexe situaties.
•
Ook wordt gecommuniceerd met externe partijen, waaronder met het Centraal Bureau voor
Levensmiddelen
(CBL)
en
de
Commissie
Stedelijke
Distributie.
De
communicatie/terugkoppeling bevat alle maatschappelijke gebeurtenissen voor alles van
product tot het winkelschap.
•

•
•
•
•
•
•

Het grootste probleem komt voort uit zaken van de overheid. De overheid is niet consistent
in haar beleid. Enerzijds stimuleert zij grotere voertuigen voor beter benutting van de
infrastructuur, terwijl anderzijds de lokale overheden dwingen kleine voertuigen in te
zetten.
Ook venstertijden/milieuzoneringen ingesteld door gemeenten dragen bij aan de
verschuiving van de problemen, waarbij de problemengebieden elkaar blijven overlappen.
Daarnaast leveren ook de fysieke belemmeringen in de binnensteden problemen op,
daarom wordt gepleit voor landelijke richtlijnen.
Een ander probleem is dat Nederland te veel partijen/bestuurders in de hiërarchie kent.
Nederland is hierdoor grotendeels onbestuurbaar en kan praktisch geen afstemming
plaatsvinden.
Ook creëren de vele partijen/bestuurders een overvloed aan regels en eisen. Door vele
regels en eisen verstrikt voor 100% de planning, wat ook tot andere onmogelijkheden
leiden.
Het is belangrijk een balans te vinden tussen de capaciteit en de logistiek, anders
resulteert het logistieke proces in fijnmazig distributie.
Het totale aantal kleine drops is momenteel gigantisch in de grote steden.

•

Ook is functiemenging in de Nederlandse steden een groot probleem, maar het is geen
alternatief om winkelcentra naar buitensteden te verplaatsen. Dit genereert alleen meer
voertuigverplaatsing in de stad. Speciale filialen (AH XL) zijn opgericht op tegemoet te
komen aan de eisen van de drukke consument en hun verplaatsingsgedrag. Veelal komt de
consument met de auto omdat doorgaans het productvolume per consument groot is.

•

Albert Heijn en vele andere eigen vervoerders pleiten voor een centraal en nationaal kader,
welke dient beheer te worden door een geautoriseerd persoon. Wijkt de gemeente zonder
argumentatie van het kader af, dan moet de mogelijkheid bestaan een arbitrage groep in
te schakelen.
Het inzetten van speciale stadsvoertuigen is voor eigen vervoerders zoals Albert Heijn, C&A
en V&D geen oplossing. Het extra overladen heeft als gevolg dat de efficiency van het
transport verloren gaat en het risico op verlies en schade toenemen.
Ook het bundelen van goederen in de stadsdistributiecentra is geen reële oplossing,
aangezien de goederen worden gebundeld in de AH distributiecentra.
Een potentieel alternatief is Albert bezorgservice te bundelen op wijk- of straatniveau. Het
reduceert het aantal voertuigverplaatsingen en voor de consument kan dit aantrekkelijk
zijn in kosten en tijd. Dit principe vergt echter wel standaardisatie (b.v. stadsbox).
Een ander alternatief is het organiseren van doelgroepen, waarbij men gefaseerd de
binnensteden ingaat, bijvoorbeeld bouw om 6:00 uur, kantoren om 9:00 uur en scholen om
11:00 uur.

•
•
•
•

Intelligent Transport Systeem – Stedelijke Distributie:
•
Het systeem is erg theoretisch en door de complexiteit van de input verzand het systeem.
•
Ook benadert de speelruimte van het systeem te veel het regionale beleid, de variatie blijft
hierdoor beperkt.
•
Een
voordeel
is
dat
transporteurs/verladers
inzicht
kunnen
krijgen
in
evenementen/werkzaamheden, welke een probleem op kunnen leveren bij de
bevoorrading. Bij het aantal beperkingen nemen de transportkosten exponentieel toe, waar
de consument uiteindelijk de dupe van wordt.
•
•
•

•

Uit het oogpunt van uniformiteit moeten regels en eisen op landelijk niveau zijn
vastgesteld. Dit geldt ook voor het systeem. Het systeem dient dus ook grotendeels op
landelijk niveau worden beheerd.
Alleen vervoerders moeten ook regionaal op het systeem kunnen inhaken om actuele
informatie te ontvangen. In het beheren ligt dus ook een taak voor EVO en TLN.
De overheid is erg terughoudend met het uitreiken van subsidies. Zij verlenen vaak ook
geen subsidies voor het onderzoeken van dergelijk systeem om de voordelen aan te tonen.
Onderzoek is van groot belang voor het succes van een systeem. De overheid moet het
initiatief nemen en mee participeren in het onderzoek.
Ook door het veranderlijke karakter van de overheid (voorbeeld: nadruk brandstof
autogas-diesel-autogas) blijven innovaties uit. Nederlandse bedrijven zijn niet bereid
eindeloos te investeren in innovaties, zonder enige steun van de overheid.

•

Het is wenselijk als bepaalde aspecten inzichtelijk worden, om zodoende de doorstroming
in het binnenstedelijke gebied te kunnen verbeteren en te handhaven. Welke een reductie
in distributiekosten bewerkstelligen.

•

Indien er een capaciteit tekort is, dan iets (ondersteunend) regelen. Regelen in de zin van
een gecategoriseerd /gestandaardiseerd overzicht met regels. Hier ligt het omslagpunt en
is tevens de oplossing voor de huidige problematiek.

Verslag interview stedelijke distributie
Respondent(e):
Positie:
Locatie:
Datum:
Tijdstip:

Dhr. M. van der Borg
C&A, National Distribution Manager NL
Distributie Centrum C&A, te Lisse
20 december 2006
15:00

Geresumeerd de besproken onderwerpen gedurende het interview:
Perspectief vanuit C&A Nederland:
•
De doelstelling van gemeenten en transporteurs verschillen. De gemeente probeert het
transport voor de binnenstad efficiënt te laten verlopen, terwijl de transportondernemingen
trachten het transport zo efficiënt mogelijk te organiseren.
•
Een bijkomend aspect is dat gemeenten het aantal transporten in de binnenstad probeert
te beperken. De voertuigrestricties beperken daarbij ook de inzetbaarheid van groter
voertuigen. De transporteurs prefereren daarentegen het vervoer in de binnenstad zelf
binnen de gestelde kaders te regulieren. Deze belangen botsten met elkaar. Het is juist van
belang dat de gemeente kennis heeft van wat de maatregelen betekenen, wat ze willen
bereiken en hoe dit opgelost dient te worden.
•
De belangen van de detailhandel en gemeente zijn op grond van de venstertijden gelijk.
Het is niet gewenst dat vrachtvoertuigen in het winkelgebied aanwezig zijn als de
klantenstromen in beweging komen.
•
Echter wordt dit door de (zelfstandige) detailhandel bemoeilijkt. In de meeste gevallen zijn
de detaillisten vlak voor openingstijd aanwezig.
•
Daarnaast zit een groot probleem in de tegenstrijdigheid van het overheidsbeleid. De
afstemming tussen stedelijke- en landelijke problemen ontbreken.
•
Ook ontbreekt de erkenning van gemeente. Problemen worden niet serieus genomen. Ook
dragen ze bij nieuwbouwprojecten geen realistische oplossingen aan voor de problematiek.
•

Venstertijden moeten blijven bestaan in verband met veiligheid. Tenslotte is een
voertuigvrije winkelstraat aangenaam voor de consument en dus ook onze klant.

•

Nachtdistributie is geen reëel alternatief, daar het nog niet wordt toegestaan en de
gestelde geluidsnormen voor nachtdistributie onwezenlijk zijn.
Ook innovaties in nieuwbouw, zoals tunnels onder winkelpanden voor bevoorrading en
opslag behoren tot de mogelijkheid, maar worden niet doorgevoerd.

•
•
•
•
•

De chauffeurs overleggen niet wanneer zij bij een filiaal aankomen, tenzij ze vertraging
hebben opgelopen. Doorgaans vindt de bevoorrading op vaste dagen plaats.
Door inzet van een combinatie bestaande uit een bakwagen met aanhanger, kan per
gemeente een hoge beladingsgraad worden gerealiseerd. Naar schatting ligt de
beladingsgraad van de wagens op 60 á 65 procent.
Een hogere beladingsgraad is te behalen door verschillende verzendingen van diverse
ketens te bundelen in één centraal distributiecentrum.
Het opmerkelijke aan de stedelijke distributie is dat het aantal verzendservices en
problemen sterk gereduceerd zijn ten opzichte van vroeger. Ondanks de verbeteringen kan
in de verzendservice nog een grote efficiency slag worden gerealiseerd.

Intelligent Transport Systeem – Stedelijke Distributie:
•
Het systeem levert naar verwachting niet veel voordelen op. De oplossing moet
hoofdzakelijk uit de logistieke keten zelf komen.
•
Ook het onderscheid in de toelating en de regulering van specifieke voertuigen is complex.
Het systeem heeft mogelijkerwijs ook invloed op de afwikkeling op het hoofdwegennet,
doordat iedereen gaat trachten het eerst in de binnenstad te worden toegelaten.
•
Verruiming van de venstertijden in combinatie met gebruik van busbanen is dan veel beter
dan het regulieren van de afwikkeling. Ondernemers worden tevens instaat gesteld creatief
te blijven om een oplossing te zoeken.
•
Het eerst bevoorraden van een andere stad indien een transport moet wachten is niet
mogelijk in verband met de lading (First In – Last Out).
•
Het stroomlijnen en laten wachten van voertuigen is moeilijk in te passen in het logistieke
proces van vervoerders. Dit is een forse beperking van het systeem.
•
Wachttijden zijn absoluut niet wenselijk, tenzij de wachttijden gecompenseerd worden. Is
wel afhankelijk van hoe lang een transport moet wachten en welke voordelen dit oplevert.
•
Door het instellen van wachttijden moeten ook de venstertijden vanuit de overheid worden
versoepeld. Dit om te voorkomen dat later arriverende voertuigen niet worden geweigerd.
•
Vanuit planningstechnisch oogpunt is het tevens wenselijk om vooraf te weten wanneer het
transport terecht kan.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voor het leiden van het systeem moet de leidende instantie beschikken over een
afdwingend vermogen. Dit belet dat de gebruikers het systeem niet in acht nemen.
Ook dient de instantie neutraal en evenwichtig te zijn, om de overhand van één partij te
voorkomen.
Het is belangrijkst dat op hoger niveau maatregelen worden getroffen om het totale
probleem te verkleinen. Het systeem verkleint het probleem niet, maar verdeeld het
slimmer.
Het uitbreiden van het systeem, waarin ook de leverancier wordt betrokken is een optie.
Dit maakt het bundelen van verzendingen per stad realiseerbaar.
Gezien de verwachtingen levert het systeem weinig voordelen op. C&A is daarom niet
bereidt het systeem te financieren.
Ook het Nederlandse bedrijfsleven heeft geen zin de verkeersproblematiek van een stad op
te lossen en te financieren.
Afhankelijk van de kosten/batenverhouding is het systeem wenselijk. Dit moet blijken uit
testen/pilots.
Door over langer periode te kijken naar de voordelen moet bijvoorbeeld de wachttijd gelijk
zijn aan de tijdswinst. Dan kost het niets en toch treden er verbeteringen op. Mocht de
tijdswinst groter zijn is dat nog mooier en voordeliger.
Door de gebruikers te prikkelen kunnen de voordelen worden vergroot. Het belonen van
sneller afhandeling en hoge beladinggraden zijn daarbij reële opties.
De grote vraag bij het systeem is echter wat de meeste voordelen oplevert, het regulieren
van gebruikers door een centraal systeem of de problematiek oplossen binnen de logistieke
keten!?

Verslag interview stedelijke distributie
Respondent(e):
Positie:
Locatie:
Datum:
Tijdstip:

Dhr. H. Bogaard
Hunkemöller, Hoofd inkomende en uitgaande goederen (nationaal
en internationaal)
Distributiecentrum Hilversum, te Hilversum
18 december 2006
15:00

Geresumeerd de besproken onderwerpen gedurende het interview:
Perspectief vanuit Hunkemöller:
•
De meeste vertragingen worden opgelopen op het hoofdwegennet. In binnenstedelijke
gebieden blijven vertragingen/opstopping nagenoeg uit. Dit komt door onderlinge
afspraken tussen transporteurs, bijvoorbeeld rechts parkeren.
•
In Nederland gaan steeds meer steden venstertijden hanteren. Bezien vanuit de planning
wordt het lastiger de rittenplanningsschema’s hierop aan te passen.
•
Daarnaast spelen ook de aslast, - lengte- en hoogtebeperkingen een belangrijke rol. In vele
steden voldoen de voertuigen, maar in Amsterdam heeft men ook te maken met de
voertuigleeftijd en een milieunormering.
•
Dit levert wel problemen op, omdat de voertuigen van Hunkemöller relatief weinig
kilometers rijden, waardoor de afschrijvingstermijn langer is.
•
Ook zijn de transporten afhankelijk van de winkeltijden. Vaak is om 8:00 uur nog geen
personeel aanwezig. Een mogelijkheid is een sleutelfiliaal, maar brengt vaak extra risico’s
(diefstal en overval) met zich mee. Dit betekent dat in sommige steden minimaal twee man
per auto actief moet zijn. Idem bij nachtdistributie.
•
Sleutelfilialen worden momenteel sporadisch toegepast, hoofdzakelijk bij eigen filialen van
Hunkemöller. Het beperkte aantal franchisefilialen zijn terughoudend in het afgeven van de
sleutel.
•
•
•

•
•
•
•

•

•

De instelling van maatregelen (venstertijden) geeft een bepaalde kalmte onder de
winkelende passanten. De afsluiting van de winkelgebieden heeft dus een positief effect op
het winkelklimaat en de veiligheid van de passanten.
Veel ondernemingen dienen hierdoor wel te investeren in extra voorzieningen, bijvoorbeeld
extra afsluitingen voor goederensluizen, sloten en alarminstallaties.
Het verruimen of afschaffen van de venstertijden heeft als gevolg dat de gebondenheid
vervalt, waardoor de transporteurs flexibeler zullen omgaan met de rijtijden. Vrij geven
van de venstertijden is makkelijker werken voor de transporteurs, maar is
waarschijnlijkheid niet wenselijk vanuit de gemeente.
De winkelfilialen worden op vaste dagen bevoorraad, op de aankomstdag wordt geen
aankondiging gemaakt hoe laat het voertuig arriveert.
Normaliter is het personeel van de winkelfilialen ruimschoots op tijd aanwezig. Door de
rittenplanning heeft bij enkele filialen afstemming plaatsgevonden en is het personeel
opgelegd eerder aanwezig te zijn.
De aanwezigheid van personeel is essentieel voor de eigen vervoerders, aangezien de
meeste winst te behalen is in het laden/lossen.
Als de winkelfilialen retourzendingen aanbieden, wordt wel kort voor aankomsttijd contact
gezocht met het filiaal. Dit moeten voorkomen dat de retourzendingen niet gereed staan,
en dat de verblijfstijd toeneemt.
De beladingsgraad bij eigen vervoerder neemt af naarmate het aantal drops in een voertuig
toeneemt. Distributeurs zoals DHL en de grote winkelketens (Blokker, HEMA, V&D) hebben
een hoge beladingsgraad, omdat zij per adres een grote lading afzetten. Hunkemöller heeft
meerdere adressen in een voertuig, waardoor de beladingsgraad relatief laag is.
Momenteel vindt er een uitwisseling plaats met verschillende buitenlandse
zusterondernemingen. Voor Duitsland, België en Frankrijk worden de verzendingen
gebundeld. Het bundelen van verzendingen is efficiënter en kostenbesparend.

•
•

Alle voertuigen zijn identiek, deze overweging is gemaakt op basis van praktijkervaringen.
De afmetingen van de voertuigen sluiten goed aan op het beleid en de situaties in de
binnensteden.
Het inzetten van grotere voertuigen heeft niet de voorkeur in verband met het
overschrijden van het rijtijdenbesluit. Incidenteel is een grotere capaciteit wenselijk, dit
komt echter maar enkele keren per jaar voor. In deze situaties wordt een extern voertuig
ingehuurd of vooruitgewerkt op de planning.

Intelligent Transport Systeem – Stedelijke Distributie:
•
Het systeem is best haalbaar, maar het creëert wachttijden bij het reguliere van het aantal
transporten. Momenteel zijn de vertragingen in binnensteden beperkt, de wachttijden
moeten dus minimaal zijn, anders krijgt het systeem niet voldoende draagkracht.
•
Ook zijn de transporteurs afhankelijk van elkaar. Als een transporteur te lang bezig is, dan
is daar een andere transporteur de dupe van. En wachttijden zijn vanuit het oogpunt van
de chauffeurs vervelend.
•
Het totale aantal vrachtwagens in de binnensteden vermindert niet, ze worden alleen
gespreid toegelaten. Het aantal verplaatsingen blijft dus gelijk. Het principe van
bundelen/combineren van vrachten via een stadsdistributiecentrum is beter, omdat het
aantal verplaatsingen reduceert.
•
Het spreiden van het aanbod transporteurs bemoeilijkt tevens om alle transporteurs voor
afsluiting van de voetgangersgebieden, de stad uit te krijgen.
•
Een groot voordeel is, dat het systeem een bijdrage levert om een schonere binnenstad te
realiseren. Door verkorting van de wachttijden in de stad, reduceert de verblijfstijd en
daarmee samenhangend de overlast.
•
•
•
•

•
•

De gemeente moet het systeem beheren, aangezien zij ook al de venstertijden beheren,
waarmee ze dan flexibelere moeten omgaan. De verwachting is dat grote verandering van
venstertijden nooit zullen plaatsvinden.
Daarnaast heeft ook de gemeente het vermogen het overzicht te houden en een
inschatting te maken op het aanbod en bij het aanmelden.
De overheid moet het systeem financieren, daar zijn ook de voordelen van het systeem
hebben.
De voertuigen van Hunkemöller zijn niet voorzien van in-car systemen en gezien de
ontwikkelingen voor de transportwereld zitten vervoerders niet te wachten op investeringen
in een dergelijk systeem.
Het is lastig aangeven waar het omslagpunt ligt, aangezien de meeste vertragingen niet
plaatsvinden in het aanrijden. De meeste winst is te behalen in het laden/lossen.
Uitgaande dat tijdwinst geboekt kan worden, dan moet minimaal de wachttijden buiten de
stad worden gecompenseerd.

Verslag interview stedelijke distributie
Respondent(e):
Positie:
Locatie:
Datum:
Tijdstip:

Dhr. W.J. Drost
Retailservice organisatie Intres, Commercieel manager logistiek bij
Gebouw Intres, te Hoevelaken
15 december 2006
14:00

Geresumeerd de besproken onderwerpen gedurende het interview:
Perspectief vanuit Retailservice organisatie Intres:
•
Intres is een inkoopcombinatiebedrijf, bestaande uit coöperaties van zelfstandige
detaillisten. Dit biedt de mogelijk gezamenlijk in te kopen en de belangen van de winkeliers
te behartigen naar de leveranciers toe.
•
Door verschillende fusies is Intres in vier verschillende branche actief namelijk, sport,
media (boeken), mode en textiel (dames, heren, jeugd en ondermode) en wonen
(meubels, vloerbedekking en gordijnen).
•
In totaal worden ±1600 leden/ondernemers vertegenwoordigd welke representatief zijn
met ±2200 winkels.
•
Sinds de laatste jaren is Intres uitgebreid met verschillende diensten waaronder,
winkelautomatisering, reclame-inkoop, accountancy en vastgoed.
•
Ook bouwt Intres formules c.q. winkelconcepten, waarbij de ondernemer zich aan een
concept (inrichting, reclamedrukwerk etc) moet houden en waarbij grotendeels alles
gemeenschappelijk verloopt.
•
Intres heeft ook een eigen huislabel (Livera). Voor dit huislabel verzorgt Intres de
distributie en op- en overslag.
•
Het aandeel van Intres hierin bedrag 4 á 5% van de leveringen de overige 95% van de
leveringen organiseren de winkeliers zelf.
•
•

•
•
•
•

Een groot probleem is dat transport voor de stedelijke bevoorrading veelal versnippert
plaatsvindt. De detaillist heeft geen inzicht of zending daadwerkelijk komt en wanneer hij is
opgenomen in de ritplanning van de vervoerder.
Doorgaans weet de detaillist dus niet wanneer zendingen aankomen. Momenteel loopt er
een onderzoek naar het verzenden van email als een stuk in het sorteercentrum (TNT)
wordt gesignaleerd.
Sinds 2 a 3 jaar oefent Intres meer invloed uit op de leveringen. Door contracten te maken
met één vervoerder is het combineren/bundelen van vrachten mogelijk en beheersbaar.
Een grotere dropduplicatie is aannemelijk, omdat de omvang van de zendingen naar één
particuliere winkel groot is, waardoor de kans in overlap van vervoerders groot is.
Het contract voor het bundelen is opgesteld uit gemak voor de winkeliers. Ook hebben zij
een kostenreductie van 15% op pakketten.
Het gewone orderproces van de winkeliers kan worden gehanteerd. Er zijn geen dagen
uitval van belevering, want dit zal inbreuk zijn op de bedrijfsvoering. In de toekomst
komen wellicht toch andere ordersysteem om bepaalde dagen te bevoorraden.

•

De sleutel voor de huidige problematiek in de stedelijke distributie ligt bij nauwere
samenwerking van winkeliers en vervoerders. Nu is deze samenwerking goed geregeld per
individueel maar de som van alle vervoerders is nog hoog. De verwachting is dat hier
tientallen procenten winst in zijn te behalen.

•

Intres heeft momenteel in samenwerking met TNT een Pilot in Nijmegen lopen, voor het
inzamelen
van
verpakkingskarton
en
-folie.
Aangezien
het
inzamelen
van
verpakkingskarton en –folie omgekeerd evenredig is aan het bezorgen van verzendingen,
wordt onderzocht of dit haalbaar, wenselijk, geschikt en rendabel is.
Verpakkingskarton en –folie zijn tevens een probleem voor de winkeliers. Het inzamelen
gebeurt momenteel ook versnippert, waardoor meer voertuigen de binnenstad in moeten.
Berekeningen wijzen uit dat het inzamelen de recyclekosten (ophalen en verwerken door
extern bedrijf) kunnen worden terugverdiend.

•
•

Intelligent Transport Systeem – Stedelijke Distributie:
•
Het is wenselijk om actuele informatie te ontvangen, voor zowel de detaillist als de
transporteur.
•
Positief aan het systeem is dat ook bedrijfgerelateerde informatie/vertragingen kan worden
verkregen. Door inzicht in de problematiek/opstopping die een specifiek bedrijf ondervindt,
kan men een wisselwerking creëren. Door in te spelen in de problematiek kan telkens een
individuele optimalisatie worden bereikt.
•
De mate van sturing/flexibiliteit kent echter wel beperkingen door belading (First In –Last
Out) en de routeplanning van vervoerder.
•

De beherende rol is aan de gemeente, waarbij de sturing van het verkeer door lokale
instantie moeten worden geregeld. In het beheren van het systeem ligt een dominante rol
voor de gemeente maar, dient ondersteunt te worden met informatie van verlader en
vervoerders.

•

De transporteurs moeten in het systeem investeren. Het functioneren van de centrale
(databank) is voor alle actoren van belang, de financiering hiervan zal plaats moeten
vinden via een platform.
Hier ligt mogelijk ook een rol voor branche- en belanghebbendenorganisatie TLN en EVO.
Zij hebben kennis in huis en moet daarom met een initiatief komen.
Informatie naar de detaillisten toe is gewin (SMS/Email). De vraag is echter of zij bereid
zijn mee te financieren.
Een mogelijkheid om de actoren te sturen is door financiële prikkels afkomstig van de
gemeente.

•
•
•
•
•
•

Is het belangrijk om te weten wanneer partijen gaan samenwerken en wanneer men ervan
overtuigd is, dat het systeem noodzakelijk is. Ontwikkeling stimuleren is goed, alleen moet
het moment ook goed zijn.
Een kleinschalig test/pilot uitvoeren is de uitkomst om men van de voordelen te
overtuigen. Ook heeft een test meer invloed dan enkel de kosten en
bewustmaking/bewustwording.
Mocht het systeem draaiende zijn, dan levert de analyse een schat aan informatie en
inzichten op betreffende de problemen.

Verslag interview stedelijke distributie
Respondent(e):
Positie:
Locatie:
Datum:
Tijdstip:

Mevr. H. Doumenc & Dhr. M. Lichthart
Vroom&Dreesmann, Logistiek planners
Distributiecentrum V&D, te Amsterdam
14 december 2006
10:00

Geresumeerd de besproken onderwerpen gedurende het interview:
Perspectief vanuit Vroom&Dreesmann:
•
Vroom&Dreesmann beschikt over een slim en direct aanmeldsysteem, om de status van de
voertuigen te monitoren. Door in te bellen in het systeem, wordt op basis van een
keuzemenu en specifieke codes inzichtelijk op welke traject het voertuig zich bevindt en
wat de actuele reistijd is.
•
Het systeem is enigszins dynamisch omdat het aan de hand van historische data de
gemiddelde reistijden van distributiecentrum naar vestiging en vice versa berekend.
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•

•

Hoofdzakelijk lopen de voertuigen van Vroom&Dreesmann vertragingen op, op het
hoofdwegennet. In het stedelijke gebied vallen de vertragingen mee, met uitzondering van
Rotterdam en Amsterdam.
Door de files op het hoofdwegennet nemen de aanrijtijden naar de steden toe. In de
transportplanning dient hiermee uitdrukkelijk rekening worden gehouden, aangezien veel
binnensteden tot 11:30 á 12:00 uur bereikbaar zijn.
De invoering van venstertijden heeft sterke invloed gehad op de routeplanningen. De
binnensteden met venstertijden worden nu als eerst bevoorraad en daarna pas de steden
zonder venstertijden.
Voor de ingestelde transportroutes, zoals in Amsterdam is tevens het planningssysteem
aangepast. Ondanks dat de meeste chauffeurs bekend zijn met de ingestelde routes, dient
rekening worden gehouden met extra reistijd.
Ook hebben de voertuigbeperkingen invloed gehad op aanpassing van het wagenpark. In
het verleden zijn een lichter combinatie met aangepaste hoogte en twee kortere opleggers
aangeschaft, om te kunnen voldoen aan de voertuigeisen van bepaalde gemeenten.
Beladinggraden in de logistiek zijn meestal een kritisch punt. Vroom&Dreesmann tracht de
routeplanning grotendeels af te stemmen op de te transporteren zendingen naar de
verschillende vestigingen.
Dit kan efficiënter verlopen als van te voren inzicht is in de beladinggraden. Ook
vereenvoudigt dit het proces met betrekking tot het plannen. Momenteel wordt op basis
van de aanwezige zendingen een routeplanning gemaakt. Door vooraf inzicht te hebben,
beschikt de planner over meer flexibiliteit om transporten aan te passen.
Hoofdzakelijk zijn de ladingdrager die Vroom&Dreesmann gebruiken trolleys. Deze zijn
afkomstig van het hoofddistributiecentrum waar alle goederen van de leveranciers op
vestigingsorder worden gesorteerd. Deze worden per afdeling samengesteld, waardoor
systematisch de beladinggraad van de trolleys ook beperkt blijft.
Vanuit strategisch oogpunt is het niet wenselijk de trolleys te combineren, omdat ze ook
per afdeling worden uitgereden. Maar uiteindelijk zijn extra trolleys ook niet gewenst bij de
vestigingen.
Hoge ladingsgraden naar de vestigingen toe zijn dus lastig te behalen.
Ook in de nacht vindt er logistiek transport plaats, dit betreft de uitwisseling van zendingen
tussen de verschillende distributiecentrums. Winkelbevoorrading in de nacht is (nog) niet
aan de orde, omdat veel steden vanuit het belang van de omwonende dit niet wenselijk
achten.
De afstemming met de vestigingen geschiedt door middel van het aanmeldsysteem. Ook
vestigingen kunnen inbellen om de status van een levering op te vragen.

Intelligent Transport Systeem – Stedelijke Distributie:
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Naar verwachting levert het systeem niets op voor Vroom&Dreesmann, daar de meeste
vertragingen zich op het hoofdwegennet voordoen. Ook wordt middels het centrale
systeem de aankomsttijd van een transport inzichtelijk.
Prioriteit geven aan vrachtvoertuigen, door ze de busbaan te laten gebruiken brengt zeker
voordelen met zich mee. Gezien het aantal aanwezige busbanen in verschillende steden is
dit eenvoudig te realiseren. Ook in de middagen kan dit de doorstromingen van de
transporteurs bevorderen, daar het soms in de middagen drukker is dan in de ochtend.
Om het systeem succesvol te kunnen laten functioneren dienen alle winkelvestigingen in de
binnenstad in het systeem zijn opgenomen. Het systeem is dus niet toe te passen voor één
specifiek bedrijf?
Vanuit het oogpunt als chauffeur is wachten buiten de stad geen probleem. Het is echter
wel noodzakelijk deze informatie vroegtijdig te ontvangen in verband met het vinden van
een parkeerplaats of opstelvak buiten de stad.
In de meeste steden kunnen de voertuigen wachten bij de vestiging. In enkele steden is dit
niet mogelijk, waardoor wachten buiten de stad een uitkomst is.
Ook het langer verblijven bij een vestiging gebeurt zelden, als chauffeur tracht je na het
laden/lossen gelijk weg te rijden.
Transporteurs zouden eventueel het systeem kunnen beheren, daar het in het verlengde
ligt van het plannen. Daarbij is het wel van belang dat ze actuele verkeersinformatie
ontvangen van het verkeersnetwerk in het stedelijke gebied.
De financiering moeten worden bewerkstellig door een platform met gemeente, transport,
detailhandel of mogelijk de overkoepelde organisaties daarvan.
Het punt wanneer de effecten opwegen tegen de kosten is moeilijk te zeggen. Om daar een
uitspraak over te doen zouden de kosten en baten uitgerekend moeten worden.

Eigen vervoerders

Onderwerp interview
Huidige situatie

Albert Heijn

C&A

Hunkemöller

Intres

V&D

1. Problematiek

•
•
•
•
•

Beleid inconsistent
Fysieke belemmeringen
Overvloed regels/eisen
Omvang kleine drops
Functiemenging in stad

• Beleid en belangen
inconsistent
• Afwezigheid zelfstandige
detailhandel
• Erkenning overheid
ontbreekt

• Hoofdwegennet
• Toename maatregelen

• Versnippert transport
• Aankomsttijden onbekend

• Hoofdwegennet
• Toename aanrijtijden
• Beladingsgraad trolleys

2. Ervaringen

• Verschuiving problemen
door maatregelen
• Pleit voor nationaal kader

• Afwezigheid zelfstandige
detaillisten

• Terughoudende
sleutelfilialen
• Afwezigheid zelfstandige
detaillisten
• Aanwezigheid is essentieel

• Samenwerking is
sleutelfunctie
• Extra transport door
verpakkings- materialen

• Invoering maatregelen op
planning

3. Nut maatregelen

•-

• Voortduren voor veiligheid

• Positief voor veiligheid &
winkelklimaat

•-

•-

4. Alternatief

• Speciale stadsvoertuigen
• Bezorgservice straatniveau
• Organiseren doelgroepen

• Nachtdistributie
• Innovatie in stadsprojecten
• Bundeling via één centraal
distributiecentrum

•-

• Bundelen met één
expediteur

•-

5. Afstemming

• Centraal Bureau
Levensmiddelen
Commissie Stedelijke
Distributie

• Indien vertraging

• Ontvangstname
retourzending

• Zelfstandige detaillisten
• TNT-express

• Via aanmeldsysteem

6. Ontvangen informatie

• Maatschappelijk
gebeurtenissen producten

•-

•-

• collectief inkopen /
belangen behartigen
• Signalering pakketten

• Status levering &
aankomst

7. Beschikbare data

•-

•-

•-

•-

•-

1. Bevoorrading per week

•-

•-

•-

•-

•-

2. Afkomst

•-

•-

•-

•-

•-

3. Gecombineerde vrachten

•-

•-

• Uitwisseling loopt

•-

• Vooraf inzicht wenselijk

4. Voordelen gecombineerd

•-

• Efficiency

• Kostenreductie &
efficiënter

• 15% kostenreductie

•-

<specifiek eigen
vervoerder>

ITS - SD
• Geen voordelen
• Oplossing uit logistieke
keten
• Flexibiliteit overheid

• Haalbaar
• Minimale wachttijden
vereist

•-

• Geen voordeel
• Wachten geen probleem

• Informatie vertragingen

•-

• Schonere binnenstad

• Informatie vertragingen

• Gebruik busbanen

10. Problemen

• Te lokaalgericht, variatie
beperkt

• Regulering / toelating
complex
• Strijd om toelating
• Wachttijden transporteurs

• Spreiding bemoeilijkt
afsluiting
• Verplaatsingen gelijk
• Afhankelijkheid
transporteurs

• Flexibiliteit/ sturing
beperkt ivm belading

• Organiseren complex, ivm
aantal vestigingen

11. Leiden

• Landelijk niveau
• Initiatief/ stimulans vanuit
overheid

• Neutraal & evenwichtig
organisatie

• Gemeente

• Gemeente, ondersteunend
vervoerder/ verlader

• Transporteurs

12. Financieren

• Overheid door subsidies

• Niet Nederlandse
bedrijfsleven

• Overheid

• Platform (ook EVO/TLN)
• Detailhandel prikkelen met
financiën

• Platform

13. Wenselijk

• Inzichtelijkheid om
verbetering doorstroming

• Vergelijking regulieren vs
logistieke keten

•-

• Ontvangen actuele
informatie

•-

14. Omslagpunt

• Bij capaciteit- tekort

• Wachttijden ≤ tijdswinst

• Thans beperkte
vertragingen
• Sneller laden/ lossen

• Overtuiging belangrijk
• Aantonen voordelen

•-

15. KBA

•-

•-

• Wachttijden hoogstens
compenseren

• Onderzoek voor
bewustmaking/
bewustwording

• Afhankelijk van voordelen

16. Compensatie

•-

•-

•-

• Uitwijzen door analyse

•-

8. Verwachting

• Verzand door complexiteit

9. Voordelen

Overall

Neutraal (0)

Tabel 4: Analyse interviews eigen vervoerder

Negatief (-)

Negatief (-)

Positief (+)

Positief (+)

Interviews onafhankelijke vervoersbedrijven

Verslag interview stedelijke distributie
Respondent(e):
Positie:
Locatie:
Datum:
Tijdstip:

Dhr. J. Maathuis
DeliXL, Operationeel Manager
Vestiging DeliXL te Hengelo
19 december 2006
12:00

Geresumeerd de besproken onderwerpen gedurende het interview:
Perspectief vanuit totaalleverancier voor vers- en vriesproducten:
•
Het beleveren van de horeca geschiedt hoofdzakelijk laat in de ochtend in de middag, daar
de meeste horecahouders in de vroege ochtend afwezig zijn.
•
Voor de levering van vers- en vriesproducten is door veel steden vrijstelling/ontheffing
verleend.
•
Door de ontheffing en de afwezigheid van de horecahouder wordt de grootste drukte in de
ochtend gemeden. Van vertragingen en oponthoud in de binnensteden is dan praktisch
geen sprake.
•
Het verkrijgen van een ontheffing levert slechts enkele keren problemen op. In het
bijzonder als zonder enige voorwaarden, voor de ontheffing dient te worden betaald. Dit
geeft sterk de indruk dat de betreffende gemeente louter geld willen opstrijken en niet de
algemene belangen behartigen.
•
Daarnaast leveren activiteiten/evenementen, zoals (kerst)markten incidenteel problemen
op. Vaak ontbreekt dan de ruimte om te parkeren.
•
•
•
•
•
•
•

De genomen maatregelen hebben een goede functie. Het is immers voor winkelend passant
onplezierig winkelen tussen vrachtwagens. En uiteindelijk zijn de maatregelen van kracht
op de voetgangersgebieden.
Als transporteurs is dit soms lastig, in het bijzonder als de infrastructuur hier zich niet voor
leent.
Normaliter wordt er geen contact opgenomen met de klant. Gezien de vaste routes en
klanten zijn de aankomsttijden vaak bekend. Slechts in uitzonderlijke situaties wordt
contact gezocht met de klant.
Een percentrage (14%) van de klanten heeft de sleutel afgegeven. Dit betreft niet alleen
horecagelegenheden in de binnenstad, maar ook in het buitengebied.
De lading in een voertuig is afgestemd op 15 á 20 adressen. Afhankelijk van het seizoen en
de omvang van de ladingen wordt de beladingsgraad bepaald.
De beladingsgraad is aan het begin van de rit hoog en neemt daarna af.
In de planning wordt getracht slechts één voertuig per stad in te zetten. Gezien de omvang
van de lading gebeurt het sporadisch dat meerdere voertuigen ingezet dienen te worden.
Een groter voertuig is zeker niet welkom. Deze komt dan in de problemen in de
binnensteden.

Intelligent Transport Systeem – Stedelijke Distributie:
•
Het systeem heeft niet veel nut voor DeliXL. Aankomsttijden zijn wel in te plannen, maar
horecahouders komen toch in de ochtend niet openen.
•
Ook is het aankondigen van de aankomsttijden geen oplossing, in een horecagelegenheid
werken veel mensen en weten vaak niet wie verantwoordelijk en/of aanwezig is.
•
Ondanks dat het systeem de piek van de verkeersbelasting verspreidt, blijft de overlast in
de binnensteden gelijk.
•
Mocht het systeem vanuit de overheid worden verplicht, reduceren de problemen niet.
Iedere onderneming zal trachten de bevoorrading te laten plaats vinden voor sluiting van
de stadswerf. Het wordt dan haast onmogelijk het aantal voertuigverplaatsingen te
verspreiden.
•
Het introduceren van wachttijden buiten de stad, is niet acceptabel. Is het verplaatsen van
de problemen/overlast naar buiten de stad.
•
Een stadsdistributiecentrum met speciale voertuigen kan bewerkstelligen dat het aantal
voertuigen in de stad reduceert. Met het IT-systeem vermindert het aantal voertuigen
absoluut niet.
•
Een stadsdistributiecentrum is niet wenselijk vanuit de onderneming, maar een
stadsdistributiecentrum is wel een potentiële oplossing voor de problematiek.
•
Daarnaast is het lastig alle partijen op één lijn te krijgen. Voornamelijk in de
detailhandel/horeca is door de vele individuele partijen een afstemming moeilijk te
realiseren.
•
•
•

•
•
•
•
•

Efficiënter is niet wenselijk in verband met het behoud van relaties. Door stroomlijning van
de stedelijke distributie, wordt de chauffeur genoodzaakt de verblijfstijd te minimaliseren.
De gelegenheid voor een praatje of kop koffie wordt door het systeem ontnomen.
Het succes van het systeem is wel stadsafhankelijk. Een stad als Enschede kent geen
probleem, dus ook geen noodzaak voor het systeem.
De partijen die belang hebben bij het systeem moeten het systeem leiden. Vanzelfsprekend
zal een neutrale partij zoals de gemeente het systeem moeten leiden. De gemeente is één
gezelschap, dit heeft het voordeel dat een gemeentelijke instantie eenvoudigere op één lijn
is te krijgen.
Tevens is de gemeente in samenspraak met de detailhandel verantwoordelijk voor het
instellen van de venstertijden en dus de probleemveroorzaker.
Samenhangend met het leiden moet de gemeente het systeem ook financieren.
Transporteurs moeten immers investeren in systeem in het voertuig.
Het is moeilijk aan te geven waar het omslagpunt ligt. Leveranciers van vers- en
vriesproducten kennen weinig problemen. Het systeem wordt misschien wenselijk als de
stedelijke distributie onbeheersbaar wordt door de voertuigen.
Het systeem is wel interessant als het kostenneutraal zou zijn en toch kleine voordelen
behaald kunnen worden.
Extra informatie voor routeplanning en de positie van wagenpark heeft een persoonlijke
voorkeur, maar is vanuit financieel oogpunt niet gunstig.

Verslag interview stedelijke distributie
Respondent(e):
Positie:
Locatie:
Datum:
Tijdstip:

Dhr. R. Oude Avenhuis
Grolsche Bierbrouwerij, Teamleider Kelderbier
Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V. te Enschede
21 december 2006
10:00

Geresumeerd de besproken onderwerpen gedurende het interview:
Perspectief vanuit Koninklijke Grolsch:
•
Afdeling kelderbier bevoorraadt veel horecagelegenheden in binnensteden, waaronder in de
grote steden als Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

In de meeste steden hebben chauffeurs te maken met venstertijden, voertuigrestricties,
klantafwezigheid en transportroutes.
De overheidmaatregelen en klantpreferenties (openingstijden) zijn in kaart gebracht. Alle
maatregelen zijn meegenomen in het planningspakket voor onder andere inzetbaarheid van
wagenpark, wagentype en inzettijden.
Hoofdzakelijk doen zich problemen voor op het hoofdwegennet, omdat iedereen op
dezelfde tijdstippen de weg opgaan. In relatie met de beperkte factor door de venstertijden
vormt dit een geweldige trechter met een enorme verkeersbelasting.
De maatregelen sluiten dus onvoldoende op elkaar aan, waardoor tevens meerdere
vrachtwagens op dezelfde tijdstippen moeten worden ingezet.
Daarnaast moeten alle transporteurs ook weer voor de middag de stad uit zijn.
Ook het transport, de tankbierwagen kent beperking. Door de lengte van de slang moet het
voertuig voor de deur parkeren. Vaak stuiten de chauffeurs op fysieke belemmeringen
zoals palen of laad- en losplaatsen die bezet zijn door auto’s. Chauffeurs worden dan
genoodzaakt op straat te parkeren met een opstopping als gevolg.
Het zijn goede maatregelen voor de leefbaarheid en het winkelende publiek in een stad,
maar voor transporterend Nederland en de benutting van de infrastructuur is dit een
slechte regeling.
Aangezien de functie van venstertijden, zijn venstertijden hoofdzakelijk gebaseerd op het
bevoorraden van normale winkels. Bevoorrading van horeca is door de late sluitingstijden
hierin sterk afwijkend.
In overeenstemming met de detailhandel is het horecapersoneel ook vaak net voor de
afsluiting van het gebied aanwezig.
Grolsch beschikt over de sleutel tot het pand van ongeveer 30 á 35% van haar klanten.
Het overige percentage klanten dient aanwezig te zijn voor de bevoorrading. Afhankelijk
van het seizoen moet men geregeld wachten op aanwezigheid van het horecapersoneel. En
wachten is zeker niet wenselijk vanuit de kosten (mensuur) evenals het beperkte
tijdsbestek door de venstertijden.
Een globale schatting wijst uit dat het totale oponthoud in de randstad een uur a anderhalf
bedraagt door afwezigheid en vertragingen.
Om vertragingen en knelpunten te voorkomen streeft men naar een groot percentage
klanten, dat hun sleutel af willen geven.
Verruiming of afschaffing van de venstertijden is vanuit het transport een potentieel
alternatief. De concentratie van transportvolume is tijdens de bloktijden veel minder,
omdat je voertuigen beter kan inzetten. Het botst echter met het belang van het
winkelende publiek en het veiligheidsaspect.
Stadsdistributiecentra zijn een goed concept, maar kost extra handeling. De
distributiekosten worden te duur, waardoor het economisch niet haalbaar is .
Nachtdistributie is vanuit de horeca niet wenselijk, in verband met de openingstijden van
de horecagelegenheden. Het tijdstip is tevens sterk afhankelijk van de veiligheid en
leefbaarheid voor de omgeving.
Het beter afstemmen van de venstertijden kan wel een efficiënter bevoorrading opleveren.
Transportvolumes kunnen worden gecombineerd en materieel beter worden benut.
Ook commerciële afspraken hebben grote invloed op de distributie. Het afleveren van twee
eenheden is transporttechnisch interessanter, vaak beschikt de horeca over voldoende
opslagcapaciteit om dit af te nemen. Alleen is van financieel oogpunt niet wenselijk voor de

horecahouder. Afspraken daarin kunnen het aantal transporten fysiek beperken en
efficiënter laten plaatsvinden.
•

Bij horecagelegenheden zonder sleutel wordt voor aankomst telefonisch contact met de
horecahouder gezocht. Het grootste deel van de horecahouders zijn vroegtijdig aanwezig,
maar de horeca is een aparte discipline en neemt soms het begrip “aanwezig” vrij ruim.

•

Door het verschil in transportvoorzieningen worden het tankbier, de fusten en de kratten
niet gecombineerd.

Intelligent Transport Systeem – Stedelijke Distributie:
•
De verwachting is dat er geen grote verandering van de reistijd zullen plaatsvinden, wel
wordt waarschijnlijk de doorstroming in de binnenstad geoptimaliseerd. Welke effect zullen
hebben op de leefbaarheid van de binnenstad.
•
Door informatie en communicatie heeft het systeem een slagingskans. Als
gemeente/wegbeheerder het systeem bijstuurt en de transporteurs anticiperen op de
informatie kan de doorstroming in de binnensteden verbeteren. Ook maakt het systeem de
afwikkeling in de stedelijke distributie inzichtelijk.
•
Het is wel belangrijk dat alle partijen in het proces deelnemen en de informatie opvolgen.
In het denkbeeld/beleving van de gebruikers moet dan een verandering plaatsvinden.
•
Het meeste kritische punt is de ontvanger. Deze is vaak niet aanwezig, omdat de
informatie niet wordt gelezen. Het systeem verandert daar niets aan.
•
Naast de afwezigheid van ontvangers zal ook de overheid zich flexibeler moeten opstellen.
Aangezien de huidige venstertijden een beperkte factor zijn.
•
Ook is gemeente te gefixeerd op haar eigen stad, waardoor de afstemming en de
uniformiteit tussen lokale overheden ontbreekt.
•

Een groot voordeel is dat het systeem rekening houdt met de omgeving en daar een
afstemming in tracht te bereiken, bijvoorbeeld voor alternatieve routes.

•

Een onafhankelijke partij dient het systeem te beheren. De overheid is een goede optie,
daar zij ook het beleid bepaalt. Een keerzijde is dat overheidsorganen minder daadkrachtig,
creativiteit en flexibele zijn in het schakelen en nemen van besluiten. Ook moet worden
voorkomen dat één partij een machtspositie krijgt, dus daarom een wegbeheerder als een
sturende factor.

•

Het centrale systeem moet gefinancierd worden door één centraal orgaan. Dit moet de
overheid zijn, zodat transporteur kunnen investeren in het voertuigpark.

•

Uitgaande dat de ontvanger mee gaat, zijn de kosten afhankelijk van de reductie in
wachttijden als gevolg van files en wachttijden bij klanten. Veelal van de vervoersstromen
zijn bekend, dus door vergelijking kijken of het systeem rendabel of misschien winstgevend
is.

•

Het beïnvloeden van individuele gedragen /gedachten is belangrijk om een succesvol
systeem te krijgen. Het systeem moet sturend/dwingend zijn opgelegd, en niet vrijblijvend
anders wordt niets ondernomen.

•

Het verkrijgen van actuele reisinformatie is wenselijk in verband met het dynamisch
afstemmen van de routeplanningen. Ook de rustiek in een organisatie die een dynamisch
systeem met zich meebrengt heeft een meerwaarde.
Of dit opweegt tegen de investering is afhankelijk van het kosten/baten plaatje. Een
dynamische routeplanning heeft zeker een toegevoegde waarde, is wel afhankelijk van
bestemmingen van het transport en de inzet.

•

Verslag interview stedelijke distributie
Respondent(e):
Positie:
Locatie:
Datum:
Tijdstip:

Dhr. E.J. Joosse
Jan de Rijk Logistics, Directeur Benelux
Hoofdkantoor Jan de Rijk, te Roosendaal
28 december 2006
16:00

Geresumeerd de besproken onderwerpen gedurende het interview:
Perspectief vanuit totaalleverancier voor vers- en vriesproducten:
•
Jan de Rijk heeft in Nederland verschillende vestigingen. Deze distributiecentra vormen
lokale steunpunten voor het distributieproces.
•
Het bevoorraden van de vaste winkels geschiedt direct (“dedicated”) vanuit de
distributiecentra of via het transportnetwerk.
•
In de distributiecentra worden de verzendingen voor verschillende winkelketen gebundeld
op straat-, dorp- of plaatsniveau.
•
Voor de bevoorrading van de binnensteden worden doorlaatcombinaties gebruikt, waarbij
de bak kan worden overgezet van trailer naar truck.
•
•
•

•
•
•

Er is geregeld overleg tussen verschillende grote gemeente (G26), tijdens het overleg
komen de verschillende gemeenten vaak niet op één lijn. De meeste leden hebben
verschillende portefeuilles en visies.
Momenteel is het gemeentelijke beleid willekeurig en niet eenduidig, dit is een probleem
voor transporteurs. En zolang de uniformiteit uitblijft, komt niemand met innovatieve
ideeën. Simpelweg omdat niemand het systeem wil bekostigen.
De effecten op het logistieke proces als naastgelegen gemeenten zonder enige afstemming,
venstertijden instellen is enorm. Vanuit logistiek oogpunt is het “rijden in een cirkel” het
meest logisch. Door de wisselende venstertijden worden de transporteurs gedwongen een
grilligere ronden te rijden. Om te kunnen blijven concurreren, dienen de transportbedrijven
uit te breiden, om een “cirkel” te kunnen blijven vormen.
Op het hoofdwegennet ondervindt Jan de Rijk weinig vertragingen. Ongeveer 30 á 35
procent van de leveringen geschiedt in de vroege ochtend voor openings, - en werktijden.
Voor de meeste leveringen in de ochtend beschikken de chauffeurs over een sleutel voor
speciale goederenlockers. De adressen waarvan geen sleutel aanwezig is, levert inefficiency
op. Vaak moet, voor deze adressen, de stad een tweede keer worden aangereden.
Bij de kleine zelfstandige is door kostbare winkeloppervlakte de leverfrequentie enorm
toegenomen. Gezien het omvangrijke aandeel kleine zelfstandigen heeft dit een groot
effect op het aantal voertuigverplaatsingen.

•

De maatregelen zijn in het nadeel voor de branche, maar de gemeente tracht een balans te
creëren in de problematiek. De stedelijke distributie is en blijft een spanningsveld, waarin
het lastig is iedereen tevreden te houden. Daarnaast varieert per gemeente de nadruk van
het belang.

•

Het indelen van de steden in verschillende zones is mogelijk een alternatief voor de
venstertijden/restrictie. Per zone zijn uniforme venstertijden/restricties ingesteld, die de
transporteurs inzichtelijk moeten hebben.
Stadsdistributiecentrum is een potentiële oplossing om het aantal voertuigbewegingen te
reduceren. Het nadeel van een stadsdistributiecentrum is dat het volume nodig heeft om
efficiënt te kunnen opereren.
Ook nachtdistributie ligt in afzienbare tijd binnen handbereik. De gestelde geluidsnormen
verplichten wel dat iedere vervoerder moet investeren in isolatie en geluidsreducerende
rolcontainer etc.

•
•

•
•

De aankomsttijden worden niet gemeld aan de ontvangers. Jan de Rijk hanteert bloktijden,
de meeste winkelfilialen weten in welke bloktijd ze vallen.
Bij vertragingen is de chauffeur verplicht melding te maken.

•
•
•

Om de beladingsgraad optimaal te kunnen benutten dient het aantal drops te verdubbelen
als twee kleine vrachtwagens worden vervangen door één grote vrachtwagen.
De beladingsgraad en in evenredigheid met de uren zijn bij het transport van cruciaal
belang. Om de huidige positie te kunnen handhaven, moet je als logistiek dienstverlener
groeien door schaalvergroting.
In de distributie van palletten en rolcontainers is de grootste efficiencyslag te maken, door
bundeling en samenwerking. Doorgaans is het pakkettenvervoer en het specifieke vervoer
(koel en levensmiddelen) goed geregeld.

Intelligent Transport Systeem – Stedelijke Distributie:
•
Met het systeem kan je vervoersstromen managen, momenteel gebeurt dat louter op basis
van regelgeving.
•
Het feit dat chauffeurs worden ondersteund is wenselijk en haalbaar.
•
Tevens vindt segmentering in de markt plaats. Vervoerders hebben voorrang op de
toelating als zij het systeem hebben geïmplementeerd. Indien een transporteur geen
systeem heeft, dient hij kaartje te kopen. Dit is in overeenstemming met de
haventerminals en de Duitse autosnelwegen (MAUT).
•
Dit omzeilt ook het probleem van vrije concurrentie.
•
•
•

•
•
•
•
•

Het regulieren van de afwikkeling biedt verscheidene voordelen. Een groot gewin is dat de
doorstroming in de stad is gewaarborgd. Bottlenecks in de stad, zullen verdwijnen.
Het dynamisch berekenen van de aankomsttijden op basis van toelating en vertraging is
geen toekomstperspectief, daar dit in het internationale transport al veelvuldig wordt
toegepast. Het is niet complex het IT-systeem te realiseren
De wachtlocatie voor de transporteur is gelijk. De transporteur kan beter buiten de stad
wachten dan de chaotische verkeerssituatie in de stad inrijden. In het bijzonder als
verschillende faciliteiten buiten de stad worden aangeboden waar de chauffeurs kunnen
rusten/eten.
Ook het reserveren van een losplaats en het berekenen van los-/verblijfstijden behoren tot
de voordelen.
Het systeem biedt verschillende mogelijkheden. Mochten de gemeenten besluiten de
binnensteden op te delen in zones, vereenvoudigt het systeem daarop in te spelen.
Relevante data dient te worden gecombineerd om een optimalisatie te bereiken. In principe
kan iedereen, dus een logistiek-, ICT-dienstverlener of een gemeente het systeem leiden
door real-time de data te verwerken.
Niemand geeft de voorkeur aan de overheid om regulerend op te gaan treden. Dit wekt
spanningsvelden op. Uiteindelijk moet de transportbranche innovatief omgaan met de
problematiek, terwijl het raamwerk met eisen vanuit de gemeente ontbreekt.
Een probleem bij dergelijke projecten is dat het vaak verzand. Om dit te voorkomen moet
het worden opgelegd vanuit de gemeente.

•

Wachtentijden zijn wenselijk als dit ten goede komt van de doorstroming. De afwikkeling
moet dan wel een tijdswinst opleveren. Het levert tenslotte ook rust in de stad op.

•

De gemeente kan met het systeem de goederenstromen reguleren. Een vereiste aan het
gemeentelijke beleid is dat de venstertijden moeten worden opgerekt, omdat er per keer
slechts een beperkt aantal vrachtwagens worden toegelaten.

Verslag interview stedelijke distributie
Respondent(e):
Positie:
Locatie:
Datum:
Tijdstip:

Dhr. R. Lassche
Ster Koeriersdiensten, Bedrijfsleider
Kantoorpand aan Twenteweg, te Enschede
20 december 2006
10:00

Geresumeerd de besproken onderwerpen gedurende het interview:
Perspectief vanuit totaalleverancier voor vers- en vriesproducten:
•
Het grootste probleem is de toegankelijkheid/bereikbaarheid van de binnensteden. Door
afsluiting van de voetgangersgebieden worden de transporteurs beperkt in hun
leveringstijden.
•
Ook de afwezigheid van de ontvanger is een probleem. Dit heeft invloed op de
rittenplanning. Meestal wordt getracht voor afsluiting van het voetgangersgebied aanwezig
te zijn.
•
Daarnaast is het van belang voor aanvang van de rit inzicht te hebben in verschillende
venstertijden. De ritplanning dient vooraf te worden afgestemd op afsluiting van de
voetgangersgebieden.
•
In de binnensteden ondervinden de transporteurs geregeld vertraging. Door blokkade en
onhandig parkeren van andere distributeurs wordt de doorgang beperkt.
•
Door de onvoorspelbaarheid van het verkeer is het lastig een inschatting te maken. Dit is
een prominente factor die invloed heeft op de planning en het verloop van het transport.
•

•

Het winkelende publiek trekt zich nergens iets van aan. Afschaffing van de venstertijden
levert alleen onveilige situaties op als de hele dag vrachtwagens zouden rijden. Het nut van
de maatregelen is daarom prima, alleen is het jammer dat sommige bedrijven de
maatregelen negeren. Veelal van de winkels stemmen de openingstijden niet af op de
venstertijden.
Ook uit ervaring als vrachtwagenchauffeur is het s’middags een crime om door het
voetgangersgebied te rijden.

•

Een reëel alternatief is het installeren van een goederensluis in de winkelpanden. Een
goederensluis werkt voor transporteurs vele malen sneller. De aanwezigheid en het
inzetten van extra personeel is voor de ontvanger dan ook niet noodzakelijk.

•

De aankomsttijden worden niet teruggekoppeld naar de klant, tenzij er een specifiek
verzoek van de klant is.
Contact met klanten is positief voor het onderhouden van de relatie. De chauffeurs zijn de
visitekaartjes voor de onderneming, zij maken geregeld een praatje met de klant.

•
•
•
•
•
•

Voor het distribueren in het stedelijke gebied worden kleine voertuigen ingezet. Afhankelijk
van de omvang van de zending, af en toe ook grote vrachtwagens
De ladingsgraad is doorgaans niet hoog. Ook is dit afhankelijk van de verzendingsomvang
en de wensen/eisen van de klant.
Wel wordt getracht zoveel mogelijk verzendingen te combineren.
Het inzetten van één groot vrachtvoertuig heeft niet de voorkeur door de beperkingen. De
voorkeur ligt dan bij een stadsdistributiecentrum, waarbij één voertuig de binnenstad
bevoorraadt. De beladingsgraad in het voertuig is dan hoog.
Een nadeel van een stadsdistributiecentrum is de extra handeling die moet plaatsvinden.
Daarentegen spaart het wel de inzet van voertuigen uit.

Intelligent Transport Systeem – Stedelijke Distributie:
•
De verwachting is, mocht iedereen zich aan de spelregels van het systeem houden, dat de
bevoorrading in het binnenstedelijke gebied soepeler gaat verlopen. Door sturing en het
gebruik van voorzieningen kan dit mogelijk worden gemaakt.
•
Het op voorhand bepalen voor de toelating is handig voor transporteur en gemeente. Door
de dimensies en het beleid inzichtelijk te hebben, kunnen vertragingen in de (smalle)
straten worden gereduceerd.
•
Het instellen van wachttijden is geen obstakel, zolang het niet langer is dan een halfuur.
Ook zijn wachttijden vanuit logistiek oogpunt gewenst. De chauffeur kan gedurende de
wachttijd de verplichte rust pakken.
•
Het is mogelijk een probleem om de overheid, de gemeenten bereidt te krijgen mee te
participeren. Voor het succes van het systeem dienen uiteindelijk alle partijen mee te doen.
•
Ook is het belangrijk dat je als vervoerder uit bepaalde oogpunten moet kunnen blijven
kijken, dus aflevering moeten wel reëel geschieden. De stedelijke distributie kan dan voor
iedereen aantrekkelijker worden.
•
•

Om te voorkomen dat het systeem door variëteit in regelgeving te complex wordt, moet
het systeem op landelijk niveau geleid worden.
De financiering moet bestaan uit een wisselwerking van transporteurs, ontvangers en de
overheid. Tenslotte hebben alle partijen baat bij het systeem. Gemeente dat het verkeer
wordt geweerd uit de binnenstad. Ontvanger heeft inzicht in de aankomsttijd van een
verzending en hoeft niet onnodig te wachten.

•

De baten, sneller doorstroming en efficiëntere benutting kunnen uitgezet worden tegen de
kosten. Welke tijdwinst en efficiency levert het op, afgewogen tegen de inzet van meerdere
voertuigen. Doorgaans willen transporteurs eerst dat het iets opbrengt, voordat ze moeten
gaan betalen.

•

Het verkrijgen van extra informatie is een belangrijke compensatie. Als inzicht wordt
verkregen in opstoppingen die zich voordoen in de binnenstad, kunnen deze eenvoudig
worden gemeden. Maar ook welke ingang en transportroutes geschikt zijn om in de
binnenstad te geraken/ opvolgen.

Verslag interview stedelijke distributie
Respondent(e):
Positie:
Locatie:
Datum:
Tijdstip:

Dhr. R. Huijgens
Group 4 Securicor, Regiomanager
Rayon Noord-West, te Haarlem
6 december 2006
11:00

Geresumeerd de besproken onderwerpen gedurende het interview:
Perspectief vanuit geld- en waardetransporteur:
•
Overeenkomstig de conventionele transporteurs zijn geld- en waardetransporteurs
commerciële ondernemingen. Echter ligt de nadruk bij geld- en waardetransporten op de
veiligheid.
•
Door de specifieke eisen bij het laden en lossen en vanuit veiligheidsoverwegingen, is het
wenselijk het adres zo dicht mogelijk te kunnen naderen.
•
Vanuit dit oogpunt is het wenselijk dat gemeenten bredere venstertijden gaan hanteren.
•
Jaarlijks vinden tussen 6 – 8 overvallen plaats op geld- en waardetransporten. Het
grotendeels van de overvallen vindt plaats in het stedelijke gebied. Ongeveer 65% van
deze overvallen gebeurt tijdens laden/lossen, het meest kwetsbare moment.
•
Het stedelijke gebied is het werkgebied van de geld- en waardetransporteur, hier zijn de
meeste klanten gevestigd.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geld- en waardetransporteur worden net als andere transporteurs geconfronteerd met
problemen in de stedelijke distributie.
Afgezien van de analogie met de conventiele transporteurs is de bereikbaarheid van een
adres de grootste beperking, door de fysieke maatregelen en de begrenzing aan
loopafstanden.
De beperkte tijdsruimte zijn veiligheidtechnische beperkingen, omdat de aankomst in
kleinere tijdsruimtes meer voorspelbaar is.
Ook komen ze niet ten goede van de efficiency, en levert een enorm capaciteitbeslag op.
De ingestelde venstertijden zorgen zeker voor extra transporten om de klanten te kunnen
bedienen, wat een impact op het milieu en omgeving.
De problemen worden zijn veroorzaakt doordat de stedelijke distributie geen landelijke
politieke kwestie, maar wordt geregeld vanuit het laagst mogelijke niveau van de
gemeente.
Het totaal resulteert dan er totaal geen overeenkomst is tussen verschillende
gemeentes/deelgemeentes.
Geld- en waardetransporteurs hebben over het algemeen in de meeste gemeentes
ontheffing om buiten de venstertijden de voetgangersgebieden te betreden.
In de steden waar ontheffing is verleend, doen zich relatief weinig problemen voor.
Er is wel onderscheidt in de soort ontheffingen, die dienen te worden aangevraagd. Er zijn
ontheffingen voor na de venstertijden en ontheffingen voor toegang te krijgen tot een
gebied ongeacht de venstertijden.
Ook de methode om toegang om de afsluiting te kunnen passeren is sterk uiteenlopend.
Dit varieert van sleutel tot infrarood detectie.

•
•

Slechts in enkele gevallen wordt de toegang geweigerd.
Nachtdistributie is een reëel alternatief en de activiteiten zullen in de toekomst wel
langzaam naar de avond verschuiven. Ook vanuit het klantperspectief, maar voor geld- en
waardetransporteurs is dit lastig. Het is niet mogelijk bij afwezigheid van detaillist het geld
ergens weg te zetten voor de inontvangstneming. Het belangrijk te weten waar het
kwijtingmoment ligt, dus wanneer het geld wordt overgedragen.

•

In verband met veiligheidsoverwegingen wordt vlak voor het arriveren bij de klant,
telefonisch contact gezocht met de klant.
Daarnaast is er landelijk een overlegd gaande voor het verkrijgen van een algehele
ontheffing voor geld- en waardetransport voertuigen.

•
•

De ladingsgraad van een voertuig is hoofdzakelijk afhankelijk van de waarden van het
transport. Geld neemt niet veel ruimte in beslag, maar verzekeringstechnisch is het vaak
niet wenselijk, een beladingsgraad van 90% a 100% te realiseren.

•
•

Geld- en waardetransporteurs behalen hierdoor geen extra voordeel als één groter
voertuig, twee kleine voertuigen vervangt.
De afmetingen en met name het gewicht van de voertuigen is doorgaans geen probleem.
Slechts in enkele gevallen, zoals in Utrecht dient een special voertuigen worden ingezet.

Intelligent Transport Systeem – Stedelijke Distributie:
•
Het is een illusie om landelijk de problematiek betreffende de stedelijke distributie te
verhelpen met één integraal systeem. Binnen gemeenten bestaan er al vaak afwijkende
regelgeving per deelgemeenten. Mocht dit toch worden gerealiseerd, dan zal de
transporteur er veel voordelen van hebben.
•
Het principe van het systeem is goed, ook voor de geld- en waardetransporteurs, echter is
het niet wenselijk informatie, zoals positie en aankomsttijden vrij te geven aan derden.
•
Dit is wel een beperking aan het systeem. Normaliter houden geld- en waardetransporteur,
vanwege veiligheidsoverwegingen, deze informatie vast tot vlak voor aankomst. Ook de
klant moet geen extra informatie ontvangen, afgezien van de aankomstdag.
•
Alleen in dringende noodgevallen, is het afstaan van gegevens aan derden zoals politie e.d.
een mogelijkheid, maar zeker niet aan gemeente en winkelcentra.
•
Een voordeel van het systeem is dat uitstappen voor het verwijderen van de afsluiting niet
meer noodzakelijk is. Dit levert dus geen extra risico’s op en is de vertraging beperkt.
•
•
•

•

•

De gemeente is de veroorzaker van de huidige problematiek. Detailhandel heeft wel belang
bij een veilig winkelgebied, maar gemeente is degene die veiligheid moet waarborgen. Dus
uiteindelijk heeft de gemeente de regie.
Logischerwijs zou de gemeente dit dan moeten compenseren door het systeem te gaan
leiden. De sleutel moet dus in handen van de gemeenten liggen.
Ook de financiering is een taak van de overheid. Uit het oogpunt van haalbaarheid is het
lastig de partijen op één lijn te krijgen. In de bestuurlijke lagen van de gemeente is
uniformiteit enigszins nog wel te realiseren, maar het is een hele opgave de detaillisten
zover te krijgen.
Of toch consensus proberen te bereiken en het probleem gezamenlijk aanpakken. En dan
de gebruikers een redelijk abonnementstarief te laten betalen. Dus gemeente investeert in
het systeem, waarop de transporteurs kunnen inhaken.
De huidige venstertijden kost de Nederlandse ondernemingen geld. Door het systeem
hoeven zijn minder onkosten te maken. Ze verdienen er dan niet aan, maar hoeven minder
te betalen. Het omslagpunt ligt dan ook niet parallel met de voordelen.

Onafhankelijk vervoersbedrijven

Onderwerp interview
Huidige situatie
1. Problematiek

DeliXL
• Incidentele gebeurtenis

Grolsch
• Hoofdwegennet
• Beleid inconsistent
• Bereikbaarheid
afleveradres
• Afwezigheid detailhandel

Jan de Rijk
• Beleid inconsistent
• Toename leverfrequentie
MKB

Sterkoeriers

G4S

• Toegankelijkheid/bereikba
arheid binnensteden
• Afwezigheid detailhandel

• Beleid inconsistent
• Bereikbaarheid
afleveradres
• Venstertijden tov veiligheid

• Vertragingen door
blokkade
• Onvoorspelbaarheid
verkeer
• Na venstertijden afleveren
een crime
• Inzicht maatregelen vooraf
noodzakelijk
• Positief voor veiligheid &
winkelklimaat

• Gelijke problemen
conventionele transporteur
• Maatregelen effect op
capaciteitbeslag

2. Ervaringen

• Grootste drukte in
venstertijden

• Venstertijden primair voor
normale winkels

• Grillige rittenplanning door
maatregelen

3. Nut maatregelen

• Positief voor veiligheid &
winkelklimaat
• Onhandig voor
transporteur

• Positief voor veiligheid &
winkelklimaat

• Nadelig branche,
evenwicht voor
problematiek

4. Alternatief

•-

• Verruiming venstertijden
• Afstemming venstertijden
• Commerciële afspraken

• Zone-indeling
• Stadsdistributie centrum
• Nachtdistributie

• Goederensluizen

• Nachtdistributie

5. Afstemming

• Enkel in specifieke situaties

• Telefonisch contact

• Platform gemeente (26)
• Detailhandel incidenteel

• Op special verzoek

• Landelijk
• Klant

6. Ontvangen informatie

•-

•-

• Ontvangsttijd indien
vertraging

•-

• Voor ontheffing
• Aankomsttijden

7. Beschikbare data

•-

•-

•-

•-

•

1. Beladingsgraad

• Seizoensafhankelijk

•-

•-

• Afhankelijk van
wensen/eisen klant

• Verzekeringtechnisch
afhankelijk

2. Te behalen voordelen

•-

•-

• Bundelen/samenwerken
paletten & rolcontainers

• Combineren vrachten

• Geen

3. Kleine vs grote voertuigen

• Geen issue ivm lading

• Nvt liquide producten

• Verdubbeling van drops

• Geen voorkeur

• Niet noodzakelijk

•-

<specifiek transporteurs>

ITS - SD
• Geen voordelen
• Beperkte reductie overlast
• Slagingskans

• Kleine tijdwinst
• Minimale verbetering
doorstroming &
leefbaarheid

• Prima haalbaar

• Verbetering doorstroming

• Illusie 1 integraal systeem

9. Voordelen

•-

• Overzicht omgeving en
verkeerssituaties

• Geen vrije concurrentie
door segmentering
• Regulieren doorstroming
• Reserveren losplaats
• Bepalen los/ verblijfstijden

• Vroegtijdig inzicht toelating
• Wachttijden geen obstakel
ivm verplichte rust

• Risico’s beperkt
• Verbetering doorstroming

10. Problemen

•
•
•
•

Wachttijden transporteurs
Strijd om toelating
Afstemming gebruikers
Geen eenduidigheid in
verantwoordelijkheid
• Efficiënter ivm behoud
klantrelatie

• Afwezigheid ontvanger
• Acceptatie gebruikers

• Verzanding van project

• Bereidwilligheid gebruikers
• Specifiek gemeenten

• Bereidwilligheid gebruikers
• Vrijgeven voertuigspecifieke informatie

11. Leiden

• Gemeente

• Neutraal & evenwichtig
organisatie, sturend door
wegbeheerder

• Bij voorkeur niet de
overheid

• Landelijke niveau

• Gemeente

12. Financieren

• Gemeente

• Overheid

•-

• Platform

• Direct overheid of
• Gebruikers abonnement

13. Wenselijk

•-

•-

• Ondersteuning van
chauffeur

•-

•-

14. Omslagpunt

• Problematiek
onbeheersbaar

• Vergelijking tijdswinst vs
kosten

• Wachttijd bij toename
doorstroming
• Oprekken venstertijden

• Tijdwinst/efficiency vs
kosten

• Voordelen tegen minder
uitgave (niet evenredig)

15. KBA

• Kosten neutraal vs kleine
voordelen

• Reductie files &
wachttijden

•-

•-

•-

16. Compensatie

• Route-informatie & positie
wagenpark

• Actuele route-informatie

•-

• Inzicht opstoppingen en
entree in stad

•-

8. Verwachting

Overall

Negatief (0)

Tabel 5: Analyse interviews onafhankelijke vervoersbedrijven

Positief (++)

Positief (++)

Positief (++)

Neutraal (-)

Interviews overige

Verslag interview stedelijke distributie
Respondent(e):
Positie:
Locatie:
Datum:
Tijdstip:

Dhr. M. Salet
Commissie Stedelijke Distributie, Secretaris
Gebouw Rijkswaterstaat, te Den Haag
27 november 2006
10:00

Geresumeerd de besproken onderwerpen gedurende het interview:
Perspectief vanuit Commissie Stedelijke Distributie:
•
Commissie Stedelijke Distributie tracht met de huidige mogelijkheden een efficiëntere
bevoorrading te bewerkstelligen.
•
Commissie Stedelijke Distributie heeft verschillende instrumenten opgesteld om
maatregelen en de aanpak ervan op een prettige wijze te presteren en met actoren in
gesprek te komen. Een aantal voorbeelden hiervan zijn de instrumentmap, de rekenmodule
en het dashboard marktstimulans.
•
Ook pleit de Commissie Stedelijke Distributie dat lokale actoren meer beschikbare tijd
realiseren voor afspraken met andere partijen. Uit ervaring is gebleken dat waar partijen in
overleg gaan men tot nieuwe inzichten en verandering is gekomen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

De problemen in de stedelijke distributie ontstaan doordat gemeente steeds meer functies
creëren. Realiseren van meer woningen, resulteert ook in meer winkels en dus meer
bevoorradingsstromen.
Gemeentes trachten hierbij het winkelklimaat te behouden door eisen (venstertijden,
restricties) in te voeren.
Dit levert tegenstrijdigheden op, waarop het gemeentelijke beleid wringt.
Ook werkt het gemeentelijke beleid, en in het bijzonder de venstertijden averechts op de
verwachte
uitwerking.
Het
bevoorradingsverkeer
wordt
hierdoor
genoodzaakt
geconcentreerd en gedurende de spitsuren de stad in te rijden.
Daarnaast genereert de afwezigheid van de winkelier ook extra verplaatsingen. Zendingen
worden vaak een tweede keer aangeboden bij afwezigheid.
Andere problemen komen voort uit de belevering van de zelfstandige winkeliers.
Hoofdzakelijk worden de vele leveringen door verschillende koeriers bezorgd. Deze actoren
zijn dus verantwoordelijk voor veel verkeer met relatief weinig volume.
Bundeling van goederenstromen en aanpassing bestelgedrag, zijn reële mogelijkheden om
deze goederenstroom te reduceren.
De hedendaagse winkelier is verwend, wanneer iets besteld wordt, wordt het de volgende
dag afgeleverd. De winkelier dient geprikkeld te worden voor handige logistiek.
Dus meer betalen bij ongunstige leveringen. Dit kan bewerkstelligen dat op zijn minst 70%
van de winkeliers hun bevoorradingstijdstip aanpassen aan het transport. Dit vereist wel
contact en afstemming met de verlader, wat doorgaans niet plaatsvindt.
In vele steden zijn venstertijden tot 12:00 uur of zelfs tot 14:00 uur mogelijk. Ook bij
afschaffing van de venstertijden zal het effect/overlast naar verwachting best mee vallen.
Een andere optie is dat winkeliers gezamenlijk (een winkelstraat) een faciliteit heb buiten
de stad waar zending kunnen worden ontvangen.
Ook winkeliers straffen voor het voeren van een slechte planning. Bijvoorbeeld bij
vroegtijdig bestellen kunnen verzendingen worden gebundeld. Moet de winkelier de laatste
minuut iets hebben betaald hij meer.
Venstertijden in de avond zijn logisch en tevens handig voor horeca en supermarkten die
tot 22:00 uur geopend zijn. Horeca ligt wat gevoeliger, er moet iemand aanwezig om
bijvoorbeeld temperatuur te kunnen controleren. Sommige zijn dus terughoudend in het
afgeven van de sleutel.
Ook ontplooien er steeds meer commerciële activiteiten in parkeergarage, bijvoorbeeld
sleutel, - en bezorgservices, dus waarom dan ook geen tijdelijke opslag voor leveringen.

•

•
•

•

Een integrale afstemming kan al veel problemen reduceren, dat partijen om de tafel gaan
zitten is daarbij essentieel. En dan moet de gemeente niet alleen kijken naar bewoners,
consumenten, recreanten en uitgaanders, maar ook naar de andere actoren en
deel/regiogemeente.
Voor de winkeliers is dit gelijk, er moet een aansprekende winkelier worden aangesteld, die
gezag heeft en medewinkeliers kan overtuigen om verandering door te kunnen voeren.
Transporteurs hebben dit onderling en deels met de winkeliers gedaan, simpele afspraken
zijn, allemaal rechts parkeren, geen vlagen ophangen en geen terrasje plaatsen. Deze
afspraken zijn heel effectief.
Grote vrachtauto zijn efficiënter, dus als het fysiek mogelijk is grote vrachtwagen laten
komen. Voorkomen dat vrachten worden opgesplitst, is beter voor efficiency,
verkeersveiligheid en tevens minder uitstoot in de binnenstad.

Intelligent Transport Systeem – Stedelijke Distributie:
•
De Commissie Stedelijke Distributie verwacht dat de grootste winst te behalen is door de
huidige mogelijkheden beter te benutten. De bevoorrading kan veel efficiënter verlopen
door vroegtijdig aanwezig zijn van de winkeliers, door bundeling van transporten en ook
onderlinge afspraken.
•
De keuze het systeem te implementeren is aan de transporteurs, mogelijkerwijs kunnen zij
hiermee meer efficiency behalen. Voorspelbaarheid en positiebepaling van transporten
hebben vast een waarde voor de transporteurbedrijven.
•
Aangezien dat de detailhandel stand-alone is moet deze partij ook overgehaald worden
mee te participeren. De zwakte is dat deze partijen te individualistisch zijn ingesteld. Ze
zijn misschien wel bereidt, maar als ze een klant hebben negeren ze waarschijnlijk toch de
kennisgeving.
•
De veelheid en onbetrouwbaarheid bij de detaillisten maakt het moeilijk deze partijen te
binden.
•
Het systeem is misschien wel interessant voor de detailhandel met ontvangstdepots. Met
het systeem kan bijvoorbeeld toegang worden verkregen tot de depots, er dienen dan wel
veiligheidsaspecten in beschouwing worden genomen.
•
Transporteurs zijn daarentegen eerder bereidt mee te gaan. Door de huidige
boordcomputer is voor hen de stap kleiner.
•
En dat elk aspect van het logistieke proces vertragingen zitten dus daar zijn nog voldoende
voordelen in te behalen.
•
Tevens speelt de vraag waar de extra efficiency zit. Geld –en waardetransporteur maken
melding als ze hun bestemming naderen. De winkelier zorgt dan dat verzending gereed is.
Ook Albert Heijn heeft bij aankomst van het voertuig altijd mensen paraat staan.
•
•
•
•
•
•

Belangrijk is dat bedrijven een meerwaarde zien in het systeem om mee te investeren.
Een probleem is om voldoende massa te krijgen, zodat het systeem succesvol kan
functioneren.
Het is dus sterk afhankelijk van het menselijke gedrag. Zien de partijen nog voldoende
voordeel als er autonoom ook al voordelen te behalen zijn.
Overheid is niet bereidt een dergelijk systeem te gaan leiden. De marktpartijen zijn te
afwachtend, waardoor de overheid moet blijven investeren.
Ook verwachten de partijen dat met overheidsbemoeienis het proces goedkoper kan,
terwijl juist de subsidies fors zijn teruggedrongen.
Tevens is de overheid niet bereidt het systeem als geheel te financieren. Wel de
dataverzameling die afkomstig is van de gemeente.

Verslag interview stedelijke distributie
Respondent(e):
Positie:
Locatie:
Datum:
Tijdstip:

Mevr. E. Jacobs
EVO, Bureaumedewerker, modaliteit wegvervoer
EVO-gebouw, te Zoetermeer
22 november 2006
10:00

Geresumeerd de besproken onderwerpen gedurende het interview:
Huidige situatie vanuit belanghebbende organisatie EVO:
•
EVO is een belanghebbende organisatie voor verladers en eigen vervoerders. Dit betreft
het Nederlandse bedrijfsleven (onder andere Bavaria, DeliXL, Albert Heijn, Heineken en
Interbrew) die gebaat zijn bij efficiënte aan- en afvoer van goederen. Sommigen vullen dat
vervoer zelf in (eigen vervoerders) en andere geven daartoe opdracht aan
beroepsgoederenvervoerders .
•
EVO zet zich in voor een optimaal beheer van goederenstromen, over met inbegrip van alle
modaliteiten (wegtransport, spoorwegen, waterwegen en luchttransport).
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Stedelijke distributie is al jaren lang een probleem. Door de toenemende
consumentenvraag, neemt het aantal bevoorradingsstromen toe. Dit verhoogt de druk op
de leefbaarheid in de stad, maar ook de bereikbaarheid.
Een veelvoud van regels en variëteit aan regels per gemeente komen niet ten goeden van
de stedelijke distributie. Zijn hoofdzakelijk ingesteld voor veiligheid en leefbaarheid van de
binnensteden.
Winkelketen willen zelf ook geen grote voertuigen voor de deur en geen rolcontainers in de
winkel, tijdens de winkeluren.
Door huidige druk en prioriteit van de luchtkwaliteit, ook steeds meer druk op
goederenvervoer om de overlast (geluid, emissie) te beperken.
Door restrictieve regels van de gemeente frustreren zij hun eigen beleid. De beste balans
kan worden verkregen door transport juist beter te faciliteren.
Ook lengtebeperkingen hebben resultaten op de afwikkeling van de stedelijke distributie en
de inzet van voertuigen. Een lengtebeperking van 10 meter heeft aanzienlijk meer
voertuigbewegingen tot gevolg, zo blijkt uit onderzoek van Buck Consultants
De doelstelling van EVO is de gemeenten ervan te overtuigen dat juist ruimere
venstertijden effectiever zijn. Gemeenten dienen hierbij hun redeneren om te draaien.
EVO tracht bij gemeenten draagkracht te realiseren voor ruime venstertijden (18:00 12:00 uur) via aangepast referentiemodel (eind concept). De formulering voor dit beleid
luidt, geen venstertijden als deze niet noodzakelijk zijn, anders venstertijden van 18:00 12:00, mits de situatie dit toelaat. Geluid is een onderliggende eis hierbij
Ook voor de winkelier zijn regels opgesteld. De ontvanger moet binnen de venstertijden,
gedurende een minimale periode van 4 uur beschikbaar zijn voor te ontvangen.
Komende periode gaat EVO samen met TLN, KNV en Platform Detailhandel het
referentiemodel met gemeenten bespreken om de bestaande regelgeving te herijken. Over
3 maanden wordt korte rapportage uitgebracht aan de Commissie Stedelijke Distributie.
Afhankelijk van deze resultaten wordt wel of niet een landelijke richtlijn ingesteld voor de
stedelijke distributie.
Een ander probleem in de stedelijke distributie is de relatie tussen de openingstijden en de
aanwezigheid van de winkelier. Belangrijkste vraag hierbij is hoe de winkelier geprikkeld
dienen te worden, aangezien de distributie niet aan hen worden doorberekend.
In de stedelijke distributie hebben grote verladers/eigen vervoerders meer macht/invloed
op de logistieke planning en de aansturing van het personeel in hun winkelketen.
Kleine winkeliers hebben daarentegen verschillende verladers, waardoor een inefficiënte
aanvoer van goederen plaatsvindt.
De kleine winkelier is geen onderdeel van een keten, dus niet of nauwelijks aan te sturen in
zijn ontvangstgedrag, ook niet in bestelgedrag.
Kleine zending lenen zich uitstekend voor stedelijke distributiecentrums en daarmee de
ontlasting van binnenstedelijk kernwinkelgebied. Bezorging via pakkettendienst. Zeker als
dat ook prijstechnisch aantrekkelijk is.

•
•
•
•
•

In het verleden zijn veel stedelijke distributiecentra opgericht met overheidssubsidie. De
praktijk heeft uitgewezen dat alle concepten die volledige door de markt gedragen worden
toekomst hebben.
Voor grote retailers zijn stedelijke distributiecentra niet wenselijk in verband met extra
overslagkosten en het verliezen van nut van eigen crossdocks.
Transporteurs streven naar volle vrachtauto’s. Ladingsgraad ligt tussen 80 en 90%, omdat
100% niet haalbaar is. De eerste rit heeft enkele een ladingsgraad van 80 a 90%. Na de
eerste aflevering reduceert de beladingsgraad.
Daarom de voorkeur om kleine omliggende steden in de naroute van de grote steden te
bevoorraden.
EVO heeft contact met haar leden (het bedrijfsleven) via de verenigingsstructuur. Die
bestaat uit gremia als regiobesturen en de raad voor wegvervoer. Met deze overleggroepen
wordt de geschetste problematiek besproken.

Intelligent Transport Systeem – Stedelijke Distributie:
•
De ontbrekende partij in het systeem is de verlader. Verlader heeft meer belang bij ITS-SD
dan transporteur, aangezien zij de regie en planning in handen hebben. Ook omdat de
transporteur in principe de ritkosten kan doorberekenen aan de verlader. De opdrachtgever
is verantwoordelijk voor/draagt de kosten voor de distributie en de transporteur niet. Dit is
wel theoretisch, maar de onderlinge druk is ook groot.
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Succes van het systeem is afhankelijk of het de problemen tackelt.
De verwachting dat het systeem transporten beter spreidt is niet hoog. Daar in de meeste
steden verkeerscirculatiesystemen voor transportroutes en verkeerafwikkeling zijn
ingesteld. Ook al wordt verkeer gespreid, dan moeten ze vaak toch dezelfde routes nemen.
Dergelijke gemeentelijke restricties zijn doorgaans bij de transporteurs bekend. Via
internetsites wordt deze informatie verkregen.
Navigatiesystemen gericht op de transporteurs kunnen een additionele winst opleveren
voor de transporteurs. Hier dienen ook wegwerkzaamheden in te worden meegenomen,
omdat ze vaak een verstoring in de verkeerstromen veroorzaken.
De gemeente moet het systeem financieren, daar de baten voor de gemeenschap zijn.
Levert tenslotte een verbetering van luchtkwaliteit op door de minder stagneerde
distributievoertuigen.
Vervoerder zal overwegen het systeem te implementeren als zijn voordelen concreet zijn,
dus verkeers- en bedrijfsgerelateerde verbetering (reis- en verblijftijden) te monetariseren.
De grens wanneer dit systeem wenselijkheid is lastig aan te geven. Alle problemen zullen
met dit systeem niet worden opgelost.
Locatie waar bijvoorbeeld een transporteur moet wachten is niet van belang, wel de
wachttijd. Bedrijfsleven moet wel het gevoel hebben dat de afwikkeling beduidend
beter/sneller verloopt dan voorheen, dus wachttijden moeten worden opgeheven en of
neutraal blijven.
Het belang ligt niet bij dezelfde partij, maar vormt met alle andere belangen van andere
partijen een optimum.
Beoordeling voor het systeem door de haalbaarheid te toetsen middels een casus.
Voorbeeld rapport van TNO-INRO verwerking van de kosten van specifieke vertragingen.

Verslag interview stedelijke distributie
Respondent(e):
Positie:
Locatie:
Datum:
Tijdstip:

Dhr. R. Brinkhof
Platform Detailhandel Nederland, Secretaris Bereikbaarheid,
Platform Plaza, te Leidschendam
22 november 2006
14:00

Geresumeerd de besproken onderwerpen gedurende het interview:
Perspectief vanuit Platform Detailhandel Nederland:
•
Platform Detailhandel Nederland is een samenwerkingsverband tussen de nationale
winkelraad (kleine winkeliers, en de ambulante handel) en de Nederlandse detailhandel
(grote winkelketens, incl. eigen vervoerders).
•
Platform Detailhandel Nederland tracht om de stijgende kosten door de eisen vanuit de
gemeenten (venstertijden, voertuigeisen milieueisen), te beperken. Deze eisen zorgen voor
een extra kostenpost in de bevoorrading.
•
Platform Detailhandel Nederland is van mening dat de kosten van 425 miljoen per jaar
[TNO, 2003] dienen te worden gereduceerd.
•
Platform Detailhandel Nederland pleit daarom voor een nationaal kader om de
gemeentelijke eisen (voertuigeisen, venstertijden) grotendeels te uniformeren.
•
Ook ruimere venstertijden behoort tot de mogelijkheid. Ruimere venstertijden resulteren in
minder bevoorradingsvoertuigen, wat een positief effect heeft voor de gemeente (milieu)
en detailhandel.
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Gemeenten zien geen belang, terwijl zij wel een groot belang bij de stedelijke distributie
hebben. Het besef/erkenning aan urgentie ontbreekt vanuit de gemeente.
Urgentie van gemeente is minimaal, slechts een aantal gemeente zijn actief bezig met de
stedelijke distributie, bijvoorbeeld gezamenlijk afspraken over regelgeving, transportroutes
en straatmanagement (luifels inklappen en rechts parkeren).
De grootste problematiek komt dan ook voort uit het beleid van de gemeente. Gemeente
beseffen niet dat de invoering van voertuigeisen en/of venstertijden een omgekeerd effect
teweegbrengt.
Regelgeving is dus contraproductief ten opzichten van het gemeentelijke beleid en de
wensen van de detailhandel.
Het rijk moet komen met wetgeving (nationaal kader) om dit te bewerkstelligen. Mocht een
gemeente van deze wetgeving af willen wijken, dienen zij dit te beargumenteren. De opzet
van het nationaal kader is in overleg met de Commissie Stedelijke Distributie.
Verwachting is dat de verruiming van venstertijden door bijvoorbeeld nachtdistributie
(18:00 – 12:00) hoofdzakelijk baat heeft voor de grotere winkelketens. Kleine winkeliers
kunnen deze ruimere venstertijden gebruiken door bijvoorbeeld de sleutel af te geven bij
de vervoerder. Een winkelier moet de transporteur kunnen vertrouwen voor toegang tot de
winkel.
Door afwezigheid van personeel verkorten de effectieve venstertijden.
Bijkomend voor de nachtdistributie is het opleggen en de inachtneming van geluidsnormen
(PIEK) en trillingsvrije ladingdragers (trolleys, paletten).
Ook leveranciers kunnen een potentiële bijdrage leveren. Dit is mogelijk door vrachten te
bundelen, zowel voor meerdere winkelier als het aantal leveringen per week. Het aantal
ritten reduceert hierdoor aanzienlijk per week.
Uit een kleinschalig proef bleek dat winkeliers mogelijkerwijs wel bereid zijn mee te
werken, alleen ontbrak in deze proef de draagkracht vanuit de verlader.
Kortom, om de problematiek betreffende de stedelijke distributie op te lossen en het proces
efficiënter te laten verlopen is een gezamenlijke aanpak noodzakelijk.

Intelligent Transport Systeem – Stedelijke Distributie:
•
Het systeem is een hulpmiddel om een gezamenlijke aanpak en een efficiënter verloop van
het bevoorradingsproces te bewerkstelligt, naar verwachting kan daar winst in worden
behaald, waardoor het systeem zeker interessant is.
•
Het systeem kan een bijdrage leveren, maar in de huidige situatie en de huidige restricties
blijft een inefficiency bestaan.
•
Bij nachtdistributie, in combinatie met het systeem levert waarschijnlijk wel meer efficiency
op en dus winst.
•
•
•
•
•
•

Wie het systeem moet bekostigen is afhankelijk van voor wie het systeem winst oplevert.
Dat is afhankelijk van het totaal beeld waar de kosten en de baten liggen. Er moet een
balans zijn tussen kosten en de baten. Kosten voor een actor moeten evenredig zijn met de
baten, anders verlies het systeem draagkracht.
Gemeenten moeten de regie in handen nemen voor dit systeem, omdat zij het algemeen
belang behartigen en de middelen hebben.
Detailhandel is gebaat bij korte verblijfstijden van voertuigen voor de winkel in verband
met aantrekkelijkheid.
Ook heeft de detailhandel baat bij lager distributiekosten, alleen worden deze
doorberekend aan de consument. Uiteindelijk zijn dit dan de grote winnaars.
Betrouwbaarder aankomsttijd voor detailhandel.

Verslag interview stedelijke distributie
Respondent(e):
Positie:
Locatie:
Datum:
Tijdstip:

Dhr. H. Quak
Erasmus Universiteit Rotterdam, Promovendus
Universiteitsgebouw Rotterdam, te Rotterdam
24 november 2006
10:00

Geresumeerd de besproken onderwerpen gedurende het interview:
Perspectief stedelijke distributie:
•
Het recentelijk gepubliceerde onderzoek heeft betrekking op de afstemming van de
venstertijden. Op verzoek van EVO zijn op basis van uitgangspunten van de Commissie
Sakkers een aantal scenario’s voor nachtdistributie onderzocht.
•
In bepaalde scenario’s wordt de geluidswetgeving meegenomen (dus niet bevoorraden
tussen 19:00 en 7:00). Ook is onderzocht welke verbeteringen op kunnen treden in de
nachtdistributie in combinatie met speciale maatregelen.
•
Uit interviews is gebleken dat de bereidwilligheid van de transporteur en winkelier beperkt
is. Slechts 21% van de winkeliers is bereidt de sleutel af te geven voor nachtdistributie.
•
s’Nachts afleveren van kleinere zendingen vindt al plaats, maar dan bij winkels met een
speciale nachtsluis, welke afgezonderd zijn van de winkel uit veiligheidsoverwegingen.
•
De geluidswetgeving in de avond/nacht is momenteel van kracht, maar de handhaving bij
overschrijding wordt niet nageleefd. Omwonenden klagen meestal bij de betreffende
winkelier en niet bij gemeente. Gemeente heeft dus geen inzicht in het aantal
overtredingen.
•
Geluidswetgeving is dus in de praktijk niet zo hard als op papier.
•
•
•
•

•
•
•
•

Commissie Sakker wil verplichting opleggen aan de kleinere winkelier, om minimaal 4 uur
in de venstertijden aanwezig te zijn.
De kleine winkelier is niet verantwoordelijk voor transport en betaald niets extra’s voor
moeilijk bereikbare locaties. Kleine winkelier kennen daardoor geen probleem.
Ook transporteurs hebben geen enkele invloed op de openingstijden/ aanwezigheid van
kleine winkeliers.
Daarnaast speelt dat kleine, particuliere winkeliers (MKB) vaak vertegenwoordigd zijn in de
lokale politiek. Zij kunnen hierdoor invloed uit oefenen op krappere venstertijden en dat
minder voertuigen in beeld beter is voor hun onderneming.
Afstemming van de venstertijden kan het meeste voordeel voor de grotere winkelketens
opleveren. Het transport vindt veelal geconcentreerd plaats. Het volume van de levering is
vaak groot en het aantal vrachten beperkt.
De grote winkelketens bezitten vaak een eigen wagenpark voor de bevoorrading. De
afstemming tussen transport en een filiaal voor de bevoorrading wordt gedirigeerd door
een logistiekmanager.
Door de efficiënte planning van deze winkelketens kampen zij met groter verliezen door het
gemeentelijke beleid en de bereikbaarheid van de binnensteden.
In tegenstelling tot de stedelijke perspectief is deze transportefficiency niet wenselijk voor
een stad. In de ritplanning zijn meerdere filialen opgenomen, waardoor de ladingsgraad
voor de laatste stad laag is. Gemeentes prefereren een hoge ladingsgraad met enkele
levering binnen de stad.

•

De meest optimale oplossing voor de stad is het combineren/bundelen van vrachten tot
één vracht. Dus gebundelde leveringen verrijden vanuit distributie centrum.

•

Momenteel is men bezig met een onderzoek (louter theoretisch) om de venstertijden en
andere regelgeving dynamisch te maken. Het onderzoek staat nog in de kinderschoenen,
maar het principe is om bepaalde tijdstippen aan te besteden, dus meer betalen voor
toegang buiten de venstertijden.
Transporteurs krijgen dan de keuze om de voetgangersgebieden ook buiten de
venstertijden te bereiken. De toelatingskosten wegen voor sommige transporteurs wellicht
op tegen de baten.
Dit is mogelijk een oplossing voor de bevoorrading van de binnensteden. Ook voor de
gemeentes, daar zij het onder andere kunnen sturen op milieu.
Door de opkomst van het aantal paalsystemen, wordt het in de toekomst dus steeds
makkelijker voor de gemeente handhavend op te treden.
Het is moeilijk in de stedelijke distributie iedereen tevreden te krijgen, maar dat komt door
de aard van het probleem.

•
•
•
•

Intelligent Transport Systeem – Stedelijke Distributie:
•
Een uniform systeem is wenselijk, zodat het liefst inzicht kan worden verkregen in de
rittenplanning van transporteur en dat per rit melding kan worden gemaakt bij de
afleveradressen.
•
Gemeentes zijn weinig actief met vrachtverkeer, dus in hoeverre past dit in het
binnenstedelijke verkeersmanagement.
•
Meeste winst voor transporteurs in krappe winkelstraten met veel opstoppingen. Regulering
van deze problemen door het systeem is interessant, maar vergt wel een actieve sturing.
•
Gemeentes en transporteurs zijn de belanghebbende partijen voor dit systeem,
detailhandel staat hier een beetje los van.
•
Detailhandel heeft geen grote baten bij het systeem afgezien van betrouwbaarheid in de
aankomsttijden van de zending. Een prettiger winkelklimaat wordt al gecreëerd door de
venstertijden en door losfaciliteiten aan de achterzijde van de winkel. En vaak betreft het
kleine leveringen, wat een kwestie van afgeven is.
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Een efficiënter afwikkeling is misschien niet altijd wenselijk. Voor chauffeurs is sociaal
contact belangrijk, maar is meer informeel. Misschien is het raadzaam dit te achterhalen
door met chauffeurs te praten.
Ook de particuliere detailhandel vindt een efficiëntere afwikkeling minder prettig. Voor de
inzetbaarheid van personeel ontvangen zij liever meerdere kleine verzendingen dan een
grootte zending.
Voor winkelketens (C&A, V&D) is wachten tot toelating, gezien de lage marges, zeker niet
efficiënt. Als beloning voor het gebruik van het systeem dienen dan ruime venstertijden
worden aangeboden, waardoor de wachttijden gecompenseerd worden.
Mocht het aanmelden dwingend worden opgelegd, dan is het lastig alle voertuigen te
betrekken. Het is lastig te organiseren dat ook persoonlijke leveringen, dus ophalen van
goederen met eigen vervoer ook worden aangemeld.
Het omslagpunt is afhankelijk van welke voordeel de verschillen partijen kunnen behalen.
Alle partijen moeten wel voordeel kunnen behalen.
Mocht een partij geen voordeel hebben, dan vergt dat extra inspanning om draagkracht bij
die partij te krijgen.
Partijen zouden zich aansluiten omdat het verplicht is, maar de vraag is of je een dergelijk
systeem moet opleggen.
Aanvullende informatie/data is relevant voor bepaalde partijen hun te doen besluiten het
systeem te implementeren.
Inzicht in de knelpunten is voor de managementafdeling van een transportbedrijf een groot
voordeel.
Ook extra informatie is wenselijk en nuttig, bijvoorbeeld actuele reis- en verblijftijden.

Overige

Onderwerp interview
Huidige situatie

CSD

EVO

PDN

RSM

1. Problematiek

•
•
•
•

2. Ervaringen

• Reductie problemen door
integrale afstemming
• Gemeente te beperkt tot eigen
belang

• Winkelketen afkeer voertuigen
voor deur
• Stadsdistri.Centra niet wenselijk
voor grote retailers

• Bijdrage leveranciers door
bundelen
• Integrale aanpak noodzakelijk
• Pleit voor nationaal kader

• Zelfstandige detaillist geen
transportaansprakelijkheid
• Bereidwilligheid detailhandel
afgeven sleutel
• Vertegenwoordigd zelfstandige
detaillist in regionale politiek
• Transporteurs geen invloed op
openingstijden
• Verlies winkelketens groter door
maatregelen
• Lastig tevredenheid te creëren bij
alle partijen

3. Nut maatregelen

•-

•-

•-

•-

4. Alternatief

• Afschaffing venstertijden
• Avondvenstertijden
• Bundeling & aanpassing
bestelgedrag
• Opslagdepot buiten stad
• Detaillisten straffen slechte
planning
• Beter benutten parkeergarages

•-

• Verruiming venstertijden
• Nachtdistributie

• Bundelen/combineren vanuit
distr.centrum
• Aanbestedingsprocedure kopen
specifieke bevoorradingsuren

5. Afstemming

• Landelijk met gemeenten (G26)

• Leden (bedrijfsleven) &
regiobesturen
• TLN, KNV, PND & gemeenten

• Nationale winkelraad &
Nederlandse detailhandel

• Grotere winst bij afstemming
venstertijden

6. Ontvangen informatie

•-

• Huidige problematiek
• Herijking referentiemodel

•-

•-

7. Beschikbare data

•-

•-

•-

• Promotie onderzoek

Gecreëerde functies gemeente
Beleid inconsistent
Beleid contraproductief
Afwezigheid detailhandel

•
•
•
•

Toenemende consumentenvraag
Overvloed regels/eisen
Afwezigheid detailhandel
Toenemende druk luchtkwaliteit

•
•
•
•

Erkenning overheid ontbreekt
Geen urgentie
Beleid contraproductief
Afwezigheid detailhandel

Overall

ITS - SD

8. Verwachting

• Interessant detailhandel met
opslagdepot
• Inzicht wagenpark transporteurs
• Transporteur bereidwillig

• Verlader meer belang dan
transporteur
• Succes afhankelijk reductie
problemen

• Prima hulpmiddel voor
afstemming
• Efficiënter in combinatie met
nachtdistributie

• Uniform systeem en inzicht in
ritplanning wenselijk
• Efficiënter niet altijd gewenst
• Zelfstandige detaillist prefereert
ongecentreerde zendingen

9. Voordelen

• Winst in logistiek proces

•-

•-

• Tijdwinst door stroomlijning

10. Problemen

• Bereidwilligheid detailhandel
• Overtuiging gebruikers van
voordelen

• Spreiding minimaal realiseerbaar
• Optimum vinden in belangen

• Inefficiëntie met huidige
restricties

• Gemeente weinig actief
vrachtverkeer
• Bereidwilligheid detailhandel
• Wachttijden eigen vervoerder
• Persoonlijk ophalen goederen

11. Leiden

• Niet overheid, marktpartijen te
afwachtend

• Gemeente

• Gemeente

•-

12. Financieren

• Overheid investeert dataverzameling, niet gehele systeem

•-

• De probleemeigenaar

• Alle gebruikers verplichten

13. Wenselijk

• Efficiënter benutten huidige
mogelijkheden

• Geen oplossing voor alle
problemen

•-

•-

14. Omslagpunt

• Bedrijven meerwaarde zien

• Verbetering van afwikkeling

• Lager distributiekosten
• Betrouwbaarder aankomsttijden

• Afhankelijk reductie problemen

15. KBA

•-

• Voordeel moet concreet zijn

• Afhankelijk van kosten en te
realiseren baten

• Informatie/data voor gebruikers

16. Compensatie

•-

• Inzicht wegwerkzaamheden

•-

• Inzicht in problemen
transporteurs
• Reistijd & aankomsttijd
• Ruimere venstertijden

Overall
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Grafiek 7: Emissie referentiesituatie met ITS-SD (Grote voertuigen)

Tijdstip

Voertuigaanwezigheid

Voertuigkilometers

IN

UIT

Aanwezig

Voertuigen
< 7,5 ton

Voertuigen
7,5 – 16 ton

0:00 - 5:00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5:00 - 6:00

0,8

0,0

0,8

3,5

2,3

6:00 - 7:00

3,5

1,2

3,1

14,2

9,3

7:00 - 8:00

7,6

2,1

8,6

39,0

25,6

8:00 - 9:00

7,2

4,5

11,3

51,4

33,7

9:00 - 10:00

11,9

6,0

17,1

78,0

51,1

10:00 - 11:00

5,8

11,1

11,9

54,1

35,4

11:00 - 12:00

0,6

6,0

6,4

29,3

19,2

12:00 - 13:00

0,8

2,3

4,9

22,2

14,5

13:00 - 14:00

0,6

1,8

3,7

16,8

11,0

14:00 - 15:00

0,2

1,6

2,3

10,6

7,0

15:00 - 16:00

0,0

0,8

1,6

7,1

4,6

16:00 - 17:00

0,0

0,6

1,0

4,4

2,9

17:00 - 18:00

0,0

0,8

0,2

0,9

0,6

18:00 - 19:00

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

19:00 - 0:00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Totaal

39

39

331,6

217,3

Tabel 7: Voertuigaanwezigheid/ voertuigkilometers referentiesituatie

Tijdstip

Voertuigaanwezigheid

Voertuigkilometers

IN

UIT

Aanwezig

Voertuigen
< 7,5 ton

Voertuigen
7,5 – 16 ton

0:00 - 5:00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5:00 - 6:00

0,8

0,0

0,8

3,5

2,3

6:00 - 7:00

3,5

1,2

3,1

14,2

9,3

7:00 - 8:00

7,6

2,1

8,6

39,0

25,6

8:00 - 9:00

5,9

4,5

10,0

45,5

29,8

9:00 - 10:00

6,1

6,0

10,0

45,7

30,0

10:00 - 11:00

9,7

9,8

10,0

45,4

29,8

11:00 - 12:00

0,3

0,2

10,0

45,6

29,9

12:00 - 13:00

4,3

6,2

8,1

36,7

24,1

13:00 - 14:00

0,6

1,5

7,2

32,8

21,5

14:00 - 15:00

0,2

5,1

2,3

10,6

7,0

15:00 - 16:00

0,0

0,8

1,6

7,1

4,6

16:00 - 17:00

0,0

0,6

1,0

4,4

2,9

17:00 - 18:00

0,0

0,8

0,2

0,9

0,6

18:00 - 19:00

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

19:00 - 0:00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Totaal

39

39

331,6

217,3

Tabel 8: Voertuigaanwezigheid/ voertuigkilometers referentiesituatie met ITS-SD

Emissie verontreinigende stoffen
Tijdstip

Koolstofdioxide
(CO2)

Koolmonoxide (CO)

Zwaveldioxide
(SO2)

Stikstofoxide
(NOx)

Vluchtige
Organische
Stoffen
(VOS)

Fijn stof
(PM)

0:00 - 5:00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5:00 - 6:00

1717

3,58

0,04

4,58

3,52

0,11

6:00 - 7:00

6869

14,32

0,18

18,31

14,09

0,42

7:00 - 8:00

18890

39,38

0,48

50,35

38,75

1,16

8:00 - 9:00

24901

51,91

0,64

66,36

51,08

1,53

9:00 - 10:00

37780

78,75

0,96

100,69

77,51

2,32

10:00 - 11:00

26189

54,59

0,67

69,80

53,73

1,61

11:00 - 12:00

14168

29,53

0,36

37,76

29,06

0,87

12:00 - 13:00

10733

22,37

0,27

28,61

22,02

0,66

13:00 - 14:00

8157

17,00

0,21

21,74

16,73

0,50

14:00 - 15:00

5152

10,74

0,13

13,73

10,57

0,32

15:00 - 16:00

3435

7,16

0,09

9,15

7,05

0,21

16:00 - 17:00

2147

4,47

0,05

5,72

4,40

0,13

17:00 - 18:00

429

0,89

0,01

1,14

0,88

0,03

18:00 - 19:00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19:00 - 0:00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totaal

160567

334,71

4,10

427,93

329,40

9,86

Tabel 9: Emissie referentiesituatie (Kleine voertuigen)

12,00

10,00

8,00

Koolstofdioxide
Koolmonoxide
Zwaveldioxide
Stikstofoxide
Vluchtige Organische Stoffen
Fijn Stof

6,00

4,00

2,00

0,00
0:00 5:00

5:00 6:00

6:00 7:00

7:00 8:00

8:00 9:00

9:00 10:00

10:00 11:00

11:00 12:00

12:00 13:00

13:00 14:00

Grafiek 4: Emissie referentiesituatie (Kleine voertuigen)

14:00 15:00

15:00 16:00

16:00 17:00

17:00 18:00

18:00 19:00

19:00 0:00

Emissie verontreinigende stoffen
Tijdstip

Koolstofdioxide
(CO2)

Koolmonoxide (CO)

Zwaveldioxide
(SO2)

Stikstofoxide
(NOx)

Vluchtige
Organische
Stoffen
(VOS)

Fijn stof
(PM)

0:00 - 5:00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5:00 - 6:00

1717

3,58

0,04

4,58

3,52

0,11

6:00 - 7:00

6869

14,32

0,18

18,31

14,09

0,42

7:00 - 8:00

18890

39,38

0,48

50,35

38,75

1,16

8:00 - 9:00

22036

45,93

0,56

58,73

45,21

1,35

9:00 - 10:00

22132

46,14

0,56

58,99

45,40

1,36

10:00 - 11:00

22001

45,86

0,56

58,64

45,14

1,35

11:00 - 12:00

22102

46,07

0,56

58,90

45,34

1,36

12:00 - 13:00

17786

37,08

0,45

47,40

36,49

1,09

13:00 - 14:00

15871

33,08

0,41

42,30

32,56

0,97

14:00 - 15:00

5152

10,74

0,13

13,73

10,57

0,32

15:00 - 16:00

3435

7,16

0,09

9,15

7,05

0,21

16:00 - 17:00

2147

4,47

0,05

5,72

4,40

0,13

17:00 - 18:00

429

0,89

0,01

1,14

0,88

0,03

18:00 - 19:00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19:00 - 0:00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totaal

160567

334,71

4,10

427,93

329,40

9,86

Tabel 10: Emissie referentiesituatie met ITS-SD (Kleine voertuigen)

7,00

6,00

5,00

Koolstofdioxide
Koolmonoxide
Zwaveldioxide
Stikstofoxide
Vluchtige Organische Stoffen
Fijn Stof

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00
0:00 5:00

5:00 6:00

6:00 7:00

7:00 8:00

8:00 9:00

9:00 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

Grafiek 5: Emissie referentiesituatie met ITS-SD (Kleine voertuigen)

16:00 17:00

17:00 18:00

18:00 19:00

19:00 0:00

Emissie verontreinigende stoffen
Tijdstip

Koolstofdioxide
(CO2)

Koolmonoxide (CO)

Zwaveldioxide
(SO2)

Stikstofoxide
(NOx)

Vluchtige
Organische
Stoffen
(VOS)

Fijn stof
(PM)

0:00 - 5:00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5:00 - 6:00

1953

2,75

0,05

5,02

1,48

0,09

6:00 - 7:00

7810

11,00

0,20

20,08

5,92

0,35

7:00 - 8:00

21478

30,24

0,55

55,21

16,29

0,96

8:00 - 9:00

28312

39,87

0,72

72,77

21,47

1,26

9:00 - 10:00

42956

60,49

1,10

110,42

32,58

1,92

10:00 - 11:00

29776

41,93

0,76

76,54

22,58

1,33

11:00 - 12:00

16108

22,68

0,41

41,41

12,22

0,72

12:00 - 13:00

12203

17,18

0,31

31,37

9,26

0,54

13:00 - 14:00

9275

13,06

0,24

23,84

7,03

0,41

14:00 - 15:00

5858

8,25

0,15

15,06

4,44

0,26

15:00 - 16:00

3905

5,50

0,10

10,04

2,96

0,17

16:00 - 17:00

2441

3,44

0,06

6,27

1,85

0,11

17:00 - 18:00

488

0,69

0,01

1,25

0,37

0,02

18:00 - 19:00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19:00 - 0:00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totaal

182563

257,07

4,66

469,27

138,46

8,14

Tabel 11: Emissie referentiesituatie (Grote voertuigen)
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Grafiek 6: Emissie referentiesituatie (Grote voertuigen)
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Emissie verontreinigende stoffen
Tijdstip

Koolstofdioxide
(CO2)

Koolmonoxide (CO)

Zwaveldioxide
(SO2)

Stikstofoxide
(NOx)

Vluchtige
Organische
Stoffen
(VOS)

Fijn stof
(PM)

0:00 - 5:00

0

0,00

0,00

0,00

0,0

0,00

5:00 - 6:00

1953

2,75

0,05

5,02

1,5

0,09

6:00 - 7:00

7810

11,00

0,20

20,08

5,9

0,35

7:00 - 8:00

21478

30,24

0,55

55,21

16,3

0,96

8:00 - 9:00

25054

35,28

0,64

64,40

19,0

1,12

9:00 - 10:00

25164

35,43

0,64

64,68

19,1

1,12

10:00 - 11:00

25015

35,22

0,64

64,30

19,0

1,12

11:00 - 12:00

25130

35,39

0,64

64,59

19,1

1,12

12:00 - 13:00

20222

28,48

0,52

51,98

15,3

0,90

13:00 - 14:00

18045

25,41

0,46

46,38

13,7

0,80

14:00 - 15:00

5858

8,25

0,15

15,06

4,4

0,26

15:00 - 16:00

3905

5,50

0,10

10,04

3,0

0,17

16:00 - 17:00

2441

3,44

0,06

6,27

1,9

0,11

17:00 - 18:00

488

0,69

0,01

1,25

0,4

0,02

18:00 - 19:00

0

0,00

0,00

0,00

0,0

0,00

19:00 - 0:00

0

0,00

0,00

0,00

0,0

0,00

Totaal

182563

257,07

4,66

469,27

138,5

8,14

Tabel 12: Emissie referentiesituatie met ITS-SD (Grote voertuigen)

7,00

6,00

5,00

Koolstofdioxide
Koolmonoxide
Zwaveldioxide
Stikstofoxide
Vluchtige Organische Stoffen
Fijn Stof

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00
0:00 5:00

5:00 6:00

6:00 7:00

7:00 8:00

8:00 9:00

9:00 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

Grafiek 7: Emissie referentiesituatie met ITS-SD (Grote voertuigen)
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