AMBITIE 2050 

ACTIEAGENDA 2020-2050

Logistieke sector:
- Concurrerend
- Duurzaam
- Veilig

Toepassingsgebieden:
- Steden
- Corridors & Knooppunten
- Logistieke ketens en supply chains

ROADMAP

UITVOERINGSPROGRAMMA 2021-2023 
Doelstellingen:
- Het BNP aandeel van logistieke ketenregie
- De concurrentiekracht van de logistieke sector
- Uitstootreductie

STEDEN

HANDELINGSPERSPECTIEF

STADSLOGISTIEK 2030
Een stedelijke logistiek die naast duurzaamheid ook inspeelt
op de (beperkte) ruimte in de stad en bijdraagt aan de
economische vitaliteit van haar bewoners, bezoekers en
bedrijven.
Deze stedelijke logistiek bestaat uit 3 bouwstenen:



UITDAGINGEN

Voor elke bouwsteen is interventie in de
wisselwerking tussen technologie, beleid en gedrag
c.q. bewustwording noodzakelijk om tot een
effectieve aanpak te komen.

De uitdagingen voor logistiek voor de
bouwstenen binnen steden:

Het professionalisering van de logistiek
via o.a. hubs, control towers en
(bundelings) platforms

1. VITALE ECONOMIE
TECHNIEK

2. INTEGRALE GEBIEDSONTWIKKELING

Ruimtelijke ordening die vraagt om een
integratie van de logistiek binnen een
gebiedsgerichte aanpak

GEDRAG
BELEID

Als gevolg van het Klimaatakkoord en
zero emissie zones: regulering van de
toegang tot de stad

3. HAALBARE VERDUURZAMING

PRIORITEITEN VOOR PROGRAMMERING

PROGRAMMERING

Ondersteuning voor de prioriteitstelling voor adaptieve programmering
vanuit informatie uit het onderzoeksveld en rapportages:
Prioriteiten uit o.a.

RESEARCH AGENDA

KETENREGIE

&

OUTLOOK CITY LOGISTICS
met duiding verduurzamingswinst
in 7 segmenten:

ONDERZOEK
EN ADVIES

vanuit knelpunten naar
kennis en
oplossingsrichtingen

TOOL
ONTWIKKELING

met gereedschappen en
methodieken voor
implementatie

HANDELINGSPERSPECTIEF

naar bewustwording,
samenwerking en
opschaling

Versneld elektronische data over ritten, voertuigen en belading
Online modules voor onderwijs en bedrijfsleven
Bedrijfsafvalinzameling
Bouwlogistiek
Facilitaire logistiek

digitalisering, samenwerking,
gedrag, coördinatie

DATAGEDREVEN LOGISTIEK
technologie, supply chain data, mensmachine interactie, data delen

DUURZAME LOGISTIEK
zero emissie, deelconcepten, consumentengedrag,
laadinfrastructuur, financiering energietransitie

met onderzoeksvragen
op 3 prioritaire thema’s:

Prioriteiten uit o.a.

Hoe kunnen
ZE-zones
gehandhaafd
worden voor
verschillende
soorten
transport?
Voorbeeldprojecten

Horecalogistiek
Pakketmarkt en thuisbelevering
Renovatiebouw
Supermarktbelevering en retail

Integratie ITinstrumenten om
ketenregie te
bevorderen

Capaciteitsbehoefte en
mogelijkheden
laadinfrastructuur

Optimalisatie van
een fijnmazig
distributienetwerk

Welke narratives
leiden tot
positieve en
actieve bijdrage?
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