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Met deze brief informeer ik u over maatregelen die momenteel worden uitgevoerd op het gebied 

van stadslogistiek en rapporteer ik over de resultaten van de Uitvoeringsagenda Stedelijke 

Logistiek Amsterdam (USLA) 2017-2018. Daarnaast kondig ik hierbij aan dat ik nieuwe 

maatregelen zal opnemen in de Agenda Autoluw. Ook is een probleemanalyse Goederenvervoer 

bijgevoegd, die de basis vormt voor deze maatregelen.  

 

Logistiek is de bloedsomloop van de stad 

Zonder logistiek worden er geen woningen gebouwd, worden supermarkten niet bevoorraad, 

worden er geen pakketten bezorgd en wordt er geen afval afgevoerd. Haperingen in de logistiek 

gaan direct ten koste van de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van Amsterdam. Daar staat 

tegenover dat goederenvervoer grote impact heeft op de stad. Ongeveer één op de acht 

voertuigen binnen de ring A10 is een vrachtwagen of bestelauto. Daarnaast is logistiek verkeer 

verantwoordelijk voor een groot deel van de uitstoot van stikstofoxide (47%), fijnstof (25%), roet 

(40%) en CO2 (22%). Goederenvervoer heeft ook een aanzienlijke impact op de infrastructuur in 

de stad. Kades en bruggen worden extra belast door zwaar verkeer en door opslag van 

bouwmaterialen op de kades. Amsterdammers ervaren veel overlast van vrachtwagens en 

bestelauto’s in de stad en veel mensen ervaren vrachtwagens als onveilig. 

 

Nieuwe maatregelen voor logistiek in de Agenda Autoluw 

De urgentie om vervoersstromen te optimaliseren is de afgelopen jaren toegenomen. Het aantal 

bewoners en bezoekers stijgt en de ruimte in en rondom de stad wordt steeds schaarser. 
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Daarnaast neemt de behoefte aan mobiliteit toe, zowel voor mensen als voor goederen. Mede 

door deze ontwikkelingen wordt stadslogistiek steeds complexer en wordt de stad gedwongen om 

scherpe keuzes te maken om mobiliteit stil, efficiënt en schoon te organiseren.  

Samen met marktpartijen en kennisinstellingen willen we innovatieve oplossingen bedenken om 

een robuuste bevoorrading van de stad mogelijk te maken en te behouden. Tegelijkertijd zal de 

impact die goederenvervoer op de infrastructuur, leefbaarheid en luchtkwaliteit in de stad heeft, 

beperkt moeten worden. Om deze doelen te bereiken zullen nieuwe maatregelen voor logistiek 

worden opgesteld, toegesneden op de specifieke dynamiek van stedelijke logistiek en in co-creatie 

met de markt en de kennisinstellingen. Dit maatregelenpakket wordt inhoudelijk ondergebracht 

bij de Agenda Autoluw, omdat logistiek gebruik maakt van dezelfde schaarse publieke ruimte in 

de stad als andere voertuigen. Maatregelen voor logistiek hebben alleen toegevoegde waarde als 

ze in samenhang met andere verkeersstromen worden genomen.  

  

Lopende maatregelen 

Een aantal succesvolle maatregelen uit de USLA is doorgezet.  

 

Amsterdam Vaart! bouwlogistiek over  water 

In het project Amsterdam Vaart! wordt samen met The Port of Amsterdam, Waternet en TNO 

gewerkt aan het stimuleren en faciliteren van bouwlogistiek over water en het gebruik van een 

multimodale bouwhub. De beoogde resultaten van dit project voor 2019 zijn; 40% minder bouw-

gerelateerd binnenstedelijk transport over de weg en 35% minder CO2 uitstoot per betrokken 

bouwproject. 

 

Slimme bouwlogistiek 

Bouwlogistiek is verantwoordelijk voor een derde van het vrachtverkeer binnen de ring. De 

gemeente heeft als opdrachtgever van veel bouwprojecten in de stad vaak een directe rol in het 

bouwproces. 

 

Het afgelopen jaar zijn gunningscriteria voor bouwlogistiek opgesteld, die zijn opgenomen in de 

Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) gids Inkoop Fysiek van de gemeente. Deze gids 

is een handreiking voor het toepassen van de beste prijs-kwaliteitsverhouding in 

aanbestedingsprocedures van werken, leveringen en diensten. Om het gebruik van de EMVI-

criteria te bevorderen is een serious game ontwikkeld, waarmee opdrachtgever en opdrachtnemer 

bouwlogistieke maatregelen leren toepassen in het aanbestedingsproces. 

 

Daarnaast is een bouwlogistiek Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie 

(BLVC)-kader opgesteld. Ook wordt samen met het landelijke kenniscentrum CROW en andere 

gemeenten gewerkt aan een kennisproduct bouwlogistiek.  

 

Tijdelijke Verkeersmaatregel (TVM) gewichtsafhankelijk 

Met een TVM kunnen parkeerplaatsen tijdelijk worden gebruikt voor het plaatsen van (bouw) 

materiaal of -materieel. Op dit moment wordt er bij de uitgifte van TVM’s niet gecontroleerd op de 

impact die het te plaatsen object heeft op de infrastructuur. Om de belasting van kades en 

bruggen te beperken wordt momenteel gewerkt aan het gewichtsafhankelijk maken van de TVM.  
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Gebiedsgerichte aanpak 

In 2018 is een procesaanpak ontwikkeld om gebiedsgericht knelpunten te kunnen aanpakken. 

Deze procesaanpak wordt verder ontwikkeld in samenwerking met de stadsdelen. De 

procesaanpak geeft stadsdelen de mogelijkheid om, vanuit een integrale blik op de openbare 

ruimte, knelpunten op straatniveau inzichtelijk te maken en aan te pakken. De procesaanpak zal 

de komende jaren ingezet worden om lokale problemen met logistiek aan te pakken.  

 

Monitor USLA 2017 - 2018 

De USLA was door het vorige college gestart als eerste brede uitvoerings- en onderzoeksagenda 

voor stedelijke logistiek in Amsterdam en richtte zich op een verbetering van de logistieke 

efficiëntie, verblijfskwaliteit, verkeersveiligheid, doorstroming en luchtkwaliteit in de stad. De 

maatregelen uit de USLA hebben ons als gemeente de afgelopen twee jaar veel geleerd en 

opgeleverd (zie monitor). Tegelijkertijd is voor sommige maatregelen gebleken dat ze niet 

aansloten bij de praktijk of dat nieuwe initiatieven ze overbodig maakten. De uitvoering van deze 

maatregelen is tijdens de looptijd van de USLA aangepast. 

 

Van de 29 maatregelen in de USLA zijn er 18 uitgevoerd en 10 zijn in aangepaste vorm uitgevoerd. 

De maatregelen IM2 en IM3 bleken in de praktijk te overlappen en zijn daarom samengevoegd. De 

resultaten van de USLA worden per maatregel toegelicht in de monitor die als bijlage bij deze brief 

is toegevoegd. 

 

Financiën USLA 

De werkzaamheden voor de USLA zijn in 2017 en 2018 binnen budget gebleven (het budget voor 

USLA was €450.000 per jaar). De USLA is gefinancierd vanuit de Uitvoeringsagenda Mobiliteit 

(Stedelijk Mobiliteitsfonds). 

 

  Budget   Besteed 

2017        450.000         315.000  

2018        450.000         575.000  

       900.000         890.000  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Sharon  A.M. Dijksma 

Wethouder Verkeer en Vervoer, Water en Luchtkwaliteit 

 

 


