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TOEKOMST VAN ROTTERDAM 
ALS ENERGIEHAVEN 
27 JANUARI
RMSC organiseert samen met de 

STC-Group een Mastertrendsessie. 

Aansluitend vindt op dezelfde loca-

tie de nieuwjaarsreceptie plaats van 

de RMSC.  

• stc-group.nl

LOGISTIEKDAG 2016 
4 FEBRUARI
Tilburg staat op deze dag in het te-

ken van een netwerkevent over de 

toekomst van logistiek. Meerdere

logistieke congressen op dezelfde 

dag: Ports & Hinterland, Rail & Lo-

gistiek, Weg & Transport. 

• managementproducties.com

VLAAMSE HAVENLUNCH
3 MAART 
Voor zowel havenautoriteiten als 

private partijen groeit het belang 

om te investeren in netwerken en 

connectiviteit, om marktaandeel te 

behouden en te vergroten en in te 

zetten op duurzaamheid. 

• havenlunch.be

CONGRES E-FULFILMENT
23 MAART
Nieuwsblad Transport organiseert 

een congres voor iedereen die be-

trokken is bij de organisatie van het 

e-fulfi lmentproces en e-commerce 

logistiek. Uiteraard is er veel gele-

genheid om te netwerken. 

• nieuwsbladtransport.nl/events

CONGRES ‘BIG DATA, SMALL 
WORLD’ 
22 APRIL
De Topsector Logistiek organiseert 

het congres ‘Big Data, Small World’. 

Het gebruiken en combineren van 

data wordt steeds belangrijker voor 

bedrijven. Ook in de logistiek.  

• topsectorlogistiek.nl

AGENDA

LUCHTKWALITEIT  Uitstoot stikstofoxide in binnensteden blijft zorgen baren

PETER COLON

PARTNER BUCK CONSULTANTS 
INTERNATIONAL

Eind vorig jaar zetten Rotter-
dam en Utrecht de discussie 
over milieuzones op scherp. De 
vraag is wat de beste manier is 
om de luchtkwaliteit in de ste-
den te verbeteren: gewenst ge-
drag belonen, of ongewenst 
handelen straff en. 

Eind vorig jaar barstte de discussie 
over milieuzones in Nederlandse 
steden opnieuw los. De Tweede 
Kamer nam een motie van de VVD 
aan, waarin de minister werd op-
geroepen af te zien van landelijke 
regels over de invoering van mili-
euzones voor onder andere perso-
nenauto’s en bromfi etsen. Al snel 
werd duidelijk dat deze motie niet 
het einde van de milieuzones bete-
kent. Bestaande milieuzones voor 
het vrachtverkeer kunnen gewoon 
blijven bestaan. Ook kunnen ge-
meenten nog steeds milieuzones 
instellen, bijvoorbeeld voor be-
stel- en personenauto’s. 
Het bleek vooral om een techni-
sche discussie te gaan. De minister 
had het voornemen om het ver-
keersreglement aan te passen, 
waardoor het bestaande bord voor 
milieuzones niet alleen van toe-
passing is voor vrachtauto’s, maar 
ook voor personen- en bestelau-
to’s. De motie roept de regering op 
om de omschrijving niet uit te 
breiden, maar zegt niets over de 
bevoegdheid van gemeenten om 
milieuzones in te stellen. Al bin-
nen een paar dagen werd duidelijk 
dat de gemeenten Rotterdam en 
Utrecht hun plannen voor milieu-
zones voor personenauto’s, be-
stelauto’s of bromfi etsen gewoon 
door zullen zetten.

Geschiedenis
Maar waarom willen steden als 

Rotterdam en Utrecht nog steeds 
milieuzones invoeren? Wat is er 
aan de hand? Een blik op de ge-
schiedenis en recente rapporten 
van het Rijksinstituut voor Volks-
gezondheid en Milieu kunnen hier-
bij helpen. Eerst de geschiedenis. 
De Europese Commissie heeft in 
1998 normen voor de luchtkwali-
teit opgesteld waaraan alle lidsta-
ten moeten voldoen. Het ging hier 
om maximale concentraties van 
fi jnstof en stikstofoxides (NOx). 
Nederland voldeed op dat moment 
nog in de verste verte niet aan deze 
normen, en heeft uiteindelijk in 
2009 uitstel van de Europese Com-
missie gekregen. Voorwaarde hier-
voor was wel dat er een program-
ma moest worden opgesteld 
waarmee Nederland uiterlijk in 

2015 aan de nieuwe normen zou 
kunnen voldoen. Dit programma 
(NSL, Nationaal Samenwerkings-
programma Luchtkwaliteit) is 
door gemeenten en het rijk geza-
menlijk ontworpen en uitgevoerd 
en bevat een groot aantal maatre-
gelen om de uitstoot van fi jnstof en 
NOx door vooral verkeer en land-
bouw terug te dringen. Nadrukke-
lijk was ook het vrachtverkeer in 
binnensteden in beeld als doel-
groep voor de maatregelen in het 
NSL, omdat dit een belangrijke 
veroorzaker van de overschrijding 
van de normen zou zijn. 

Convenant
Al snel besloten enkele steden om 
de oudste en meest vervuilende 
vrachtauto’s uit de steden te weren. 

Om een wildgroei van verboden 
te voorkomen, hebben rijk, deze 
gemeenten en het logistieke be-
drijfsleven uiteindelijk lande-
lijke afspraken gemaakt     over 
de randvoorwaarden voor de 
invoering van milieuzones 
voor vrachtauto’s. De afspra-
ken werden in 2009 vastgelegd 
in het convenant stimulering 
schone vrachtauto’s en milieu-
zonering, waarna steden als Am-
sterdam, Rotterdam en Den Haag 
milieuzones voor vrachtauto’s heb-
ben ingevoerd. 

Randstad
Ondanks het feit dat uit onderzoek 
door het RIVM (Monitoringsrap-
portage NSL) naar voren komt dat 
de concentraties fi jnstof en NOx 

tussen 2009 en 2014 met bijna 20 
procent zijn afgenomen, is het ef-
fect te klein om in 2015 in het gehe-
le land aan de normen te voldoen. 
De Europese normen worden nog 
steeds in enkele gebieden over-
schreden. Het RIVM stelt vast dat 
tot 2020 de concentratie NOx ver-
der zal dalen, terwijl voor fi jnstof 
de daling stagneert. Fijnstof is lo-
kaal nog te hoog in gebieden met 
intensieve veehouderij of industrie. 
De concentratie NOx is vooral nog 
te hoog op een beperkt aantal bin-
nenstedelijke locaties in de Rand-
stad met veel verkeer. Deze over-
schrijdingen zijn hardnekkig en 
nemen maar langzaam af. Daarom 
willen steden als Utrecht en Rotter-
dam nieuwe maatregelen invoeren 
om de lucht in deze steden verder 

Milieuzones 

nemers en eigen vervoerders heb-
ben inderdaad fors geïnvesteerd in 
verjonging van het wagenpark. He-
laas werd daarna vastgesteld dat 
ook deze ‘schone vrachtauto’s’ in de 
praktijk toch meer vervuilen dan de 
fabrikanten hadden voorgespiegeld. 
De milieuwinst van deze investerin-
gen was daardoor toch kleiner dan 
voorspeld werd. Mede hierdoor 

te verschonen om zo aan de Euro-
pese normen te voldoen.

Effect
Overigens blijkt dat de milieuzones 
voor het vrachtverkeer wel degelijk 
eff ect hebben gehad in de steden 
waar deze zijn ingevoerd, alhoewel 
dat wel minder groot was dan voor-
af werd verwacht. Transportonder-

terug van                

Maatregelen zijn nodig om aan de 

Europese normen te voldoen.
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FAILLISSEMENTEN

Bent u iemand? www.nieuwsbladtransport.nl/service/personalia

De directie van 

de Emons 

Group is sinds 

deze maand 

uitgebreid met 

Paul Looman, 

die de rol van 

Chief Commer-

cial Offi cer vervult. Samen met 

Daan Emons (CEO) en Sylvester 
van de Logt (CFO) is hij verant-

woordelijk voor de dagelijkse 

gang van zaken binnen het 

Milsbeekse familiebedrijf. 

Looman heeft veel operationele 

en commerciële ervaring in de 

logistiek, opgedaan bij grote 

logistieke dienstverleners als 

Wim Bosman en Ewals Cargo 

Care.

Martin Lundstedt, voorzitter en 

CEO van de Volvo-groep, is de 

nieuwe ACEA- voorzitter. Hij 

neemt het voorzitterschap over 

van Scania-CEO Henrik Henriks-
son. Die was niet lang voorzitter 

van de Europese koepel van de 

automobielindustrie. In november 

vorig jaar werd hij benoemd.

Railinfra Solutions, een samen-

werking tussen DB International, 

Royal HaskoningDHV en 

Witteveen+Bos op het gebied van 

spoormobiliteit, heeft Ilse 
Siebrand (48) benoemd als 

nieuwe directeur. Ze wordt 

verantwoordelijk voor de bedrijfs-

voering, de uitbreiding van de 

klantengroep en verdere groei van 

spooringenieursbureau Railinfra 

Solutions. Naast haar nieuwe 

baan blijft ze ook directeur 

Business Development Transport 

& Planning bij Royal Haskoning-

DHV. Siebrand volgt Richard Pater 

op. De afgelopen drie jaar was Ilse 

Siebrand unitdirecteur Infrastruc-

tuur van Royal HaskoningDHV. 

Daarvoor was zij onder andere 

directeur Integraal Projectma-

nagement en capaciteitsmanager 

voor grote infrastructurele 

projecten in Nederland bij het 

bedrijf.

Mark Horsten 

is sinds 1 

januari 

manager sales 

binnen de 

divisie Vans van 

Mercedes-Benz. 

Hiervoor 

bekleedde hij de functie van 

marketing manager Vans bij de 

Nederlandse importeur. De 

aanstelling is het vervolg op de 

verdere professionalisering van de 

benadering van de zakelijke markt 

voor bestelwagens. 

Miriam Maes is 

sinds 1 januari 

commissaris 

van het 

Havenbedrijf 

Rotterdam. Zij 

vervult de 

vacature die 

per 1 juli 2015 is ontstaan met het 

vertrek van Merel van Vroonho-

ven. Maes heeft een brede, 

internationale ervaring in 

operationele managementfunc-

ties bij Unilever, ICI, Texas 

Utilities en EDF. Ze was onder 

meer adviseur van het ministerie 

van Energie en Klimaatverande-

ring in het Verenigd Koninkrijk en 

senior fellow van het Klimaat en 

Energie Programma van de 

trans-Atlantische Think-Tank ‘The 

German Marshall Fund of the 

United States’. Zij is eveneens 

oprichter en CEO van Foresee 

(2007), een adviesbureau op het 

gebied van energie en klimaat-

verandering.

PERSONALIA

nieuwsbladtransport.nl/informatie/mensen

gistiek. Hierin hebben verschillen-
de steden afgesproken om proef-
tuinen in te richten, waarin ook 
transportondernemers in staat 
worden gesteld te experimenteren 
met schonere vormen van distri-
butie. Het gaat dan niet langer om 
bestraff en van ongewenst gedrag, 
maar om belonen van innovatie en 
verschoning. 

leen de vrachtauto’s als grote ver-
vuilers worden aangemerkt. Er 
wordt nu in de volle breedte geke-
ken naar de uitstoot van het verkeer. 
Dit biedt ook nieuwe kansen om in-
novatieve technieken in stedelijk 
verkeer toe te passen, waar ook de 
transportsector van kan profi teren. 
Een mooi voorbeeld hiervan is de 
Green Deal Zero Emission Stadslo-

zien gemeentebesturen zich toch 
weer genoodzaakt om verdere 
maatregelen voor schone lucht in 
de stad te nemen. 

Niet alleen vrachtauto’s
Het grote voordeel van de huidige 
discussie over sjoemeldiesels en de 
milieuzones voor personenauto’s 
en bromfi etsen is dat niet langer al-

  nooit weggeweest
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