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Inleiding 

Op weg naar duurzame stadslogistiek  

Door de opkomst van de on-demand economie is pakketlogistiek een 
cruciaal onderdeel geworden van het stedelijke leven in de 21e eeuw. 
Het aantal pakketleveringen is in recente jaren al fors gegroeid, maar 
de verwachting is dat het aantal bezorgingen tot 2030 wereldwijd met 
nog eens 78% zal toenemen (World Economic Forum, 2020). 
 
Een keerzijde van deze groei is de toenemende negatieve impact van 
stadslogistiek in de vorm van congestie, luchtvervuiling en 
verkeersonveiligheid. Steeds meer betrokkenen zien de noodzaak van 
een transitie naar duurzamere last-mile logistiek. Maar dit is 
makkelijker gezegd dan gedaan: de vele betrokken stakeholders 
(verladers, lokale overheden, ondernemers, inwoners) hebben 
verschillende belangen, verantwoordelijkheden en 
handelingsperspectieven. En wereldwijde crises, technologische 
innovaties en veranderende klantbehoeften beïnvloeden vraag en 
aanbod op onvoorspelbare wijze.  
 
Dit alles resulteert in grote onzekerheid over de toekomst van last-mile 
logistiek en de wijze waarop de transitie naar duurzaamheid vorm moet 
krijgen. Te midden van deze onzekerheid zien logistieke stakeholders 
zich nu al iedere dag genoodzaakt keuzes te maken die bepalend zijn 
voor deze toekomst, maar ze doen dit met beperkte beslis-informatie. 
Denken in scenario’s kan helpen deze keuzes beter te onderbouwen. 

 

De toekomst in zes scenarios 

Om betere keuzes te maken is het van belang de toekomst beter te 
begrijpen. De zes scenario's die in dit rapport worden gepresenteerd 
lichten een tipje van de sluier: ze verbeelden verschillende mogelijke 
toekomsten voor last-mile logistiek. Ieder scenario heeft een andere 
mate van realiteit en wenselijkheid. Door de zes scenario’s te 
vergelijken en te reflecteren op de belangrijkste kenmerken wordt 
inzicht verkregen in de mechanismen die kunnen leiden tot een 
bepaalde toekomst. Hier kan vervolgens in beleid of in de praktijk 
rekening mee worden gehouden.   
 
In dit boekje zijn zes scenario's geformuleerd voor last mile logistiek in 
het jaar 2035 waarbij is gefocust op drie thema’s: de mate van 
samenwerking tussen logistieke stakeholders, de mate van 
technologische innovatie en de rol van lokale overheden in het 
vormgeven van de duurzame stadslogistiek. 
 
Het onderzoek dat in dit document wordt beschreven is uitgevoerd 
binnen het ULaaDS-project. Dit project heeft financiering ontvangen 
van het Horizon 2020-onderzoeks- en innovatieprogramma van de 
Europese Unie onder subsidieovereenkomst nr. 861833. Zie voor meer 
informatie over het project www.ulaads.eu  

http://www.ulaads.eu/
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Over deze studie 

Methode en participanten 

De zes scenario’s die in deze studie worden gepresenteerd zijn 
gebaseerd op de inzichten van een expert panel van 26 logistieke 
stakeholders uit de drie ULaaDS-partnersteden: Groningen (NL), 
Mechelen (BE) en Bremen (DU). Het expert panel bestaat uit lokale 
beleidsmakers, logistieke operators (verladers en vervoerders), 
vertegenwoordigers van inwoners en lokale ondernemers en experts 
uit onderzoek en praktijk.  
 
De scenario’s werden ontwikkeld met behulp van de Disaggregative 
Policy Delphi-methode. Op basis van een desk study van logistieke 
trendrapporten is een overzicht samengesteld van de belangrijkste 
ontwikkelingen die naar verwachting een rol gaan spelen in de 
toekomst van last-mile logistiek. De ontwikkelingen zijn vervolgens 
voorgelegd aan de experts met het verzoek om te reflecteren op de 
wenselijkheid en waarschijnlijkheid dat deze gaan plaatsvinden. De 
dataverzameling vond in meerdere rondes plaats met behulp van 
enquêtes en interviews. Tussen de rondes door konden experts de 
antwoorden inzien die tijdens de eerdere rondes werden gegeven, 
inclusief die van henzelf en van de anderen, waardoor ze konden 
reflecteren op de standpunten van andere experts en hierop eventueel 
hun eigen standpunten konden aanpassen. Na meerdere rondes 
werden door middel van een clusteranalyse van kwantitatieve en 
kwalitatieve data diverse scenario’s geïdentificeerd en verhaallijnen 
voor de scenario’s ontwikkeld.  

 
 
 

 
 
 

Thema’s en indicatoren 

De volgende thema’s en indicatoren werden voorgelegd aan het 
expert panel en vormen de basis voor de scenario’s: 
 
Thema: mate van samenwerking tussen logistieke stakeholders 
- Business-to-business (b2b) samenwerking in de supply chain 
- Business-to-government (b2g) samenwerking in smart logistiek 
management 
- Data-delen, b2b en b2g 
- Samenwerking in voorzieningen (opslag, vervoer, levering) 
 
Thema: mate van technologische innovatie 
- Aandeel gevestigde operators dat in 2035 nog actief is 
- Aandeel nieuwkomers in last-mile logistiek in 2035 
- Typen bezorgmethoden business-to-consumer (b2c)  
- Typen bezorgmethoden b2b 
- Rol van stakeholders in ontwikkeling van nieuwe bezorgmethoden 
- Gemotoriseerd vervoer in de last-mile 
- Niet-gemotoriseerd vervoer in de last-mile 
- Mate van autonomie van vervoer in de last-mile 
 
Thema: rol van lokale overheden 
- Mate van regulering van logistiek in 2035 
- Soort beleid in 2035 
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Scenario 1 

The Old Wild West *(“Oude Wilde Westen”) 

In het Old Wild West-scenario is last-mile logistiek qua duurzaamheid 
in 2035 weinig opgeschoten ten opzichte van de vroege jaren ‘20. Er is 
nauwelijks sprake van samenwerking tussen logistieke partijen, het 
ontbreekt aan structurele innovatie, en de lokale overheid is de grote 
afwezige in het logistieke speelveld. 
Voor zover er overheidsbeleid is ontbeert dit een duidelijke visie en 
strategie. Er gelden enkele klassieke, generieke maatregelen (b.v. 
tijdvensters of voertuigbeperkingen) maar het ontbreekt aan 
integraliteit en voortschrijdend inzicht. Dit blijkt bijvoorbeeld bij de 
uitrol van afhaalpunten. Vervoerders en consumenten wensen steeds 
vaker pakketlevering via onbemande ophaal- en afleverpunten. Maar 
beleidsmakers slagen er niet in om de ontwikkeling van een 
samenhangend netwerk van pakketpunten adequaat te faciliteren. 
Daardoor vinden de leveringen nog grotendeels ongebundeld en van 
deur-tot-deur plaats, wat congestie en vervuiling in standhoudt. Ook in 
het transport is de transitie naar zero emissie nog niet gemaakt. 
Bakfietsen worden veel gebruikt, maar hun grote aantallen beïnvloeden 
de verkeersveiligheid in de binnenstad negatief.  
Het gebrek aan opgelegde richtlijnen en restricties maakt dat logistieke 
vervoerders niet innoveren. Hierdoor handelen ze alleen in reactie op 
veranderende consumentenvoorkeuren, zoals blijkt uit het geval van 
onbemande leveringen. Het ontbreken van samenwerking uit zich in 
het beperkte aantal supply chain-partnerschappen, het niet delen van 
voorzieningen en de beperkte uitwisseling van data. 

 

Belangrijkste argumenten 

Lokale overheden zijn de grote afwezige in het stedelijke logistieke 
speelveld. Dit is vooral het gevolg van gebrek aan budgetten, 
mankracht en kennis. Door deze combinatie van factoren ontbreekt 
het ook aan een zekere urgentie om significante veranderingen in de 
last-mile-sector te bewerkstelligen. 
 
Door het gebrek aan langetermijnperspectief en opgelegde 
maatregelen voelen private spelers weinig urgentie om te innoveren. 
Als gevolg hiervan heeft in 2035 een belangrijk deel van de gevestigde 
spelers uit de vroege jaren 20 niet eens voldaan aan de weinige 
toegangsbeperkingen die daadwerkelijk zijn ingevoerd. Zij die zich wel 
hebben aangepast bewaken hun marktposities met hand en tand. 
Nieuwe toetreders winnen enkel aan marktaandeel als ze het landschap 
van bestaande vervoerders kunnen ontwrichten met nieuwe 
innovatieve businessmodellen. 
 
Logistieke vervoerders hebben hun operaties optimaal afgestemd op 
het eigen klantenbestand, en opereren met hun eigen vloot en 
faciliteiten voor opslag en distributie. Samenwerking wordt hierdoor 
gezien als onnodig en ingewikkeld. Pilots hebben het maatschappelijk 
nut en meerwaarde van samenwerking voor de eigen bedrijfsvoering 
onvoldoende bewezen. 
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Scenario 2 

The New Wild West*(“Nieuwe Wilde Westen”) 

In het New Wild West-scenario is in 2035 weinig vooruitgang geboekt 
met het 'vergroenen' van last mile-logistiek. Lokale autoriteiten laten 
het initiatief over aan de sector, maar treden waar mogelijk wel 
faciliterend op. Verandering in de sector worden gedreven door 
veranderende klantbehoeften in plaats van beleid gericht op 
duurzaamheid en leefbaarheid. 
In tegenstelling tot het Old Wild West-scenario krijgen innovaties door 
de particuliere sector hier echter wel voet aan de grond. Hierdoor is 
gebundelde belevering van bedrijven als consumenten de norm 
geworden. Bij gebrek aan beleid is de transitie naar schone 
brandstoffen slechts gedeeltelijk gemaakt, maar er is hernieuwde 
aandacht voor leveringen te voet, ondersteund door autonome 
technologie van postkarren die postbodes volgen. Gevestigde logistieke 
operators versterken hun dominantie door kleinere logistieke 
operators over te nemen, en nieuwkomers bestaan uit nieuwe 
technologiebedrijven of start-ups.  
Ondanks sterke innovatie is de samenwerking tussen logistieke 
stakeholders schaars en opportunistisch. Waar deze plaatsvindt is deze 
voornamelijk gericht op kostenbesparingen. Vervoerders zijn huiverig 
om via samenwerking klanten te verliezen, wat een meer structurele en 
intensieve samenwerking belemmert. Kansen om logistiek te 
verduurzamen (b.v. via supply chain-partnerschappen of strategische 
allianties) blijven hierdoor liggen. Gezien de beperkte samenwerking 
tussen private spelers en tussen de publieke en private sector is ook het 
delen van data beperkt. 

 

Belangrijkste argumenten 

Gemeenten laten het initiatief bewust aan de markt. Dit komt door 
een gebrek aan kennis, budgetten en mankracht. 
 
Logistieke spelers innoveren te midden van hevige concurrentie en een 
groot aantal nieuwkomers. Deze innovaties dienen uitsluitend ter 
verbetering van de bedrijfsmodellen en bedrijfsvoering van hun bedrijf, 
maar missen een breder maatschappelijk doel. Samenwerking wordt 
gezien als een quick fix om de kosten te verlagen, maar zelden als een 
structurele oplossing met bredere potentiële voordelen. 
 
Beperkte uitwisseling van data tussen lokale autoriteiten en private 
actoren is het gevolg van een gebrek aan vertrouwen. De overheid 
heeft ook weinig vertrouwen in de eigen capaciteiten om de enorme 
hoeveelheden data die met logistiek gemoeid zijn veilig op te slaan en 
doelgericht in te zetten. 
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Scenario 3 

New Cool Collective *(“Collectieve 

vooruitgang”) 

In het New Cool Collective-scenario streven stakeholders op succesvolle 
wijze hetzelfde doel na: een transitie naar duurzaamheid gedreven 
door innovatie en samenwerking. Lokale autoriteiten formuleren de 
basisregels met betrekking tot toegang tot de stad en de soorten 
vervoerswijzen die hier zijn toegestaan, maar particuliere initiatief om 
aan deze eisen te voldoen wordt aangemoedigd en gefaciliteerd. 
Door gezamenlijke inspanning van alle logistieke stakeholders is de 
transitie naar schone brandstoffen bijna volledig voltooid, met nadruk 
op waterstofvoertuigen, (e-) bakfietsen en LEVs. Pakketbezorgingen 
aan consumenten en bedrijven vinden overwegend gebundeld plaats. 
De groei van e-commerce wordt opgevangen door hogere efficiëntie 
van logistieke operators. Grote en gevestigde verladers versterken hun 
posities door verwerving van kleinere partijen. Tegelijkertijd verwerven 
nieuwe spelers een groot deel van de logistieke markt: dit zijn veelal 
innovatieve start-ups die businessmodellen ontwikkelen met 
duurzaamheid als uitgangspunt. 
Hogere efficiëntie wordt bereikt door intensieve samenwerking tussen 
logistieke operators in opslag en beleving. Samenwerking vindt ook 
plaats met lokale autoriteiten in smart city management, wat 
duurzaamheid ten goede komt. Deze samenwerkingen worden 
mogelijk gemaakt door een hoge mate van gegevensuitwisseling tussen 
individuele private actoren en de overheid. 

 
 
 
 

 
 
 

Belangrijkste argumenten 

Lokale autoriteiten hebben veel logistieke expertise in huis. Hierdoor 
worden ze als volwaardig gesprekspartner beschouwd door de sector 
en andere logistieke belanghebbenden. Dit geeft lokale autoriteiten het 
vertrouwen dat het formuleren van de basisregels effectiever is voor 
het bereiken van beleidsdoelen dan het implementeren van al te 
beperkende maatregelen of het micro-managen van logistieke 
operaties. 
 
Voor de bundeling van pakketstromen richting bedrijven wordt een 
levensvatbaar bedrijfsmodel ontwikkeld. De bundeling van 
pakketstromen richting consumenten is vooral het resultaat van 
maatschappelijke druk en verminderde acceptatie van congestie en 
vervuiling in de binnenstad. 
 
Samenwerking dient meerdere doelen, en de motivaties om samen te 
werken zijn zowel intrinsiek als extrinsiek. Ten eerste is logistieke 
ruimte in binnensteden schaars en het delen van voorzieningen als 
opslagruimte en afleverpunten vergemakkelijkt de bedrijfsvoering van 
veel logistieke operators. Bovendien is samenwerking kosteneffectief 
en draagt het bij aan maatschappelijke doelen als duurzaamheid en 
leefbaarheid, waarover zowel overheden en het bedrijfsleven 
verantwoording dienen af te leggen aan de burger. 
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Scenario 4 

Revolution by Design*(“Geregisseerde 

Revolutie”) 

In het Revolution by Design-scenario heeft last-mile logistiek door actief 
overheidsingrijpen de transitie gemaakt naar duurzaamheid. De lokale 
overheid heeft een duidelijke visie en stuurt ontwikkelingen met 
beperkende maatregelen. Er gelden klassieke restricties voor toegang 
en vervoer, maar er zijn ook innovatievere maatregelen genomen: om 
in binnenstedelijke gebieden te kunnen opereren moeten vervoerders 
aantonen dat er sprake is van hoge leveringsdichtheden, 
beladingsgraden en bundeling van stromen. Ook wordt 
geëxperimenteerd met concessies waarin één partij de belevering in 
een stadsdeel gegund krijgt. Als gevolg van deze inspanningen is de 
overgang naar emissievrije voertuigen in de binnenstad bijna volledig 
gemaakt. 
De opgelegde maatregelen stimuleren innovatie, wat zich uit in nieuwe 
manieren van leveren: zakelijke pakketbezorging gebeurt volledig 
gebundeld en bezorging aan consumenten gebeurt volledig via 
onbeheerde afhaalpunten. De opgelegde maatregelen veranderen de 
samenstelling van de sector, met een grote rol voor nieuwkomers die 
inspelen op belangstelling voor alternatieve logistieke concepten zoals 
nichediensten, gecombineerde en retourlogistiek en kortere (lokaal 
georiënteerde) ketens. De actieve betrokkenheid van autoriteiten 
stimuleert een hoge mate van samenwerking tussen logistieke 
operators, die gedwongen zijn samen te werken om hun pakketten de 
stad in te krijgen. Dit wordt ondersteund door een hoge mate van 
datadelen tussen logistieke operators en operators en de lokale 
overheid. 

 

Belangrijkste argumenten 

Autoriteiten pakken een actieve rol om verandering teweeg te 
brengen in de logistieke sector en private partijen aan te zetten tot 
verandering. Een sterke top-down benadering gecombineerd met 
beperkende maatregelen wordt als onmisbaar gezien om de 
transitie naar duurzaamheid te vervolmaken.  

 
Sterke samenwerking tussen logistieke operators en de introductie 
van innovatieve oplossingen zijn nodig om te voldoen aan de hoge 
eisen die lokale autoriteiten stellen aan distributie in de binnenstad. 
 
Nieuwe operators zijn succesvol omdat de innovaties die nodig zijn 
om te voldoen aan hogere eisen integraal onderdeel zijn van hun 
bedrijfsmodellen. Hierdoor hebben ze een concurrentievoordeel 
ten opzichte van de gevestigde partijen die meer moeite hebben 
deze omschakeling te maken. 
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Scenario 5 

Thriving, Individually*(“Ieder voor zich 

succesvol”) 

Na invoering van beperkende maatregelen in de vroege jaren ‘20, 
verleggen lokale overheden in het Thriving, Individually-scenario in 
2035 hun focus naar het faciliteren van particulier initiatief. De 
beperkingen hebben geleid tot innovatie in vervoer en distributie. 
Onbemande afhaalpunten en last-mile micro-hubs zijn gemeengoed en 
een belangrijke troef in de verwerking van groeiende pakketvolumes. 
Last-mile transport is bijna geheel emissievrij en omvat een mix van 
gemotoriseerde en niet-gemotoriseerde voertuigen met verschillende 
niveaus van autonomie. De sterke groei van pakketvolumes biedt 
kansen aan een breed scala aan nieuwe spelers: grote 
technologiebedrijven, start-ups en gemeenschapsinitiatieven 
verwerken samen een kwart van de leveringen. 
De innovaties en nieuwe toetreders hebben de leveringscapaciteit om 
in de last-mile sterk vergroot. Maar operators hebben hun 
bedrijfsmodellen sterk individueel geoptimaliseerd, waardoor 
samenwerking achterwege blijft. Nog structurelere verduurzaming van 
de last-mile blijft daarom uit. In een poging samenwerking te 
stimuleren zet de overheid initiatieven op die hiertoe moeten 
aansporen, maar met beperkt succes. De spaarzame samenwerkingen 
worden gedreven door efficiëntiewinst en kostenreducties, maar 
duurzaamheid is zelden een motief. Data wordt beschouwd als heilige 
graal voor het creëren van concurrentievoordeel. Hierdoor vindt geen 
data-uitwisseling plaats tussen operators, hoewel er af en toe gegevens 
worden gedeeld met lokale autorieiten voor pilots of 
monitoringschema's. 

 

Belangrijkste argumenten 

Lokale autoriteiten tonen voortschrijdend inzicht: na aanvankelijk te 
hebben ingezet op de implementatie van restrictief beleid, die heeft 
geleid tot innovatie in de sector, ontvingen lokale overheden het 
verzoek om ondersteuning van particuliere initiatief om de vereiste 
veranderingen te vergemakkelijken. Als reactie daarop is de focus 
verschoven naar faciliterend beleid om innovaties van private actoren 
hun volledige potentieel te laten bereiken 
 
Het restrictieve beleid heeft aanvankelijk geleid tot een heuse 
‘wedloop' van innovaties tussen bedrijven in de sector. Hierdoor is de 
aandacht voor samenwerking tussen logistieke stakeholders 
ondergesneeuwd. Technologische innovaties hebben geleid tot een 
volledig geoptimaliseerde bedrijfsvoering, maar voor elke stakeholder 
afzonderlijk. 
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Scenario 6 

Good Intentions Abound*(goede bedoelingen 

in overvloed) 

Gemeenten leiden de transitie naar duurzame last-mile logistiek in het 
Good Intentions Abound-scenario en voeren stevige regie met veelal 
beperkende maatregelen. Voor nieuwe ontwikkelingen die aanzienlijke 
logistieke stromen met zich meebrengen moeten vooraf 
mitigatieplannen worden opgesteld en goedgekeurd. Lokale overheden 
beheren een systeem van stedelijke hubs waar pakketten worden ge-
crossdockt van groot naar klein vervoer. En overheden verwerven op 
actieve wijze logistiek vastgoed voor last-mile opslag en distributie. 
Als gevolg hiervan is het transport volledig zero emissie. Maar afgezien 
van de verplichte samenwerking op hubs is samenwerking in supply 
chains en op het vlak van logistieke voorzieningen schaars, waardoor 
de transitie naar duurzaamheid maar ten dele wordt gemaakt. Waar 
mogelijk werken operators vanuit hun eigen distributiecentra en 
gebruiken ze hun eigen wagenpark. Er wordt weinig tot geen data 
uitgewisseld tussen logistieke spelers, noch tussen private partijen en 
de overheid. 
Ook innovatie komt maar mondjesmaat van de grond. Waar de 
regelgeving wel heeft geleid tot innovatie in transport, heeft een groot 
deel van de gevestigde spelers niet aan nieuwe eisen kunnen voldoen. 
Het strikte beleid zorgt er tegelijkertijd voor dat het aandeel nieuwe 
toetreders tot de laagste behoort van alle scenario's. 
 
  
 
 

 

 

Belangrijkste argumenten 

Lokale overheden zijn ervan overtuigd dat de sector de complexe 
opgaven niet in haar eentje gaat oplossen en hebben in reactie daarop 
stevig de regie genomen. Overheidsingrijpen heeft deels succes gehad 
in het 'vergroenen' van de laatste mijl. Tegelijkertijd zorgt de stevige 
greep van de lokale overheid er ook voor dat privaat initiatief in de 
kiem wordt gesmoord.  
 
Nu lokale overheden zelf een actieve speler zijn geworden in last-mile 
logistiek zijn operators voornamelijk uit op het behoud van het weinige 
dat over is van hun voorheen dominante posities. Ze deinzen terug 
voor samenwerking met elkaar en met de lokale autoriteiten. Strenge 
eisen om in de last mile te opereren en hevige concurrentie tussen 
overblijvende partijen leiden tot een beperkte instroom van nieuwe 
spelers. 
 
Door de grote veranderingen staan ook de winstmarges onder druk Als 
gevolg hiervan hebben veel van de grote logistieke spelers uit de vroege 
jaren ‘20 hun focus verlegd naar activiteiten buiten de last-mile. 
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 Degenen die in de laatste mijl blijven, bewaken hun posities zwaar. 
Nieuwe toetreders hebben aanzienlijke investeringen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

16 

 

Conclusie: een duurzame 
transitie is geen gegeven 

Wat vertellen de scenario's ons? 

Logistiek blijft deel uitmaken van de stad. Hierdoor is het nog meer 
van belang nu te handelen. De groei van e-commerce doet de behoefte 
aan logistieke ruimte in binnensteden toenemen. In geen enkel 
scenario stagneert de groei van e-commerce of worden logistieke 
activiteiten uit de stad verbannen. Logistiek verandert, maar blijft 
integraal onderdeel uitmaken van het stadsleven.  
 
Technologische innovatie is van cruciaal belang om de transitie te 
maken. Techno-optimisten zien dat technologische oplossingen binnen 
handbereik liggen, maar wet- en regelgeving verhindert de benutting 
van hun potentieel. Anderen zien innovatie als een “joker” die een 
uitweg biedt voor problemen waarvoor nog geen oplossing is 
gevonden. 
 
Proactieve lokale overheden zijn een voorwaarde voor 
samenwerking. Overheden kunnen de samenwerking tussen 
stakeholders stimuleren door dit te faciliteren (New Cool Collective) of 
strikte regelgeving op te leggen (Revolution by Design). Maar let op: een 
proactieve lokale overheid is geen garantie voor goede samenwerking 
in de sector (Thriving, Individually) 
 
Verandering op straat is aan de logistieke operators. Zij spelen een 
sleutelrol bij het realiseren van de technische en fysieke oplossingen 
duurzame last mile logistiek en leefbare binnensteden. 
. 

 
 

 
 

Kansen en bedreigingen in de transitie 

naar duurzame last-mile logistiek 

Een transitie naar duurzaamheid wordt slechts in 2 van de 6 
scenario's bereikt. Eén waarin publieke en private actoren hun 
krachten bundelen om logistiek transport, leveringswijzen, 
consolidatie en databeheer fundamenteel te reorganiseren (New 
Cool Collective). En één waarin lokale overheden met een uitgebreid 
pakket van voorwaarden en eisen de ontwikkeling van duurzamere 
logistieke systemen afdwingen (Revolution by Design). In andere 
scenario's wordt de duurzaamheidstransitie niet gerealiseerd door 
(een combinatie van) gebrek aan overheidsbetrokkenheid, 
samenwerking en innovatie. De volgende belemmeringen en 
factoren kunnen worden geïdentificeerd: 
 
Belemmeringen 
> Duurzaamheid is niet het primaire belang van de sector 
> Een mismatch tussen private en publieke inspanningen 
> Gebrek aan onderling vertrouwen, kennis, personeel en budget 
 
Kansen 
> Actievere lokale overheden 
> Maatschappelijke druk vanuit inwoners en ondernemers 
> Ontwikkeling van nieuwe technologie en bedrijfsmodellen 
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