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(Fiets)logistiek integreren in het  
lokale mobiliteitsbeleid   
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Overzicht  
• Duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid (SUMP)  

• Logistiek in duurzame mobiliteitsplannen (SULP)  

• Integratie maatregelen, waaronder fietslogistiek  

• Brainstorm  

• Vervolg  
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Duurzaam lokaal Mobiliteitsbeleid  

Het mobiliteitsdecreet van 20 maart 2009 
Missie: 

  
Mobiliteitsbeleid is gericht op een duurzame 
mobiliteitsontwikkeling waarbij mobiliteit wordt beheerd 
voor de huidige generatie zonder de behoeftevoorziening 
van de toekomstige generaties in het gedrang te brengen. … 
aandacht voor integratie van en de synergie tussen sociale, 
ecologische en economische aspecten.  
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Doelstellingen en beginselen 

Duurzaam lokaal Mobiliteitsbeleid  
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project 

project 

Gemeentelijk mobiliteitsplan   
• “Kwaliteitsvolle duurzame mobiliteitsplannen en – projecten zo 

efficiënt mogelijk tot stand te brengen” 

– Geïntegreerde benadering 

– Lange termijn <> korte termijn 

 

 

project 

Mobiliteitsplan 
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Gemeentelijk mobiliteitsplan   
• Efficiëntie mobiliteitsbeleid verhogen via duurzame toekomstvisie 

• Mobiliteitsbeleid als gedeelde verantwoordelijkheid 

• Samenhang vergt een gezamenlijke/geïntegreerde aanpak: 

– over diverse beleidsdomeinen (Mobiliteit, R.O., Milieu, …) 

– met meerdere actoren/partners 

– alle verplaatsingsvormen worden er bij betrokken 

– maatregelen die samenhangen en mekaar versterken  
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Gemeentelijk mobiliteitsplan:  
gefaseerde opmaak 

aangepaste 
actietabel 

beleidsplan 
uitwerkings-

nota 
verkennings-

nota 

 

 

 

 

 

sneltoets 

beleidsplan 
synthese-

nota 
oriëntatie-

nota 

Kader + 
onderzoek 

Creatieve fase 
Visie + 

afspraken 
Evaluatie 
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Gemeentelijk mobiliteitsplan   

4 werkvelden: 

• A: ruimtelijke ontwikkelingen en hun mobiliteitseffecten 

• B: netwerken (per vervoerswijze) 

• C: flankerende/ondersteunende maatregelen 

• D: samenhang tussen A, B & C 



9 

Logistiek in duurzame 
mobiliteitsplannen – verkenning   
• Cruciaal voor functioneren van een stad, maar uitdagingen  

• Ontbreekt vaak nog in beleid 

• Voorwaarde voor een ‘smart city’ 

• Maatwerk  

• EU  

– CO2-vrije stedelijke logistiek in 2030  

– Ervaring in Europese projecten (CIVITAS DESTINATIONS, ENCLOSE,   
             SULPITER) 
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Duurzaam logistiek plan (ENCLOSE)   

• Strategisch plan, deel van het Mobiliteitsplan 

• Personen en goederen! 

• Ondersteuning besturen en stakeholders  voor duurzaamheid en 
efficiëntie (economisch, sociaal, ecologisch)  

• Principes:  integratie, participatie (bottom-up), evaluatie  

• Middellange termijn: processen managen + oplossingen  
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Enkele vaststellingen (ENCLOSE)  

• Gradueel proces ~ noden, karakteristieken stad 

• Geen verplichting om grote investeringen te doen (systemen, 
infrastructuur,…)  

• Gebruik maken van bestaande capaciteit (magazijnen, operatoren, 
technologie, regelgeving,…)  

• Focus op regelgeving en schone voertuigen  

• Forum bieden aan stakeholders en dialoog aangaan 

• Eenvoud  
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Maatregelen stedelijke logistiek  
• Stedelijke consolidatiecentra 

• Duurzame voertuigen (inclusief fietsen)  

• ITS en technologie 

• Duurzaam aankopen 

• Quality partnership programs 

• Management openbaar domein 

• Handhaving  

•  Toegangsbeperkingen 

   Bronnen: Wegwijzer, Bestufs, Civitas, twittergroepen,…  
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Fietslogistiek & lokale besturen 

• Groot potentieel (leveringen, diensten, winkelen,…)  

• Hefbomen 

– Voorbeeldfunctie (integratie fiets eigen diensten, aankoopbeleid) 

– Sensibiliseren stakeholders  

– Kader/regelgeving + handhaving  

– Faciliteren (ruimte, infrastructuur)  
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Brainstorm - aanpak duurzame 
logistieke plannen in Vlaanderen  

 

• Wie heeft er een beleidsplan voor goederenvervoer/logistiek?  

– Link met Mobiliteitsplan?   

– Leidt dit tot concrete initiatieven?  

• Suggesties voor aanpak logistieke plannen op Vlaams niveau?  

• Suggesties voor integratie fietslogistiek?  
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Vervolg – Wat doen we met uw 
input? 
   

• Oefening logistiek in mobiliteitsplannen 

• Roadmap fietslogistiek 

• Wegwijzer stedelijke logistiek 

• Mogelijke nieuwe acties?  
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Bedankt voor uw aandacht!  

Vragen? Bijkomende informatie?  

• 0032 486 877 409 

• tijl.dendal@mow.vlaanderen.be  

 

 

 


