
Enquête over de aanscherping van de logistieke zone 
 
 
 
Waarom deze enquête? 
Duurzaam betekent ook schoon transport. Schoon transport zijn schone voertuigen én 
slimme logistiek. Voor schone voertuigen volgt de gemeente de landelijke aanpak 
(opwegnaarzes.nl). Voor slimme logistiek is de logistieke zone ingesteld in de binnenstad. De 
gemeente wil zo stap voor stap slimme logistiek stimuleren en zorgen voor minder zwaar 
verkeer.  
 
De Commissie Bevoorrading Delft wil graag weten hoe u denkt over de stappen die de 
gemeente wil zetten. De commissie zal uw inbreng meenemen in het advies dat zal worden 
gegeven aan de gemeente.   
 
De enquête hoeft maar een paar minuten van uw tijd te kosten, maar we nodigen u ook 
graag uit de stellingen aan te vullen met uw opmerkingen.  
 
Stuur de ingevulde enquête naar  s.kooiman@scmdelft.nl.  
 
  
Enquête 
 
Venstertijden 
Er is een ontheffing benodigd om met een vrachtwagen toegang te krijgen tot de logistieke 
zone tijdens de venstertijden van: 

- maandag t/m vrijdag van 07:00 – 12:00 uur; 
- zaterdag van 07:00 – 11:00 uur en 
- zondag van 10:00 – 12:00 uur. 

Buiten de venstertijden is toegang voor zwaar verkeer alleen mogelijk met een 
maatwerkontheffing. 

 
Stellingen 
De venstertijden op maandag tot en met vrijdag beperken tot 11:00 uur? 

Oneens      Neutraal      Eens 

De venstertijden op maandag tot en met zaterdag beperken tot 10:00 uur. 

Oneens      Neutraal      Eens 

De venstertijden op zondag afschaffen. 

Oneens      Neutraal      Eens 

De voorgaande beperkingen in jaarlijkse stappen doorvoeren. 

Oneens      Neutraal      Eens 

 
Uw opmerkingen: 
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Maatwerk 
In sommige gevallen is het noodzakelijk om ook buiten de venstertijden met een 
vrachtwagen de logistieke zone in te mogen. Hiervoor is maatwerk mogelijk als: 

- Er maximaal twee adressen worden aangedaan en 
- voor de werkzaamheden ten behoeve van die twee adressen de inzet van een zwaar 

voertuig noodzakelijk is. 
 
Met maatwerk mag men overal in de logistieke zone komen buiten de venstertijden. 
Voertuigen voor de markt kennen aangepaste venstertijden en herkenbare 
afvalinzamelingsvoertuigen zijn uitgezonderd van het beleid. 
 
Stellingen 
De houder van een maatwerkontheffing moet een voorgeschreven route volgen. 

Oneens      Neutraal      Eens 

Het maatwerk is alleen geldig op aan te vragen tijden in plaats van “buiten de venstertijden”. 

Oneens      Neutraal      Eens 

Maatwerk is alleen mogelijk voor een emissieklasse 6  (op dit moment het schoonste 
dieselvoertuig) of beter voertuig. 

Oneens      Neutraal      Eens 

 
Uw opmerkingen: 

 
 
 
 
Ontheffingen 
Er zijn ongeveer 750 vrachtwagens met een ontheffing waarvan er 75 vanwege maatwerk 
buiten de venstertijden in de logistieke zone mogen zijn. Voor een ontheffing dienen leges te 
worden betaald van € 89,05. per ontheffing kunnen 5 kentekens worden geregistreerd en 
een ontheffing is drie jaar geldig.  
 
Stellingen 
Het aantal uit te geven ontheffingen moet in jaarlijkse stappen zoveel mogelijk worden 
beperkt. 

Oneens      Neutraal      Eens 

Per ontheffing maar één voertuig toestaan zodat per voertuig leges worden betaald. 

Oneens      Neutraal      Eens 

De leges moeten worden verhoogd om zwaar verkeer te ontmoedigen 

Oneens      Neutraal      Eens 

Voor elektrische voertuigen hoeven geen leges betaald te worden.  

Oneens      Neutraal      Eens 

 
Uw opmerkingen: 

 
 



 
 

Bloktijden 
Tijdens de bloktijden op 

- vrijdag van 17:00 – 21:00 uur en 
- zaterdag van 11:00 – 17:00 uur. 

 is geen zwaar verkeer toegestaan in het voetgangersgebied. Ook niet met een maatwerk 
ontheffing.  
 
Stelling 
Het is wenselijk om op zondag een bloktijd in te voeren van 12:00 – 17:00 uur. 

Oneens      Neutraal      Eens 

 
Uw opmerkingen: 

 
 
 
   

Hartelijk dank voor het invullen van deze enquête. 

Voor de analyse van de resultaten willen we u vragen om de straatnaam waar u gevestigd 

bent of woont en reden van betrokkenheid op te geven. Deze gegevens worden in geen 

geval gedeeld.  

 

Als u niet woont of gevestigd bent in de binnenstad, wilt u dan de straatnaam of het gebied 

opgeven waar u in hoofdzaak actief bent in de binnenstad? Als dit de hele binnenstad 

betreft kunt u dat ook aangeven. 

 

Straatnaam:  

 

Reden van betrokkenheid 

O  Ik ben bewoner van de binnenstad 

O Ik ben ondernemer in de binnenstad 

O  Ik ben bezoeker van de binnenstad 

O Ik ben leverancier of transporteur in de binnenstad 

O  Ik ben dienstverlener met klanten in de binnenstad 

O  Anders, namelijk:  


