
Delta Stadsdistributie Zutphen

J an Borgonjen
Manager Innovatie 

24 april 

2012



Delta Stadsdistributie Zutphen

Historie vanaf 2008

- Verzoek gemeente Zutphen

- Geen geld, wel ondersteuning qua regelgeving

- Werkgroep gevormd

- Stagiaire verbonden aan project

- In 2009 start met DPD als sub-sub contracter.

- Vereiste papieren halen om als vervoeder te functioneren

- Vormen van een platform 

- Gesprekken met TNT en DHL

- 2010 samenwerking met TNT,GCD,DPD
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Inventarisatie in Zutphen

Dit hangt af van wie je het vraagt:

Lokale overheden

Vervoerders

Verladers

Ontvangers

Bewoners

Bezoekend publiek

Nationale overheid

� Leefbare stad en goede luchtkwaliteit

� Efficiënte distributie

� Betrouwbaarheid tegen lage kosten

� Prettig winkelklimaat

� Geen overlast (geluid, trillingen, luchtkwaliteit)

� Geen wagens in de winkelstraten, wel spullen

� Vermindering files en CO2 uitstoot
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Thuisleveringen Webwinkel (Warehouse)

Bouwverkeer Waardetransporten

Horeca Service verkeer

Kantoorbeleveringen Gemeentelijke diensten

Pakketshop Retourstromen

En daarnaast is er nog veel meer verkeer in steden:

Openbaar vervoer

Personenverkeer

Stedelijke distributie is meer dan alleen winkelbevoorrading, denk aan
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� Centrale aanlevering door vervoerder

� Retourgoederen

� Kostenbesparing vervoerder

� Efficiëntieslag voor de vervoerder

� Aanlevering kan de hele dag plaatsvinden

� Vergroten aantal m² detaillist

� Geen kostenverhoging voor de ontvanger

� Verschillende zendingen kunnen gebundeld worden 

Businessmodel 
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In het platform hebben de volgende partijen zitting

- Gemeenten, Zutphen, Apeldoorn en Deventer

- TLN - EVO

- Regionale vervoerders - Ondernemers binnenstad

- Syntens /TNO - van Gansewinkel

- Connekt - Sallcon en Delta

Platform Stedendriehoek
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lta en Van Gansewinkel slaan de handen in één en willen het volgende

Samenwerking!

Een schonere, veiligere, en plezierige binnenstad voor

zowel 

de ondernemer als het winkelend publiek met als doel:

Het sluiten van keten

DE GROENE STEDENDRIEHOEK van Nederland
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