
       
 

Miniconferentie NVBO te Delft 

dinsdag 24 april 2012 

15.00-20.30 uur 

 

Thema: 

Goederen “stromen” door de binnenstad. 

Stedelijke distributie: bevoorrading gaat niet via de digitale snelweg! 

 

 

Opening op het Stadhuis te Delft om 15.00 uur 

De heer Herman Weyers, voorzitter OBD (Ondernemers Binnenstad Delft) heet de aanwezigen 

welkom en vertelt over de belangrijke samenwerking met de gemeente, de horecavereniging en de 

ondernemers in Delft. Na een korte toelichting op de rol van de OBD en een verzoek aan allen om bij 

vertrek een goodiebag mee te nemen, waarin interessante aanbiedingen en folders zitten, geeft hij 

het woord aan de wethouder. 

 

Mevrouw Milène Junius, wethouder Binnenstad Gemeente Delft heet ons namens de Gemeente 

Delft nogmaals welkom. Zij geeft aan trots te zijn dat de NVBO Delft uitgekozen heeft voor haar 

landelijke bijeenkomst. Delft is een historische stad en een kennisstad; zij zet kennis om in innovaties 

en past die toe. Ook (winkel)bereikbaarheid is een belangrijk thema binnen de gemeente, mede door 

het veranderend winkelgedrag van de consument. 

 

Vervolgens krijgt de voorzitter van de NVBO, de heer Peter Brandenburg, het woord. Hij bedankt de 

wethouder voor haar toespraak en voor het beschikbaar stellen van de prachtige klassieke ruimte 

waarin deze miniconferentie plaatsvindt. Het thema bereikbaarheid van binnensteden is een 

belangrijk thema, waarbij duurzaamheid bovenaan staat. Tijdens de miniconferentie zullen 

mogelijkheden besproken worden om de bereikbaarheid via Stedelijke distributie te verbeteren.  Na 

een dankwoord betreffende de samenwerking met Connekt, Nicole Maas, het OBD en speciaal David 

Lansen van het OBD, geeft Peter het woord aan de dagvoorzitter Patrick Manning, bestuurslid van de 

NVBO en werkzaam bij het HBD. 

 

Sprekers 

De eerste spreker is Rob Weiss, vertegenwoordiger van Stichting Leve de Stad en eigenaar van 

Ik Onderneem! Presentatie te bekijken via de link. Aan het einde van de presentatie biedt Rob Weiss 

de ondernemers een gratis advies aan. Wat moet men daar voor doen? Stuur een fotocollage, video 

o.i.d. op naar Rob, geef daarin kort en bondig aan welke problemen in jouw stad spelen en waarom 

jouw stad in aanmerking zou moeten komen voor een gratis advies. 

 

Patrick geeft vervolgens het woord aan Bert Roozendaal van Transmission die twee 

praktijkvoorbeelden met de Cargohopper in Utrecht en Enschede bespreekt. 

 

De derde spreker is Jan Borgonjen, manager Innovatie bij Delta Zutphen. Hij geeft een presentatie 

over de stadsdistributie in Zutphen, die georganiseerd wordt vanuit Delta (sociale werkvoorziening).  

 

En als laatste spreker krijgt Bram Coremans van de Gemeente Delft het woord. In dit praktijk-

voorbeeld is de gemeente de initiatiefnemer bij het organiseren van de stedelijke distributie. 
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Tijdens een kort vragenrondje over de inhoud van de presentaties van de sprekers wordt o.a. 

gesproken over hoe om te gaan met specialistisch transport, hoe ga je om met grootwinkelbedrijven, 

hangend vervoer en het overladen van volle vrachtauto’s. 

 

Hierna volgt de stadsschouw. Na het bekijken van twee voorbeelden van stadsdistributievoertuigen: 

het elektravoertuig van Transmission en de fiets van Pakketpost per fiets wordt, onder leiding van 

Herman Weyers, een korte wandeling gemaakt door het centrum van Delft. 

 

Discussie 

Na een maaltijd in het Vermeer Centrum is de discussie “Wat kunnen ondernemers met de 

praktijkvoorbeelden doen?” gevoerd, onder leiding van dagvoorzitter Patrick Manning. In het panel 

zaten de drie sprekers Bert Roozendaal van Transmission, Jan Borgonjen van Delta Stadsdistributie 

Zutphen en Bram Coremans van Maatwerk Distributie Delft. 

 

Aan de hand van de vragen, antwoorden en de discussie kan samenvattend gesteld worden dat het 

belangrijk is dat de betrokken partijen - te weten gemeente, ondernemers en vervoersorganisaties - 

samen optrekken in het proces van ontwikkeling van een businessplan voor stedelijke distributie in 

hun stad. Elke stad heeft zijn eigen ideeën, uitgangspunten en mogelijkheden en iedere betrokkene 

voelt zich op zijn eigen manier verantwoordelijk, maar uiteindelijk hebben ze allemaal een 

gezamenlijk belang: een vitale binnenstad.  

 

Zoals uit de praktijkvoorbeelden blijkt, is niet een vaste partij aan te wijzen die het project zou 

moeten opstarten. In Delft is het de gemeente, in Zutphen trekt Delta de kar en in Enschede is de 

vervoersorganisatie de trekker van het project. Ook werd naar voren gebracht of juist een 

brancheorganisatie de aangewezen partij zou moeten zijn? Terecht werd opgemerkt dat het van 

belang is de verantwoordelijkheid te laten liggen bij die organisaties die zich verantwoordelijk voelen 

voor de vitaliteit en mobiliteit van het binnenstedelijk milieu.  

 

Afsluiting door voorzitter NVBO 

Hierna wordt de discussie afgerond en geeft Patrick het woord aan de voorzitter van de NVBO, Peter 

Brandenburg. Peter dankt allen voor hun aanwezigheid, hij bedankt de OBD voor hun gastvrijheid en 

de bestuursleden Jan van Dalen en Wim Arkink voor hun bijdrage aan het organiseren  van deze 

miniconferentie. Aan het bestuur van de NVBO geeft Peter de opdracht mee om binnen de NVBO 

een probleemeigenaar te zoeken voor stedelijke distributie, zodat tijdens de volgende 

miniconferentie een terugkoppeling kan worden gegeven.  

 

Reactie wethouder Duurzaamheid Delft 

Als laatste wordt mevrouw Saskia Bolten, wethouder Duurzaamheid, in de gelegenheid gesteld een 

reactie te geven. Zij geeft aan dat het goed is dat er nu aandacht komt voor stedelijke distributie en 

dat de ondernemer het thema zelf op de agenda hebben gezet.  Het is namelijk een probleem van 

ons allemaal. Willen we dat klanten terugkomen in  de binnensteden, dan moeten we zorgen dat 

deze binnensteden aantrekkelijk, veilig en goed bereikbaar zijn en blijven. Het milieu is een groot 

probleem, maar het onderwerp Stedelijke Distributie moeten we echt benaderen als een logistiek 

probleem, waarmee uiteindelijk ook milieu en omzet gebaad zijn.  

 

Ter afsluiting van de miniconferentie stond een drankje klaar in de bar van het Vermeer Centrum. 


