
Stad met een hart

Zo ziet de toekomst van de binnenstad van Amersfoort eruit: vanaf 2025 
mogen alleen schone vervoersmiddelen voor goederenvervoer de 
binnenstad van Amersfoort nog in.

Wat is Greendeal Zero 
Emissie Stadslogistiek?
De gemeente Amersfoort werkt aan een CO2 
neutrale stad en stimuleert duurzame en 
schone mobiliteit om de luchtkwaliteit (fijnstof 
en stikstofoxide) in de stad te verbeteren 
en CO2 neutraal te worden. In 2018 heeft de 
gemeente Amersfoort de Greendeal Zero Emissie 
Stadslogistiek (GreendealZES) ondertekend. 
Hiermee committeert Amersfoort zich tot 
het invoeren van een zero emissie zone voor 
stadsdistributie in 2025.

 Klimaatdoelstelling
Zero Emissie Stadslogistiek wordt per 2025 
ingevoerd, zodat de bedrijven in de het 
kernwinkelgebied met schone voertuigen 
worden bevoorraad, er minder CO2 uitstoot is, 
de lucht schoner is, er minder geluidsoverlast is 
van draaiende motors en we voldoen aan het 
commitment. Zodat gezondheid, bereikbaarheid, 
leefbaarheid, en economische vitaliteit in de 
binnenstad verbetert en bijdraagt aan het 
verminderen van de klimaatverandering.Bekijk de stappen voor 

2023
Klik hier!

https://www.amersfoort.nl/


2023   Actie

Stad met een hart

Het gebied wordt afgebakend 

en de venstertijden worden 

opnieuw bekeken.

• MetAmersfoort
• Projectpagina website
• Interviews
• Bijeenkomst

• Overeenstemming gebied
• Venstertijden vastleggen

Wat doen andere gemeenten?

We bekijken wat de praktijk is

en hoe het ministerie 

ondersteunt.

• Excursies
• Video
• Projectpagina website
• Interview

• Zien doet geloven
• Meedoen

• Beurs
• Vraag en aanbod
• Platform voor uitwisselen diensten

• Uitwisselen kennis
• Mogelijkheden zien
• Netwerken
• Samenwerkingsverbanden

• MetAmersfoort
• Maptionnaire
• Projectpagina
• OBA vergadering aansluiten
• Nieuwsbrief City Marketing

• Meedenken
• Meedoen
• Betrokkenheid
• Bekendheid

Samenbrengen toeleveranciers

en ontvangers van goederen.

Met stakeholders in kaart 

brengen van de mogelijkheden

en bepalen van logische 

locaties voor hubs.

We laten de toeleveranciers 

zien wat mogelijk is. 

De professional behandelt 

case en we heten andere 

geïnteresseerden welkom.

• Uitnodiging 
 (brief/digitaal)/nieuwsbrief 
• City Marketing
• Opening door bestuurder
• Opnemen om digitaal terug te kijken
• Projectpagina op website

• Betrokkenheid
• Uitwisselen kennis
• Netwerken
• Meewerkstand

Congres gemeenten

Middelen Middelen Middelen Middelen Middelen

Effect Effect Effect Effect Effect

Gebied Projecten in het land Meet en greet Kansen

Meer informatie

2022 GEWENNING

2023  ACTIE

2024  VERKEERSBESLUIT

2025  INVOERING

https://www.amersfoort.nl/
https://www.amersfoort.nl/
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