
 

Rapport  Primum 

Podium 9, 3826 PA Amersfoort 

Postbus 64, 7450 AB Holten 

T +31 88 186 99 00 

www.primum.nl 

 

Ketenanalyse stadslogistiek  
 

project  Gemeente Arnhem - Vervolg CO2-Prestatieladder  datum  2 september 2021 

referentie  192587_R__0248 
 

projectnummer  192587  

projectleider  Christine Wortmann  

    

opdrachtgever  Gemeente Arnhem   

contactpersoon  Maud Wolf   

    

status  Definitief  

auteur  Christine Wortmann  

 

 

 

 
  



 

Inhoudsopgave 

1 Inleiding 3 

2 Doelstelling 4 

3 Scope van de analyse 4 

4 Systeemgrenzen en ketenpartners 6 

5 Kwantificeren van emissies 6 

6 Reductiemogelijkheden 7 
6.1 Reductiemogelijkheden 7 
6.2 Reductiedoelstellingen 8 
6.3 Plan van aanpak 9 

7 Bronvermelding 9 
 

  



 

1 Inleiding 

De gemeente Arnhem maakt werk van het verduurzamen van de stad Arnhem. Dit betekent dat 

we willen investeren in het maken van de overgang van fossiele energie naar schone energie 

met als doel in 2050 een klimaatneutrale stad. De gemeente heeft voor haar eigen organisatie 

daarin een voorbeeldfunctie. De gemeente Arnhem is sinds 2019 gecertificeerd op niveau 3 van 

de CO2-Prestatieladder. In het Klimaatplan is onder andere de ambitie opgenomen om te 

klimmen naar niveau 4 in 2021.  

 

Een belangrijk onderdeel van het behalen van niveau 4 van de CO2-Prestatieladder is het 

verkrijgen van inzicht in de ketenemissies (de zogenaamde scope 3 emissies) van de organisatie. 

We hebben daarom de belangrijkste categorieën van ketenemissies voor de gemeente Arnhem 

in kaart gebracht, en twee onderwerpen bepaald om een verdiepende ketenanalyse op uit te 

voeren.1 

 

De belangrijkste categorieën van ketenemissies zijn: 

• De inkoop van GWW-werkzaamheden voor het onderhoud en de aanleg van openbare 

ruimte 

• Het beleid ten aanzien van mobiliteit in de stad  

• Het beleid voor energie- en CO2-reductie van de gebouwde omgeving in de stad 

• Het beleid voor energieopwekking in de stad  

 

Hierbij is zowel gekeken naar de verwachte absolute omvang van de uitstoot, als naar de mate 

van invloed die de gemeente Arnhem hierop heeft. Er is op basis van deze twee aspecten 

(omvang en invloed) gekozen voor het uitvoeren van twee ketenanalyses: 

• Ketenanalyse 1: GWW 

• Ketenanalyse 2: Stadslogistiek 

 

Dit document beschrijft de ketenanalyse voor het onderwerp stadslogistiek. Dit onderwerp sluit 

onder andere aan op de ambitie van Arnhem (Duurzame stad), het programma NemiA (New 

Energy made in Arnhem) en het beleid rond de bereikbare en schone binnenstad. 

  

 
1 Zie het document “20200204 Ketenemissies en ketenanalyses - Gemeente Arnhem CO2PL” en onderliggende 

berekening. Hierbij zijn conform de eisen van de CO2-Prestatieladder de stappen zoals beschreven in de 

Corporate Value Chain (Scope 3) standaard van het GHG-protocol gevolgd. 



 

2 Doelstelling  

De belangrijkste doel van deze ketenanalyse is het identificeren van CO2-reductiekansen, het 

definiëren van reductiedoelstellingen en het monitoren van de voortgang voor CO2-reductie in 

de keten. Op basis van het inzicht in de ketenemissies wordt voor het thema stadslogistiek een 

reductiedoelstelling geformuleerd. Binnen het CO2-Prestatieladder systeem dat is ingevoerd 

wordt actief gestuurd op het reduceren van deze ketenemissies. 

 

Het samenwerken met partners binnen de eigen keten en daar buiten is hier nadrukkelijk 

onderdeel van. De gemeente Arnhem zal op basis van deze ketenanalyse stappen ondernemen 

om deze partners te betrekken bij het behalen van de reductiedoelstellingen. 

3 Scope van de analyse 

Zoals in het Programmaplan NemiA 2020-2030 wordt beschreven, komt het grootste deel van 

het huidige energiegebruik in Arnhem, en bijbehorende CO2-emissies, voort uit de sector 

mobiliteit met 41% van de CO2-uitstoot. Hieronder valt persoonlijk autovervoer, openbaar 

vervoer, mobiliteit van bedrijven en de scheepvaart. Voor het wegverkeer wordt ook de uitstoot 

van de snelwegen binnen de gemeentegrenzen meegenomen.  

 

 
 

Niet elk deel van de mobiliteitsopgave is door de gemeente te beïnvloeden. De mate van 

invloed op de opgave om de mobiliteitssector te verduurzamen is onder te verdelen in drie 

categorieën: 

1. De uitstoot waar wij invloed op hebben is naar schatting 100 kT CO2. Dit is bijna 30% van de 

uitstoot in de mobiliteitssector. Lopende programma’s en nieuwe doelstellingen en acties 

dragen bij aan het verduurzamen van dit deel. 

2. Een deel van de uitstoot die wordt toegerekend aan Arnhem, waar wij als gemeente geen 

(in)directe invloed op hebben, is doorreizend verkeer over de snelweg, scheepvaart en 

railverkeer. Dit is naar schatting circa 200 kT.  
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CO2-uitstoot in kton in Arnhem (2017)



 

3. Door autonome ontwikkelingen (verduurzaming scheepvaart, transitie naar elektrisch 

vervoer buiten Arnhem etc.) is een reductie van circa 90 kT te verwachten (25% van de 

totale uitstoot van de mobiliteitssector). 

 

Het actieprogramma mobiliteit voor NemiA 2020-2030 bestaat uit:   

 

• Werkgeversaanpak modal shift 

• Uitbreiden gebruik zero emissie deelmobiliteit 

• Vergroten aandeel elektrische voertuigen 

• Verduurzamen/verminderen mobiliteitsbewegingen stadslogistiek 

• Taxi-beleid verduurzamen 

• Zero emissie concessie doelgroepenvervoer 

• Vergroten aandeel zero emissie voertuigen leveranciers gemeente 

• Zero emissie OV-concessie 

• Stimulering waterstof mobiliteit 

 

In deze ketenanalyse richten we ons specifiek op het verduurzamen en verminderen van 

mobiliteitsbewegingen voor stadslogistiek. Er is behoefte aan meer inzicht in de 

reductiepotentie en maatregelen. Daarbij kijken we specifiek naar de CO2-uitstoot door 

vervoersbewegingen van logistieke voertuigen (vrachtwagens en bestelwagens), aan de hand 

van de casus “Beurskwartier”. Dit betreft het gebied rondom het stadhuis. Het wordt het 

Bestuurskwartier genoemd omdat zich hier voornamelijk overheidsgebouwen bevinden. In dit 

gebied loopt een initiatief om vanuit de verschillende in het Bestuurskwartier gevestigde 

(overheids)organisaties de komende jaren als gebiedspartners samen op te trekken in de 

transitie naar duurzame mobiliteit in het gebied.   

 

 
Figuur 1: Locatie Bestuurskwartier 

 

 

 



 

4 Systeemgrenzen en ketenpartners  

In Figuur 2 Logistieke keten is een versimpelde weergave opgenomen van de logistieke keten. In 

deze ketenanalyse ligt de focus op de CO2-uitstoot als gevolg van transport binnen de grenzen 

van de gemeente Arnhem. Veel van de benoemde reductiemaatregelen zullen ook effecten 

hebben buiten de gemeentegrenzen, maar de primaire focus en grootste invloed ligt daar niet.  

 

 
Figuur 2 Logistieke keten 

 

Als we inzoomen op stadslogistiek zijn overheden, afnemers, bewoners, verladers en 

vervoerders de belangrijkste stakeholdergroepen.  

 

Specifieke ketenpartners voor de casus Beurskwartier zijn: 

 

• Afnemers:  

− Gemeente Arnhem  

− Provincie Gelderland 

− Openbaar Ministerie 

− Rechtbank 

− Volkshuisvesting 

− Rijkswaterstaat 

− Politie Eenheid Oost Nederland 

− Winkeliers en ondernemers 

− Consumenten 

• Overige stakeholders: 

− Bewoners  

− De mobiliteitsmakelaar van VNO-NCW Midden 

5 Kwantificeren van emissies 

5.1. Uitstoot logistiek algemeen  

Uit de NemiA analyse volgt een algemene inschatting van de uitstoot van bestelauto’s in de 

stad. Dit komt neer op circa 16 kiloton CO2. Stadslogistiek heeft hier naar verwachting een 

aandeel van circa 33% in.  

5.2. Uitstoot casus Beurskwartier 

Door kennisDC Logistiek Gelderland van de HAN is een onderzoek gedaan naar duurzame 

bevoorrading van het Bestuurskwartier.2  

 

 
2 Onderzoek Stadslogistiek Arnhem, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, KennisDC Logistiek Gelderland 

(Lectoraat Logistiek & Allianties), 16 april 2019 

Fabrikant (Distributeur) Transporteur Afnemer 



 

Tabel 1 Analyse op straatniveau (Bron: KennisDC Logistiek) 

 
 

Op basis van de meetdata uit dit onderzoek is een inschatting gemaakt van de uitstoot op 

jaarbasis in het Bestuurskwartier. Dit komt neer op circa 0,6 kiloton.  

 

 

6 Reductiemogelijkheden 

6.1 Reductiemogelijkheden  

In onderstaande tabel zijn de belangrijkste geïdentificeerde reductiemaatregelen opgenomen. 

 

Stakeholdersamenwerking 

• Samenwerking op het gebied van de kwaliteit van vrachtleveringen 

• Vrachtbundeling 

• Adviesgroepen en forums 

• Aanstelling manager stadslogistiek 

Eco logistiek bewustzijn 

• Certificaat voor groen transport 

  

Bestelwagens; 35%

Vrachtwagens; 65%

Jaarlijkse CO2-uitstoot stadslogistiek Bestuurskwartier 
Totaal: 0,6 kiloton CO2



 

Regulerende maatregelen 

• Venstertijden 

• Voertuigrestricties 

• Milieuzones 

• Privileges schonere voertuigen (ruime venstertijden, gebruik busbaan) 

Marktgerichte maatregelen 

• Subsidies schone voertuigen 

• Doorbelasten externe kosten (beprijzen, mobiliteitspunten, congestieheffing, lokale 

wegenbelasting, brandstof, tol, vignetten) 

Nieuwe technologieën 

• Intelligente transportsystemen met routeberekening o.b.v. verkeerssituatie 

• Inzet nieuwe/schone voertuigen 

• Gebruik alternatieve brandstoffen 

Ruimtelijke ordening en infrastructuur 

• Voorzien in laad en losplaatsen 

• Gereserveerde parkeerplaatsen 

• Instellen consolidatiecentrum: Het gezamenlijke gebruik, door de gemeente Arnhem, 

provincie Gelderland en het Paleis van Justitie, van een logistiek centrum buiten de 

(binnen)stad 

• Voorzien in (uitbreiden van) laadinfrastructuur elektrische voertuigen 

 

Specifiek voor de casus Bestuurskwartier lijkt het consolidatiecentrum, ook wel een hub 

genoemd, het meest veelbelovend.  

6.2 Reductiedoelstellingen 

In het NemiA programmaplan zijn reeds doelstellingen benoemd voor stadslogistiek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Voor het monitoren van deze doelstelling zijn de volgende indicatoren benoemd:  

 

Indicator  Bron 

Vervoersbewegingen binnen milieuzone en 

percentage vervoersbewegingen elektrische 

bestelvoertuigen ten opzichte van totaal 

bestelvoertuigen 

Data op basis van kentekenregistratie bij 

binnentreden milieuzone 

Vervoersbewegingen bestelvoertuigen binnenstad 

(milieuzone) 

Data op basis van kentekenregistratie bij 

binnentreden milieuzone  

 

Daarnaast heeft de gemeente Arnhem ook partner van de Green Deal Zero-emissie 

stadslogistiek (ZES). 2025 is het jaar dat stadslogistiek zo veel mogelijk zero-emissie moet zijn. 

Ook in het Klimaatakkoord is het doel opgenomen om in 2025 nul-emissiezones voor 

stadslogistiek in te voeren. Gemeente Arnhem was één van de gemeenten die op 9 februari 

2021 de Landelijke Uitvoeringsagenda Stadslogistiek ondertekende. 

6.3 Plan van aanpak 

De gemeente Arnhem heeft de volgende aanpak benoemd om de komende jaren aan de slag te 

gaan met de uitkomsten van de analyses:  

 

1. Opstarten keteninitiatief met overheidspartijen in het Bestuurskwartier, in samenwerking 

met de Rechtbank, Provincie en Platform binnenstad Arnhem, om de hub verder vorm te 

geven. 

2. Zo een boost geven aan bredere duurzame logistiek door als overheid het goede voorbeeld 

te geven. Eventueel kan later de link gelegd worden met bouwlogistiek, waar het principe 

van hubs ook al wordt toegepast.  

3. Het inrichten van een expertdialoog gericht op stadslogistiek, die input levert voor het 

initiatief rondom de hub 

7 Bronvermelding 

Bron  

Programmaplan NemiA 2020-2030, oktober 2019 

Onderzoek Stadslogistiek Arnhem, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, KennisDC Logistiek Gelderland 
(Lectoraat Logistiek & Allianties), 16 april 2019  

SKAO, Handboek CO2-Prestatieladder versie 3.1 

GHG Protocol, Corporate Accounting & Reporting standard, 2004  

GHG Protocol, Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard, 2010  

GHG Protocol, Product Accounting & Reporting Standard, 2010  

 


