
Doet u
mee?

Zero Emissie 
Stadsdistributie (ZES)
De binnenstad bevoorraden zonder uitstoot vanaf 2025

Doet u mee?
Bent u ondernemer in de binnenstad en wilt u weten hoe u uw 
bedrijf kunt voorbereiden op de invoering van de zero emissie- 
zone in 2025? Kijk dan op leiden.nl/bevoorradenzonderuitstoot 
of de landelijke website opwegnaarzes.nl. 

Scan de QR-code, bekijk de video over Zero Emissie  
Stadsdistributie en laat u inspireren.

 

Koplopers in Leiden
Er zijn in Leiden al verschillende koplopers actief die mooie 
initiatieven hebben ontwikkeld om het goederenvervoer in de 
binnenstad slimmer, schoner en sneller te organiseren. Voor al 
deze nieuwe ketenoplossingen geldt dat de nieuwe slimme 
logistiek efficiënt is en geld bespaart. U kunt zich hierbij aanslui-
ten. Op hun websites kunt u terecht voor meer informatie: 
citybarge.eu, cityhub.nl, herendoeza.nl, inzamelhelden.nl,  
lessgo.nl, logiconnekt.nl, moss.today of my-pup.com.  
De koplopers gaan graag met u in gesprek om de mogelijkheden 
voor uw onderneming te verkennen.

Contact
Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw ondernemers- 
vereniging of de gemeente Leiden via telefoonnummer 14 071.

leiden.nl/bevoorradenzonderuitstoot

Cityhubs voor overslag  
en bundeling leveringen.



Nederland streeft naar het terugdringen van de CO2-uit-
stoot met 49% in 2030 om de doelen van het Klimaatak-
koord van Parijs te halen. Leiden omarmt deze ambitie.  
In Leiden komt een derde van de uitstoot van roet van 
vrachtvervoer. Een manier om hier iets aan te doen, is 
inzetten op Zero Emissie Stadsdistributie; bevoorraden 
zonder uitstoot. Hiermee zorgen we voor schonere lucht, 
minder vervoersbewegingen en blijft de binnenstad goed 
bereikbaar. Leiden wil stap voor stap meer ruimte maken 
voor een leefbare, groene en economisch gezonde  
binnenstad. 

Tijdpad invoering zero emissiezone

December 2020
Ondertekening convenant 
Stedelijke Distributie  
071 door Leiden en 
ondernemers

2022-2025
Uitbreiden  
laadinfrastructuur

Medio 2021
Definitief principebesluit 
zero emissiezone is  
genomen door de  
gemeenteraad

2022
Opstellen stappenplan 

samen met ondernemers 
om te komen tot uitstoot-

vrije stadsdistributie in 2025 
en starten van een  

campagne voor het MKB

2023
Pilots kentekenregistratie 

voor autoluwe binnenstad 
en het handhaven van de 

toekomstige zero emissiezo-
ne, vormgeving venstertij-

den voor laden en lossen en 
nemen verkeersbesluit

1 januari 2025
Zero-emissiezone ingesteld: 
geen vervuilend goederen-

vervoer meer in de  
binnenstad van Leiden

Uiterlijk zomer 2024
Start proef zero 
emissiezone

Geen grote vrachtwagens meer in de smalle straatjes van de 
binnenstad, maar goederenoverslagcentra aan de randen van de 
stad en bevoorrading in het centrum met kleine elektrische 
busjes, bakfietsen en geruisloos vervoer over water. Zo ziet de 
toekomst in Leiden eruit. Want vanaf 2025 mogen alleen schone 
vervoersmiddelen voor goederenvervoer de binnenstad van 
Leiden nog in. Voor bestaande vracht- en bestelwagens geldt 
daarbij een overgangsperiode tot maximaal 2030. De gemeente 
Leiden is één van de ongeveer 40 gemeenten in Nederland die 
per 1 januari 2025 een zero emissiezone voor vracht- en bestel-
verkeer invoert. 

Centrummanagement Leiden, Ondernemend Leiden en de 
gemeente Leiden gaan de komende jaren samen met onderne-
mers en vervoerders op zoek naar duurzame oplossingen voor 
goederenvervoer. 

Kleinere elektrische auto’s 
zorgen voor bevoorrading 
winkels met aanleveringen 
van meerdere leveranciers 
gebundeld.

Klussenbussen worden 
klusbakfietsen.

Vervoer over water voor  
bevoorrading en retourstromen.

2025 - 2030
Overgangsperiode

2025 - 2030
Overgangsperiode


