
Artikel Green Deal 010 

 
De opdrachtgever de Gemeente Rotterdam werkt mee aan het initiatief Green Deal 010. 

Green Deal 010 streeft naar minimalisering van de emissie. Het doel is om samen met de 

Gemeente Rotterdam de emissie uitstoot van transport en logistiek in 2020 te verminderen naar 0%. 

Dit wil zij onder andere doen door partijen te zoeken in een straat die mee wil werken met deze 

doelstelling. De hoofdvraag bij dit project luidt: Is er in Rotterdam een straat waar 

oplossingen geïmplementeerd kunnen worden ten behoeve van emissie verlagen en is/zijn 

er een oplossing(en) die toegepast kan/kunnen worden op meerdere straten? 

Het doel van dit project is om uiteindelijk een straat of straten met 1 of meerdere 

oplossingen te kunnen opleveren aan de Gemeente Rotterdam. 

Als er gekeken wordt naar het totale proces van dit project, kan het proces worden 

opgedeeld in 3 hoofdfases. 

In fase 1 werden er naar oplossingen gekeken die de emissie uitstoot kunnen verlagen, 

hieruit kwamen verschillende oplossingen naar voren. Deze oplossingen zijn vervolgens 

opgedeeld in 2 groepen, Class A en B. In Class A zitten oplossingen die duurder zijn dan de 

oplossingen in Class B. Deze oplossingen zijn vervolgens voorgelegd aan de Gemeente 

Rotterdam en in samenspraak met de Gemeente zijn er aantal oplossingen uit beide 

groepen geselecteerd. Verder zijn er criterium punten opgesteld om de straten te kunnen 

analyseren. (Logistiek, Beleid, Techniek en Draagvlak) 

In fase 2 wordt er gekeken welke straten gekozen zullen worden om te onderzoeken of de 

oplossingen van fase 1 geïmplementeerd kunnen worden in de straat. De eis van de 

opdrachtgever is, dat de straat zich in de binnenstad van Rotterdam moet bevinden met 

ondernemers. Om een keuze te kunnen maken tussen de straten zijn er criteria’ s opgesteld 

waaraan de straat moet voldoen. De straten moeten een hoge emissie uitstoot (of 

aangrenzend aan hoofdweg met hoge emissie uitstoot liggen) hebben en er moeten ondernemers 

in de straat zitten. De straten die de hoogste emissie uitstoot hebben en waarin er de meeste 

ondernemers zitten worden gekozen. Hieruit zijn vervolgens 5 straten naar voren gekomen: 

Witte de Withstraat, Nieuwe Binnenweg, Meent, West-Kruiskade en Van 

Oldenbarneveltstraat. Vervolgens zijn er in fase 2 metingen verricht in de straten door middel 

van enquêtes en de straat te analyseren op de vier punten: logistiek, techniek, beleid en 

draagvlak. 

In fase 3 is er gekeken naar de resultaten van de metingen in fase 2. Vervolgens is er aan 

de hand van de uitkomsten gekeken naar welke van de geselecteerde oplossingen 

toepasbaar is in de straat en welke oplossingen eventueel bij meerdere straten toepasbaar 

is. Aan de hand hiervan is een straat met een oplossing naar voren gekomen. Daarnaast is 

gekeken naar een eventueel mogelijke integrale oplossing. Dit is een oplossing die mogelijk 

geschikt is voor implementatie bij de vijf straten. Deze integrale oplossing komt voort uit de 

uitkomsten van de scores van het punt Draagvlak. 
Doordat de straten verschillend zijn opgebouwd en tegen verschillende problemen aanlopen, is er niet 

een integrale oplossing die alle problemen in de verschillende straten kunnen verminderen. De 

winkeliers willen graag meedenken aan een oplossing voor het parkeren en het laden en lossen. De 

straten die het beste naar voren kwamen uit het onderzoek waren de West-Kruiskade en de Van 

Oldenbarneveltstraat. De Nieuwebinnenweg heeft ook veel problemen, als de relatie tussen de straat 

en de gemeente verbeterd wordt dan kunnen de mogelijke oplossingen in deze straat slagen. Bij de 

Meent waren er voldoende laad en losplekken maar daar wilde de winkeliers weer liever meer 

parkeerplaatsen, ook zagen zij het nut van de oplossingen niet in omdat zij geen problemen ervaren bij 

het laden en lossen.  De meeste winkeliers waren bereid om mee te werken aan verschillende 

oplossingen, mits zij onder dezelfde voorwaarde en kosten beleverd worden. Er wordt aanbevolen om 

verder de diepte in te gaan met het onderzoek. Meer ondernemers te benaderen en onderzoek te doen 

naar het volume aan goederen wat door de straat heen komt. Daarnaast kan er gekeken worden naar 

hoe vaak de laad- en losplaatsen bezet zijn en hoe vaak het laden en lossen niet in de daarvoor 

bestemde plaatsen gebeurd.   

 


