
1. Is er reeds een aanvang gemaakt van "het goede gesprek met midden en kleine ondernemers in de
binnenstad" over de voorgenomen ZEZ, zoals aangekondigd op pagina 2 van de RIB? 

Het bureau dat het goede gesprek gaat voeren met de ondernemers in de binnenstad is nog niet 
gestart. Het is de bedoeling hier in Q1 van dit jaar nog mee te starten.

 

2. Zijn er in dit kader reeds (informatie-)bijeenkomsten gehouden voor ondernemers die straks 
worden getroffen door de voorgenomen ZEZ?

Er zijn nog geen brede informatiebijeenkomsten gehouden. We hebben een werkgroep waarin het 
lokaal bedrijfsleven vertegenwoordigd is via de POBD en de DOV. Daarnaast hebben we via meerdere
communicatiekanalen (onder andere Chainels, het digitaal medium voor binnenstadondernemers) 
geïnformeerd over de zero emissie zone voor stadslogistiek. Dat zullen we dit jaar blijven doen. Een 
informatiebijeenkomst behoort daarbij tot één van de manieren om te blijven communiceren.  

 

3. Indien ja, wat is de teneur van de reactie van aanwezige ondernemers op de voorgenomen ZEZ? 
Welke reacties en bezwaren zijn er benoemd door ondernemers?

Er zijn nog geen informatiebijeenkomsten gehouden. Via de POBD en direct contact met 
ondernemers krijgen we wel reacties. Ondernemers snappen dat slimmere en efficiëntere logistiek 
bijdraagt aan een verbetering van de leefbaarheid van de binnenstad. Er zijn ondernemers die graag 
aan de slag gaan met verduurzaming van de logistiek, maar ook ondernemers die minder enthousiast
zijn. Gemeenschappelijke reactie: Er moeten goede alternatieven zijn en hoe gaat de gemeente ons 
daarin helpen? En een concrete vraag om te blijven communiceren en hierin ook duidelijk te zijn. 

 

4. Zijn ondernemers die niet zijn gevestigd in binnen de grenzen van de voorgenomen ZEZ, maar wel 
veel bezorgactiviteiten hebben binnen de voorgenomen ZEZ ook uitgenodigd voor de 
informatiebijeenkomsten? Denk bijvoorbeeld aan witgoedbezorging in de binnenstad door de firma 
Molenaar vanaf de Vrieseweg, of bezorging van kilo's aardappels en groenten aan horeca in de 
binnenstad door verswinkel In De Bogaard vanaf de Reeweg Oost. 

Nemen we mee in de communicatie. 

 

5. Op welke manier worden de plannen aangepast n.a.v. de bezwaren van ondernemers?

Dat hangt af van het bezwaar. We nemen elk bezwaar mee, maar de ambities blijven overeind. We 
kijken wat wij als gemeente kunnen doen om te ondersteunen in de transitie. In sommige gevallen 
kunnen we de bezwaren ook als input dienen voor onze gesprekken met het Rijk en andere 
gemeenten. 


