
  

 

 

 

 

Motie vreemd aan de orde van de dag 

Schone & slimme bevoorrading  

De raad in vergadering bijeen op 10 mei 2016,  gehoord de discussie in de commissie ROB 
van 19 april 2016 over de discussienotitie ‘Schone & slimme bevoorrading centra Rosmalen 
en ’s-Hertogenbosch’; 

Constaterende dat: 

• de centra van Rosmalen en ’s-Hertogenbosch dagelijks bevoorraad worden door 
vrachtverkeer dat grotendeels nog rijdt op fossiele brandstoffen; 

• schoon en slim bevoorraden van winkels en instellingen zorgt voor een verbetering 
van o.a. de luchtkwaliteit, aantrekkelijkheid en bereikbaarheid van de centra. 

• de afgelopen jaren verschillende initiatieven zijn gestart om de centra slimmer en 
schoner te bevoorraden; 

• ‘Efficiënte en schonere bevoorrading’ één van de pijlers is van Beter Benutten 
Vervolg. Deze pijler richt zich echter enkel op de optimalisatie van de samenwerking 
tussen ondernemers in de Vughterstraat; 

• de gemeente de ambities heeft om in 2018 ‘European Green Capital’ te zijn en in 
2020 een klimaatneutrale gemeentelijke organisatie; 

• de gemeente een voorbeeldrol vervult als het gaat om schoon & slim bevoorraden; 
• de gemeentelijke gebouwen in de centra en de gebouwen van publieke instellingen 

(zoals musea, bibliotheek, Muzerije, theater en Perron 3) nog niet op een schone en 
slimme wijze worden bevoorraad;  

• de gemeente een regisseursrol heeft als het gaat om het aanjagen van schone en 
slimme bevoorrading in beide centra; 

• er geen (actuele) cijfers zijn over de bevoorrading van de centra van Rosmalen en ’s-
Hertogenbosch en specifiek de gemeentelijke gebouwen. Het meest recente 
onderzoek is het bevoorradingsprofiel uit 2008. 

Overwegende dat:      

• acties en maatregelen op de korte en middellange termijn noodzakelijk zijn, wil de 
gemeente haar ambities bereiken; 



• de gemeente moet streven naar een schone en slimme bevoorrading van haar eigen 
gemeentelijke gebouwen in 2020; 

• de gemeente vanuit haar regisseursrol samen met ondernemers, inwoners, 
instellingen en distributeurs acties kan aanjagen om de centra de komende jaren 
schoner en slimmer te bevoorraden; 

• een QuickScan naar de actuele situatie van de bevoorrading nodig is. 

Spreekt uit dat:  

in 2020 de bevoorrading van de gemeentelijke én publieke gebouwen in de centra van 
Rosmalen en ’s-Hertogenbosch op een schone en slimme manier verloopt. Daarnaast jaagt 
de gemeente schone en slimme bevoorrading in beide centra aan door integrale acties te 
starten samen met ondernemers, inwoners, instellingen en distributeurs. 

Verzoekt het college:  

• een QuickScan op te stellen naar de bevoorrading van de centra van Rosmalen en ’s-
Hertogenbosch anno 2016; 

• te komen met een plan voor schone en slimme bevoorrading van de gemeentelijke 
gebouwen en publieke instellingen in de centra (waarmee de gemeente een 
subsidierelatie heeft); 

• samen met ondernemers, inwoners, instellingen en distributeurs in 2016 integrale 
acties en maatregelen uit te werken ten behoeve van schone en slimme 
bevoorrading van beide centra; 

• de raad eind 2016 te informeren over de voortgang van de acties en maatregelen. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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