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H ET HOOFDDOEL voor het Platform Stedelijke Distribu-

tie (PSD) is een vervoersefficiënte distributie. Daar-

om wil het PSD: 

• Uniforme regelgeving realiseren. 

• Innovaties stimuleren en bevorderen in voertuigentech-

nologie die bijvoorbeeld leiden tot betere milieuprestaties

of een verhoogde beladingsgraad.

• Logistieke samenwerking tot stand brengen.

• Goederenvervoer behandelen als integraal aspect van ste-

delijke infrastructuur, zodat specifieke regels en voorzie-

ningen binnen de stad voor goederenvervoer er toe bijdra-

gen, dat zo min mogelijk overlast ontstaat.  

• Bundeling bewerkstelligen van stedelijk vervoer door

regionaal distributiebeleid. 

• Een betere koppeling tot stand brengen van de vraag naar

goederen en diensten en de aanlevering daarvan, door mid-

del van ICT-toepassingen.

Om dit alles te realiseren, is samenwerking tussen de

betrokken partijen en inbedding in flankerend beleid van

alle betrokken overheden noodzakelijk. Gezien de aard en

de status van de verschillende partijen kon de samenwer-

king echter niet worden afgedwongen. Door het in leven

roepen van het platform PSD deed de overheid midden

jaren negentig een sterk beroep op alle partijen om geza-

menlijk te komen tot innovatieve oplossingen op het

gebied van stedelijke distributie. 

Dit moet mogelijk zijn, als partijen samen kennis ontwik-

kelen en op een snelle en doelgerichte wijze gebruik kun-

nen maken van beschikbare kennis en producten. Kennis-

management is derhalve geen doel op zich, maar een

(smeer)middel tot samenwerking. Kennismanagement is

in de ogen van het PSD het verwerven, opslaan, toeganke-

lijk maken, verspreiden en verfijnen van kennis, in combi-

natie met het instandhouden en vergroten van het netwerk

van betrokkenen. 

Als partijen elkaar leren kennen, waarderen en zich met

elkaar verbinden, kan in die lerende organisatie nieuwe

kennis gecreëerd worden en kan innovatie versneld wor-

den. Het creëren van een virtuele gemeenschap, is volgens

het PSD dé manier waarop de elf partijen een gezamenlij-

ke identiteit kunnen realiseren zodat zij zich uiteindelijk

kunnen verbinden.

Samen en toch eigen
Sinds 2001 werkt het PSD aan de realisering van die virtu-

ele gemeenschap met behulp van een gefaseerd implemen-

tatieplan. Omdat in de eerste fase de nadruk ligt op kennis-

management, krijgt een gelijknamige werkgroep de taak de

beschikbare kennis voor de specifieke doelen van de

betrokken partijen verder te professionaliseren. Daarbij

spelen zogenaamde regionale task forces (RTO’s) een

belangrijke rol. 

Deze RTO’s zetten door PSD ontwikkelde producten uit in

de regio’s en starten projecten. Via dit maatwerk in de

regio en gemeenten kan uiteindelijk op landelijk niveau

productverfijning plaatsvinden en vice versa. Aan de uit-

voering van het implementatieplan stelt de overheid een

aantal voorwaarden: 

1. Creëer maatwerk, waarbij verbetering van afstemming

tussen overheden centraal staat, zonder wijziging in ver-

antwoordelijkheden daarvan aan te willen brengen.

2. Gebruik de mogelijkheden van internet (ICT).

3. Laat het PSD functioneren als overlegorgaan voor uitwis-

seling van informatie tussen de betrokken partijen.  

Door te kiezen voor het maatwerk van een netwerkstruc-
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tuur waarin alle partijen gelijk zijn, wordt voorkomen dat

er een machtscentrum ontstaat. Het PSD moet zich zo

kunnen ontwikkelen tot een landelijke kennishub, die de

netwerkstructuur van de partijen verbindt aan de versprei-

ding van ideeën en het realiseren van maatwerk per

gemeente of per regio. Door verschillende zienswijzen en

gedachten in één samenhangend netwerk te presenteren

kan een virtuele gemeenschap ontstaan, die, ondanks het

vrijblijvende karakter ervan, voor langere tijd moet kunnen

functioneren. 

Het gebruik van internettechnologie moet ervoor garant

staan, dat alle binnen het netwerk beschikbare informatie

voor iedereen systematisch, vrij toegankelijk en in actuele

vorm beschikbaar is. De kennis die wordt verworven en

gegenereerd, moet direct vertaald worden naar mogelijke

oplossingen voor getraceerde knelpunten. 

Door het creëren van ‘dedicated portals’ kan tegemoet

gekomen worden aan de wens van de verschillende partij-

en een eigen identiteit te houden. Door de websites onder-

ling met elkaar te verbinden wordt ook verwacht meer

mensen ‘in het web te vangen’: de complexiteit en omvang

van het internet leidt er gemakkelijk toe dat een website

‘zoekraakt’ in het grote geheel. 

Eerste fase gerealiseerd
Inmiddels zijn door het PSD in de afgelopen vijf jaar zes

websites gerealiseerd, waaronder de kennisbank die infor-

matie (links, rapporten, literatuurverwijzingen) op relevan-

te terreinen bevat. De door een zoekmachine ontsloten

kennisbank bevat ook een overzicht van PSD-producten en

-projecten en een gesloten applicatie voor de leden van de

regionale task forces, die elkaar zo op de hoogte kunnen

houden van de vorderingen in steden en regio’s. 

Om kennisdeling en kennisverspreiding binnen het virtu-

ele netwerk te bevorderen, voldoen alle websites aan speci-

fieke eisen als transparantie (open, snel en betrouwbaar),

herkenbaarheid (doen en denken) en informatie en spel

(web is fun!). Ook zijn koppelingen aangebracht tussen en

naar de websites, waardoor de kans ‘gevonden’ te worden

groter wordt. 

Met de realisatie van de verschillende websites heeft het

PSD de eerste fase van het implementatieplan afgerond en

is een belangrijke stap gezet naar een virtueel netwerk dat

Duurzame distributie

Voor het prettig wonen, een veilige leefomgeving en een goed
ondernemingsklimaat is het openhouden van de levensaders
van de stad van het grootste belang. Wat een gemeente ook
doet, zonder goederen- en dienstenvervoer kan zij niet functio-
neren. Stedelijke distributie is letterlijk een vraagstuk van leven
of dood voor de stad. 
Rond dat vraagstuk spelen tal van onderwerpen, zoals het tijd-
stip van de bevoorrading, het winkelaanbod, het onroerend
goed, de samenwerking tussen gemeenten en innovaties in de
logistiek. Om te komen tot een duurzame distributie nemen
steden tal van maatregelen, maar vaak leiden die individuele
maatregelen tot versnippering en inefficiëntie, waardoor weer
verkeers- en milieu-overlast ontstaat. 
De slechte bereikbaarheid van steden, hogere milieu-eisen en
de autonomie van elke stad om maatregelen te nemen, vroe-
gen om een verbetering van de afstemming tussen gemeenten
en provincies en om uniformiteit van lokaal beleid. Om dit te
realiseren werd het Platform Stedelijke Distributie (PSD) opge-
richt als een samenwerkingsverband van elf partijen uit de
overheid en het bedrijfsleven.
Belangrijk doel van het platform is te komen tot een afstem-
ming van maatregelen om de problemen rond de distributie in
(binnen)steden te verbeteren. Om de samenwerking tussen
alle betrokken partijen in de logistieke keten – van leverancier
tot klant – te bevorderen, moet men komen tot ketenintegratie.
Daarbij staat niet de stad als geografische en juridische entiteit
centraal, maar het effectief bedienen van de vraag in stedelijk
gebied.

de (fysieke) afstand tussen de partijen kan overbruggen.

Maar met de realisering van de websites was de daarmee

beoogde kennisdeling en -verspreiding niet een vanzelf-

sprekend feit, zo bleek al spoedig.    

Struikelblokken
Door samen te werken, projecten te realiseren en resulta-

ten te boeken kunnen samenwerkingspartijen tot het

inzicht komen dat samenwerking loont. Door kennis

beschikbaar te stellen en te delen kan veel winst behaald

worden. De tweede fase van het implementatieplan – de

verdere uitbouw en groei van de netwerkorganisatie – kan
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echter alleen bereikt worden als niet alle kennis telkens

bediscussieerd moet worden; dan pas ontstaat een doe- en

overlegplatform waarin de deelnemers van alle organisaties

samen het sociaal kapitaal zijn. 

Omdat bij het PSD geen van de partijen een honderd pro-

cent stakeholder is, blijkt kennisdeling en verspreiding

geen automatische optie. Zo blijkt het lastig de deelnemers

van de regionale task forces te motiveren om het web met

informatie te blijven voeden. Dat zij de mogelijkheid heb-

ben dit direct te kunnen doen, wordt weliswaar door hen

op prijs gesteld, maar in de praktijk blijkt dat de tijd daar-

voor niet altijd wordt vrijgemaakt. 

Ook het delen van vaardigheden en competenties blijkt in

de praktijk tegen te vallen. De PSD-werkmethoden blijken

niet altijd te combineren te zijn met het werk voor de eigen

organisatie en dan prevaleert al gauw het eigen belang.

Sommige partijen onderschatten de moeilijkheidsgraad en

complexiteit. Omdat stedelijke distributie verschillende

aspecten van veel onderwerpen in zich herbergt, is inte-

graal denken vereist en niet alle partijen blijken in staat

over de muren van hun eigen organisatie heen te kijken. 

Een laatste struikelblok vormen al vanouds tijd en geld.

Door de kennisontwikkeling en het beheer bij het PSD

onder te brengen, moeten de aangesloten partijen investe-

ren in de organisatie en communicatie van het platform.

Als het management van zo’n partij het belang en de voor-

delen van de kennisdeling onderschat, kunnen die ‘elders

bestede tijd en geld’ in economisch mindere tijden al gauw

een reden zijn voor bezuinigingen. 

Onzekere toekomst 
Last but not least speelt ook de onduidelijke positie van het

PSD haar parten. De netwerkorganisatie opereert in het

Samenwerkende partijen

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de ministeries van
Economische Zaken, VROM, Verkeer & Waterstaat, Interpro-
vinciaal Overleg (IPO), EVO ondernemersorganisatie voor
logistiek en transport, Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV),
Transport en Logistiek Nederland (TLN), Koninklijke Vereni-
ging MKB Nederland, Nederlands Verbond van de Groothan-
del (NVG), Raad Nederlandse Detailhandel (Raad DHN).



spanningsveld tussen overheid en bedrijfsleven. Weliswaar

heeft het platform een naamsbekend van zestig procent bij

de grotere gemeenten, maar het is er niet in geslaagd een

voor de elf deelnemende organisaties aantrekkelijke eigen

identiteit of gezicht te creëren. 

Deelnemende partijen willen herkenbaar naar hun eigen

achterban opereren en daarbij is de naam PSD dikwijls een

sta-in-de-weg. De organisatie is daarmee feitelijk niet aan-

spreekbaar, kan niet afgerekend worden op resultaten en is

moeilijk te controleren. Dat alles morrelt aan het bestaans-

recht van een organisatie als het PSD. 

In de afgelopen jaren heeft het PSD door intensief overleg

en projecten gewerkt aan het betrekken van alle partijen,

aan innovatief transport en aan de bestrijding van het

stadsinfarct. Het PSD ontwikkelde zich tot een organisatie

waar het gaat om kennis verzamelen, structureren en ont-

wikkelen, alsmede verspreiden en toe te passen. Naast ken-

nisproducten realiseerde het platform een kennisinfra-

structuur waarin informatie over allerhande

ontwikkelingen, projecten en steden te vinden is. 

De beoogde samenwerking kon echter niet vanuit een 

hiërarchische situatie worden afgedwongen. De gewenste

verandering lijkt bovendien niet te willen beklijven, omdat

de deelnemende partijen in de netwerkorganisatie niet

voor de volle honderd procent de essentie van samenwer-

ken – kennisdeling en -verspreiding – willen aangaan. 

Het smeermiddel kennismanagement had moeten bijdra-

Gerealiseerde websites 

• www.levedestad.nl:  een ict- en kennisleeromgeving die de
vitaliteit van steden moet helpen verbeteren door goed goe-
derenvervoer

• www.psd-online.nl : de kennisbank, met een overzicht van
producten, links en literatuur

• www.venstertijden.nl: informatie over toegang op maat voor
wegvervoer in gemeenten

• www.duurzamelogistiek.nl: het voorportaal voor logistieke
samenwerking tussen overheden en bedrijfsleven

• www.urbizz.nl: model dat vraag naar goederen en aanbod aan
vervoerscapaciteiten just-in-time aan elkaar koppelt

• www.stadsophaal.nl: over (de relaties tussen) goederenver-
voer en onroerend goed in de stad

gen aan de totstandkoming van een virtuele organisatie,

waarin betrokken partijen vanzelfsprekend, op basis van

vertrouwen, met elkaar samenwerken aan een gezamenlijk

doel, onafhankelijk van de specifieke belangen van de

betrokken partijen. De tegengestelde belangen en bedrij-

ven die in een vrije markt, al dan niet voor overheids-

opdrachten, met elkaar moeten concurreren in plaats van

samenwerken, staan de incorporatie van het PSD als net-

werkorganisatie echter in de weg. 

Momenteel is het dan ook onzeker of de partijen het plat-

form als organisatie willen doorontwikkelen naar een ge-

institutionaliseerd kader, bijvoorbeeld als rechtspersoon.

Mocht men daartoe besluiten, dan hoopt het PSD onder

het motto samenwerken = delen = loslaten = vertrouwen =

leren, in de toekomst de zo gewenste en noodzakelijke ver-

anderingen in de stedelijke distributie uiteindelijk wél te

kunnen inbedden in de maatschappij. 

Erna Slangen is informatiespecialist en journalist.

PSD-Kennisproducten 

• Procesaanpak (hoe pak ik het aan?)
• Checklistdoelstellingen stedelijke distributie (waar moet ik

aan denken?) 
• Bevoorradingsprofiel (waaraan moet ik denken als ik bevoor-

rading goed wil aanpakken?)
• Checklist aspecten ruimtelijke ordening per stad  
• Voertuigmatrix (welke vrachtauto’s kan ik toelaten?) 
• Lijst met innovatieve maatregelen (wat zijn beproefde maat-

regelen?)
• Voorstel regionale afstemming venstertijden (hoe kan met

andere gemeenten worden samengewerkt?)
• Checklist evaluatie stedelijke distributieprojecten (hoe kan ik

zien of maatregelen effectief zijn?)
• Medegebruik busbanen voor goederenvervoer succes- en

faalfactoren (hoe doe ik dat?)
• Stedenmodel (hoe doet mijn gemeente het vergeleken met

een andere gemeente?) 
• Concept Provinciaal of Regionaal Verkeer en Vervoer Plan

(hoe maak ik een plan?)
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