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Ondernemers lopen tegen pro-
blemen aan bij het overstappen
op elektrische bestelbussen en
vrachtwagens. Bijna dertig grote
gemeenten voeren tussen 2025
en 2030 een verbod in op fossiele
bedrijfswagens, maar bedrijven
waarschuwen voor hoge kosten
en een gebrek aan laadpalen. Als
deoverheidniet ingrijpt, isdemi-
lieunormonhaalbaar, zeggen zij
tegenoverhetFD.Daardoordreigt
uitstel van een belangrijkemaat-
regel voor de verduurzaming van
het verkeer inNederland.

‘Ik benblij dat ik 63ben enbij-
nametpensioenga, zodat ikdeze
overstapnietmeehoef temaken’,
zegtTonMaas,eigenaarvantrans-
portbedrijfMaas Beek enDonk.
Zijn vrachtwagens vervoeren van-
uit Noord-Brabant producten als
vleesenplantennaarklantenbin-
nen en buiten Nederland. Zijn
bedrijf heeft een ‘no-nonsense-
mentaliteit’. Niet zeuren, hard
werken.

Maarnu isMaaskwaad.Deon-
dernemer,die tevens voorzitter is
van belangenvereniging Kleine
Transportondernemingen,noemt

de nieuwe klimaatmaatregel om
de logistieke sector inNederland
te verduurzamen ‘geen haalbare
kaart’ voor kleineondernemers.
Over ongeveer anderhalf jaar

beginnen bijna dertig grote ge-
meenten in Nederland met de
invoer van strenge emissie-eisen
voorbedrijfsvoertuigenopfossiele
brandstoffen. InAmsterdam,Rot-
terdamenDenHaag,maarookin
middelgrotestedenalsAssen,Ede
enDordrechtmogen vanaf 2025
bestelbusjes en trucks met een
emissieklasse lager dan 5 de bin-
nenstad nietmeer in. Die klasse
looptvan1tot6:hoehogerhetge-
tal, hoe schoner een voertuig is.

De normenworden snel stren-
ger: vanaf 2030 zijn alle fossiele
bestel- en vrachtauto’s verboden.
Bovendienmoeten nieuw aange-
schafte bedrijfswagens al vanaf
2025 direct elektrisch zijn of op
waterstof rijden. De logistieke
sector is volgens cijfers van ken-
nisinstituut TNO goed voor ruim
8miljoen ton CO2, dat is 5% van
de totale Nederlandse broeikas-
gasuitstoot.Metde invoering van
deze zogeheten zero-emissiezo-
nes hopen gemeenten, gesteund
doorhetRijk,dieuitstoot tedruk-
kenmet1miljoentonCO2perjaar.

Ondanksdegeleidelijke invoe-
ringvandeklimaatmaatregel,ma-
ken veel ondernemers zich nu al
zorgen. Maas: ‘Een elektrische
vrachtwagenisvooreenkleineon-
dernemerbijnaniet tebetalen.Dit
iseenonmogelijkezaak.’Volgens
Rabobank kost een elektrische
bestelbus tussen de €25.000 en
€60.000, ongeveer €15.000meer
dandedieselvarianten.Trucksop
stroom zijn twee keer zo duur als
‘fossiele’ vrachtwagensenkosten
al snel €300.000.
Niet alleen kleine onderne-

mers hebbenmoeite de investe-
ring rond te krijgen. Bij Simon
Loos, een van de grootste trans-
portorganisaties vanNederland,
betalen klanten een hogere kost-
prijs per uur voor het gebruik van
elektrische vrachtwagens. ‘Alleen
tegendie voorwaarde kunnenwij
inverduurzaminginvesteren’,zegt
wagenparkbeheerderWimRoks.

Transport en Logistiek Neder-
land (TLN), de koepel van de sec-
tor, kent de zorgendie leven, zegt
voorzitterElisabethPost.Erstaan
in Nederland 147.000 vrachtwa-
gens geregistreerd. Slechts 270
zijn elektrisch, terwijl 12.000
trucks regelmatig in de binnen-
stadkomen.Verderrijdenerbijna

1miljoenbestelbussen inNeder-
land,endaarvanrijdtruim90%op
diesel.Post: ‘Alsdesectorvandaag
deze omslag zoumoetenmaken,
dan gaat het niet lukken,maar ik
kanniet indetoekomstkijken.Wij
zettendrukopdeoverheidomtus-
sennuenzevenjaarveelvandeob-
stakelsweg tenemen’, zegt ze.

Postzegtdatnietalleendehoge
investeringskosteneenprobleem
zijn,maarookdecapaciteitophet
stroomnet voor laadpalen. Vaak
moeten bedrijven jaren wach-
tenop een aansluiting omdat het
elektriciteitsnet inNederland op
veel plekken vol zit. Het gevolg is
dat ondernemers slechts enkele
trucks vanhunduurzamewagen-
park kunnen opladen. Er moet
laadinfrastructuur bij komen,
want zo lukt het niet, aldusPost.

Steldemilieunormenmaaruit,
klinkthetvooralbijdekleinereon-
dernemingen. Dat is vooralsnog
geenoptievoorgemeentenenhet
Rijk,zo laateenwoordvoerdervan
hetministerie van Infrastructuur
enWaterstaat weten. Bovendien
bestaat de vreesdat vanuitstel af-
stelkomt.Post: ‘Uitstellenis tege-
makkelijk.Deoverheidmoet zor-
gen dat de randvoorwaarden op
orde zijn.’

Verbod fossiel vrachtvervoer steden
stelt ondernemers voorproblemen
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l Ondernemershebbenmoeitemethet overstappenop elektrischebedrijfsvoertuigen.

l Tochmoeten zedat,wantNederlandse gemeenten voeren straks strenge emissie-eisen in.

l Inde aanschaf is een elektrische vrachtauto veel duurder dan eenop fossiele brandstof.

‘Ik benblij dat
ikmet pensioen
ga zodat ik deze
overstapniet hoef
mee temaken’

‘Een elektrische
vrachtwagen is
voor eenkleine
ondernemerbijna
niet te betalen’
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