
   

  06-09-2019 www.atosborne.nl 

 

 

 

 

 

 

 

Nul-emissie stadslogistiek:  
Toezicht en handhaving 
 

 J.F. Kennedylaan 100 

3741 EH Baarn 

Postbus 168 

3740 AD Baarn 

 

Plaats  

Datum 

Referentie 

Baarn 

26 november 2019 

2019307/ODMWG-ZEM-IGM/WGI/JPE 

T 035 543 43 43 

info@atosborne.nl 



   

 26-11-2019                                                                  3  

  

Nul-emissie stadslogistiek: Toezicht en handhaving 

 
1 Inleiding 5 

1.1 Introductie .................................................................................. 5 

1.2 Leeswijzer .................................................................................. 5 

2 Nul-emissie zones en milieuzones 7 

2.1 Nul-emissie zones .......................................................................... 7 

2.1.1 Definitie van nul-emissie zones .......................................................... 7 

2.1.2 Nul-emissie voertuigen en hybride voertuigen ........................................ 7 

2.1.3 Green Deal Zero Emission Stadslogistiek en het Klimaatakkoord ................... 7 

2.1.4 Overgangsregeling ......................................................................... 8 

2.1.5 Venstertijden in combinatie met nul-emissie zones .................................. 8 

2.2 Milieuzones in relatie tot nul-emissie zones ........................................... 8 

2.2.1 Milieuzones voor vrachtauto’s en bestelauto’s ........................................ 8 

2.2.2 Verschillen tussen milieuzone en nul-emissie zone ................................... 9 

3 Vormen van toezicht en handhaving 11 

3.1 ANPR-systemen ........................................................................... 11 

3.2 Pollers ..................................................................................... 12 

3.3 Boa’s ....................................................................................... 12 

3.4 Geofencing ................................................................................ 13 

4 Afweging van de vormen van toezicht en handhaving 15 

4.1 De wegingscriteria ....................................................................... 15 

4.2 De wegingscriteria toegepast op de verschillende vormen ........................ 16 

4.3 Conclusie .................................................................................. 19 

5 Programma van Randvoorwaarden 20 

5.1 ANPR-systeem ............................................................................ 20 

5.1.1 Organisatorisch ........................................................................... 20 

5.1.2 Juridisch .................................................................................. 21 

5.1.3 Technisch ................................................................................. 21 

5.2 Geofencing ................................................................................ 22 

5.2.1 Organisatorisch ........................................................................... 22 

5.2.2 Juridisch .................................................................................. 23 

5.2.3 Technisch ................................................................................. 23 

6 Scenarioanalyse 24 

6.1 Reguliere scenario ....................................................................... 24 

6.2 Omvang van de nul-emissie zone ...................................................... 25 

6.3 Aanwezigheid van een milieuzone .................................................... 26 

6.4 Hybride voertuigen ...................................................................... 26 

6.4.1 Aanwezigheid en toelating van hybride voertuigen vanaf 2025 ................... 27 

6.4.2 Handhaving van hybride voertuigen middels geofencing ........................... 27 

7 Conclusie en aanbevelingen 29 

7.1 Conclusie .................................................................................. 29 

7.2 Aanbevelingen ............................................................................ 29 

8 Bijlagen 32 



   

 26-11-2019                                                                  4  

  

8.1 Bijlage A – Mogelijke vervolgstappen voor gemeenten ............................. 32 

8.2 Bijlage B – Literatuurlijst ............................................................... 32 

8.3 Bijlage C – Gevoerde gesprekken ...................................................... 33 

 

 

  



   

 26-11-2019                                                                  5  

  

1 Inleiding 

1.1 Introductie 

Sinds 2007 richt een toenemend aantal Nederlandse gemeenten milieuzones in om de luchtkwaliteit in 

de stadskernen te verbeteren. In het Klimaatakkoord (juni 2019) is opgenomen dat de landelijke en 

regionale overheden ruimtelijke maatregelen inzetten op ruimte-efficiënte en zero-emissie mobiliteit. 

Om te komen tot een emissievrij logistiek mobiliteitssysteem, wordt ingezet op een divers pakket aan 

maatregelen. Naast de inzet van de zero-emissie zone (in dit rapport nul-emissie zone) gaat het om 

maatregelen zoals het komen tot 30% reductie van de CO2-uitstoot door achterland en continentaal 

vervoer in 2030 en CO2-reductie in de binnenvaart. Dit rapport richt zich specifiek op (toezicht en 

handhaving van) de nul-emissie zone. 

 

Per 2025 beschikken gemeenten over de mogelijkheid om een nul-emissie zone in te richten voor 

stadslogistiek (specifiek alle bedrijfsmatig ingezette bestel- en vrachtauto’s)1,2. Deze nul-emissie zones 

hebben als doel om de emissie van CO2, NOx en fijnstof als gevolg van specifiek bestel- en vrachtauto’s 

te reduceren. Vanaf 2025 is het in gemeenten die een nul-emissie zone instellen voor stadslogistiek enkel 

toegestaan om met emissievrije bestel- en vrachtauto’s binnen de zone te rijden. Dit onderzoek richt 

zich specifiek tot het inrichten van toezicht en handhaving van deze nul-emissie zones.  

 

In het Klimaatakkoord staat dat voor nul-emissie zones die met ingang van 2025 gaan gelden, uiterlijk in 

2020 vastgesteld dient te worden hoe de invoering gaat plaatsvinden, zodat het bedrijfsleven zich hierop 

tijdig kan voorbereiden. Voor een effectieve toepassing van nul-emissie zones is het van belang dat 

toezicht en handhaving tijdig en goed wordt ingericht. Hiervoor zijn verschillende inrichtingsvormen 

mogelijk. Welke vorm van toezicht en handhaving het meest geschikt is kan afhangen van de specifieke 

situatie van een nul-emissie zone. Doel van dit onderzoek is om Rijk en gemeenten te ondersteunen bij 

de keuze van de juiste vorm voor de inrichting van toezicht en handhaving van nul-emissie zones. Het 

onderzoek is opgebouwd in een drietal stappen: 

1. Analyse van verschillende vormen van toezicht en handhaving inclusief afweging middels 

wegingscriteria 

2. Minimaal programma van randvoorwaarden per vorm van toezicht en handhaving 

3. Uitwerking van de inrichting van toezicht en handhaving aan de hand van scenario’s  

Deze analyse is uitgevoerd middels een bureaustudie van relevante documentatie en gesprekken met 

gemeenten die de eerste stappen zetten richting invoering van een nul-emissie zone en overige 

betrokkenen. In bijlagen B en C is een overzicht opgenomen van de voor dit onderzoek gebruikte 

documentatie en de gevoerde gesprekken. 

1.2 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 introduceert de beleidscontext en de stand van zaken met betrekking tot de invoering van 

nul-emissie zones. In dit hoofdstuk wordt tevens de relatie gelegd met de milieuzones vanwege de vele 

gelijkenissen tussen beide type zones. Hoofdstuk 3 introduceert de verschillende afzonderlijke vormen 

voor de inrichting van toezicht en handhaving die overwogen kunnen worden. In hoofdstuk 4 worden de 

verschillende vormen van inrichting van toezicht en handhaving tegen elkaar afgewogen aan de hand 

van een aantal wegingscriteria. In hoofdstuk 5 is voor de meest kansrijke vormen van toezicht en 

 
1
 Kamerbrief ‘Contouren harmonisatie milieuzones’, S. van Veldhoven – Van der Meer, 29 juni 2018 

2 Kamerbrief ‘Harmonisatie milieuzones’, S. van Veldhoven – Van der Meer, 11 november 2019 
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handhaving een programma van randvoorwaarden op de organisatorische, juridische en technische 

aspecten uitgewerkt. In hoofdstuk 6 wordt de voorgestelde inrichting van toezicht en handhaving 

uitgewerkt aan de hand van een aantal scenario’s. Tot slot volgen in hoofdstuk 7 de conclusies en 

aanbevelingen. 
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2 Nul-emissie zones en milieuzones 

Dit hoofdstuk geeft een introductie over het vastgestelde beleid en de stand van zaken met betrekking 

tot de invoering van nul-emissie zones. Gezien de gelijkenissen wordt tevens de relatie gelegd met 

milieuzones. 

2.1 Nul-emissie zones 

2.1.1 Definitie van nul-emissie zones  

Een nul-emissie zone is een ruimtelijk begrensde middelgrote zone rond het 

stadscentrum, waar om reden van leefbaarheid, in het bijzonder milieuhinder 

met betrekking tot lucht en geluid, een selectief toelatingsbeleid voor nul-

emissie bestel- en vrachtauto’s (in dit onderzoek stadslogistiek) wordt 

gehanteerd. Een nul-emissie zone maakt het zo mogelijk om vervuilende 

vrachtauto’s en bestelbussen te weren uit delen van de gemeente met als doel 

het verbeteren van de leefbaarheid, met name op het punt van de 

luchtkwaliteit. Deze maatregel zorgt voor een verlaging van de concentraties 

van luchtverontreinigende stoffen en draagt daarmee bij aan een 

vermindering van gezondheidsrisico’s en overige vormen van overlast. 

Recentelijk is verkeersbord C22c geïntroduceerd3 om te plaatsen bij de 

toegangspunten van de nul-emissie zone, zie figuur 1. Een nul-emissie zone 

geldt vooralsnog niet voor andere voertuigen zoals personenauto’s, touringcars 

en taxi’s. In 2022 wordt bekeken of gemeenten per 2025 de nul-emissie eis ook 

aan andere voertuigcategorieën mogen opleggen, zoals taxi’s en bussen.  

2.1.2 Nul-emissie voertuigen en hybride voertuigen 

Een nul-emissie voertuig is een voertuig zonder uitlaatemissie van broeikasgassen, verontreinigende 

gassen en deeltjes (emissieklasse Z)3. Praktisch vertaald voldoen de volgende voertuigen aan de 

definitie: brandstofcel aangedreven voertuigen (FCEV, fuel cell electric vehicle) en volledig elektrische 

auto’s (BEV, Battery Electric Vehicles). 

 

Een ontwikkeling die zich de komende jaren waarschijnlijk gaat voordoen is de introductie van hybride 

bestel- en vrachtauto’s. In aanloop naar 2025 wordt de discussie gevoerd of hybride voertuigen onder 

deze definitie vallen, al dan niet voor een tijdelijke periode om de overgang naar nul-emissie voertuigen 

te stimuleren. Voorwaarde is dat bij hybride voertuigen wel gehandhaafd moet kunnen worden dat het 

voertuig ook emissieloos wordt aangedreven wanneer het zich in de nul-emissie zone bevindt. De 

mogelijkheden voor deze handhaving van hybride voertuigen behandelen we in paragraaf 6.4.2. 

2.1.3 Green Deal Zero Emission Stadslogistiek en het Klimaatakkoord 

In 2014 is de ‘Green Deal Zero Emission Stadslogistiek’ (GDZES) gesloten tussen verschillende gemeenten, 

vertegenwoordigers van bedrijfsleven (onder andere TLN en evofenedex), belangenorganisaties (Natuur 

& Milieu, RAI en BOVAG) en de Rijksoverheid. Het doel: In 2025 worden de stadskernen van de bij de 

 
3 Besluit van 29 oktober 2019 tot wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, het Besluit administratieve 

bepalingen inzake het wegverkeer en het Kentekenreglement in verband met de harmonisatie van milieuzones 

Figuur 1: Verkeersbord 
C22c met onderbord 
C22c1 
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GDZES aangesloten gemeenten in Nederland emissievrij beleverd. In het Klimaatakkoord wordt 

aangestuurd op het realiseren van nul-emissie zones in de 30 – 40 grotere gemeenten in Nederland.  

 

In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat voor nul-emissie zones die met ingang van 2025 gaan gelden in 

de 30 – 40 grotere gemeenten in Nederland, uiterlijk in 2020 vastgesteld moet worden hoe de invoering 

gaat plaatsvinden, zodat het bedrijfsleven zich hierop tijdig kan voorbereiden. Andere gemeenten die 

in een later jaar een nul-emissie zone instellen moeten dit minimaal vier jaar van tevoren aankondigen, 

ten behoeve van een gestructureerde voorbereiding voor overheid en bedrijfsleven. Het instellen van 

een nul-emissie zone vindt plaats door een verkeersbesluit en het plaatsen van de bijbehorende 

verkeersborden. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de keuzes rondom de invoering en handhaving 

van de zones en de eventuele kosten voor de invoering en handhaving.4 

2.1.4 Overgangsregeling 

Nul-emissie zones zullen gaan leiden tot een grotere vraag naar nul-emissie bestel- en vrachtauto’s. 

Voor nul-emissie zones zijn naar verwachting meer nul-emissie vrachtauto’s nodig dan de verwachte 

ingroei. In het Klimaatakkoord is daarom voor bestaande vrachtauto’s een overgangsregeling tot 1 

januari 2030 opgenomen in de vorm van een centraal afgegeven ontheffing op kentekenniveau voor de 

nul-emissie zones. Daarvoor komen uitsluitend de relatief schone EURO-VI vrachtauto’s in aanmerking 

die niet ouder zijn dan 5 jaar (bakwagens) en 8 jaar (trekkers).  

2.1.5 Venstertijden in combinatie met nul-emissie zones  

Gemeenten kunnen ervoor kiezen om venstertijden toe te passen voor nul-emissie zones waardoor 

binnen bepaalde venstertijden enkel nul-emissie bestel- en vrachtauto’s tot de stadscentra worden 

toegelaten. Op deze wijze kunnen gemeenten een verruiming van de venstertijden voor emissieloze 

voertuigen introduceren ten opzichte van de (huidige) venstertijden voor vervuilende bestel- en 

vrachtauto’s, of zijn vervuilende voertuigen zelfs geheel niet toegelaten. Deze venstertijden kunnen 

dienen als opmaat richting nul-emissie zones in 2025. Deze verruiming van de venstertijden levert  

schonere binnensteden op en geeft een extra prikkel aan vervoerders om over te stappen naar nul-

emissie voertuigen. 

2.2 Milieuzones in relatie tot nul-emissie zones 

2.2.1 Milieuzones voor vrachtauto’s en bestelauto’s 

Een milieuzone is een instrument gericht op de verbetering van de luchtkwaliteit door oude 

dieselvoertuigen te weren. In 2006 is het convenant ‘Stimulering schone vrachtauto’s en milieuzonering’ 

ondertekend namens de overheid (het Ministerie van VROM, het Ministerie van V&M en een aantal 

gemeenten) en het bedrijfsleven (EVO, TLN en KNV). In dit convenant zijn afspraken vastgelegd over 

onder andere wat een milieuzone is, wat de toegangscriteria zijn, welke ontheffingsmogelijkheden er 

zijn en hoe de convenantpartners zaken met elkaar afstemmen5. In navolging op het convenant uit 2006 

is in het Besluit van 23 maart 2009 in de wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 

1990 (RVV 1990) de wettelijke basis gelegd voor de vaststelling van milieuzones voor vrachtauto’s.6  

 

 
4 

Het Klimaatakkoord 
5 

https://www.milieuzones.nl/het-convenant 
6
 Besluit van 23 maart 2009 tot wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, het Besluit administratieve 

bepalingen inzake het wegverkeer en het koninklijk besluit van 15 december 1994, houdende uitvoering van artikel 4, eerste lid, 
van de Wegenverkeerswet 1994 inzake verkeersvoorschriften voor het militaire verkeer in gewone omstandigheden (Stb. 967), in 
verband met milieuzones voor vrachtauto’s (Stb. 2009, 171)  
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Naast milieuzones voor vrachtauto’s zijn door verschillende gemeenten ook milieuzones ingesteld voor 

personenauto’s en bestelauto’s. Door het ontbreken van een landelijk systeem ten aanzien van het 

toegangsregime van bestelbussen en auto’s dienden gemeenten zelfstandig in een verkeersbesluit vast 

te leggen hoe het toegangsregime inclusief bebording van de milieuzone voor deze voertuigen vorm 

kreeg. Dit heeft geleid tot de situatie dat verschillende gemeenten verschillende toegangsregimes 

hanteren die leiden tot onduidelijkheid bij de weggebruikers en in sommige gevallen een ‘wildgroei’ aan 

(onoverzichtelijke) verkeersborden, zie figuur 2. In de kamerbrief van 11 november 2019 staat vermeld 

dat de toegangsregimes per 1 januari 2020 landelijk geharmoniseerd worden. In dit geharmoniseerde 

systeem hebben gemeenten keuze uit twee toegangsregimes voor personen- en bestelauto’s (afhankelijk 

van de ambities van de gemeente) en één toegangsregime voor vrachtauto’s en bussen (zie tabel 1 in 

paragraaf 2.2.2)7.  

 

  
Figuur 2: 'Wildgroei' aan geslotenverklaringsborden en verschillende toegangsregimes 

Toezicht en handhaving van milieuzones vindt momenteel in de meeste gevallen plaats middels inzet 

van ANPR-camerasystemen. In een aantal gevallen is sprake van vignetten of stickers die bestuurders 

dienen aan te vragen en achter de ruit van het voertuig moeten plakken om aan te tonen dat het voertuig 

de milieuzone mag betreden. Deze vorm van toezicht en handhaving lijkt voor nul-emissie zones op 

voorhand minder wenselijk aangezien het verkrijgen van een sticker om toegang te krijgen tot de zone 

een inspanning vergt van de logistiek dienstverlener. Bovendien is alsnog een aanvullende vorm van 

handhaving nodig, zoals een ANPR-systeem, om te kunnen handhaven op aanwezigheid van deze stickers. 

 

Nul-emissie zones en milieuzones betreffen aparte zones. Dit betekent dat een nul-emissie zone 

afzonderlijk van (reeds bestaande) milieuzones kan worden ingesteld. Het kan ook voorkomen dat een 

nul-emissiezone een milieuzone vervangt of als kleinere zone in een milieuzone wordt ingevoerd. Zo zou 

een milieuzone ook als opmaat kunnen dienen voor een verdergaande nul-emissie zone. 

2.2.2 Verschillen tussen milieuzone en nul-emissie zone 

Voor het inrichten van toezicht en handhaving voor nul-emissie zones nemen we de toezicht en 

handhaving van milieuzones als vertrekpunt. Nul-emissie zones en milieuzones tonen namelijk vele 

gelijkenissen. Wel zijn er enkele belangrijke verschillen. Deze worden in de volgende tabel uiteengezet: 

  

 
7
 Besluit van 29 oktober 2019 tot wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, het Besluit administratieve 

bepalingen inzake het wegverkeer en het Kentekenreglement in verband met de harmonisatie van milieuzones 
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 Milieuzone Nul-emissie zone 

Vertrekpunt Verbetering van de luchtkwaliteit Klimaatakkoord (reductie CO2-emissie), 

plus 

• Aantrekkelijk stadscentrum 

• Luchtkwaliteit 

 

Voertuigen Weren van oude dieselvoertuigen 

• Personen- en bestelauto’s 

• Vrachtauto’s en/of bussen 

 

Weren van niet nul-emissie bestel- en 

vrachtauto’s 

Toegangsregime Keuze aan de gemeente 

• Personen- en bestelauto’s: 

o 2020: keuze aan 

gemeente: vanaf E III of 

vanaf E IV 

o 2025: keuze aan 

gemeente: vanaf E IV of 

vanaf E V 

• Vrachtauto’s en/of bus: 

o 2020: vanaf E IV 

o 2022: vanaf E VI 

 

Alleen ‘bedrijfsmatige’ stadslogistiek 

(bestel- en vrachtauto’s) 

 

Overgangsregeling: Ontheffing voor 

vrachtauto’s E VI van 5 jaar (bakwagen) 

of 8 jaar (trekker) tot 2030 

 

Deelnemende 

gemeenten 

Keuze aan de gemeente Conform Klimaatakkoord de 30 tot 40 

grotere gemeenten 

 

Omvang zone Keuze aan de gemeente Volgens Klimaatakkoord: Middelgrote 

zone rond stadscentrum 

 

Wanneer Sinds 2006, landelijke harmonisatie 

per 2020 

 

Vanaf 2025 

Tabel 1: Verschillen tussen de milieuzone en nul-emissie zone 
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3 Vormen van toezicht en handhaving 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste vormen van toezicht en handhaving ten behoeve van nul-emissie 

zones beschreven. Voor het bepalen van de vormen voor toezicht en handhaving van nul-emissie zones 

die worden onderzocht nemen we de bestaande vormen van toezicht en handhaving van milieuzones en 

andere vormen van toegangsbeperking als vertrekpunt. Ook komt geofencing als nieuwe vorm van 

toezicht en handhaving aan bod.  

3.1 ANPR-systemen 

In een groeiend aantal gemeenten bestaat de behoefte om toegangsbeleid te handhaven met behulp van 

een ANPR-systeem. Zo worden milieuzones momenteel meestal gehandhaafd middels ANPR-systemen. 

ANPR staat voor Automatic Number Plate Recognition en wordt ook wel kentekencamera genoemd. Het 

uitgangspunt van een ANPR-systeem is dan ook handhaving op basis van kentekens. Een ANPR-systeem 

bestaat uit een camera, een communicatienetwerk, een centraal opslagsysteem voor de opslag van 

gegevens en slimme softwarealgoritmes voor het herkennen van kentekens en het controleren met een 

referentiebestand. Met behulp van ANPR worden overtreders direct geregistreerd en achteraf beboet 

voor het inrijverbod.8  

 

Het ANPR-systeem kan worden ingezet voor zowel het detecteren en sanctioneren van overtreders. Voor 

de detectie van overtreders registreert de camera het kenteken van passerende voertuigen. Deze 

gegevens worden opgeslagen en met behulp van software vergeleken met een referentiebestand van 

toegestane voertuigen en het kentekenregister van RDW. In het referentiebestand wordt rekening 

gehouden met eventuele voertuigen die een ontheffing hebben. Uit deze vergelijking volgt wanneer een 

voertuig in overtreding is. Doordat het kentekenregister van RDW enkel Nederlandse kentekens bevat, 

is het nu nog niet mogelijk buitenlandse kentekens met behulp van ANPR te controleren, zie ook de 

aanbeveling in paragraaf 7.2. 

 

Wanneer blijkt dat een voertuig in overtreding is kan de handhaver besluiten over te gaan op 

sanctionering. Het verwerken van overtredingen kan handmatig plaatsvinden, waarbij de buitengewoon 

opsporingsambtenaar (boa) alle foto’s die het systeem als potentiële overtreding heeft beoordeeld 

handmatig controleert en vervolgens doorstuurt naar het CJIB. Tegenwoordig voldoen de 

handhavingssystemen van een aantal gemeenten aan strikte kwaliteitseisen van de opnames, waardoor 

volledig geautomatiseerde beoordeling mogelijk is. De boa dient hierbij alleen nog de lijst met 

overtreders door te sturen naar CJIB. Het CJIB koppelt het kenteken aan de eigenaar van het voertuig 

en verstuurt de boete. 

 

Om een ANPR-systeem te laten functioneren moeten persoonsgegevens worden geregistreerd en 

verwerkt. Het doel van deze registratie en verwerking van persoonsgegevens is het handhaven van het 

toegangsregime van (in dit geval) een nul-emissie zone. De ‘Regeling technische vereisten ANPR-

camera’s en het centrale opslagsysteem’9 beschrijft dat de camera per voertuigpassage één registratie 

vastlegt in het centrale opslagsysteem. Deze registratie bevat gegevens als: een uniek foto/ID-nummer, 

datum en tijd van de overtreding, locatie en rijrichting voertuig en kenteken van het voertuig. 

 

 
8 

Kentekencamera-handhaving van toegangsbeleid, zero emissie stadslogistiek, topsector logistiek en Connekt (2017) 

9 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0041742/2019-01-01 
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Naast het monteren van de ANPR-camera’s op palen is het ook mogelijk de camera’s te monteren op 

auto’s van de handhaver. Zo handhaven meerdere grote gemeenten in Nederland het parkeerbeleid met 

behulp van scanauto’s en in Utrecht worden deze scanauto’s ook ingezet om milieuzones te controleren. 

Al rijdend maken deze auto’s foto’s van alle kentekens die in het zicht vallen. Wanneer een voertuig 

gevonden is dat in overtreding is wordt een signaal doorgestuurd naar een boa om een boete uit te 

schrijven.  

3.2 Pollers 

Een poller (ook wel een bollard, verzinkbare paal of vezip) is een beweegbare fysieke afsluiting die uit 

het wegdek omhoog wordt geduwd. In bijna alle gevallen bestaat de poller uit een metalen paal die 

hydraulisch op en neer kan bewegen. Gemeenten zetten de poller vaak in als verkeer ondersteunende 

maatregel. Pollers vormen namelijk een fysieke barrière, duidelijk te zien voor weggebruikers. In 

tegenstelling tot de camera’s is er bij de pollers enkel sprake van detecteren, niet sanctioneren. Immers: 

heb je geen ontheffing, dan kom je niet langs de poller en kun je dus ook niet in overtreding zijn. 

 

Met de poller kunnen gemeenten ervoor kiezen om bepaalde gebieden gedeeltelijk af te sluiten voor 

gemotoriseerd verkeer zoals autoluwe gebieden (bijvoorbeeld voetgangerszones in stadscentra) of 

sluiproutes. Alleen ontheffinghouders zoals bevoorradingsverkeer voor de binnenstad en aanwonenden 

krijgen toegang tot het gebied met een pasje, een transponder of middels kentekenherkenning. Men 

wordt ontheffinghouder door deze ontheffing bij de desbetreffende gemeente aan te vragen. De 

voorwaarden om de ontheffing te krijgen verschillen per gemeente. Momenteel worden pollers zeer 

beperkt of niet ingezet voor handhaving van milieuzones aangezien hier een aantal nadelen aan kleven 

(zie hoofdstuk 4). Pollers worden veelal ingezet bij handhaving van venstertijden. Binnen de 

venstertijden is het afgesloten gebied toegankelijk voor bestemmingsverkeer (bijvoorbeeld 

bevoorrading). De pollers zakken dan automatisch naar beneden als een voertuig zich meldt dat op dat 

moment in het gebied is toegestaan.  

3.3 Boa’s 

Een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) is een ambtenaar met opsporingsbevoegdheid. Boa’s 

worden ingezet om bepaalde strafbare feiten op te sporen. Ze kunnen een rol vervullen in het handhaven 

van de veiligheid en het tegengaan van criminaliteit. Ze controleren namelijk of mensen zich aan de 

regels houden en geen overtredingen begaan. Ze mogen verdachten van overtredingen (zoals bestuurders 

van voertuigen) staande houden en boetes uitschrijven. Voorbeelden van boa’s zijn parkeerwachten, 

milieu-inspecteurs, NS-controleurs, leerplichtambtenaren en boswachters.  

 

De opsporingsbevoegdheid van een boa is vastgelegd in een akte van opsporingsbevoegdheid. Deze 

bevoegdheden verschillen per boa. In de regeling van de Minister van Justitie en Veiligheid van 4 oktober 

2018, nr. 2373750, kan gevonden worden welke wetgeving de boa mag handhaven.10  

 

Boa’s en politie opereren complementair en versterken elkaar. Met boa’s zorgen gemeenten voor ogen 

en oren op straat, de boa’s kunnen ingrijpen wanneer de leefbaarheid wordt aangetast door 

overtredingen die overlast veroorzaken. Ten aanzien van milieuzones worden boa’s ingezet om 

overtreders steekproefsgewijs te identificeren en te beboeten.  

 
10

 https://wetten.overheid.nl/BWBR0041447/2019-01-01 
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3.4 Geofencing 

Geofencing is een techniek waarbij een geografisch gebied virtueel wordt afgebakend. Geofencing is 

gebaseerd op GPS-technologie (Global Positioning System). Door voertuigen uit te rusten met GPS-

apparatuur (bijvoorbeeld een On Board Unit of simpelweg een smartphone) welke via het cellulaire 

telecomnetwerk (4G of in de toekomst 5G) verbonden is, kan in een backoffice gedetecteerd worden 

wanneer het voertuig de geofence (het afgebakende gebied, bijvoorbeeld de nul-emissie zone) passeert. 

Wanneer dit gebeurt, wordt er een vooraf gedefinieerde actie getriggerd. De backoffice bestaat uit een 

cloud-omgeving die wordt ingericht door een service provider waar de logistieke dienstverlener zich bij 

aansluit. Deze service provider verwerkt de relevante data (locatiegegevens van het voertuig, de 

geofence en eventuele andere (voertuig)gegevens) om te bepalen wanneer het voertuig de geofence 

passeert en de bijbehorende actie getriggerd moet worden, zie ook figuur 3.  

 

 
 

Figuur 3 De werking van geofencing 

Geofencing heeft zich al voor verschillende toepassingen in de logistieke sector bewezen, bijvoorbeeld 

voor track-and-trace van vracht, wagenparkbeheer en locatiegericht informeren en adverteren. 

Daarnaast onderzoekt Volvo momenteel hoe een combinatie van een geavanceerde snelheidsbegrenzer 

en geofencing de rijsnelheid van voertuigen in de buurt van scholen en ziekenhuizen automatisch kan 

beperken11. BMW12 en Ford13 zijn andere voorbeelden van voertuigfabrikanten die momenteel de 

mogelijkheden van geofencing verkennen. Ook wordt geofencing momenteel toegepast ten behoeve van 

tolheffing. Onder de nieuwe EETS-richtlijn vanuit de Europese Unie14 wordt automatische tolheffing 

middels de geofencing techniek in heel Europa mogelijk door als logistieke dienstverlener één contract 

te sluiten met een door de overheid erkende service provider (de zogenaamde trusted third parties) 

waarmee men vervolgens met slechts één GPS-device per voertuig in meerdere landen tol kan betalen(in 

 
11 https://www.volvogroup.com/en-en/news/2019/mar/transforming-the-cities.html 
12 https://www.press.bmwgroup.com/netherlands/article/detail/T0284370NL/bmw-group-en-gemeente-rotterdam-starten-

electric-city-drive-project?language=nl 
13 https://www.automobielmanagement.nl/auto-technologie/2019/10/31/geofencing-levert-bewijs-van-elektrisch-rijden-in-

milieuzone/?gdpr=accept 
14 EETS-richtlijn: EU Richtlijn betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer en ter 

facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over niet-betaling van wegentol in de Unie (2019/520/EU) 
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plaats van zoals voorheen voor elk land een ander tolkastje). Per 2023 wil het kabinet ook in Nederland 

een tolheffing invoeren - de zogenaamde vrachtwagenheffing - waarbij vrachtauto’s tol betalen op 

snelwegen en op een deel van de regionale en lokale wegen. Voor het innen van tolgelden kan voor 

vrachtwagenheffing eveneens gebruik worden gemaakt van geofencing middels trusted third parties. 

 

Naast bovengenoemde voorbeelden kan geofencing ook worden ingezet voor toezicht en handhaving van 

nul-emissie zones. Voor vervuilende voertuigen die met geofencing zijn uitgerust kan geofencing 

namelijk detecteren wanneer het voertuig de nul-emissie zone nadert en vervolgens de bestuurder in 

het voertuig hiervoor waarschuwen en een alternatieve route aanbieden. Toezicht en handhaving gaat 

echter verder dan het waarschuwen van bestuurders die vrijwillig een contract hebben gesloten met een 

service provider. Echter, aangezien voertuigen die niet zijn aangesloten bij deze keten niet worden 

geregistreerd biedt geofencing geen geschikte basis om overtreders te kunnen sanctioneren. Bovendien 

kan het verplicht stellen van data delen op juridische bezwaren stuiten. Er moet dan onder andere 

rekening gehouden worden met regelgeving rondom privacy, zoals de AVG-richtlijnen. Uit nader 

onderzoek zou moeten blijken of en hoe mogelijke juridische bezwaren op een rechtmatige wijze 

opgelost kunnen worden. Kortom, geofencing is zeer geschikt voor het detecteren van overtreders maar 

(nog) niet om te sanctioneren. Geofencing kan in de huidige vorm wel aanvullende functionaliteiten 

bieden die in combinatie met een ANPR-systeem het succes van nul-emissie zones kunnen vergroten. 

Hier komen wij in paragraaf 6.1 op terug.  

  

Talking Logistics is een samenwerkingsverband tussen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en 

marktpartijen om de kansen die data en connectiviteit bieden te benutten, om zo maatschappelijke 

opgaven ten aanzien van verkeersveiligheid, bereikbaarheid, doorstroming en leefbaarheid aan te 

pakken. Talking Logistics is onderdeel van het partnership Talking Traffic en heeft de logistieke sector 

als toepassingsgebied. Talking Logistics stimuleert de uitwisseling van data tussen vrachtverkeer, 

clouddiensten en wegbeheerders. Doordat Talking Logistics inzet op bevordering van de uitwisseling van 

data tussen logistiek dienstverleners, service providers en wegbeheerders stimuleert Talking Logistics 

daarmee ook het gebruik van functionaliteiten zoals geofencing bij nul-emissie zones. 
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4  Afweging van de vormen van toezicht en handhaving 

In dit hoofdstuk worden de in hoofdstuk 3 geïntroduceerde vormen van toezicht en handhaving afgezet 

tegen een aantal relevante wegingscriteria. 

4.1 De wegingscriteria 

Om een voorkeur uit te kunnen spreken voor één of meerdere vormen van toezicht en handhaving is een 

aantal relevante wegingscriteria opgesteld. Deze criteria zijn gebaseerd op de bureaustudie en gevoerde 

gesprekken. Hieronder worden de criteria geïntroduceerd. 

 

Pakkans 

De pakkans is het percentage van overtreders binnen een nul-emissie zone dat wordt gedetecteerd. Een 

lage pakkans voor overtreders leidt in het algemeen tot een verminderde naleving van de regels en werkt 

frauduleus gedrag in de hand. Dit leidt vervolgens weer tot het verlies van draagvlak onder de 

bestuurders van bestel- en vrachtauto’s die zich wel aan de regels houden. Gemeenten streven in 

algemene zin naar een vorm van toezicht en handhaving met een hoge pakkans. Overigens is een pakkans 

van 100% in de praktijk nagenoeg onhaalbaar. 

 

Tot slot is het goed om onderscheid aan te brengen tussen de technische pakkans en de gepercipieerde 

pakkans. Om nul-emissie zones te handhaven is het niet in alle gevallen noodzakelijk zoveel mogelijk te 

sanctioneren middels het uitschrijven van boetes. Zo kunnen bijvoorbeeld camera’s langs de weg die uit 

staan toch een effect sorteren. Daarnaast zijn er gemeenten die bij een eerste overtreding een 

waarschuwing versturen en pas bij een herhaaldelijke overtreding overgaan tot beboeten. 

 

Handhaafbaarheid 

De handhaafbaarheid heeft betrekking op de mogelijkheid om een bestuurder een boete op te leggen 

wanneer is geconstateerd dat deze in overtreding is. Hiervoor dient de bewijslast en het boeteproces 

juridisch sluitend te zijn om te voorkomen dat boetes nietig verklaard kunnen worden.15  

 

Toekomstbestendigheid  

Verschillende ontwikkelingen in beleid, wet- en regelgeving en technologie kunnen in de toekomst de 

nodige flexibiliteit vragen van het systeem van toezicht en handhaving. Zo is het denkbaar dat 

gemeenten op termijn de nul-emissie zone willen vergroten of verkleinen, of ontheffing willen verlenen 

(of intrekken) voor bepaalde voertuigtypen. Dergelijke wijzigingen en ontwikkelingen leiden tot 

aanpassingen in het systeem van toezicht en handhaving. Onder het criterium toekomstbestendigheid 

wordt daarom de mate van flexibiliteit van het systeem beoordeeld. 

 

Kosten 

Dit criterium betreft de kosten voor gemeenten om het systeem voor toezicht en handhaving aan te 

schaffen en te implementeren. Ook transactiekosten, beheerkosten en aanlegkosten vallen hieronder. 

Vanzelfsprekend streven gemeenten naar zo laag mogelijke kosten. De kosten zijn overigens sterk 

situatieafhankelijk. 

 

 

 

 
15

 Aanvechten van boetes voor het inrijden van milieuzones loont, 19 juli 2019, NOS 
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Impact op doorstroming, leefbaarheid en verkeersveiligheid 

Onder dit criterium vallen de verschillende aspecten waar burgers en bestuurders van bestel- en 

vrachtauto’s overlast van kunnen ervaren. Denk hierbij aan een mogelijk verkeer remmende werking, 

vervuiling van het straatbeeld of impact op de privacy. 

 

Impact op vervoerders, logistiek partijen en hun klanten 

De vorm van handhaving kan van invloed zijn op (de werkwijze van) vervoerders, logistieke partijen en 

afnemers (winkeliers). De varianten waarbij de vervoerder, logistieke partij of winkelier een extra 

handeling moet verrichten om emissievrij de nul-emissie zone in te mogen rijden leidt tot 

administratieve lasten. 

 

Impact op gemeenten 

Gemeenten dienen een inspanning te verrichten voor het organiseren van de capaciteit en middelen, 

voor zowel de invoering en implementatie als het beheer en onderhoud van het systeem. Voor dit 

criterium wordt de mate van impact op c.q. inspanning voor de gemeente beoordeeld. 

 

Koppelkansen 

Het systeem van toezicht en handhaving kan wanneer dit eenmaal geïmplementeerd is tevens voordelen 

bieden op flankerende beleidsterreinen. Op deze wijze kunnen verschillende beleidsterreinen 

‘meeliften’ op toezicht en handhaving van nul-emissie zones of vice versa. Vanuit het oogpunt van de 

efficiënte overheid (“meer met minder”), wegen we de mate waarin er koppelkansen zijn mee in de 

beoordeling van verschillende vormen van toezicht en handhaving. 

4.2 De wegingscriteria toegepast op de verschillende vormen 

In de tabel op de volgende pagina staat het resultaat van de toepassing van de wegingscriteria op de 

vormen van toezicht en handhaving. De kleuren van de verschillende velden staan voor de mate waarin 

de vorm van toezicht en handhaving aansluit bij het betreffende criterium: 

• Groen: De vorm van toezicht en handhaving sluit goed aan bij het wegingscriterium; 

• Geel: De vorm van toezicht en handhaving sluit gedeeltelijk aan bij het wegingscriterium, 

waarbij minimale maatregelen nodig zijn; 

• Oranje: De vorm van toezicht en handhaving sluit beperkt aan bij het wegingscriterium, 

waarbij meer ingrijpende maatregelen nodig zijn; 

• Rood: De vorm van toezicht en handhaving sluit niet aan bij het wegingscriterium. 
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  ANPR-systeem Boa Poller Geofencing 

Pakkans Een ANPR-systeem scant nagenoeg ieder voertuig 
die de nul-emissie zone inrijdt en heeft daarmee 
een hoge pakkans. 
 
Het ANPR-systeem handhaaft echter geen 
buitenlandse voertuigen (met name relevant voor 
gemeenten in grensregio’s), kan niet handhaven of 
hybride voertuigen emissievrij de nul-emissie zone 
inrijden en functioneert niet in geval van storing. 

Boa’s handhaven steekproefsgewijs en hebben 
daarmee een relatief lage pakkans. 

De poller heeft een zeer hoge pakkans aangezien 
enkel nul-emissie bestel- en vrachtauto’s worden 
doorgelaten. 

De techniek van geofencing heeft zich inmiddels in 
binnen- en buitenland bewezen in verschillende 
toepassingen. Het concept van datadelen tussen 
voertuigen en clouddiensten heeft momenteel 
echter nog een lage implementatiegraad. 
Aangezien deelname aan de dataketen geschiedt 
op vrijwillige basis worden voertuigen die niet zijn 
aangesloten op de keten vanzelfsprekend niet 
geregistreerd. Zolang deze situatie geldt biedt 
geofencing geen geschikte basis om overtreders te 
kunnen sanctioneren, en is geofencing dus niet 
geschikt als zelfstandige vorm voor toezicht en 
handhaving. Naast de lage implementatiegraad 
dient geofencing als vorm van toezicht en 
handhaving in Nederland ook nog verder 
ontwikkeld te worden.  

Handhaafbaarheid Het ANPR-systeem kent een aantal juridische 
valkuilen die in het verleden hebben geleid tot het 
nietig verklaren van boetes. Zo moeten bestuurders 
met bebording voldoende worden gewaarschuwd 
en dient de bewijslast volledig te zijn. Inmiddels 
hebben veel gemeenten ervaring met hoe de 
juridische houdbaarheid geborgd kan worden. Hier 
kunnen andere gemeenten op voortbouwen. 

Voor een gedegen handhaafbaarheid dient de boa 
een flinke inspanning te verrichten om alle 
bewijslast vast te leggen, waaruit blijkt dat het 
betreffende voertuig geen toestemming had om 
op het betreffende moment op de betreffende 
locatie te zijn. 

De poller is een fysieke blokkering waardoor 
voertuigen het gebied niet in kunnen zonder een op 
voorhand goedgekeurde ontheffing. Daarmee is de 
handhaafbaarheid zeer hoog. Bovendien is 
sanctionering niet van toepassing, en komen hier 
dus geen boetes aan te pas. 

Toekomst-
bestendigheid 

Het verplaatsen van de camera’s gaat gepaard met 
eenmalige kosten. De software kan worden 
aangepast aan wijzingen, inclusief wijzigende 
venstertijden, zodat het systeem up-to-date blijft. 
Denk bijvoorbeeld aan een uitbreiding van het 
RDW-kentekenregister. Echter indien hybride 
voertuigen de komende jaren in opkomst raken kan 
hier niet op worden gehandhaafd. 

Door scholing over de wijzigingen t.a.v. toezicht en 
handhaving, blijven de boa’s ‘up to date’. 

Het verplaatsen van de pollers is zeer kostbaar, 
waardoor het gebied niet flexibel in te richten is. 
Pollers zijn daarentegen gemakkelijk aan te passen 
aan wijzigende venstertijden. 

Geofencing is een volledig virtuele vorm van 
toezicht en handhaving. Wijzigingen leiden niet tot 
wijzigingen in de fysieke ruimte, waardoor de 
flexibiliteit en toekomstbestendigheid zeer hoog 
zijn. 

Kosten Doordat camerasystemen tegenwoordig veel 
voorkomen zijn de kosten voor de aanschaf van 
camera’s en overige hardware en software 
inmiddels beperkt en heeft een dergelijk systeem 
een levensduur van meerdere jaren. Ook de kosten 
per transactie en de beheerkosten zijn relatief laag. 
 
De aanschafkosten van een camera zijn circa 
€5.000 tot €10.000 per camera (exclusief 
plaatsingskosten, levensduur ca. 5 jaar). Daarnaast 
zijn er continue kosten voor instandhouding van de 
backoffice en onderhoudskosten. 

Met name de (jaarlijks terugkerende) operationele 
kosten van boa’s zijn zeer hoog, vooral wanneer 
een hoge pakkans wordt nagestreefd waardoor 
veel boa’s de straat op moeten gaan. Daarnaast is 
nog sprake van de opleidingskosten voor boa’s, 
deze kunnen beschouwd worden als 
investeringskosten. 
 
De kosten van de inzet van boa’s hangt in grote 
mate af van het aantal en daarmee de beoogde 
pakkans. Een gegeven is dat de kosten veel hoger 
uitvallen dan de andere vormen. 

De implementatiekosten en onderhoudskosten van 
pollers zijn hoog. Dit wordt mede veroorzaakt door 
relatief veel schaderijdingen en een hoge 
storingsgevoeligheid. 

Aangezien voor geofencing weinig hardware nodig 
is, zijn de aanschaf- en beheerkosten erg laag. Ook 
de kosten voor de benodigde software zijn zeer 
beperkt. Er zijn echter nog wel investeringen 
nodig om deze vorm van handhaving verder 
ontwikkeld en breder geïmplementeerd te krijgen. 
Deze onderzoekskosten kunnen mogelijk 
gedragen worden door zowel de sector, het Rijk 
en gemeenten. 

Impact op 
doorstroming, 
leefbaarheid en 
verkeersveiligheid 

Zonder voldoende voorlichting aan burgers, kan het 
ANPR-systeem een negatieve impact hebben op 
leefbaarheid, aangezien burgers de aanwezigheid 
van camera’s kunnen zien als een inbreuk op de 
privacy. Mogelijk wordt de behoefte aan privacy in 
de maatschappij de komende tijd sterker wat het 
gebruik van camera’s verder onder druk zet. 

Boa’s hebben een positieve impact op de 
leefbaarheid, aangezien zij naast de 
emissiehandhaving ook bijdragen aan de sociale 
veiligheid en veiligheid en leefbaarheid op andere 
terreinen. 

Pollers hebben een zeer negatieve impact op 
doorstroming en verkeersveiligheid. Pollers zijn 
verkeer remmend en kunnen daarmee voor 
oponthoud zorgen. Ook zijn meerdere gevallen 
bekend van schaderijdingen en ongelukken met 
pollers. Pollers blokkeren in geval van storing de 
toegang tot het gebied, waarmee de bereikbaarheid 

Vanwege het volledig virtuele karakter van 
geofencing heeft deze vorm van toezicht en 
handhaving geen impact op doorstroming, 
leefbaarheid en verkeersveiligheid. Het aansluiten 
bij de dataketen kan zelfs een versterkend effect 
hebben op de doorstroming, leefbaarheid en 
verkeersveiligheid doordat de bestuurder van 
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  ANPR-systeem Boa Poller Geofencing 

 
Bovendien kan het bezwaar ontstaan dat de 
camera’s het straatbeeld vertroebelen. 

van met name nood- en hulpdiensten een 
belemmering vormt. Tot slot hebben pollers een 
grote negatieve impact op het straatbeeld. 

betere rijadviezen wordt voorzien en de 
wegbeheerder toegang heeft tot meer data om 
verkeersmanagement op in te zetten. 

Impact op 
vervoerders, 
logistieke partijen 
en hun klanten 

Het toegangsbeleid is gebaseerd op basis van het 
referentiebestand en het kentekenregister van 
RDW. Hiervoor hoeven de vervoerder, logistieke 
partijen en hun klanten geen actie te ondernemen. 

De inzet van boa’s vormt geen belemmering voor 
vervoerders, logistieke partijen en hun klanten 
aangezien deze partijen niet zelf een actie hoeven 
te ondernemen om de nul-emissie zone in te 
mogen rijden. 

Aangezien een poller in beginsel geen verkeer 
doorlaat dienen vervoerders en logistieke partijen 
voor hun nul-emissie voertuigen te organiseren dat 
deze worden toegelaten tot het stadscentrum. Bij 
het nalaten hiervan kunnen de klanten (winkeliers) 
niet (tijdig) worden bevoorraad.  

Gezien de beperkte huidige implementatiegraad 
van geofencing dienen partijen op dit moment 
een inspanning te verrichten om toe te kunnen 
treden tot de dataketen voor het gebruik van 
diensten ten aanzien van geofencing. Overigens is 
het beeld dat de benodigde inspanning om toe te 
kunnen treden tot de keten minder is dan veelal 
door logistieke partijen wordt gedacht. 

Impact op 
gemeenten 

Zoals geïntroduceerd bij het criterium 
handhaafbaarheid dienen gemeenten bij een ANPR-
systeem een inspanning te verrichten om het 
systeem zodanig in te richten dat overtreders uit 
het ANPR-systeem gefilterd kunnen worden en de 
bewijslast sluitend is. Tegelijkertijd hebben veel 
gemeenten inmiddels veel ervaring opgedaan met 
de wijze waarop ANPR-systemen succesvol 
geïmplementeerd kunnen worden. Gemeenten die 
nog onbekend zijn met ANPR-systemen kunnen 
gebruik maken van de beschikbare kennis van 
andere gemeenten om de implementatie 
aanzienlijk te vereenvoudigen. 
 
Een ander aandachtspunt is de gevoeligheid van 
camera’s voor vandalisme. 

Gemeenten hebben vaak de beschikking over een 
beperkt aantal boa’s die verschillende taken 
hebben ten aanzien van het bevorderen van de 
veiligheid en leefbaarheid. Aangezien veiligheid 
vaak prioriteit krijgt boven leefbaarheid is het 
lastig om voldoende capaciteit beschikbaar te 
houden voor de handhaving van nul-emissie 
zones. Daarnaast vergen zaken als werving en 
scholing van personeel en het tijdig verlengen van 
de opsporingsbevoegdheid van boa’s de nodige 
inspanning van gemeenten. 

Pollers zijn de afgelopen jaren door gemeenten vaak 
toegepast om beperkte toegangsregimes te 
handhaven waardoor met deze vorm veel kennis en 
ervaring beschikbaar is. Tegelijkertijd zijn pollers 
relatief duur en storingsgevoelig. Daarnaast hebben 
botsingen met pollers in het verleden geleid tot 
negatieve publiciteit, raadsvragen en zelfs 
rechtszaken. Meerdere gemeenten hebben om 
onder andere deze redenen de pollers vervangen 
voor ANPR-systemen. 

Gezien het vrij innovatieve karakter van 
geofencing is momenteel door gemeenten nog 
weinig tot geen ervaring opgedaan met 
geofencing als vorm van toezicht en handhaving. 
Daarmee is de impact van deze vorm op 
gemeenten momenteel nog relatief hoog.  
 
Naar de toekomst toe zal er bij gemeenten meer 
bekendheid ontstaan met deze vorm van toezicht 
en handhaving en kunnen gemeenten inzien welke 
aanvullende voordelen de dataketen biedt voor de 
verkeersdoorstroming in de stad. 

Koppelkansen In veel grote en middelgrote steden is inmiddels 
een milieuzone ingesteld. De meeste milieuzones 
hanteren een ANPR-systeem voor toezicht en 
handhaving. De ANPR-systemen die nu worden 
ingezet in milieuzones kunnen eenvoudig ingezet 
worden voor toezicht en handhaving van de nul-
emissie zone. Daarnaast kunnen ANPR-systemen 
gebruikt worden voor zaken als 
verkeersmanagement en een 
parkeerverwijssysteem. Overigens is dit laatste wel 
beperkt aangezien vanuit regelgeving wordt 
voorgeschreven waar de verzamelde data wel en 
niet voor mag worden ingezet. 

Naast het handhaven van nul-emissiezones 
vervullen boa’s andere taken die de veiligheid en 
leefbaarheid bevorderen. Tegelijkertijd zijn deze 
koppelkansen wel afgebakend tot het takenpakket 
van een boa. 

Pollers dienen enkel om gebieden af te sluiten voor 
(bepaalde soorten van) gemotoriseerd verkeer. 
Daarmee leent deze vorm zich uitsluitend voor het 
afbakenen van autoluwe of autovrije zones (zoals 
voetgangerszones). Koppelkansen worden gevonden 
in venstertijden, waarin alleen nul-emissie 
voertuigen toegang verkrijgen tot het gebied.  

Geofencing biedt in potentie naast handhaving 
van nul-emissie zones talloze andere 
mogelijkheden aan toepassingen en 
functionaliteiten voor gemeenten en bestuurders 
van voertuigen. Doordat het voertuig is 
aangesloten op een dataketen kan 
verkeersmanagement worden ingezet en advies 
op maat naar de bestuurder worden gestuurd. 

Tabel 2: Wegingscriteria toegepast op vormen van toezicht en handhaving 
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4.3 Conclusie 

De toepassing van de wegingscriteria op het ANPR-systeem, de boa, de poller en geofencing laat zien 

dat de verschillende vormen van toezicht en handhaving verschillende argumenten voor en tegen 

hebben. Op basis van de kleurcodes gaat een voorkeur uit naar het ANPR-systeem. Het ANPR-systeem 

heeft immers geen rode velden en de meeste gele velden en lijkt daardoor het meest geschikt voor 

toezicht en handhaving. Zo heeft dit systeem een hoge pakkans en is de impact voor vervoerders en 

gemeenten relatief laag doordat inmiddels veel kennis en ervaring is opgedaan met deze vorm van 

handhaving bij bijvoorbeeld milieuzones. Het ANPR-systeem wordt voor de meeste wegingscriteria als 

goed aansluitend (groen) of aansluitend met minimale aanpassingen (geel) beoordeeld. Het borgen van 

(de perceptie van) privacy blijft echter een kritisch aspect van het ANPR-systeem. Op dit aspect scoren 

de andere vormen beter. Ook is het bij een ANPR-systeem niet mogelijk om te handhaven dat hybride 

voertuigen ook daadwerkelijk emissieloos de nul-emissie zone inrijden. Dit aspect wordt relevant als 

hybride bestel- en/of vrachtauto’s de komende jaren in opkomst raken en worden toegelaten tot de nul-

emissie zone. Hier gaan we in paragraaf 6.4 verder op in. 

 

Het handhaven van een nul-emissie zone met enkel boa’s is niet reëel. De boa’s zijn in vergelijking met 

het ANPR-systeem erg kostbaar, hebben een lage pakkans en vragen om een flinke inspanning van 

gemeenten. Ook de poller leent zich in beginsel niet voor de handhaving van nul-emissie zones. Pollers 

vertragen verkeerstromen, waardoor de poller alleen overwogen kan worden in situaties waar slechts 

een klein percentage van de voertuigen het gebied in mag. Doordat in nul-emissie zones bepaalde 

voertuigen zoals personenwagens mogelijk zijn toegestaan in het gebied, kunnen pollers voor toezicht 

en handhaving van nul-emissie zones alleen worden ingezet in een autoluwe zone of een 

voetgangersgebied.  

 

Tot slot lijkt geofencing een interessante optie voor toepassing in nul-emissie zones. Alhoewel de 

implementatiegraad van geofencing voor toezicht en handhaving op dit moment nog laag is, is deze 

handhavingsvorm geschikt om overtreders te detecteren, te waarschuwen en een omrijroute aan te 

bieden. Het delen van data met de keten is echter geen verplichting waardoor voertuigen die niet zijn 

aangesloten bij een (erkende) service provider vanzelfsprekend niet worden geregistreerd en kan 

middels geofencing dus ook geen sanctionering van deze voertuigen plaatsvinden. Het verplicht stellen 

van data delen kan op juridische bezwaren stuiten en bovendien kan niet gehandhaafd worden dat 

bestuurders zich ook daadwerkelijk aansluiten op de dataketen. Zolang deze situatie geldt is geofencing 

enkel geschikt om te detecteren (door de service provider) en niet om te sanctioneren, en zodanig niet 

geschikt als zelfstandige vorm voor toezicht en handhaving. Wel kan geofencing gebruikt worden om de 

logistieke stromen in de stad slimmer in te richten door het bieden van verschillende functionaliteiten 

aan bestuurders die zijn aangesloten bij de logistieke dataketen. Zo kan geofencing dienen als 

aanvullende borging van het privacy aspect, hier gaan we in hoofdstuk 6 verder op in. 

 

Gezien de vele voordelen en leerervaringen met het ANPR-systeem blijkt deze vorm van toezicht en 

handhaving in de meeste gevallen het meest geschikt om te hanteren. Geofencing leent zich niet als 

zelfstandige vorm van toezicht en handhaving maar biedt ten opzichte van een ANPR-systeem 

aanvullende voordelen in kader van detecteren, privacy borging en koppelkansen. Deze functionaliteiten 

van geofencing bieden een toegevoegde waarde aangezien de borging van privacy en een efficiënte 

stadslogistiek met de huidige stedelijke problematiek steeds belangrijker worden voor gemeenten. In 

specifieke situaties, zoals hierboven beschreven, kunnen boa’s en pollers toegevoegde waarde bieden.  

 

In hoofdstuk 5 worden de randvoorwaarden voor implementatie van het ANPR-systeem en geofencing 

nader uitgewerkt. In hoofdstuk 6 gaan we aan de hand van een aantal scenario’s nader in op hoe het 

ANPR-systeem en geofencing elkaar kunnen versterken bij toezicht en handhaving van nul-emissie zones.  
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5 Programma van Randvoorwaarden 

Uit hoofdstuk 4 volgt dat twee vormen van toezicht en handhaving van nul-emissie zones het meest 

potentie hebben: het ANPR-systeem en geofencing. Voor beide vormen is in dit hoofdstuk een 

‘Programma van Randvoorwaarden’ uitgewerkt. Aan de hand van drie aspecten is in dit hoofdstuk 

beschreven welke randvoorwaardelijke zaken van belang zijn om te organiseren en op welk niveau deze 

zaken minimaal moeten functioneren voor een efficiënte en effectieve inrichting van toezicht en 

handhaving. Deze drie aspecten zijn: 

• Organisatorisch: de organisatorische inspanning die gemeenten moeten verrichten om toezicht 

en handhaving mogelijk te maken. 

• Juridisch: de handelingen die gemeenten moeten verrichten om toezicht en handhaving 

juridisch te kunnen borgen. 

• Technisch: de technische aspecten die gemeenten moeten borgen om toezicht en handhaving 

technisch functioneel te krijgen.  

Dit hoofdstuk benoemt de randvoorwaarden op hoofdlijnen. Voor een hoger detailniveau zijn voor de 

verschillende onderwerpen specifieke handreikingen beschikbaar die dieper ingaan op de onderliggende 

eisen.16,17  

5.1 ANPR-systeem 

5.1.1 Organisatorisch 

• De gemeente dient zorg te dragen voor het beschikbaar komen van de benodigde financiële 

middelen en organisatorische capaciteit voor de aanschaf, implementatie en beheer van het 

ANPR-systeem. 

• De gemeente stelt een plan van aanpak op waarin het handhaven met behulp van een ANPR-

systeem uiteen wordt gezet. Dit plan van aanpak wordt afgestemd met de politie, het Parket 

CVOM en het arrondissementsparket. Vervolgens wordt het plan van aanpak in de lokale 

driehoek (vertegenwoordigers van politie, OM en lokale overheid) vastgesteld. 

• Na vaststelling in de driehoek beoordeelt het Parket CVOM het plan van aanpak (inclusief 

bijlagen als algemeen proces-verbaal, foto’s uit de camera’s, bordenplan en brondocument 

aan CJIB). Na akkoord kan de gemeente starten met toezicht en handhaving met behulp van 

camera’s. 

• Overtredingen worden naar het CJIB gestuurd. Deze verwerkt de overtreding en verstuurt de 

boete naar de overtreder. 

• De gemeente stemt af met het CJIB over de eventueel door hen gestelde eisen aan 

bijvoorbeeld de interfaces, het datatransport en de databeveiliging. 

• Het verwerken van overtredingen door de gemeente kan op twee verschillende manieren:  

o Alle overtredingen komen in een zogeheten ‘handbak’. Een boa beoordeelt alle foto’s 

handmatig op de overtreding en stuurt deze vervolgens door naar CJIB, of; 

o Indien het handhavingssysteem daarvoor geschikt is, kan de gemeente in overleg met 

Parket CVOM overgaan op volledig geautomatiseerde handhaving. Er gelden in dat 

geval strikte eisen aan de kwaliteit van de digitale opname en een gering 

foutpercentage is toegestaan. 

 
16

 Beleidskader digitale handhaving geslotenverklaringen en voetgangersgebieden, Openbaar Ministerie, Parket CVOM, afdeling 

Beleid & Strategie (2018) 
17

 Kentekencamera-handhaving van toegangsbeleid, Connekt, Topsector Logistiek, Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek (2017) 
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• De gemeente kan gefaseerd starten met handhaving om te voorkomen dat in de beginperiode 

(onbewuste) overtreders een opeenstapeling van boetes ontvangen. Dit start met een goede 

communicatie naar omwonenden en bestuurders. Vervolgens volstaat in de eerste fase een 

waarschuwingsbrief die door de gemeente aan overtreders wordt verstuurd. Later wordt per 

week maximaal één boete per kenteken geregistreerd. De eerste boete moet in ieder geval 

aan de overtreder zijn verzonden voordat de volgende wordt opgelegd. Blijft er op langere 

termijn sprake van herhaling, dan kan iedere volgende overtreding worden beboet. 

• De gemeente moet voorkomen dat bestuurders een fuik inrijden en daardoor niet anders 

kunnen dan de geslotenverklaring te negeren. Dit kan voorkomen worden het gebruik van 

geofencing-functionaliteiten en/of door in dergelijke gevallen een vooraankondiging van de 

nul-emissie zone te plaatsen, waarbij de bestuurder de mogelijkheid krijgt af te slaan of om te 

keren. 

• De gemeente houdt een actueel en volledig overzicht van uitzonderingsgevallen, dat wil 

zeggen vervuilende bestel- en vrachtauto’s die zich bij uitzondering toch legitiem in de nul-

emissie zone bevinden. Hierbij kan gedacht worden aan bestel- en vrachtauto’s van nood- en 

hulpdiensten en defensie. 

• De gemeente draagt zorg voor opslag van de digitale opnames voor de periode van vijf jaar. De 

“no hits”, voertuigen die geen overtreding begaan, moeten zo snel mogelijk worden 

verwijderd uit het systeem (bij voorkeur binnen 72 uur) om de privacy te waarborgen. 

• De gemeente zorgt ervoor dat een overtreder de overtredingsfoto bij de gemeente kan 

opvragen.  

5.1.2 Juridisch 

• Bij het opstellen van het plan van aanpak waarin het handhaven met behulp van een ANPR-

systeem uiteen wordt gezet, kan sprake zijn van twee situaties: 

o Een bestaande geslotenverklaring, waar de toegang wordt gereguleerd door andere 

vormen van toezicht en handhaving, of; 

o Een nieuwe geslotenverklaring. 

• Indien het een nieuwe geslotenverklaring betreft, zal de besluitvorming tot invoering van een 

ANPR-systeem als vorm van toezicht en handhaving getoetst moeten worden aan de hand van 

politiemutaties, overlastmeldingen, de resultaten van een leefbaarheidsonderzoek en aan de 

hand van een proportionaliteitsonderzoek. Hieruit moet voortkomen dat het ANPR-systeem de 

leefbaarheid van de nul-emissie zone verbetert door deze af te sluiten voor vervuilende bestel- 

en vrachtauto’s.18 

• Indien het een bestaande geslotenverklaring betreft, bijvoorbeeld wanneer een milieuzone 

zonder wijzigingen overgaat naar een nul-emissie zone, is deze toets al voor de bestaande 

geslotenverklaring aan de orde gekomen. 

• Het ANPR-systeem mag in beginsel enkel voor handhaving van de geslotenverklaring worden 

gebruikt en niet voor andere doeleinden. 

5.1.3 Technisch 

• Op de digitale opname zijn het kenteken, de contouren van het voertuig en het genegeerde 

bord goed zichtbaar. 

• Indien geen nadere afspraken zijn gemaakt met het Parket CVOM dient daarnaast op de 

digitale opname zichtbaar te zijn dat het voertuig het bord is gepasseerd en zich daarmee in 

de nul-emissie zone bevindt. 

 
18 Beleidskader digitale handhaving geslotenverklaringen en voetgangersgebieden, Openbaar Ministerie, Parket CVOM, afdeling 

Beleid & Strategie (2018) 
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• Als alternatief kan een gemeente in overleg met het Parket CVOM komen tot afspraken waarbij 

de borden niet zichtbaar zijn op de digitale opname. In plaats daarvan zal de gemeente 

(minimaal) maandelijks een omgevingsschouw moeten laten uitvoeren door een boa. Diegene 

legt in een proces-verbaal vast dat de borden correct zijn geplaatst. Bovendien houdt de 

gemeente een logboek bij waarin schouwmomenten zijn opgenomen en maakt dit op verzoek 

van Parket CVOM inzichtelijk. Als uit de schouw blijkt dat de borden niet meer juist geplaatst 

of verwijderd zijn, neemt de gemeente contact op met Parket CVOM en dient de handhaving 

te stoppen totdat de borden zijn teruggeplaatst. De gemeente trekt de boetes in die in de 

periode vallen waarbij twijfel over de juistheid bestaat door een correctieverzoek te sturen 

naar het CJIB. Dit alternatief heeft in veel gevallen de voorkeur aangezien het niet opnemen 

van de borden op de cameraopname de gemeente in staat stelt om de opname vanaf de 

voorkant van het voertuig te maken waardoor bij vrachtwagencombinaties het kenteken van de 

trekker zichtbaar is op de opname in plaats van het kenteken van de oplegger. Immers kan op 

basis van het kenteken van de oplegger niet worden gehandhaafd of de 

vrachtwagencombinatie emissieloos rijdt. 

• Op de digitale opname wordt een tekstvlak geplaatst waarin de volgende gegevens leesbaar 

zijn geplaatst:  

o Uniek foto/ID-nummer waarmee zowel de camera als de locatie wordt weergeven; 

o Datum en tijd van de overtreding; 

o Locatie en rijrichting voertuig; 

o Rijstrookaanduiding (indien noodzakelijk voor bewijsvoering); 

o Kenteken voertuig; 

o Feitcodevermelding van soort overtreding; 

• Als tussen bepaalde venstertijden wordt gehandhaafd, dient een activeringstijd ingesteld te 

worden van 5 minuten na ingang en 5 minuten voor het einde van de venstertijd, om discussies 

over de exacte tijd te voorkomen. 

5.2 Geofencing 

In hoofdstuk 4 en 6 wordt toegelicht dat geofencing van belangrijke toegevoegde waarde kan zijn voor 

toezicht en handhaving van nul-emissie zones. Door de huidige beperkte implementatiegraad van 

geofencing als vorm van toezicht en handhaving zijn hiervoor momenteel nog minder randvoorwaarden 

beschikbaar.  

5.2.1 Organisatorisch 

• Om van de functionaliteiten van geofencing gebruik te kunnen maken moeten logistieke 

dienstverleners zich aansluiten bij een van de door de overheid erkende service providers (de 

zogenaamde trusted third parties). Deze service providers maken het middels cloud en web 

technologie voor logistieke dienstverleners mogelijk om eenvoudig toegang te krijgen tot de 

logistieke dataketen. Het aansluiten bij deze dataketen is een verantwoordelijkheid van de 

logistiek dienstverlener, maar gemeenten kunnen de meerwaarde van aansluiten bij de 

dataketen uitdragen en waar mogelijk partijen met elkaar in verbinding brengen. 

• Om de positie van voertuigen te kunnen bepalen, en om daarmee te bepalen of deze locatie 

zich binnen de grenzen van de geofence bevindt, is het nodig dat de logistiek dienstverleners 

de datagegevens (latitude, longitude, datum, tijd en IMEI-nummer19) naar de service provider 

verstuurt.  

• Ook service providers kunnen de bestuurders van bestel- en vrachtauto’s verleiden tot het 

delen van de gegevens door het aanbieden van aanvullende functionaliteiten. De applicatie 

 
19 

Het IMEI is een uniek apparaat ID van een boardcomputer of mobiele telefoon, die vervolgens aan een kenteken gekoppeld kan 

worden.  
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kan de bestuurders bijvoorbeeld meldingen sturen wanneer het voertuig een bepaald gebied 

nadert waar deze op basis van de voertuiggegevens niet is toegestaan of wanneer deze 

bijvoorbeeld langer dan de venstertijden in het gebied dreigt te verblijven. Hiermee wordt de 

bestuurder voorzien van aanvullende relevante informatie en kunnen verkeersboetes 

voorkomen worden. 

Aanvullend op bovenstaande randvoorwaarden zullen een aantal organisatorische randvoorwaarden, 

zoals de opslag van data, gelden die gelijk zijn aan de gestelde randvoorwaarden aan digitale opnamen 

bij ANPR-systemen (paragraaf 5.1.1).  

5.2.2 Juridisch 

• Voor toezicht en handhaving van nul-emissie zones door middel van geofencing dient de overheid 

trusted third parties te erkennen die voldoen aan alle van toepassing zijnde wetgeving. Denk 

hierbij aan wetgeving ten aanzien de bescherming van persoonsgegevens,  Deze trusted third 

parties treden als service providers op richting de logistieke dienstverleners. 

5.2.3 Technisch 

• De technische invulling van geofencing is niet ingewikkeld. De gemeente dient de nul-emissie 

zone aan te leveren bij de service providers. De service providers tekenen vervolgens de nul-

emissie zone digitaal in op een standaard kaart zoals Openstreetmap en Google maps. Deze kaart 

resulteert in geo data, dat de geofence creëert en wordt door de service providers opgeslagen 

in de database.  

• Het is met geofencing mogelijk om gebieden over elkaar heen te tekenen, zodat meerdere 

classificaties gemeten kunnen worden. Zo kan een nul-emissie zone als onderdeel van een 

milieuzone worden ingetekend waarvoor een aparte classificatie (en daarmee ook 

toegangsregime) geldt. Daarmee ondersteunt geofencing de mogelijkheid van een milieuzone 

binnen een nul-emissie zone of andersom. 

• Wanneer de gemeente de logistieke dienstverleners wil aanmoedigen om zich aan te sluiten bij 

de logistieke dataketen, en daarbij meerwaarde wil bieden aan de logistieke dienstverleners, 

zal deze aanvullende functionaliteiten kunnen aanbieden om de stadslogistiek te verbeteren en 

te verduurzamen. Om de functionaliteiten aan te kunnen bieden dient de gemeente de 

zogeheten data top 15 op orde te krijgen. Dat wil zeggen dat de gemeente gegevens digitaal 

moet ontsluiten als open data ten aanzien van bijvoorbeeld beperkingen, voorkeursroutes, 

venstertijden, milieuzones, laad/losplaatsen en parkeerverboden.  
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6 Scenarioanalyse 

Uit de conclusie van hoofdstuk 4 volgt dat het ANPR-systeem en geofencing elkaar als vormen van 

toezicht en handhaving kunnen versterken bij toezicht en handhaving van nul-emissie zones. In deze 

scenarioanalyse schetsen we hoe deze twee vormen het beste gezamenlijk ingezet kunnen worden voor 

de nul-emissie zones.  

 

In paragraaf 6.1 gaan we in op de inrichting van toezicht en handhaving in het reguliere scenario. 

Vervolgens gaat paragraaf 6.2 in op de impact die de omvang van de nul-emissie zone heeft op de 

inrichting van toezicht en handhaving. In paragraaf 6.3 gaan we in op het scenario van gemeenten waar 

momenteel al toezicht en handhaving van een milieuzone plaatsvindt. In paragraaf 6.4 gaan we tot slot 

in op het scenario ten aanzien van de te verwachten intrede van hybride bestel- en vrachtwagens en 

welke vormen van toezicht en handhaving voor deze hybride voertuigen mogelijk zijn. 

 

Eerder in dit rapport hebben we geconstateerd dat gemeenten in algemene zin streven naar een vorm 

van toezicht en handhaving met een hoge pakkans. Dit aspect is daarom in dit hoofdstuk niet in 

verschillende scenario’s uitgewerkt. 

6.1 Reguliere scenario 

Deze paragraaf gaat in op de inrichting van toezicht en handhaving van nul-emissie zones als regulier 

scenario. De paragrafen 6.2 t/m 6.4 gaan vervolgens in op specifieke varianten op dit reguliere scenario, 

deze aspecten worden in deze paragraaf buiten beschouwing gelaten. 

 

In het reguliere scenario gaan we in lijn met het overheidsbeleid uit van het instellen van een nul-emissie 

zone rondom het stadscentrum en de omliggende wijken van een (middel)grote stad. Bestuurders die de 

stad inrijden passeren dus aan de rand van de omliggende wijken de grens van de nul-emissie zone. 

Toezicht en handhaving moet er op toezien dat voertuigen binnen deze zone emissieloos rijden. Als 

kenmerkend voorbeeld voor dit reguliere scenario (zie Figuur 4) hanteren we de situatie van een 

verbindingsweg tussen de doorgaande (snel)weg en de binnenstad. Op het punt waar de voertuigen op 

deze verbindingsweg de nul-emissiezone inrijden dient toezicht en handhaving van de nul-emissie zone 

plaats te vinden.  

 

Figuur 4: Nul-emissie zone rondom stadscentrum en omliggende wijken 
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In deze situatie dient in de basis een ANPR-systeem te voorzien in toezicht en handhaving aangezien dit 

de enige vorm is die zowel kan detecteren als sanctioneren, een zeer hoge pakkans heeft en geen verkeer 

remmend effect heeft op de grote verkeersstromen (zie hoofdstuk 4). In bepaalde gevallen zou 

aanvullend op het ANPR-systeem de inzet van boa’s nodig zijn om de overtredingen te kunnen verifiëren 

en door te sturen naar het CJIB (zie hoofdstuk 5). Aanvullend op het ANPR-systeem kan geofencing 

worden ingezet als aanvullende dienstverlening voor de logistieke dienstverlener. Geofencing kan in 

deze situatie twee voordelen bieden: 

• Bestuurders van vervuilende voertuigen ontvangen een notificatie wanneer zij de nul-emissie 

zone naderen om ze te waarschuwen en krijgen een alternatieve route aangeboden. Zo kunnen 

logistieke dienstverleners voorkomen dat de nul-emissie zone onrechtmatig wordt betreden en 

blijven boetes uit. 

• Bestuurders van nul-emissie voertuigen kunnen geofencing gebruiken om te waarborgen dat het 

ANPR-systeem nog terughoudender omgaat met persoonsgegevens. De trusted third parties die 

geofencing als dienst aanbieden kunnen namelijk het nul-emissie voertuig registreren op een 

zogenaamde ‘white list’. Wanneer dit voertuig vervolgens de nul-emissie zone betreedt wordt 

de registratie van het kenteken niet opgenomen in de ANPR-database van de overheid aangezien 

uit de white list al blijkt dat dit voertuig voldoet. Daarmee bevordert geofencing de privacy van 

bestuurders van nul-emissie voertuigen.  

Door naast ANPR ook geofencing in te zetten is het dus mogelijk om toezicht en handhaving in te richten, 

alternatieve routes te adviseren aan vervuilende voertuigen en de privacy voor logistiek dienstverleners 

te vergroten. Indien geofencing breed gebruikt wordt in de logistieke sector en dit leidt tot minder 

overtredingen dan zou een gemeente kunnen overwegen om het ANPR-systeem op momenten uit te 

schakelen of door niet in alle gevallen direct over te gaan tot beboeting. Zodoende kan geofencing op 

een positieve wijze (zonder beboeting) bijdragen aan toezicht en handhaving van nul-emissie zones. 

 

Een belangrijke constatering bij deze inrichting van toezicht en handhaving is dat de geografische 

kenmerken per gemeente (zoals aantal inwoners, ligging, omvang nul-emissie zone) geen invloed hebben 

op de inrichting van toezicht en handhaving. Het ANPR-systeem, eventueel aangevuld met geofencing, 

vormt in alle situaties de meest geschikte inrichting voor toezicht en handhaving 

6.2 Omvang van de nul-emissie zone 

In het reguliere scenario (paragraaf 6.1) is uitgegaan van een middelgrote nul-emissie zone die het 

stadscentrum en de omliggende wijken beslaat. Immers motiveert een middelgrote zone logistieke 

dienstverleners om nul-emissie voertuigen te hanteren (in tegenstelling tot een kleine zone) en wordt 

tegelijkertijd voorkomen dat de actieradius van nul-emissie voertuigen te beperkt is (in tegenstelling 

tot grote zones). Gemeenten kunnen echter besluiten om een grotere of kleinere nul-emissie zone in te 

stellen.  

 

In paragraaf 6.1 is geconcludeerd dat de geografische kenmerken van de betreffende gemeente geen 

impact hebben op de inrichting van toezicht en handhaving van de nul-emissie zone. Echter kan de 

omvang van de nul-emissie zone wel een impact hebben op de benodigde organisatorische capaciteit en 

financiële middelen vanuit de gemeente om toezicht en handhaving in te richten. Zo is de omvang van 

de nul-emissie zone in de meeste situaties bepalend voor het aantal toegangspunten tot de nul-emissie 

zone die uitgerust dienen te worden met ANPR-camera’s ten behoeve van toezicht en handhaving.  

 

De impact van de omvang voor de nul-emissie zone lichten we toe aan de hand van het voorbeeld in 

Figuur 5. Voor dit voorbeeld gaan we uit van een versimpelde grid-wegenstructuur binnen de bebouwde 

kom, met in alle windrichtingen een verbindingsweg naar de ringweg om de stad. Uit dit voorbeeld volgt 

dat het instellen van een relatief kleine nul-emissie zone die zich beperkt tot het stadscentrum en enkele 
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omliggende wijken 15 toegangswegen met ANPR-camera’s dienen te worden uitgerust. Wanneer de nul-

emissie zone wordt vergroot tot het merendeel van de bebouwde kom dan neemt het aantal 

toegangswegen in het voorbeeld toe tot 24. Wanneer de zone nog verder wordt vergroot zodat deze de 

gehele stad beslaat reduceert het aantal toegangswegen drastisch tot slechts de 4 verbindingswegen. 

 

 
 

 

Uiteraard gaat dit voorbeeld uit van een sterk vereenvoudigde wegstructuur. Echter zal een dergelijke 

relatie tussen omvang van de nul-emissie zone en het aantal benodigde ANPR-camera’s voor veel 

gemeenten gelden. Daarmee zal de omvang van de nul-emissie zone voor veel gemeenten dan ook mede 

bepalend zijn voor de benodigde financiële middelen en organisatorische inspanning vanuit de 

gemeente. 

6.3 Aanwezigheid van een milieuzone 

Naast de omvang van de nul-emissie zone (paragraaf 6.2) kan ook de aanwezigheid van een bestaande 

milieuzone een grote impact hebben op de inspanning die gemeenten moeten verrichten om toezicht en 

handhaving vorm te geven. Aangezien de huidige milieuzones in de meeste gevallen ook worden 

gehandhaafd middels een ANPR-systeem, kunnen gemeenten die reeds over een milieuzone beschikken 

mogelijk hetzelfde ANPR-systeem gebruiken om te handhaven op de nul-emissie zone. Wanneer de nul-

emissie zone exact dezelfde omvang krijgt als de huidige milieuzone dan kan zelfs het verplaatsen van 

de ANPR-camera’s niet aan de orde zijn. In een situatie waarin een gemeente bij de invoering van de 

nul-emissie zone voortbouwt op de huidige ANPR-camera’s reduceert de benodigde inspanning om 

toezicht en handhaving vorm te geven sterk. 

6.4 Hybride voertuigen 

In paragraaf 2.1.2 is geïntroduceerd dat de introductie van hybride bestel- en vrachtauto’s een 

ontwikkeling is die zich waarschijnlijk de komende jaren gaat voordoen. In aanloop naar 2025 wordt de 

discussie gevoerd of hybride voertuigen onder de definitie van nul-emissie voertuigen vallen, al dan niet 

voor een tijdelijke periode om de overgang naar nul-emissie voertuigen te stimuleren. Voorwaarde is 

dat bij hybride voertuigen wel gehandhaafd moet kunnen worden dat het voertuig ook emissieloos wordt 

aangedreven wanneer het zich in de nul-emissie zone bevindt. Wanneer een ANPR-systeem wordt ingezet 

voor toezicht en handhaving van een nul-emissie zone dan kan dit systeem niet registeren of een hybride 

voertuig bij het binnenrijden van de zone daadwerkelijk is overgeschakeld op een emissieloze 

aandrijving (zie ook hoofdstuk 4). Daarom verkennen we in deze paragraaf de mogelijkheden om 

geofencing in te zetten voor de handhaving van hybride voertuigen. 

Figuur 5: Impact omvang nul-emissie zone voor benodigde inrichting toezicht en handhaving 
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6.4.1 Aanwezigheid en toelating van hybride voertuigen vanaf 2025 

Voordat we in de volgende paragraaf de mogelijkheden verkennen voor de inrichting van toezicht en 

handhaving van hybride voertuigen is het relevant om eerst in beeld te brengen welke noodzaak er is 

om hier op in te zetten. Twee aspecten zijn hierbij van belang: 

• Het aantal hybride bestel- en vrachtwagens dat vanaf 2025 over de Nederlandse wegen rijdt; 

• Het besluit of hybride voertuigen toegelaten worden tot de nul-emissie zones. 

De mate waarin hybride voertuigen in 2025 in Nederland voorkomen hangt af van een aantal factoren. 

Ten eerste, de technologische ontwikkeling van hybride bestel- en vrachtauto’s die de komende jaren 

in de automotive sector plaatsvindt, mede ten opzichte van vervuilende en volledig emissieloze 

voertuigen. Daarnaast speelt uiteraard het kostenaspect voor aanschaf, gebruik en onderhoud van 

hybride voertuigen een rol, evenals het gemak (actieradius en de beschikbaarheid van oplaadpunten). 

Tot slot worden hybride voertuigen aantrekkelijker voor een logistieke dienstverlener indien deze 

voertuigen ook worden toegelaten tot de nul-emissie zones. Momenteel is de inschatting dat 

bovengenoemde ontwikkelingen leiden tot een brede introductie van hybride bestelbussen in 2025, mits 

deze voertuigen ook zijn toegelaten tot de nul-emissie zone. De markt voor vrachtwagens neigt ook naar 

een hybride variant, in afwachting van de brede introductie van volledig elektrische vrachtwagens20.  

 

Ten aanzien van het toelatingsbeleid van hybride voertuigen voeren Rijk en gemeenten zoals gezegd in 

aanloop naar 2025 de discussie of deze voertuigen worden toegestaan in nul-emissie zones. Het huidige 

uitgangspunt is dat hybride voertuigen alleen worden toegelaten indien er op gehandhaafd kan worden 

dat het hybride voertuig binnen de nul-emissie zone ook daadwerkelijk emissieloos rijdt. Daarmee is de 

vraag of handhaving van hybride voertuigen mogelijk voor een belangrijk deel bepalend voor de mate 

waarin hybride voertuigen vanaf 2025 voorkomen in Nederland. De mogelijke inrichting van toezicht en 

handhaving in het scenario dat hybride voertuigen vanaf 2025 breder geïntroduceerd zijn en toegelaten 

zijn tot de nul-emissie zones staat nader uitgewerkt in de volgende paragraaf.  

 

Aanvullend op bovenstaand scenario zijn twee andere scenario’s denkbaar:  

• Indien besloten wordt hybride voertuigen niet toe te laten tot de nul-emissie zones dan dienen 

hybride voertuigen net als andere vervuilende voertuigen geweerd te worden uit de nul-emissie 

zones en volstaat de wijze van toezicht en handhaving in het reguliere scenario (paragraaf 6.1). 

• Indien hybride voertuigen niet of nauwelijks voorkomen in Nederland dan is er geen urgentie om 

hier actief op te handhaven. Voor zover dit toch wenselijk is kan eventueel steekproefsgewijs 

door boa’s worden gehandhaafd. 

6.4.2 Handhaving van hybride voertuigen middels geofencing 

In deze paragraaf verkennen we de mogelijkheden om geofencing in te zetten om te kunnen handhaven 

dat hybride voertuigen ook daadwerkelijk emissieloos de nul-emissie zone in rijden. Naast geofencing 

zijn in dit onderzoek geen andere geschikte vormen voor toezicht en handhaving van hybride voertuigen 

geïdentificeerd. Immers wordt bij andere denkbare vormen van toezicht en handhaving een inspanning 

verwacht van de logistiek dienstverlener om aan te tonen dat toegang tot de nul-emissie zone 

 
20 Overigens is het reëel om te verwachten dat de meeste hybride vrachtwagens die in aanloop naar 2025 geïntroduceerd worden 

de relatief schone EURO-VI verbrandingsmotoren bevatten. Deze motoren worden in het kader van de overgangsregeling tot 2030 

toegelaten tot de nul-emissie zone (paragraaf 2.1.4). Voor deze EURO-VI hybride voertuigen speelt het vraagstuk over toezicht en 

handhaving dus pas vanaf 2030. 
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gerechtvaardigd is. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval bij het benutten van een tachograafkaart of het 

uitlezen van de OBD-poort21.  

 

In 2018 heeft een pilot plaatsgevonden waarbij de gemeente Rotterdam, in samenwerking met BMW, 

een app ontwikkelde die bestuurders van plug-in hybride voertuigen door geofencing er aan herinnert 

dat men de nul-emissiezone in rijdt en dient over te schakelen op elektrisch rijden22. Deze pilot biedt 

een aanknopingspunt om geofencing in de toekomst in te kunnen zetten om bestuurders te informeren 

om te schakelen naar emissieloze aandrijving. Om deze functionaliteit echter ook in te kunnen zetten 

om te handhaven dat hybride voertuigen met een emissieloze aandrijving in de nul-emissie zone rijden, 

zou het noodzakelijk zijn dat het voertuig binnen de zone continu data deelt met de handhaver over de 

locatie en de wijze van aandrijving. Alhoewel dit mogelijk te organiseren is met tussenkomst van trusted 

third parties (zie paragraaf 3.4) waardoor de handhaver (overheid) alleen die data krijgt die nodig is om 

overtreders te sanctioneren, is het zeer de vraag of deze wijze van handhaven juridisch haalbaar en 

wenselijk is. Het continu delen van data met de overheid staat namelijk op gespannen voet met het 

zoveel mogelijk borgen van de privacy van bestuurders.  

 

In een vervolg op de pilot in Rotterdam wordt een variant getest waarbij de software van het voertuig 

bij het passeren van de geofence via het motormanagement van de auto automatisch overschakelt op 

elektrische aandrijving. Naast BMW werken ook andere fabrikanten zoals Volvo23 aan deze ontwikkeling. 

Indien het technisch mogelijk blijkt om door geofencing zonder tussenkomst van de bestuurder de 

aandrijving om te schakelen, dan kan door het toepassen van deze functionaliteit worden geborgd dat 

hybride voertuigen altijd emissieloos in de nul-emissie zone rijden. Naast de vraag of dit vanaf 2025 

technisch mogelijk is spelen ook bij deze variant nog een aantal uitdagingen. Zo is het de vraag of alle 

hybride voertuigen vanaf 2025 vanuit de fabrikant zijn uitgerust met deze functionaliteit of dat een 

retrofit oplossing beschikbaar is. Ook kan deze dwingende variant leiden tot praktische problemen, denk 

aan de situatie dat de accu van het hybride voertuig onvoldoende is opgeladen en het voertuig daardoor 

tot stilstand komt binnen de zone. 

 

Uit het bovenstaande kunnen we concluderen dat het toepassen van op geofencing gebaseerde 

oplossingen voor toezicht en handhaving van hybride voertuigen in nul-emissie zones geen kant en klare 

oplossing biedt, ongeacht of de voorkeur uitgaat naar de variant met of zonder tussenkomst van de 

bestuurder. Zowel juridisch als technisch is het de vraag of handhaving middels geofencing mogelijk en 

wenselijk is. Indien het verplicht stellen van enige vorm van geofencing onwenselijk of (juridisch) 

onmogelijk is, dan is het inzetten van boa’s voor steekproefsgewijze controles een alternatief. Daaraan 

kleven echter ook enkele nadelen, zoals vermeld in hoofdstuk 4. Tot slot speelt ook nog de vraag in 

hoeverre de noodzaak bestaat om op dit type voertuigen te kunnen handhaven vanaf 2025 of 2030 (zie 

de andere scenario’s in paragraaf 6.4.1). 

 
21 Middels de OBD-poort kan toegang worden verkregen tot de software van het voertuig. OBD staat voor On Board Diagnostics. 
22 https://www.press.bmwgroup.com/netherlands/article/detail/T0284370NL/bmw-group-en-gemeente-rotterdam-starten-
electric-city-drive-project?language=nl 
23 https://www.volvogroup.com/en-en/news/2019/mar/transforming-the-cities.html 
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7 Conclusie en aanbevelingen 

7.1 Conclusie 

In dit onderzoek is een verkenning uitgevoerd naar de mogelijke vormen voor de inrichting van toezicht 

en handhaving van nul-emissie zones. Uit de toepassing van de wegingscriteria op de verschillende 

vormen van toezicht en handhaving (hoofdstuk 4) blijkt de voorkeur uit te gaan naar het ANPR-systeem. 

Zo heeft dit systeem een hoge pakkans, kan het zowel detecteren als sanctioneren, heeft het geen 

verkeer remmend effect op de grote vervoersstromen en is de impact voor vervoerders en gemeenten 

relatief laag. Tevens zijn met de toepassing van een ANPR-systeem inmiddels veel leerervaringen 

opgedaan voor toezicht en handhaving bij de milieuzones. Het borgen van (de perceptie van) privacy 

blijft echter een kritisch aspect van het ANPR-systeem. Op dit aspect scoren de andere vormen beter.  

 

Geofencing leent zich momenteel niet als zelfstandige vorm van toezicht en handhaving maar kan 

aanvullend op het ANPR-systeem worden ingezet voor aanvullende functionaliteiten, bijvoorbeeld om 

bestuurders van vervuilende voertuigen tijdig te waarschuwen voor de naderende nul-emissie zone en 

een alternatieve route aan te bieden, of als aanvullende borging van het privacy aspect voor emissieloze 

voertuigen (paragraaf 6.1). De inzet van boa’s of pollers lenen zich in beginsel niet voor toezicht en 

handhaving van nul-emissie zones. 

 

In dit rapport is geconstateerd dat gemeenten in algemene zin streven naar een vorm van toezicht en 

handhaving met een zo hoog mogelijke pakkans (paragraaf 4.1). Het ANPR-systeem geeft hier invulling 

aan waardoor het aspect pakkans geen variabele is voor de te hanteren vorm van toezicht en handhaving 

per specifieke situatie. Ook is geconstateerd dat de geografische kenmerken per gemeente (zoals aantal 

inwoners, ligging, omvang nul-emissie zone) geen invloed hebben op de meest geschikte vorm van 

toezicht en handhaving (paragraaf 6.1). Het ANPR-systeem, eventueel aangevuld met geofencing, vormt 

hierdoor in alle situaties de meest geschikte inrichting voor toezicht en handhaving. 

 

Ten aanzien van de benodigde financiële middelen en organisatorische inspanning van gemeenten voor 

de implementatie van het ANPR-systeem vormen de omvang van de zone, en daarmee het benodigd 

aantal camera’s (paragraaf 6.2), en het gegeven of de gemeente momenteel wel of geen bestaande 

milieuzone handhaaft (paragraaf 6.3) de bepalende elementen. 

 

Een specifiek aandachtspunt is de inrichting van toezicht en handhaving van hybride bestel- en 

vrachtwagens. Het ANPR-systeem is namelijk niet in staat om vast te stellen of een voertuig bij het 

passeren van de zonegrens is overgeschakeld op emissieloze aandrijving. Aangezien de inschatting is dat 

hybride voertuigen vanaf 2025 breder geïntroduceerd zijn (paragraaf 6.4.1) en het uitgangspunt is dat 

hybride voertuigen worden toegelaten tot de nul-emissie zones mits hier op kan worden gehandhaafd 

(paragraaf 6.4.2), is de vraag actueel of handhaving van dit type voertuigen plaats kan vinden middels 

op geofencing gebaseerde toepassingen. In dit onderzoek is echter geconstateerd dat geofencing 

hiervoor geen kant en klare oplossing biedt (paragraaf 6.4.2). Zowel juridisch als technisch is het de 

vraag of handhaving middels geofencing mogelijk en wenselijk is, zie ook de aanbeveling voor nader 

onderzoek ten aanzien van dit punt. 

7.2 Aanbevelingen 

Deze paragraaf introduceert een aantal uitdagingen en daaruit volgende aanbevelingen ten aanzien van 

toezicht en handhaving van nul-emissie zones middels een ANPR-systeem en geofencing. 
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Borging van privacy en security 

Zoals in de conclusie staat vermeld vormt de mate waarin privacy en security bij ANPR-systemen (naar 

de perceptie van de maatschappij) zijn geborgd een kritisch aspect van deze vorm van toezicht en 

handhaving. Aangezien met de huidige technologische ontwikkelingen de privacy steeds verder onder 

druk lijkt te staan, komt dit aspect als gevolg daarvan steeds meer onder een vergrootglas te liggen. Het 

is daarom essentieel om zeer zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. Denk hierbij aan het zo 

beperkt mogelijk vastleggen van persoonsgegevens, de beveiliging van deze informatie en het zo snel 

mogelijk verwijderen van niet noodzakelijke gegevens. Het verdient aanbeveling om kennis en expertise 

op het gebied van privacy en security zo te organiseren dat gemeenten niet ieder voor zich ‘het wiel 

opnieuw hoeven uit te vinden’ en gezamenlijk gewerkt wordt aan vergroten en delen van kennis.  

Bovendien kan het ministerie samen met de gemeenten verkennen wat de mogelijkheden en 

randvoorwaarden zijn om met minder ANPR-camera’s te volstaan en zo de privacy-impact te verkleinen. 

Bijvoorbeeld omdat in de tijd steeds meer voertuigen zijn aangesloten op de logistieke dataketen, en 

dus op een andere wijze reeds gedetecteerd worden. 

 

Handhaving van hybride voertuigen 

Zoals in de conclusie en in paragraaf 6.4.1 vermeld lijkt een brede introductie van hybride- bestel en 

vrachtauto’s in 2025 mede afhankelijk van de vraag of gehandhaafd kan worden of dit type voertuigen 

bij het passeren van de zonegrens overgeschakeld is op emissieloze aandrijving. Geofencing lijkt de 

meest geschikte vorm van toezicht en handhaving om hier invulling aan te kunnen geven.  Echter is in 

dit onderzoek geconstateerd dat geofencing hiervoor ook geen kant en klare oplossing biedt (paragraaf 

6.4.2). Zowel juridisch als technisch is het de vraag of handhaving middels geofencing mogelijk en 

wenselijk is. De aanbeveling is daarom om nader onderzoek te doen naar de juridische en technische 

mogelijkheden om geofencing in te zetten voor toezicht en handhaving van hybride voertuigen bij nul-

emissie zones. 

 

Kentekens van buitenlandse vervoerders 

Een nadeel van toezicht en handhaving middels een ANPR-systeem is dat het niet mogelijk is om te 

handhaven op buitenlandse kentekens. Doordat Nederland momenteel nog geen afspraken heeft met 

andere (Europese) landen over uitwisseling van voertuiggegevens, kan het ANPR-systeem bij een 

buitenlands kenteken niet vaststellen of het voertuig emissievrij is. Dit probleem doet zich momenteel 

voor bij toezicht en handhaving van milieuzones en manifesteert zich voornamelijk in de steden in de 

grensregio’s, aangezien in deze regio’s relatief veel buitenlandse voertuigen rijden. Om buitenlandse 

voertuigen momenteel te kunnen handhaven dienen gemeenten aanvullend aan het ANPR-systeem ook 

boa’s in te zetten om buitenlandse voertuigen die in overtreding zijn staande te kunnen houden. Het 

ministerie spant zich in om afspraken over de uitwisseling van voertuiggegevens te maken met in ieder 

geval België en Duitsland, aangezien deze landen de grootste stroom buitenlandse voertuigen in 

Nederland vertegenwoordigen. De verwachting is dat in de loop van volgend jaar voor Belgische 

voertuigen gegevensuitwisseling automatisch kan plaatsvinden. De Duitse autoriteiten willen vanwege  

privacyregelgeving de benodigde gegevens niet uitwisselen vóórdat een overtreding is vastgesteld24. Het 

ministerie wordt aanbevolen om in te zetten op een Europese aanpak voor geautomatiseerde 

gegevensuitwisseling met alle landen van de Europese Unie aangezien dit aspect een bedreiging vormt 

voor de uitvoerbaarheid van nul-emissie zones in de grensregio’s. 

 

Voertuigdata delen met de logistieke dataketen 

Het gebruik van geofencing biedt een duidelijke meerwaarde voor toezicht en handhaving van nul-

emissie zones en is vanuit technisch oogpunt voor verschillende andere toepassingen een bewezen 

 
24 Kamerbrief ‘Harmonisatie milieuzones’, S. van Veldhoven – Van der Meer, 11 november 2019 
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instrument. De implementatiegraad is momenteel echter nog gering. Om de meerwaarde van geofencing 

maximaal te kunnen benutten is het van belang dat veel logistieke dienstverleners deelnemen aan het 

delen van data in de keten. In potentie biedt het aansluiten bij de logistieke dataketen veel meerwaarde 

voor logistiek dienstverleners, denk naast de adviezen ten aanzien van nul-emissie zones aan andere 

functionaliteiten zoals route advies op maat, inzicht in laad en losplaatsen of laadinfrastructuur, 

prioritering bij slimme verkeerslichten, etc. De aanbeveling is om het initiatief Talking Logistics (zie 

paragraaf 3.4) in te zetten om een versnelling te realiseren in het aantal voertuigen dat verbonden is 

met de logistieke dataketen. 

 

Delen van leerervaringen en krachten bundelen 

Zoals aangekondigd bij de uitdaging over privacy en security heeft een aantal gemeenten inmiddels veel 

leerervaringen opgedaan met toezicht en handhaving van milieuzones middels een ANPR-systeem. 

Vanwege de gelijkenissen tussen toezicht en handhaving van milieuzones en nul-emissie zones (zie 

paragraaf 2.2) is het nuttig wanneer een kennisuitwisseling tussen gemeenten gefaciliteerd wordt 

waardoor gemeenten met weinig tot geen ervaring met deze handhavingsvorm, gebruik kunnen maken 

van de leerervaringen van andere gemeenten. Hiermee kan de drempel voor kleinere en middelgrote 

gemeenten worden verlaagd om een nul-emissie zone in te stellen om invulling te geven aan de 

klimaatambities. Daarnaast wordt de drempel mogelijk verder verkleind wanneer een verdere 

krachtenbundeling wordt gefaciliteerd. Denk hierbij aan het beschikbaar stellen van een generiek 

programma van eisen op basis waarvan gemeenten een ANPR-systeem kunnen inkopen, en nadere 

ondersteuning in het doorlopen van het inkoopproces. 

 

Eén centraal ontheffingenloket 

Om het draagvlak voor nul-emissie zones te bevorderen is de aanbeveling om bij de uitwerking van deze 

zones zoveel mogelijk aspecten landelijk te uniformeren, om zo de logistieke dienstverleners zoveel 

mogelijk te ontlasten. Een belangrijk aspect hierbij is de inrichting van één centraal online 

ontheffingenloket. Bij dit loket kunnen logistieke dienstverleners via één kanaal ontheffingen aanvragen 

en verleende ontheffingen inzien voor alle gemeenten die nul-emissie zones hanteren. Ongeacht of het 

beleid ten aanzien van ontheffingen landelijk geüniformeerd wordt of per gemeente wordt vastgesteld, 

kan één centraal ontheffingenloket het aanvragen van ontheffingen voor logistieke dienstverleners 

vereenvoudigen. Hiervoor dient een partij te worden aangesteld die de ontwikkeling en het beheer van 

dit ontheffingenloket op zich neemt. 
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8 Bijlagen 

8.1 Bijlage A – Mogelijke vervolgstappen voor gemeenten 

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de implementatie van de nul-emissie zone, inclusief de uitrol 

van toezicht en handhaving. Uit dit rapport volgt dat gemeenten de komende jaren een aantal stappen 

dienen te doorlopen om vanaf 2025 gesteld te staan voor de toezicht en handhaving van de nul-emissie 

zones. Onderstaande planning geeft op hoofdlijnen een indicatie van deze stappen inclusief 

doorlooptijden. Het uitgangspunt bij deze planning is dat de gemeente momenteel nog niet beschikt 

over een milieuzone. Wanneer dit wel het geval is zijn de doorlooptijden mogelijk aanzienlijk korter. 

 

8.2 Bijlage B – Literatuurlijst 

Voor de bureaustudie is onder andere de volgende documentatie gebruikt: 

 

• Kamerbrief ‘Harmonisatie milieuzones’, S. van Veldhoven – Van der Meer, 11 november 2019 

• Kamerbrief ‘Contouren harmonisatie milieuzones’, S. van Veldhoven – Van der Meer, 29 juni 2018 

• Het Klimaatakkoord, 2019 

• Green Deal Zero Emission Stadslogistiek, 2014 

• Convenant: Stimulering schone vrachtauto’s en milieuzonering’, 2006  

• De inzet van kentekencamera handhaving voor toegangsbeleid, Zero Emission Stadslogistiek, 

2018 

• Kentekencamera-handhaving van toegangsbeleid, Zero emissie stadslogistiek, Topsector 

Logistiek, Connekt, 2017 

• Beleidskader digitale handhaving geslotenverklaringen en voetgangersgebieden Auteur: Parket 

CVOM, afdeling Beleid en Strategie, 2018 
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8.3 Bijlage C – Gevoerde gesprekken 

De gesprekken zijn gevoerd met de volgende personen: 

 

• Dhr. E. Regterschot    Gemeente Amsterdam 

• Dhr. J. Albrechts     Gemeente Rotterdam 

• Dhr. L. Verhoek     Gemeente Rotterdam 

• Mevr. F. van den Broek    Gemeente Maastricht 

• Dhr. A. Meijles     Gemeente Utrecht 

• Dhr. R. Motshagen    Gemeente Den Haag 

• Mevr. R. Dekker     Gemeente Den Haag 

• Dhr. R. Kervezee     Gemeente Alphen aan den Rijn 

• Dhr. R. de Jong     Gemeente Alphen aan den Rijn 

• Dhr. R. Aarse     TLN 

• Mevr. A. Nelck     TLN 

• Dhr. P. van Schaijk    evofenedex 

• Dhr. W. de Geus     RAI vereniging 

• Dhr. H. Quak     TNO 

• Mevr. I. Kemp     Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

• Dhr. K. Sanders     Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

• Dhr. P. Swaak     Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

• Dhr. V. Habers     Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

 


