
 

 

  

 

 

Elk idee dat wordt ingediend voor de startbijdrage Zero Emissie Stadslogistiek moet aan een aantal 

randvoorwaarden voldoen. Ook beoordelen we elk idee aan de hand van een aantal criteria. 

 

RANDVOORWAARDEN 

- Alleen nieuwe ideeën kunnen worden ingediend. Je krijgt dus geen bijdrage voor bestaande 

afspraken, voertuigen of initiatieven. 

- De startbijdrage is alleen bedoeld voor zero-emissie oplossingen, dus geen hybride 

tussenoplossing(en). 

- Het gaat om concrete toepassing van een uitgewerkt idee, dus geen onderzoeken. 

- Er mag geen overlap zijn met bestaande provinciale of landelijke regelingen. 

- De bijdrage wordt uitgegeven aan uitvoeringskosten, dus niet aan eigen uren. 

- De winnaars krijgen een halfjaar de tijd om het project te realiseren, tussen 1 februari en 31 

juli 2022. In die periode vinden zowel de voorbereiding, de uitvoering als de evaluatie plaats. 

- Partijen geven achteraf inzicht in de realisatie en ervaringen. 

 

BEOORDELINGSCRITERIA 

Hoeveel CO2 bespaar je per euro die je uit de startbijdrage ontvangt? 

Hier geef je aan wat de totale begroting is, welke bijdrage je nodig hebt van de regio om de begroting 

rond te krijgen en hoeveel CO2 je gaat besparen met jouw idee.  

 

Reken daarbij met… 

• 0,163 kg per bespaarde fossiele autokilometer 

• 0,245 per bespaarde fossiele bestelbuskilometer 

• 0,592 kg per bespaarde fossiele vrachtwagenkilometer. 

 

In hoeverre is er sprake van samenwerking tussen verschillende lokale partijen? En is er bijvoorbeeld 

sprake van het slim bundelen van vervoersstromen? 

 

Het moet een nieuwe toepassing zijn, dus het aanbod moet niet al aanwezig zijn. Ook is het idee niet 

op andere manier al ondersteund (e-bestelauto, e- bakfiets). Het kan dus gaan om:  

o Bestaande oplossing in een nieuwe markt;  

o Nieuwe oplossing in een bestaande markt; of 

o Nieuwe oplossing in een nieuwe markt 



 

 

  

 

 

In hoeverre is er zicht op een sluitende businesscase? Beschrijft hier hoe het 

idee zichzelf kan financieren in de toekomst. 

 

Is het idee in de uitvoeringsperiode te realiseren? Zijn er risico’s voor de realisatie? Hoe overtuigend 

wordt de haalbaarheid onderbouwd? 


