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WIE ZIJN WE?
Het project Zero Emissie Transport gaat met deze opgave aan de slag. 
Binnen het platform Zeeland Connect opereren overheid, bedrijfsleven 
en HZ University gezamenlijk op het gebied van Zero Emissie Transport. 
Het project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds 
voor Regionale Ontwikkeling, het Rijk en de Provincie Zeeland, in het kader 
van OPZuid. 

WAT DOEN WE?
We bouwen aan een ‘Innovation Community Zero Emissie Transport’ dat 
het innovatiesysteem in Zeeland versterkt. Dat doen we door:

• het bieden van objectieve informatie over ontwikkelingen in 
technologie in voertuigen (o.a. batterijen, waterstof), markt/prijzen, 
laad- en tankinfrastructuur en logistieke (proces)innovaties in 
Nederland en Europa. 

• een platform te realiseren voor open innovatie voor logistieke 
procesinnovaties om Zero Emissie in de bedrijfsvoering te integreren. 

• een gezamenlijke roadmap te ontwikkelen voor laad- en 
tankinfrastructuur voor Zeeland. 

WAT WILLEN WE BEREIKEN?
De ambitie van de innovatie community is om de logistieke MKB-ers in 
Zeeland te sensibiliseren en te ondersteunen bij starten en uitwerken van 
Zero Emissie Transport. 

HOE GAAN WE DAT DOEN? 
In de aanpak worden tussen de 200 tot 300 bedrijven in Zeeland met eigen 
bestel- en vrachtvoertuigen benaderd. De verwachting is dat 80 tot 100 
bedrijven gaan proefrijden met elektrische voertuigen, dat 40 bedrijven 
interesse hebben in een analyse met de tool; en dat minimaal 15 bedrijven 
daarna aan de slag gaan met procesinnovaties om Zero-Emissie ook te 
kunnen gaan invoeren. De komende jaren zal deze groep met bedrijven 
doorgroeien. Daarnaast ontwikkelen we in samenwerking met Scalda een 
opleiding en bijbehorende leermaterialen.

Ook voor ondernemers in Zeeland komt de klimaatopgave snel 
dichterbij: de sector mobiliteit in Zeeland moet in 2030 al een 
reductie van 49% CO2 uitstoot hebben gerealiseerd. Met een 
vervangingstermijn van 7 jaar zullen bedrijven in 2023 stap voor 
stap een deel van hun vloot moeten vervangen. Het betreft 
een complexe opgave omdat technologie, overheidsbeleid en 
markt voor zero emissie oplossingen continu in beweging zijn. 
Daarnaast is ook procesinnovatie in logistieke processen nodig, 
omdat zero emissie voertuigen niet 1-op-1 passen in de huidige 
logistieke operaties van bedrijven.
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