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Essentie / samenvatting: 

Op 8 maart 2023 ondertekent de Provincie Utrecht (hierna: de provincie) samen met de Hogeschool Utrecht, de 

gemeenten Amersfoort en Utrecht de intentieovereenkomst Logistiek Platform Utrecht (LPU). Met deze 

intentieovereenkomst spreken de partners af elkaar periodiek te ontmoeten met als doel de samenwerking in het 

logistieke werkveld te versterken. 

Inleiding: 

Met de groei van de regio Utrecht groeit ook de hoeveelheid logistiek verkeer dat in onze regio plaatsvindt voor 

(ver)bouw, verhuizen, bevoorrading, bezorging en afvalinzameling. Tegelijkertijd heeft de logistieke wereld te 

maken met vele veranderingen, denk bijvoorbeeld aan de energietransitie, zero emissie zones en 

vrachtwagenheffing.  

Om de regio leefbaar en bereikbaar te kunnen houden, werken wij aan slimme en duurzame logistiek (zie ook 

Statenbrief 82458C9E, 29 maart 2022). Dit kunnen we als provincie niet alleen. Daarom richten wij met de 

Hogeschool Utrecht, de gemeenten Amersfoort en Utrecht het Logistiek Platform Utrecht (LPU) op. Het LPU is een 

online en offline netwerk- en kennisplatform. Overheden, kennisinstellingen en logistieke bedrijven kunnen elkaar 

ontmoeten, informatie delen, kennis ontwikkelen en gemeenschappelijke thema’s bespreken. In het LPU kunnen de 

partners ervaringen, benodigde faciliteiten, regelgeving en kennis uitwisselen om de bijdrage van logistiek aan een 

bereikbare en duurzame regio te realiseren. Te denken valt aan thema’s zoals infrastructuur, digitalisering en 

human capital. Het platform is de verbindende schakel tussen de partijen in de logistieke sector in de provincie.  

Voor de samenwerking in het LPU wordt op 8 maart 2023 een intentieovereenkomst ondertekend. Met deze 

intentieovereenkomst spreken de partners af elkaar periodiek te ontmoeten met als doel de samenwerking in het 

logistieke werkveld te versterken. 

De intentieovereenkomst wordt ondertekend door de genoemde partners, omdat zij in samenspraak intenties 

hebben geformuleerd en deze wensen vast te leggen. Diverse stakeholders uit het logistieke werkveld, zoals 

belangenverenigingen en logistieke bedrijven, maken ook onderdeel uit van het LPU.  
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De vier partners samen hebben een plan van aanpak opgesteld om het platform verder te ontwikkelen en te 

ondersteunen met bijvoorbeeld communicatie en bijeenkomsten/conferenties. Voor de gezamenlijke financiering 

hiervan wordt gewerkt aan een Samenwerkingsovereenkomst. 

Vervolgprocedure / voortgang: 

Bij de ondertekening van de intentieovereenkomst door de vier partners gezamenlijk wordt ook een persbericht de 

gepubliceerd. Naar verwachting wordt in de loop van 2023 een Samenwerkingsovereenkomst opgesteld, hierover 

wordt u te zijner tijd opnieuw geïnformeerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

Voorzitter, Secretaris, 

mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 


