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1. Inleiding 

Mijn reactie op het advies van de RLI komt er in het kort op neer, dat: 

- Het advies niet ingaat op de gestelde vraag; 

- Een niet wetenschappelijk onderbouwd antwoord geeft op een andere vraag; 

- Dat een aantal relevante zaken kennelijk te taboe zijn om te bespreken; 

- Dat de gegeven adviezen voor het merendeel zeer gratuit zijn en 

- Dat er geen aandacht is besteed aan de kansrijkheid of haalbaarheid van de adviezen. 

Mijn conclusie is dan ook dat ik het rapport grotendeels rijp acht voor de onderste bureaula. Als ik 

Raadscommissielid zou wezen, zou ik dat vervelend vinden. Ik vind het zelf ook vervelend dat een 

aantal bijdragen die ik heb geleverd aan het advies grotendeels ongebruikt zijn gebleven
1
, maar dat is 

niet de motivatie voor het schrijven van deze reactie. Als ik zou denken dat ook deze reactie in de 

bureaula zou verdwijnen, zou ik hem niet hebben geschreven. Ik hoop dat deze nabrander stof tot 

nadenken geeft en dat de discussie erover kan leiden tot een positief vervolg. 

In deze reactie ga ik in op de beantwoording van de vraagstelling door de Raad en behandel daarmee 

alle bovengenoemde kritiekpunten. 

 

2. Het advies gaat niet in op de gestelde vraag 

De Raad heeft (na overleg met diverse gremia) zichzelf de vraag gesteld: ‘Wat moet de overheid doen 

om de logistieke sector zelf en de sector als enabler voor de topsectoren hightech, chemie en 

agrofood in 2040 optimaal te laten functioneren’ (RLI rapport pag 9) 

In deze vraagstelling komt de noodzaak van de integratie optimaal functioneren van het begrip 

duurzaamheid niet expliciet voor. Maar ik begrijp die toespitsing, ook gezien de functie van de Raad. 

Naar mijn mening vergt de beantwoording van deze probleemstelling (met en zonder 

duurzaamheidscomponent) minimaal de een analyse van de kracht en de functie van de logistieke 

sector in Nederland. In hoofdstuk 2.2. van het advies van RLI wordt een beschrijving gegeven van het 

huidige topsectorenbeleid en er wordt ingezoomd op de sector logistiek, echter zonder enige 
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kritische kanttekening, zoals die zeker op zijn plaats zou zijn geweest.
2
 Mijn conclusie is, dat dit niet 

gebeurd is en dat volstaan is met een obligate opsomming van het beleid in Nederland en de 

omringende landen, en dat er kennelijk een aantal relevante zaken zijn die te taboe zijn om te 

bespreken. Dat de rendementen, het innovatievermogen en de groeikracht van de Nederlandse 

logistieke sector ernstig achterlopen t.o.v. die van bv. Duitsland en Denemarken wordt stelselmatig 

genegeerd en dat de (kennis en innovatie)subsidies in deze sector zijn bedoeld om nog een beetje 

mee te doen, maar kansloos zijn om de gestelde groeidoelen te realiseren, dat mag kennelijk niet 

worden gezegd. Er zijn nauwelijks nog logistieke bedrijven in Nederland die internationaal meetellen. 

De sector is voor een belangrijk deel verkocht aan het buitenland en bestaat grotendeels uit MKBers 

die het hoofd ternauwernood boven water kunnen houden
3
. 

In mijn eerder genoemde reactie op het TNO rapport (voetnoot 1) heb ik aangegeven dat een betere 

probleemstelling zou zijn geweest: ‘Op welke wijze kunnen de geformuleerde klimaatdoelen worden 

bereikt en wat zijn daarvan de consequenties voor de logistieke organisatie van een aantal relevante 

sectoren en voor de logistieke positie van Nederland?’. Deze aanpassingen in de probleemstelling had 

ik met name voorgesteld om aan te sluiten bij het energiedebat en het zou aardig zijn geweest als in 

dit Advies ook een aansluiting bij het recente Energieakkoord was aangegeven. De sector Transport 

en Logistiek dient immers een belangrijke bijdrage te leveren aan de nagestreefde CO2 

reductiedoelstelling. Weinig daarvan heb ik aangetroffen in het rapport (muv blz 94). Ik vind het 

trouwens vreemd dat een rapport dat gedateerd is juni 2013, pas in oktober wordt gepubliceerd. 

Heeft de tijd ondertussen stilgestaan? 

Noch mijn aanbeveling voor aanvullend onderzoek (had in de tijd best gekund), noch mijn 

aanbeveling voor een aangescherpte probleemstelling hebben weerklank gevonden. Jammer. 

3. Het advies geeft een niet wetenschappelijk onderbouwd antwoord (op een andere vraag)  

Veel van de aanbevelingen van het rapport zijn gebaseerd op de veronderstelling dat de circulaire 

economie, indien toegepast een nuttige bijdrage zou leveren, zowel aan duurzaamheids-

doelstellingen,  als aan de Nederlandse concurrentie positie. Dit is eigenlijk het antwoord op een 

andere vraag dan in de probleemstelling van het rapport geformuleerd en de relatie met logistiek en 

de logistieke sector is moeilijk aan te geven. 

In mijn eerdere commentaar op het TNO rapport over internalisering externe kosten had ik mijzelf de 

vragen gesteld: 

- Levert het rapport een goed antwoord op de gestelde onderzoeksvraag? 

- Is de beantwoording van deze onderzoeksvraag nuttig om het gestelde doel te bereiken? 

- Zijn de uitkomsten van het rapport geloofwaardig? 

- Is de gehanteerde methodiek logisch, goed onderbouwd en consistent? 
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- Wat is de relevantie van de uitkomsten van dit onderzoek voor de probleemstelling van de 

RLI bij het opstellen van het advies? 

Als ik deze vragen op het onderdeel Analyse zou loslaten, dan kom ik wel erg bedrogen uit. Per 

paragraaf wordt een deelvraag gesteld die voor alle paragrafen gezamenlijk niet de totale 

onderzoeksvraag afdekken. Zaken die onderbelicht blijven zijn: 

- de kracht van de logistieke sector zelf en daarmee de competitieve positie van Nederland; 

- de wisselwerking met andere sectoren: hoe afhankelijk zijn de sectoren wederzijds van 

elkaar; 

- het belang van de ontwikkeling van (hybride) netwerken, inclusief de mogelijkheden van 

onthaasting , transparantie en ketenaansturing; 

- de haalbaarheid van noodzakelijke gedragsveranderingen van de logistieke actoren; 

- de haalbaarheid van milieu beleid en CO2 doelstellingen in de logistieke sector; 

- de noodzaak naast het programma Lean and Green nog andere duurzaamheidsprogramma’s 

in te richten die specifiek zijn gericht op de logistieke sector; 

- de urgentie van de beleidswijziging of innovatie. Daarmee wordt ook de noodzaak van korte 

termijn maatregelen ter verbetering van de situatie in 2040 (sommige zaken hebben een 

lange adem nodig). 

De rapportering en de conclusies van het Analyse gedeelte (deel 2) komt meer over als een 

consultantsrapport met een hoog PR gehalte , dan als een resultaat van wetenschappelijke analyse. 

Zo is de titel van paragraaf 3.2.2. ‘Internalisering externe kosten heeft een positief effect op de 

Nederlandse welvaart’, niet onderbouwd door de tekst die er onder staat en volgens mij ook in strijd 

met de voorzichtige conclusies van het TNO rapport.  

Verder geldt dat bij het onderdeel Advies (deel 1)  er nauwelijks sprake is van enige relatie tussen het 

analysestuk en de beleidsaanbevelingen. Ook zijn de lessons learned uit het BCI rapport tav de 

effectiviteit van het overheidsbeleid op het gebied van de logistieke sector nauwelijks te herkennen 

in de aanbevelingen die worden gedaan. Daarmee is ook erg moeilijk te beoordelen of de 

voorgestelde maatregelen effectief zullen blijken. In het RLI rapport is  er trouwens nauwelijks 

aandacht besteed aan de kansrijkheid of haalbaarheid van de adviezen: ze wekken de indruk het 

resultaat te zijn van brainstormsessies met deskundigen of met Raadscommissieleden, maar hebben 

daarmee vaak een hoog ‘zou moeten, zou kunnen’ gehalte en komen daardoor voor het merendeel 

zeer gratuit over (‘ga van schakel naar integrale ketens’), of zijn een herhaling van zaken die al lang 

gemeengoed zijn (zoals het clusterdenken in de Rotterdamse haven).  Ook daarmee komt de 

haalbaarheid van de doelstellingen in de lucht te hangen (Peter van Laarhoven noemde dit terecht 

als een zwak punt van het advies: het is niet zaligmakend). 

Het centrale punt van het advies: het propageren van de circulaire economie, wordt nauwelijks 

gestaafd met onderzoeksresultaten, die vragen zouden kunnen beantwoorden als: 

- welk gedeelte van de goederenstromen is potentieel hiervoor geschikt: dit komt nu niet aan 

de orde, afgezien van wat specifiek opmerkingen voor de high tech agro en chemiesector, die 

gezamenlijk toch niet de hele economie afdekken; 

- wat is er logistiek aan de innovaties die hiervoor nodig zijn: de productinnovaties van DSM 

bijvoorbeeld zijn op zich zelf mooi en duurzaam, maar nauwelijks gerelateerd aan de 



logistieke sector; het recente rapport ‘Verdienen en Vergroenen’ van het PBL (2013) geeft 

ook nauwelijks relaties met de logistieke sector: ze pleiten voor een herijking en herdefinitie 

van het begrip topsector, dus of Logistiek daar blijvend bij zal blijven horen? ; 

Al met al is mijn conclusie over de relevantie en overtuigingskracht van dit advies van de RLI dus 

tamelijk negatief en is de kans groot dat het snel in de bureaula zal verdwijnen. Een gemiste kans. 


