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Onderwerp 

Afdoening motie: ‘Realiseer pakketkluizen, pick-up points en andere 

slimme logistieke oplossingen op de Binckhorst’ 

  

Uw raad heeft bij de bespreking van de Binckhorst op 10 juni 2021 de door het raadslid mevrouw 

Klokkenburg-Reedeker ingediende motie O.7 Realiseer pakketkluizen, pick-up points en andere 

slimme logistieke oplossingen op de Binckhorst’ (RIS309147) aangenomen. Hierbij informeert het 

college de raad over de afdoening van de motie: 

 

De motie luidt als volgt: 

 

Constaterende, dat: 

• er, mede door de coronapandemie, steeds meer pakketten worden bezorgd en de verwachting is 

dat dit aantal alleen maar verder zal toenemen1; 

 

Overwegende, dat: 

• in Den Haag de komende jaren veel nieuwe woontorens en andere woningen zullen verrijzen, 

onder andere op de Binckhorst en in het CID; 

• de bezorging van deze toegenomen hoeveelheid pakketten kan zorgen voor gefrustreerde 

bezorgers en bewoners door overlast van (fout) geparkeerde busjes; 

• pakketkluizen waarbij bewoners hun pakket op een voor hen geschikt moment uit een kluis 

kunnen halen of multifunctionele pick-up points efficiënte oplossingen kunnen zijn; 

• TLN aandringt op slimme logistieke oplossingen om goederenvervoer te faciliteren; 

 

Verzoekt het college: 

• te onderzoeken hoe dergelijke slimme logistieke oplossingen ingepast kunnen worden op de 

Binckhorst en de raad hierover te informeren, 

 

 

 

 

 

 
1 PostNL ziet winst stijgen met 190% door meer pakketvervoer | NT 
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Het college geeft op de volgende manier antwoord op deze uitspraak van de raad: 

 

Bij de reservering- en planaanvragen van hoogbouwontwikkelingen in de Binckhorst worden nu al 

opstelplekken voor bezorgverkeer, bevoorrading en logistiek en inpandige voorzieningen voor het 

ontvangen van post, pakketjes, (vers-)leveranties en dergelijke gevraagd. In de omgevingstafel 

Binckhorst is dit een voorwaarde voor vergunningverlening. Ook in de ontwikkelgebieden in het CID is 

dat in de NvU’s, PUK’s en gebiedsvisies als uitgangspunt opgenomen. In de hoogbouwnota Eyeline 

Skyline wordt nu gevraagd de overgangszone en ruimte voor expedities vorm te geven en in de 

komende evaluatie en herziening zullen ook de inpandige voorwaarden concreter worden opgenomen.  

Slimme stadslogistiek is verder opgenomen als separate maatregel binnen het programma No-regret in 

de Binckhorst. De raad wordt twee keer per jaar via de voortgangsrapportage over het programma No-

regret geïnformeerd. 

 

Het College beschouwt de motie hiermee als afgedaan. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

Ilma Merx Jan van Zanen 

 
 


