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Executive summary 
 
Het Europese ENCLOSE-Project (ENergy efficiency in City LOgistics Services for small and mid-
sized European Historic Towns) is nagenoeg afgerond. De laatste serie bijeenkomsten , bedoeld 
om lokaal het publieke bewustzijn verder te stimuleren en zo meer aandacht te krijgen voor de 
invoering van meer energie-efficiënte stedelijke logistieke oplossingen in de verschillende volger 
steden zijn aanstaande. De activiteiten in het kader van het ENCLOSE-project zijn zeer geschikt 
om lokaal een  passend en bruikbaar kader te mobiliseren gericht op  het ontwikkelen van een 
zogenaamde SULP  (duurzame stedelijke Logistiek plan).  
Tijdens het laatste jaar van de project hebben de partnersteden zich met name gefocust op de 
evaluaties van de projecten die zijn uitgevoerd in de volgersteden. Het resultaat van deze 
evaluatie is vertaald naar (1) concrete beleidsaanbevelingen en (2) suggesties voor de uitrol van 
de opgedane ervaringen in Europa.  
De SULP is ontworpen naar aanleiding van de opgedane ervaringen in dit project en deze zijn 
getoetst op haalbaarheid en de mogelijkheid om deze over te dragen. De voorgestelde  
maatregelen verbeteren de energie-efficiënte in relatie tot de stedelijke logistiek en zijn met 
name bedoeld voor kleine / middelgrote Europese historische steden.  
De SULP in een bruikbaar instrument voor beleidsmakers en logistieke stakeholders in deze 
steden. Het bevat een duidelijke definitie van energie-efficiëntie in relatie tot de 
duurzaamheidsambities die op hun beurt weer gekoppeld zijn aan maatregelen, indicatoren, 
criteria voor evaluatie, enz.  
De laatste ENCLOSE projectvergadering die april 2014 werd georganiseerd in Växjö (Zweden) is 
gebruikt om te discussiëren de diverse duurzame stedelijke Logistieke  plannen die zijn 
ontwikkeld door de  diverse voorloper- en volgersteden. Daags voor deze ENCLOSE-bijeenkomst  
organiseerde  het lokale Energie Agentschap voor Zuidoost-Zweden (Zweden), in samenwerking 
met alle ENCLOSE deelnemers een internationale workshop gericht op  "Duurzaam stadslogistiek 
beleid en maatregelen in kleine en middelgrote Europese steden". Verschillende Scandinavische 
steden bezochten de conferentie en het evenement was een  groot succes. Naast overheden 
waren ook  het Europees Milieuagentschap, de Chalmers University en het Zweedse National 
Road en het Transport Research Institute aanwezig tijdens de bijeenkomst. 
In de Nieuwsbrief meer informatie over diverse bijeenkomsten rondom het thema duurzame 
logistiek waaronder enkele internationale conferentie waar het ENCLOSE project is 
gepresenteerd. 
De laatste afsluitende  internationale conferentie van het ENCLOSE-project staat gepland voor 22 
oktober 2014 in Brussel. 
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