VESDI
Vehicle Emission Shipment Data Interface project

Data-gedreven logistiek en data-gedreven beleid zijn gebaseerd op goede basisdata: basisdata van
zowel het voertuig, de zending als de energieprestatie gerelateerd aan transportactiviteiten. Goede
basisdata is voor iedereen van belang. In de directiekamer van de ondernemer, voor het besturen van
het bedrijf of om klanten te voorzien van goede informatie. Of voor het ontwikkelen van goed beleid,
het plannen van laadinfrastructuur, of voor het actuele inzicht in de stand van de economie.
Het Vehicle Emission Shipment Data Interface (VESDI)
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Vehicle Emission Shipment Data Interface project
Stap 1 Data input CBS
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of het nemen van verkeersmaatregelen. De uitvoeringsagenda Stadslogistiek (UAS) is een grote drijfveer
vanuit steden om meer data te ontsluiten voor:
• Inzicht in mobiliteit:
- aantal transportbewegingen
- rit- en routegegevens
- type voertuigen
• Inzicht in goederenstromen:
- herkomst en bestemming
• Hoe goed doen we dit:
- prestatie CO2
- brandstof/energie per zending, per voertuig,
per keten.
De bestaande databronnen waar het CBS gebruik
van kan maken geven een meer geaggregeerd beeld
van transport. In de huidige situatie kan nu al met de
nodige inspanning op aanvraag (en tegen betaling
van de extra kosten) meer detail per regio of stad
opgeleverd worden aan de overheden die daarom
vragen.
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