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Onderstaande raadsleden stellen de raad voor om in de vergadering van 15 maart 2021 een 
besluit te nemen over de ‘Inzet scanauto en invoeren kentekenparkeren”.   
  
De aanleiding is dat er door het voorstel voor het inzetten van scanauto’s en het invoeren van 
kentekenparkeren een verhoging van de parkeeropbrengsten wordt verwacht. Deze 
opbrengsten worden toegevoegd aan het bereikbaarheidsfonds. 
Door dit voorstel aan te nemen wordt er budget vrijgemaakt voor het uitvoeren van de ambities 
die in de accentnota fiets zijn opgenomen.  
 

Omdat we weten dat:  
 
- De parkeeropbrengsten door het inzetten van scanauto’s en het invoeren van 
kentekenparkeren zullen toenemen.  
- De extra opbrengsten van het inzetten van scanauto’s en het invoeren van kentekenparkeren 
worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve bereikbaarheid.   
- het budget voor de ambities van de accentnota fiets uit de bestemmingsreserve 
bereikbaarheid moeten komen 
- de middelen uit de bestemmingsreserve bereikbaarheid al voor andere doelen zijn 
gereserveerd en er daarmee op dit moment effectief geen budget is voor het realiseren van de 
ambities uit de accentnota fiets.    

Omdat we vinden dat:  
 
- de fiets mobiliteit in Arnhem een impuls nodig heeft zoals verwoord in de ambities van de 
accentnota fiets 
 
 



Daarom draagt de gemeenteraad het college op om: 
- de extra parkeeropbrengsten van het inzetten van de scanauto’s en het kentekenparkeren 
(conform het raadsvoorstel 600.000 euro per jaar) structureel in te zetten voor het realiseren 
van de ambities met betrekking tot fiets mobiliteit.  
- dit in de MJPB 2022 en verder structureel op te nemen. 
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