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Onderstaand raadslid stelt de raad voor om in de vergadering van 10 november een besluit te
nemen over het uitbreiden van de milieuzone.
Bij de begroting wordt aangegeven dat het college doorgaat met het verbeteren van de
luchtkwaliteit in de stad. Een van de mogelijk maatregelen daarvoor is het verminderen van het
doorgaande verkeer door de stad. Dit kan door maatregelen te nemen voor de milieuzone,
bijvoorbeeld door de milieuzone te laten beginnen op het Nijmeegse Plein, waardoor
vervuilende voertuigen uit de richting Nijmegen via de Pleijroute gestuurd worden. Daarnaast
kan er ook gekeken worden naar het terugdringen van sterk vervuilende voertuigen die nu nog
onbeperkt de milieuzone in mogen, zoals niet elektrische brommers en scooters, oudere
benzine auto’s met een flink hogere uitstoot.
Omdat we weten dat:
- In het centrum van Arnhem reeds een milieuzone geldt voor sterk vervuilende voertuigen die
op diesel rijden zoals vrachtauto's, personenauto's en bestelauto's.
- De luchtkwaliteit in de stad nog niet op het gewenste niveau is (WHO normen).
- Een deel van het autoverkeer slechts de stad passeert en er niet hoeft te zijn. Dit verkeer zou
ook buiten de stad om geleid kunnen worden.
- Er nog steeds sterk vervuilende scooters en brommers rondrijden
Omdat we vinden dat:
- Niet alleen Arnhemmers die in het centrum wonen of werken baat hebben bij (nog) schonere
lucht.
- De verbetering van de luchtkwaliteit in de stad sneller moet gaan
- Het uitbreiden van de milieuzone hieraan kan bijdragen

Daarom vraagt de gemeenteraad aan het college om:
- met een voorstel te komen om na de zomer van 2022 de milieuzone uit te breiden met als
doel de luchtkwaliteit sneller te verbeteren.
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