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De aanleiding is de opkomst van duurzame mobiliteit en de wens om in Arnhem te luchtkwaliteit
te verbeteren en (geluids-)overlast van brommers tegen te gaan.
Door dit voorstel aan te nemen wordt het college opgedragen om een subsidieregeling te
ontwikkelen om duurzame alternatieven voor vervuilende brommers en snorfietsen te
stimuleren.
Omdat we weten dat:
- Oude brommers met fossiele brandstofmotoren zeer vervuilend zijn en veel lawaai maken;
- De luchtkwaliteit in Arnhem verbeterd moet worden;
- Ook in het jaarverslag van Arnhem is geluidshinder een aandachtspunt;
- Fossiele tweewielers een grote bron van geluidsoverlast zijn;
- Het aantal beschikbare schone alternatieven toeneemt, zoals elektrische fietsen en scooters;
- Een alternatief nog niet aantrekkelijk en betaalbaar is voor iedereen;
- In Arnhem de afgelopen jaren al veel is ingezet op fietsen en duurzame mobiliteit;
- Dit bijdraagt aan de doelen van de Arnhemse luchtagenda.
Omdat we vinden dat:
- We nu aan de slag moeten om duurzame mobiliteit in Arnhem te stimuleren;
- Het tegengaan van slechte luchtkwaliteit en geluidsoverlast goed is voor iedereen;
- Een subsidieregeling een middel is om de omslag naar duurzame mobiliteit te stimuleren;
- Alle Arnhemmers mee moeten kunnen doen met de verduurzaming en energietransitie.
Daarom verzoekt de gemeenteraad het college om:
- Een subsidieregeling voor de aanschaf van elektrische scooters of elektrische fietsen te
ontwikkelen in ruil voor inleveren en sloop van een oude snor- en bromfietsen.
- De raad een voorstel voor invoering van de subsidieregeling aan te bieden voor Q4 2021,
waarin in ieder geval aandacht is voor de volgende aspecten:
1. De subsidie komt ten goede van bewoners die de subsidieregeling het hardst nodig
hebben

2. Voor de uitvoering worden afspraken gemaakt met de Arnhemse middenstand voor het
slopen van oude voertuigen en het leveren van nieuwe of tweedehands duurzame
alternatieven
- De subsidieregeling bij voorkeur te dekken vanuit het klimaatfonds en daarbij de vastgestelde
kaders te handhaven en met name ook te kijken naar andere overheden voor cofinanciering.
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