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De Raad,
Gehoord de beraadslaging,

We weten dat:
In 2020 een milieuzone voor diesel bestelbusjes wordt ingevoerd;
Er een ambitie ligt voor een nul-emissiezone in de binnenstad 2025;
Er ambities zijn ten aanzien van een duurzame stadsdistributie (de aangenomen motie
ten aanzien van de milieuzone benoemd flankerend beleid voor emissievrije
stadsdistributie).
We vinden dat:
Er verschillende groepen in de stad actief bezig zijn met het opzetten van duurzame
binnenstad distributie;
Er afgelopen jaar een onderzoek is afgerond door de HAN (Hogeschool Arnhem
Nijmegen), in samenwerking met PBA (Platform Binnenstad Arnhem) en de gemeente,
naar de problematiek van binnenstad distributie en de mogelijkheden voor
verduurzaming daarvan;
Ondernemers geen/nauwelijks extra kosten ondervinden omdat de kostbare laste
kilometer opgeheven wordt door de kosten besparing van de grote leveranciers, die de
bundeling en fijnmazige distributie dekt;
Het lastig is om te veranderen en een (nog onbekend) alternatief te bieden voor een
stadsdistributiesysteem dat bekend is;
Verbeterde mogelijkheden voor verduurzaming van de Arnhemse stadsdistributie
(bundelen, laatste kilometers met kleine/elektrische/waterstof transporters) een enorme
impuls en vernieuwing en werkgelegenheid in Arnhem zullen geven;
Er veel hinder wordt ondervonden bij binnenstadbewoners, -gebruikers en ondernemers
van de vele vervoersbeweginqen, fijnstof en geluid van distributie in de binnenstad;
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Schone lucht belangrijk is voor de gezondheid van onze inwoner, zeker in tijden van
coronacrisis;
Doormiddel van keuzes in de handhaving en venstertijden het gewenste duurzame
alternatief aantrekkelijker wordt voor alle betrokkenen;
De handhaving zo simpel kan als het inlassen van een periode van het informeren van
ondernemers en distributeurs. Waarna het handhaven bestaat uit, na het sluiten van de
venstertijden uitrijden onmogelijk te maken, ofte beboeten;
Transport met koelingssystemen soms voor langere tijd ogenschijnlijk zonder doel staan
te draaien.

Daarom vragen we het college:
De venstertijden voor binnenstad distributeurs te handhaven en in samenspraak met de
ondernemers eventueel te versmallen, ook de vele vrijstellingen moeten bekeken
-

worden, en hiervoor een plan te maken;
De mogelijkheden te onderzoeken van het verbieden van (het stationair lopen van)
koelaggregaten in de binnenstad en het aanbieden van alternatieven.
De mogelijkheden te onderzoeken, in overleg met de ondernemers, van privileges voor
stadsdistributie-ondernemers die goederen bundelen, fijnmazige distributie en
emissievrije kleine transporters gebruiken (zoals elektrische fietsen,
elektrische/waterstof wagentjes en dergelijke).
Een eventueel benodigd voorstel hiervoor voor de behandeling van de begroting 20212024 voor te leggen aan de gemeenteraad.

en gaat over tot de orde van de dag
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