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Samenvatting 
 

 
 

Het Nijmeegse gemeentebestuur wil starten met een openbare verkenning van een 

mogelijke milieuzone. Dit met behulp van vertegenwoordigers van de transportsector, 

ondernemers- en bewoners(organisaties), brancheorganisaties en milieu- en 

gezondheidsorganisaties. In de planvorming komt uiteraard ook de vraag op tafel hoe 

Nijmegenaren aankijken tegen een mogelijke milieuzone in onze stad: 

1. Hoe kijken Nijmegenaren aan tegen een mogelijke milieuzone in onze stad? 

2. Welke thema’s vinden zij belangrijk in een openbare verkenning van de 

mogelijkheden en eventuele invulling? 
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Om de hierboven genoemde onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden legden we een 

vragenlijst voor het Nijmeegse digitaal stadspanel, ruim 4.300 betrokken Nijmegenaren. De 

respons bedroeg 1.890 respondenten, ruim 43%. 

Basishouding 

Als het gaat om het tegengaan van uitstoot van roet en andere luchtverontreiniging in 

Nijmegen krijgen maatregelen rond energieopwekking, schonere vervoerswijzen en 

energieverbruik door bedrijven van de meeste panelleden prioriteit. Daarna volgen 

mogelijkheden als een milieuzone of het stimuleren van schoner transport. 

 

Een duidelijke meerderheid van het stadspanel (63%) vindt vanwege gezondheidseffecten 

extra maatregelen rond de luchtkwaliteit noodzakelijk in Nijmegen. 

 

Zeven van de tien panelleden (71%) ondersteunen het principe van het ‘schoonhouden’ 

van bepaalde gebieden door het weren van sterk vervuilende voertuigen. Zo’n 17% van de 

panelleden ondersteunt het principe niet1. Het inperken van individuele vrijheden van 

burgers door een milieuzone, om zo luchtkwaliteit en gezondheid te verbeteren, is voor 

ruim de helft van het panel acceptabel (53%). Een duidelijke groep (26% oneens met de 

stelling) ziet hierin echter principiële problemen. 

Argumentatie 

De grootste groep (46% van het panel) ziet vooral voordelen in een Nijmeegse milieuzone. 

Bijna 28% ziet zowel voor- als nadelen, terwijl 12% vooral nadelen noemt. 

 

In de toelichtingen en argumentatie van panelleden komt veel emotie naar voren. Zowel 

bij het benoemen van voordelen als nadelen. Een Nijmeegse milieuzone is een onderwerp 

dat onze panelleden sterk en persoonlijk lijkt te interesseren en te raken. 

 

Veelgenoemde argumenten vóór een Nijmeegse milieuzone (voordelen) zijn: 

1. Verbeterde lokale luchtkwaliteit, schonere lucht in stad en/of deelgebieden (550x door 

panelleden als voordeel genoemd); 

2. Minder uitstoot van bijvoorbeeld roet, fijn stof en Co2 in stad of specifieke gebieden 

(249x); 

3. Minder overlast voor burgers zoals geluids- of stankoverlast, verbetering van 

leefklimaat (112x); 

4. Stimulans en/of dwang richting schoner wagenpark, vernieuwing door bedrijven en 

particulieren, betreft ook economisch voordeel (74x); 

5. Vergroting van de verkeersveiligheid en doorstroming, vermindering van de 

verkeersdrukte  (57x); 

6. Verbetering volksgezondheid, verkleining van gezondheidsrisico’s voor Nijmegenaren 

(54x); 

7. Signaalfunctie, zet aan tot nadenken en bewustwording van gedrag, proactieve 

houding gemeente (26x); 

8. Stimulans innovaties logistiek (21x); 

                                                                            
1 Dat is (veel) sterker bij panelleden die verwachten persoonlijk nadeel te ondervinden omdat hun woon- of 

werkgebied binnen een milieuzone zal vallen (52% oneens met de stelling) en bij inwoners van Dukenburg 

(20%) en Lindenholt (23%). 
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De meest genoemde nadelen, argumenten tegen een milieuzone zijn: 

1. Geen effectief middel i.r.t. luchtkwaliteit, verschuiving van het probleem (lokaal, 

regionaal, internationaal), betere alternatieven (89x als nadeel genoemd); 

2. Kostenverhogend, bedrijven (vooral lokale) en particulieren gedwongen tot investeren 

(niet afgeschreven voertuigen) of andere kostenverhogingen, niet kostenneutraal, 

doorberekend aan burger (85x); 

3. Omvattende logistieke problemen, economische schade, geen alternatieven (59x); 

4. Bereikbaarheid van de stad of van locaties beperkt, treft stad (imago, economische 

teruggang), bedrijven en particulieren, gebiedsinvesteringen lopen terug (49x); 

5. Bevoorrading en bereikbaarheid van winkels geschaad (45x); 

6. Te eenzijdige maatregel als stad, geen taak voor gemeente, geen lokale oplossingen 

kiezen (38x); 

7. Regeling en controle te duur en te complex, buitenlandse kentekens ontkomen (38x); 

8. Stadscentrum (weer) onevenredig geraakt, winkelfunctie bedreigd, imago 

onbereikbaarheid, kies ander (groot) gebied (38x); 

9. Aantasting (bewegings)vrijheid bepaalde groepen, discriminatie, disproportioneel 

(38x); 

10. Treft bedrijven/mensen met kleine portemonnee, kleine zelfstandigen, zzp/mkb, de 

‘gewone man’ (28x); 

11. Meer verkeersbewegingen door noodzaak overslag en fijn-distributie (15x); 

12. Te dwingende en onsympathieke maatregel, polariserende stemming, afkalving 

draagvlak milieumaatregelen (11x). 

Invulling 
Ruim de helft van het panel (56%) noemt spontaan voertuigen die uit bepaalde gebieden 

geweerd zouden moeten worden vanwege luchtvervuiling. Meest genoemd zijn: 

1. de sterkst vervuilende voertuigen; 

2. oude, vervuilende diesels; 

3. vrachtwagens met dieselmotor; 

4. diesel-voertuigen algemeen; 

5. brommers en scooters; 

6. oude voertuigen; 

7. personenwagens met diesel. 

Voor wat betreft fasering ligt de voorkeur van onze panelleden als volgt2: 

1. in een keer alle sterk vervuilende voertuigen tegenhouden (37%) 

2. eerst vrachtwagens, later categorieën zoals sterk vervuilende personenauto’s niet 

meer toelaten (22%) 

3. alleen sterk vervuilende vrachtwagens, bussen (15%) 

4. anders (7%) 

5. alleen sterk vervuilend personenverkeer, zoals personenauto’s, busjes (1%). 

  

                                                                            
2 Het resterende percentage van 19%: geen voorkeur, weet niet / geen mening, geen antwoord (o.a. omdat 

principe van een milieuzone niet ondersteund wordt). 
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Samengevat zijn de volgende suggesties rond de verdere invulling gedaan3:  

 Pleidooi voor uniformiteit, landelijk of Europees. Of het Duitse (landelijke) systeem 

van kleurstickers en stadszones. 

 Oproep tot snelle uitvoering, urgentie vanwege luchtkwaliteit 

 Suggesties betreffende de gebiedsindeling van een milieuzone, bijvoorbeeld het 

gehele grondgebied van Nijmegen of woongebieden die nu al verkeersluw zijn. 

 Het nemen van andere - of aanvullende maatregelen en plegen van investeringen, 

bijvoorbeeld P+R, goederenoverslag aan de randen van de stad, afleverpunten voor 

(particuliere) onlinebestellingen of verbieden van houtstook. 

 Suggesties rond het proces, zoals instellen van een centrale commissie, de zone zo 

democratisch mogelijk uitwerken en het vooral denken in mogelijkheden. 

 Het leveren van bewijslast in relatie tot vervuilende diesels. Achterhalen van redenen 

waarom bedrijven en particulieren hiermee (blijven) rijden. 

 Aandacht voor sluipverkeer en ongewenste routes door of langs woongebieden.  

 Suggesties rondom uitzonderingen zoals (echte) oldtimers of weinig gebruikte 

voertuigen zoals campers. 

 Suggesties rond het gebruik van tijdvensters, bijvoorbeeld het sluiten van gebieden 

tot 12.00 uur of het instellen van autoloze zondagen. 

 Voor wat betreft de keuze in te weren voertuigen: diesels tot een bepaald bouwjaar, 

het ook meenemen van personenwagens en brommers/scooters of het weren van 

bevoorradingsvoertuigen richting bedrijven, winkels en particulieren. 

Omgaan met belanghebbenden 

De meest aansprekende maatregelen: 

1. een overgangsperiode, bijvoorbeeld een gewenningsperiode van een jaar (21% 

panelleden) 

2. handhaving en controle op de afspraken (17%) 

3. aanschafpremie voor het vervangen van sterk vervuilende voertuigen (met geld dat 

dan niet aan iets anders kan worden uitgegeven) (16%) 

4. blijvende communicatie (11%) 

5. uitgebreide informatievoorziening (8%) 

6. financiële tegemoetkoming voor burgers/bedrijven (met geld dat dan niet aan iets 

anders kan worden uitgegeven) (6%) 

7. een duidelijke uitzonderingsregeling (3%). 

 

Aanvullende suggesties (in willekeurige volgorde)4: 

 Burgers en bedrijven aanspreken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid; 

 Zorg voor serieuze alternatieven, zoals overslagpunten voor mensen (P&R) en 

goederen; 

 Start een co-creatie-proces met belanghebbenden, zoek dialoog; 

 Vooral argumenten geven, uitleggen, mogelijk overtuigen, maak de afweging duidelijk, 

inclusief de nadelen; 

 Werk met een ingroeimodel (anders dan een overgangsperiode); 

 Handel als gemeente vanuit menselijkheid, compassie, focus niet op financiële 

kanten. 

                                                                            
3 Bij dit rapport is een bijlagenboek beschikbaar met alle antwoorden. 
4 Bij dit rapport is een bijlagenboek beschikbaar met alle suggesties. 
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Inleiding 
In het college van B&W is eind 2017 gesproken over principes en varianten van een 

mogelijke Nijmeegse milieuzone.  Besloten is te starten met een openbare verkenning van 

varianten, fasering en voertuigcategorieën. Dit met behulp van vertegenwoordigers van de 

transportsector, ondernemers- en bewoners(organisaties), brancheorganisaties en milieu- 

en gezondheidsorganisaties. De gemeenteraad is geïnformeerd over inhoudelijke en 

procesmatige voortgang rond de mogelijke invoering van een milieuzone. Doelen zijn 

vooral verbonden aan beperken van roetuitstoot. Een milieuzone wordt bezien als 

onderdeel van een breder maatregelenpakket. 

 

Ter onderbouwing zijn door RHDHV de mogelijkheden van invoering van een milieuzone in 

Nijmegen en de effecten (luchtkwaliteit en gezondheid) en kosten daarvan in beeld 

gebracht. De bekeken voertuigsoorten zijn personenauto's, bestelauto's, vrachtauto's 

(inclusief autobussen) en brom- en snorfietsen. Thema’s zijn invoeringsmogelijkheden 

(ligging en grootte van een milieuzone, te weren voertuigsoorten en -categorieën, 

fasering), te behalen effecten, kosten, handhaving ontheffingsmogelijkheden en 

compensatie- en stimuleringsmaatregelen. 

 

In de planvorming komt uiteraard ook de vraag op tafel hoe Nijmegenaren aankijken tegen 

een mogelijke milieuzone in onze stad. Welke thema’s vinden zij belangrijk in een 

openbare verkenning van de mogelijkheden en eventuele invulling? In het gemeentelijk 

onderzoeksprogramma is ruimte geboden voor onderzoek door bureau Onderzoek en 

Statistiek (O&S). Opdrachtgever is Bureau Leefomgevingskwaliteit. Bij dit rapport is een 

bijlagenboek beschikbaar met alle antwoorden en suggesties van panelleden. 

Doel onderzoek/probleemstelling 

Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de basishouding van Nijmegenaren rond 

achterliggende principes, meningen over mogelijke invullingen en het omgaan met 

belangen. Informatie vanuit burgers kan in het verdere ontwikkelproces belangrijk zijn, als 

onderdeel van de openbare verkenning. 

 

Onderzoeksvragen: 

1. Hoe kijken Nijmegenaren aan tegen een mogelijke milieuzone in onze stad? 

2. Welke thema’s vinden zij belangrijk in een openbare verkenning van de 

mogelijkheden en eventuele invulling? 

 

Vanuit de informatiebehoefte en onderzoeksvragen zijn de vraagthema’s: 

a) Basishouding van Nijmegenaren; 

b) Invulling van een milieuzone; 

c) Hoe om te gaan met belanghebbenden. 

 

Methode: om de hierboven genoemde onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden legden 

we een korte vragenlijst voor het Nijmeegse digitaal stadspanel, ruim 4.300 betrokken 

Nijmegenaren. Een dergelijke opiniepeiling is een doelmatige onderzoeksmethode waarbij 

een diverse groep burgers kan worden bevraagd, goed verspreid over onze stad. De 

respons bedroeg 1.890 respondenten, ruim 43%. 
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1. Basishouding en argumentatie 
Hoe kijkt het stadspanel aan tegen maatregelen rond de luchtkwaliteit in Nijmegen, het 

‘schoonhouden’ van bepaalde gebieden door het weren van sterk vervuilende voertuigen 

en het mogelijk inperken van individuele vrijheden van burgers door een milieuzone? 

Relatieve belang van maatregelen luchtkwaliteit 
Het gemeentebestuur werkt maatregelen uit tegen uitstoot van roet en andere 

luchtverontreiniging in Nijmegen. Welke zijn wat betreft het stadspanel het belangrijkst? 

 

Bijna 12% van de panelleden vind een milieuzone de belangrijkste maatregel tegen 

uitstoot van roet en andere luchtverontreiniging in Nijmegen. Maatregelen rond 

energieopwekking, schonere vervoerswijzen en energieverbruik door bedrijven krijgen van 

meer mensen prioriteit. Van de panelleden vind 2% geen van deze maatregelen belangrijk, 

ruim 3% weet het niet of heeft geen mening. De maatregelen in volgorde van prioriteit: 

1. als stad zelf schone energie opwekken voor huishoudens en bedrijven (door 22% van 

de panelleden genoemd als belangrijkste maatregel); 

2. stimuleren van fiets en OV-gebruik (15%); 

3. bedrijven stimuleren minder – en schonere energie te gebruiken (15%); 

4. een milieuzone in (delen van) Nijmegen (12%); 

5. stimuleren van schoon transport door bedrijven (10%); 

6. stimuleren van schone(re) scheepvaart (9%); 

7. communicatie en voorlichting over houtstook in open haarden, allesbranders (7%); 

8. stadsverwarming in zowel nieuwbouwwijken als bestaande stad (6%). 

Lager opgeleiden geven minder prioriteit aan een milieuzone in (delen van) Nijmegen: deze 

is door 8% van hen als meest belangrijk genoemd (versus 12% van alle panelleden). 

Jongvolwassenen tot 30 jaar (18%) en panelleden uit Nijmegen-Centrum (18%), Nijmegen-

Oost (16%) en Nijmegen-Oud-West (16%) noemen juist wat vaker de milieuzone als 

belangrijkste maatregel. 
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Extra maatregelen vanwege volksgezondheid 
Een duidelijke meerderheid van het stadspanel (63%) vindt vanwege gezondheidseffecten 

extra maatregelen rond de luchtkwaliteit noodzakelijk in Nijmegen. We zien dit nog wat 

sterker bij de groep senioren (70% van de 65+ers) en bij inwoners van Nijmegen-Oost 

(71%). 

 

Panelleden die verwachten persoonlijk nadeel te ondervinden omdat hun woon- of 

werkgebied binnen een milieuzone zal vallen zijn veel vaker geen voorstander van extra 

maatregelen vanwege gezondheidsmotieven (31% oneens versus 11% van het gehele 

panel). Dat geldt, in wat mindere mate, ook voor panelleden uit Lindenholt (17%). 

Het weren van sterk vervuilende voertuigen 
Zeven van de tien panelleden (71%) ondersteunen het principe van het ‘schoonhouden’ 

van bepaalde gebieden door het weren van sterk vervuilende voertuigen. Onder 

jongvolwassenen tot 30 jaar (81%) en panelleden die geen persoonlijk nadeel verwachten 

van een milieuzone (83%) zijn veel voorstanders van het principe. 

 

Een kleine 17% van de panelleden ondersteunt het principe niet. Dat is (veel) sterker bij 

panelleden die verwachten persoonlijk nadeel te ondervinden omdat hun woon- of 

werkgebied binnen een milieuzone zal vallen (52% oneens met de stelling) en bij inwoners 

van Dukenburg (20%) en Lindenholt (23%). 

Individuele vrijheden van burgers 

Het inperken van individuele vrijheden van burgers door een milieuzone, om zo 

luchtkwaliteit en gezondheid te verbeteren, is voor ruim de helft van het panel acceptabel 

(53%). Een duidelijke groep (26% oneens met de stelling) ziet hierin echter principiële 

problemen. 

63% 18% 11% 8% 
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Hoogopgeleiden (57%) en panelleden die geen persoonlijk nadeel verwachten van een 

milieuzone (68%) accepteren gemakkelijker inperkingen. Panelleden met een middelbare 

opleiding (34%) of zij die verwachten persoonlijk nadeel te ondervinden (62%) zien vaker 

een probleem in het inperken van individuele vrijheden van burgers. 

Argumentatie (voordelen en nadelen) 
Een milieuzone houdt bepaalde sterk vervuilende voertuigen tegen. Bijvoorbeeld 

vrachtwagens met oude dieselmotoren die woonwijken, centrumgebieden of bijvoorbeeld 

de hele stad niet in mogen. Zien panelleden bepaalde voordelen of nadelen in dit soort 

maatregelen? Welke argumentatie wordt er gebruikt in de toelichtingen? 

 
 

De grootste groep (46% van het panel) ziet vooral voordelen. Bijna 28% ziet zowel voor- als 

nadelen, terwijl 12% vooral nadelen noemt. Zo’n 14% vind het op dit moment moeilijk 

antwoord te geven (weet niet/geen mening). 

Veel emotie zichtbaar 

In de toelichtingen en argumentatie van panelleden komt veel emotie naar voren. Zowel 

bij het benoemen van voordelen als nadelen. Dat is bijvoorbeeld te zien aan het gebruik 

van uitroeptekens en kapitalen. Ook wordt er merkbaar veel lading gelegd in de 

antwoorden. Een mogelijke Nijmeegse milieuzone is een onderwerp dat onze panelleden 

sterk en persoonlijk lijkt te interesseren en te raken. In zowel positieve als negatieve zin. 

Panelleden die verwachten persoonlijk getroffen te worden omdat hun woon- of 

werkgebied binnen een milieuzone zal vallen noemen vaker alleen nadelen. Zij die geen 

persoonlijke nadelen verwachten brengen vaker een positieve argumentatie naar voren. 
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Argumentatie vóór een Nijmeegse milieuzone 

Veelgenoemde argumenten vóór een Nijmeegse milieuzone (voordelen) zijn: 

1. Verbeterde lokale luchtkwaliteit, schonere lucht in stad en/of deelgebieden (550x 

door panelleden als voordeel genoemd); 

2. Minder uitstoot van bijvoorbeeld roet, fijn stof en Co2 in stad of specifieke 

gebieden (249x); 

3. Minder overlast voor burgers zoals geluids- of stankoverlast, verbetering van 

leefklimaat (112x); 

4. Stimulans en/of dwang richting schoner wagenpark, vernieuwing door bedrijven 

en particulieren, betreft ook economisch voordeel (74x); 

5. Vergroting van de verkeersveiligheid en doorstroming, vermindering van de 

verkeersdrukte  (57x); 

6. Verbetering volksgezondheid, verkleining van gezondheidsrisico’s voor 

Nijmegenaren (54x); 

7. Signaalfunctie, zet aan tot nadenken en bewustwording van gedrag, proactieve 

houding gemeente (26x); 

8. Stimulans innovaties logistiek (21x); 

 

Ter toelichting enkele citaten, gerangschikt aan de hand van de bovenstaande 

gegroepeerde argumenten vóór een Nijmeegse milieuzone (voordelen). 

Citaten rond verbeterde luchtkwaliteit in stad en/of deelgebieden 

“Schonere lucht voor alle inwoners van de stad” 

 

“Het vermindert de concentraties vervuilende stoffen op die plekken waar ze het hoogst is en 

het meeste schade kunnen aanrichten (dichtbevolkte gebieden met een grote 

verkeersconcentratie). ” 

 

“Dat lijkt me duidelijk. U moet als stadsbestuur nu eindelijk eens uw verantwoordelijkheid 

nemen en zorgen voor schone lucht in de stad. Zoals het nu is kan het niet langer. ” 

 

“vermindering roetuitstoot, vermindering fijn stof en vermindering stank. Resultaat: een 

verbeterde luchtkwaliteit” 

 

Citaten rond minder vervuilende uitstoot door verkeer 

“de grootste vervuilers weren uit woongebieden” 

 

“Minder stinkende lawaaierige en fijn stof uitstotende voertuigen in de hele bebouwde kom. ” 

 

”Alleen maar voordelen, geen uitstoot van fijn stof, roetdeeltjes etc. Bovendien, monumenten 

worden dan ook niet verder aangetast” 
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Citaten rond minder geluids- of stankoverlast voor burgers 

“Geen stank en walmende, slecht afgestelde dieselauto's in de stad.” 

 

“Verantwoordelijkheid van bedrijven voor leefomgeving” 

 

“Vaak zijn nieuwere, zuinige vrachtwagen en auto's ook stiller, dus beter tegen 

geluidsoverlast.” 

 

“Een voordeel is dat er gezondere gebieden ontstaan waar veel buiten gerecreëerd wordt en 

kinderen gezond op kunnen groeien.” 

 

Citaten rond stimulans en/of dwang richting schoner wagenpark 

“Forceert ook bedrijven om over te stappen op betere en schonere uitvoeringen van transport 

als ze in Nijmegen willen komen. Als ook meerdere steden dit doen dan werken we langzaam 

aan een schoner land.” 

 

“Bedrijven met schone voertuigen krijgen een sterkere concurrentiepositie” 

 

“Het "verschonen" van vervuilende vrachtwagens / bestelbusjes en het uiteindelijk vervangen 

van vervuilende vervoersmiddelen komt in een stroomversnelling.” 

 

“economie voor nieuwere auto’s wordt gestimuleerd, schonere lucht, recycling van oude 

auto’s levert ook weer werk op” 

 

“Schonere lucht, bedrijven/bestuurders van vervuilende voertuigen stappen over op schonere 

alternatieven die ook buiten de milieuzone tot verbetering van de luchtkwaliteit leidt” 

 

“je dwingt bedrijven schoner vervoer te organiseren. En het helpt het besef te vergroten dat 

we een aantal dingen (zoals vervuilend vervoer) echt anders moeten gaan organiseren.” 

 

Citaten rond vergroting van de verkeersveiligheid en doorstroming 

“Minder verkeer in de stad en het centrum, en dus minder file. Schonere lucht, minder mensen 

met CARA. Veiliger stadscentrum als dat volledig verkeervrij gemaakt wordt en enkel door 

electrische vrachtwagen gedurende bepaalde tijden laten bevoorraden.” 

 

“minder roet, maar ook beter zicht voor andere weggebruikers, betere doorstroming van het 

verkeer / sneller optrekken bij verkeerslichten, minder trillingen“ 

 

“Schonere lucht, betere plek om onze kinderen te laten opgroeien. Minder vrachtverkeer door 

bewoonde gebieden (vind ik in Nijmegen nogal veel, door gemis van een rondweg?)” 

 

“Nieuwere modellen voertuigen zijn ook (vaak) uitgerust met nieuwere veiligheidsmiddelen 

voor een algehele verbetering van de verkeersveiligheid.” 
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Citaten rond volksgezondheid, minder gezondheidsrisico’s voor Nijmegenaren 

“Betere, gezondere leefomgeving voor inwoners en dat is het belangrijkst. De rest, zoals 

bereikbaarheid komt pas daarna en is altijd ondergeschikt hieraan. Het gaat om de 

gezondheid van zoveel mensen, dat het voor mij een raadsel is dat het wel of niet weren van 

voertuigen die de  gezondheid bedreigen, nog onderwerp van discussie is.” 

 

“Bedrijven zullen tot vervanging over gaan. het bevordert gezondheid van bewoners.” 

 

“Het levert een verbeterde gezondheid op van omwonenden en hiermee kunnen de 

ziektekosten dalen. Tevens stimuleert het bedrijven over te stappen naar meer 

milieuvriendelijke manieren van aflevering producten (bijvoorbeeld schonere vrachtwagens) 

en hierdoor wordt ook minder lucht vervuild buiten de aangewezen milieuzones.” 

 

“Zuiverder lucht (waarvan veel mensen het belang voor hun gezondheid niet kennen) en 

aangenamer leefomgeving, waardoor burgers meer gestimuleerd worden naar buiten te 

gaan en dus met elkaar contact te hebben.” 

 

Citaten rond signaalfunctie, aanzet bewustwording 

 

“Bewustwording eigen gedrag op leefomgeving” 

 

“Daarnaast een push naar ondernemers om bezig te zijn met milieu en duurzamere keuzes te 

maken.” 

 

“De kwaliteit van leven gaat er voor de bewoners op vooruit. En het is goed voor de 

bewustwording, dat we maar een aarde hebben.....” 

 

“Het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid als gemeente 

 

“(…) besef dat het niet vanzelfsprekend is dat vuile uitlaatgassen overal welkom zijn” 

 

Citaten rond stimulans innovaties logistiek 

“bevordering alternatieve oplossingen voor transport” 

 

“dat bedrijven gestimuleerd worden over andere manieren van bevoorraden. Cargobikes, 

gebruik distributiecentra. Wel goed kijken welke gebieden om te voorkomen dat perifere 

lokaties wel door vervuilende wagens bevoorraad gaan worden)” 

 

“Elk nadeel heb zijn voordeel; dit levert creatieve energie op om alternatieven te bedenken: 

overslag naar kleinere schonere vervoersmiddelen, fietskoerier, ophaalcentra buiten de stad” 

 

“Dit zal aanzetten tot nadenken en nieuwe initiatieven ontplooien (bijv omslag aan de rand 

van de stad en met schone voertuigen verder vervoeren). Daarnaast verandert het de stad en 

je kunt niet overzien hoe.“ 
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Argumentatie tégen een Nijmeegse milieuzone 

De meest genoemde nadelen, argumenten tegen een milieuzone zijn: 

1. Geen effectief middel i.r.t. luchtkwaliteit, verschuiving van het probleem (lokaal, 

regionaal, internationaal), betere alternatieven (89x als nadeel genoemd); 

2. Kostenverhogend, bedrijven (vooral lokale) en particulieren gedwongen tot investeren 

(niet afgeschreven voertuigen) of andere kostenverhogingen, niet kostenneutraal, 

doorberekend aan burger (85x); 

3. Omvattende logistieke problemen, economische schade, geen alternatieven (59x); 

4. Bereikbaarheid van de stad of van locaties beperkt, treft stad (imago, economische 

teruggang), bedrijven en particulieren, gebiedsinvesteringen lopen terug (49x); 

5. Bevoorrading en bereikbaarheid van winkels geschaad (45x); 

6. Te eenzijdige maatregel als stad, geen taak voor gemeente, geen lokale oplossingen 

kiezen (38x); 

7. Regeling en controle te duur en te complex, buitenlandse kentekens ontkomen (38x); 

8. Stadscentrum (weer) onevenredig geraakt, winkelfunctie bedreigd, imago 

onbereikbaarheid, kies ander (groot) gebied (38x); 

9. Aantasting (bewegings)vrijheid bepaalde groepen, discriminatie, disproportioneel 

(38x); 

10. Treft bedrijven/mensen met kleine portemonnee, kleine zelfstandigen, zzp/mkb, de 

‘gewone man’ (28x); 

11. Meer verkeersbewegingen door noodzaak overslag en fijndistributie (15x); 

12. Te dwingende en onsympathieke maatregel, polariserende stemming, afkalving 

draagvlak milieumaatregelen (11x). 

 

Ter toelichting enkele citaten, gerangschikt aan de hand van de bovenstaande 

gegroepeerde nadelen. 

Citaten rond de effectiviteit van de maatregel 

 

“Leidt niet tot echte oplossingen in Nijmegen. Zolang er geen landelijk beleid is en de 

industrie en scheepvaart niet schoner wordt heeft het weren van een paar dieseltjes geen zin. 

Ik vind dat symboolpolitiek.” 

  

“Het aandeel vervuiling van dermate oude wagens lijkt me heel klein ten opzichte van het 

totaal. Daarbij rangeren dit soort voertuigen zichzelf op termijn wel uit. Een verbod lijkt mij 

niet noodzakelijk.” 

 

“Wat een gezeur: Is Nijmegen soms het braafste jongetje van de klas?? Kijk eens wat er in de 

wereld aan vervuiling gebeurt: Afrika, Azie, Amerika....Ooit geweest?? Denk het niet, anders 

zou Nijmegen, als een speldenprikje op de wereldkaart, niet zo spastisch doen. Hypocriet: de 

auto's/vrachtwagens die hier afgekeurd worden rijden vrolijk rond in Afrika. Ga eens naar 

Georgië, Armenië, Egypte, Shanghai, Peking.....” 

 

“De wind houdt geen rekening met zones.” “Symboolpolitiek, luchtkwaliteit is niet gebonden 

aan stadsgrenzen !!!!!!!!!!!!” 
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Citaten rond kostenverhogingen en investeringsdwang 

 

“De meeste bedrijven en particulieren worden gedwongen te investeren in alternatieven. Dit 

terwijl oude dieselmotoren in een natuurlijk proces vanzelf uit het straatbeeld zullen 

verdwijnen.” 

 

“De mensen die geen dure Hybride of elektrische auto kunnen kopen zijn de klos.” 

 

“extra kosten voor ondernemers terwijl de voordelen nauwelijks meerwaarde hebben” 

 

“Bedrijven moeten nieuwe investeringen doen om toegelaten  te worden in een bepaald 

gebied. Kapitaalvernietiging." 

 

Citaten rond logistieke problemen, economische schade en alternatieven 

 

“er moet wel een schone oplossing zijn voor bevoorrading etc.” 

 

“Nadelen: bevoorrading bedrijven stad, ondernemers krijgen hierdoor problemen” 

 

“nadeel: moeite met bereikbaarheid om bijv. spullen af te leveren” 

 

“schonere lucht, boze (transport)bedrijven” 

 

“nadeel economische schade door moeilijker toelevering” 

 

Citaten rond bereikbaarheid, imago, economische impact, gebiedsinvesteringen 

 

“Nadeel: Het kan voor nieuwe en bestaande bedrijven "afschrikkend" werken, te moeten 

investeren in nieuwere voertuigen voordat ze zaken kunnen doen in Nijmegen. 

Het zelfde geld voor nieuwe inwoners, naast een investering in huis ook nog een investering te 

moeten doen in voertuig om deze te kunnen gebruiken in de mogelijk nieuwe woonwijk.” 

 

“(…) mogelijk heeft dit een negatief effect op de economie, omdat bepaalde bedrijven o.i.d. 

Nijmegen zullen mijden vanwege dergelijke milieu maatregelen.” 

 

“Heeft mijn inziens alleen effect als het voor de hele stad geldt en niet alleen voor enkele 

gebieden. Anders geen effect voor andere wijken en kans op verleggen van het probleem. 

Daarmee wordt de stad mogelijk wel ontoegankelijker wat nadelige effecten kan hebben 

voor bedrijven” 

 

“Nadeel: tegenhouden economische ontwikkelingen/investeringen in bepaalde gebieden.” 
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Citaten rond bevoorrading en bereikbaarheid van winkels 

 

“Het kan nadelige effecten hebben voor winkeliers, het kan wellicht de bevoorrading 

belemmeren.” 

 

“Fijn dat het minder stinkt, maar winkels e.d. moeten alsnog bevoorraad worden en niet 

iedere ondernemer kan zich een moderne, schone nieuwe vrachtwagen veroorloven. Dus 

mocht er een maatregel komen dan moet ook het belang van de ondernemer meegenomen 

worden.” 

 

“nadeel: geringe bereikbaarheid van de winkels” 

 

Citaten rond te eenzijdige maatregel als stad 

 

“dergelijke maatregelen dienen niet door de lokale overheid, maar door de rijksoverheid 

genomen te worden” 

 

“Lokale maatregelen maken het voor normale mensen en bedrijven onmogelijk om normaal 

te functioneren. Dit moet landelijk geregeld worden. Als er wegenbelasting betaald wordt, 

moet je overal kunnen rijden. Ik ben wel voorstander landelijke maatregelen waarbij het 

landelijk verboden wordt met oudere (vracht-)auto's en bromfietsen te rijden” 

 

“Het weren is op zich een goed idee, maar je moet niet in elke stad eigen regels gaan 

verzinnen. Maak landelijke regels zoals in Duitsland en pas die per plaats toe.” 

 

“alleen een Europese eenheidsregel, zodat het voor iedereen duidelijk is, ook voor 

vrachtwagens of vakantiegangers uit Letland of Portugal. Bovendien is zonder Europese 

regeling handhaving nauwelijks mogelijk. Iedere stad zijn eigen flauwe regeltjes? Ben je 

helemaal betoeterd!!” 

 

“heeft geen effect in een stad als Nijmegen i.v.m. het scheepvaartverkeer” 

 

Citaten rond dure en complexe regelingen en controles 

 

“Handhaving en regelgeving is lastig. Hier is veel geld mee gemoeid en het levert weinig op 

voor het milieu.” "Controle kost tijd en geld (…).” 

 

“Nadeel extra regeltjes met voortvloeiende borden, handhavers, controleurs, 

informatieverstrekkingen etc., en mogelijke onduidelijkheid voor bestuurders, met name 

mensen niet afkomstig uit de stad. Hiervoor wel weer mogelijk om borden etc. te plaatsen 

maar deze zijn ook ontsierend.” 

 

“(…) de buitenlandse kentekens ontspringen de dans in het huidige systeem.” 

 

  



 

 
Map =  Brieven en huisstijldocumenten /  sjab =  Nota, beleids- of projectplan  

 

 

 17 

  

Citaten m.b.t. onevenredig benadelen stadscentrum 

 

“Als je een centrum en uiteindelijk een stad wilt doden moet je met niks betekende 

maatregelen beginnen.” 

 

“Dan moet je ze weren uit de gehele stad en niet alleen uit het centrum waar minder mensen 

wonen.” 

 

“schonere lucht, maar hoe worden de bedrijven in het centrum bevoorraad? Hoe krijgt de 

horeca hun biertank gevuld?” 

 

“(…) Ook is het zo dat een boel stadscentra het toch al moeilijk hebben. Het weren van 

bepaalde voertuigen draagt niet bij. Daarnaast zullen vooral lagere inkomens een wat 

oudere auto rijden. Mogen die niet meer het centrum in?” 

 

“Leegstand winkels centrum, mensen mijden Nijmegen en gaan naar andere steden.” 

 

Citaten rond aantasting vrijheid 

 

“Beperking van bewegingsvrijheid voor bepaalde groepen (dus discriminatie) in een 

democratische rechtsstaat” 

 

“Beperking van vrijheid en discriminatie als je uitgesloten wordt” 

 

“je dwingt bewoners en bestemmingsverkeer tot misschien ingewikkelde persoonlijke 

keuzes” 

 

“inperking van vrijheid. ik wil niet leven in een politiestaat.” 

 

Citaten rond bedrijven/mensen met kleine portemonnee 

 

“kleine bedrijven, eenpitters en burgers met een lager inkomen worden onevenredig hard 

door dit soort maatregelen getroffen” 

 

“Wordt de gewone man hiervan de dupe!" 

 

“(…) Maar tegelijkertijd is het een nogal arbitraire maatregel die niet per se het meest 

effectief is bij het verbeteren van de luchtkwaliteit en die bovendien heel eenzijdig de 

rekening bij specifieke mensen/beroepen legt.” 

 

“Het grote nadeel is dat voornamelijk kleine transportbedrijven, die niet de mogelijkheid 

hebben om "schone" auto's aan te schaffen, de dupe worden en hun klanten zullen verliezen 

aan de mega transport bedrijven.” 

 

“ondernemers die niet de (financiële) mogelijkheden hebben hun voertuigen te vervangen 

worden zo sterk benadeeld.” 
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Citaten over toename verkeersbewegingen 

 

“Onnodige overslag is ook milieu impact” 

 

“(…) nadeel is dat extra verkeersbewegingen nodig zijn voor de fijn distributie” 

 

“De vraag is wat komt er voor terug. Als die meerdere kleinere elektrische voertuigen wordt, 

vraag ik mij af wat dit doet voor de filedruk.” 

 

Citaten rond polarisatie en draagvlak 

 

“Dit is een zeer onsympathieke maatregel.” 

 

“Tegen: financieel nadeel bedrijven, polariserende stemming” 

 

“De milieuzones worden nu als een soort geloof als maatregel genomen, terwijl het effect niet 

scherp en zelfs als doel dient. Een groot bijkomend nadeel is dat dan op termijn draagvlak 

voor wél zinvolle maatregelen lastiger te krijgen kan zijn.” 

Verwachting persoonlijk nadeel 

Aan panelleden is gevraagd of zijn persoonlijk nadeel verwachten, bijvoorbeeld als hun 

woonadres of werkadres binnen een milieuzone-gebied zou vallen. Dat levert uiteraard een 

individuele inschatting op van de respondent, waarbij het bezit of gebruik van sterk(er) 

vervuilende voertuigen en de precieze woon- of werklocatie een rol spelen. Ongeveer een 

derde deel (35%) denkt hier mee te maken te krijgen (13% zeker, 22% mogelijk). 

 

 
 

Er zijn geen duidelijke verschillen tussen deelgroepen of naar woonlocatie (stadsdeel) 

zichtbaar. In Dukenburg en Lindenholt vrezen iets meer panelleden persoonlijk nadeel, in 

Nijmegen-Zuid wat minder. 

23% 33% 22% 13% 7% 

0% 25% 50% 75% 100%

Stel dat uw woon- of werkadres binnen een

milieuzonegebied valt, verwacht u dan

persoonljik nadeel te ondervinden?

zeker niet waarschijnlijk niet misschien wel
ja, zeker dat hangt er van af geen mening, anders
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2. Invulling van een milieuzone 

 

Het stadspanel ging desgevraagd nader in op bepaalde (te weren) voertuigen, 

mogelijkheden in de fasering van een milieuzone. Ook zijn er vele suggesties gedaan voor 

wat betreft de mogelijke invulling van zo’n maatregel. 

 

Te weren voertuigen 
Ruim de helft van het panel (56%) noemt spontaan voertuigen die uit bepaalde gebieden 

geweerd zouden moeten worden vanwege luchtvervuiling. Meest genoemd zijn: 

1. de sterkst vervuilende voertuigen; 

2. oude, vervuilende diesels; 

3. vrachtwagens met dieselmotor; 

4. diesel-voertuigen algemeen; 

5. brommers en scooters; 

6. oude voertuigen; 

7. personenwagens met diesel. 

Panelleden uit Nijmegen-Oost (66%) en Nijmegen-Midden (63%) noemen wat vaker 

voertuigen de vanwege luchtvervuiling geweerd zouden moeten worden. Zo ook 

panelleden die niet verwachten persoonlijk nadeel te ondervinden (70%). 

Bijna 1 van de 5 is zoals gezegd principieel tegenstander van een milieuzone (17%). Dat zijn 

vaker middelbaar opgeleiden (25% van hen ondersteunt het principe niet) en panelleden 

die verwachten persoonlijk nadeel te ondervinden omdat hun woon- of werkgebied binnen 

een milieuzone zal vallen (51%). 

Ter toelichting enkele citaten rond ‘te weren voertuigen’: 

 

“Voertuigen waarvan bekend is dat ze in sterke mate belastend zijn (ook scooters)” 

 

“Voertuigen met een aantoonbare belasting op het milieu. Welke voertuigen dat zijn zou door 

experts beoordeeld moeten worden” 

 

“zeer oude en niet goed afgestelde stinkdiesels!” 
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“Vervuilende (oude) diesels” 

 

“Vrachtauto's binnen de bebouwde kom” 

 

“vrachtwagens met vuile diesels, daar hebben we erg veel last van” 

 

“Niet elektrische scooters en brommers. Die zijn verschrikkelijk milieuvervuilend (erger nog 

dan vrachtwagens) en je ademt de uitlaatgassen als voetganger en fietser direct in. Dat is 

echt heel smerig.” 

 

“(…), oude vrachtwagens, busjes, oldtimers van voor de loodvrije benzine” 

 

“alle dieselvoertuigen (ook de z.g. nieuwe 'schone')” 

Fasering 
Sommige steden kiezen er voor om een milieuzone te beginnen door het weren van sterk 

vervuilende vrachtwagens. En vervolgens op een later moment ook andere sterk 

vervuilende voertuigen niet meer toe te laten. De voorkeur van onze panelleden ligt als 

volgt: 

1. in een keer alle sterk vervuilende voertuigen tegenhouden (37%) 

2. eerst vrachtwagens, later categorieën zoals sterk vervuilende personenauto’s niet 

meer toelaten (22%) 

3. alleen sterk vervuilende vrachtwagens, bussen (15%) 

4. anders (7%)5 

5. alleen sterk vervuilend personenverkeer, zoals personenauto’s, busjes (1%). 

Het resterende percentage van 19%: geen voorkeur, weet niet / geen mening, geen 

antwoord (o.a. omdat principe van een milieuzone niet ondersteund wordt). 

                                                                            
5 Als toelichting op de antwoordcategorie ‘anders’ (7%) zijn vooral genoemd: 

 Van begin af aan gemotoriseerde scooters en brommers weren; 

 Gelijkschakelen met andere regelingen, wachten op landelijk beleid en normering (bijvoorbeeld Duitse 

zonesysteem overnemen); 

 Kies een relatief lange faseringsperiode (citaat): “Eerst aankondigen dat over een tijdsbestek (bijv. 5 

jaar) de meest vervuilende voertuigen worden verboden. Over 10 jaar de volgende generatie minder 

vervuilende voertuigen.”; 

 Stimuleer eerst alternatieven (citaat): “Uitstootvrije alternatieven. Bijv. hop on bus centrum, elektrische 

trekkers/bakwagens centrum”. 
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Er zijn enige verschillen tussen deelgroepen of naar woonlocatie (stadsdeel) zichtbaar met 

betrekking tot een fasering. Lager opgeleiden (22%) en panelleden die persoonlijk nadeel 

verwachten (26%) opteren wat vaker voor het weren van alleen sterk vervuilende 

vrachtwagens of bussen (22%). Jong volwassenen tot 30 jr. (34%) en panelleden uit 

Nijmegen-Centrum (33%) zien vaker de fasering eerst vrachtwagens, later categorieën 

zoals sterk vervuilende personenauto’s voor zich. De groep die zelf geen persoonlijk nadeel 

denkt te ondervinden is in meerderheid (54%) voorstander van het in een keer 

tegenhouden van alle sterk vervuilende voertuigen. Zo ook en panelleden uit Nijmegen-

Oost (45%). 

Suggesties invulling 
Naast eventueel te weren voertuigen en allerlei varianten in fasering zijn er door 

panelleden desgevraagd vele suggesties gedaan met betrekking tot de mogelijke invulling 

of inrichting van een milieuzone in Nijmegen. Deze zijn integraal opgenomen in een 

bijlagenboek. Samengevat komen de volgende zaken naar voren (in willekeurige 

volgorde). 

 

Pleidooi voor uniformiteit, voor eenvormige regels. Bijvoorbeeld landelijk of Europees. Ook 

pleitten verschillende panelleden voor overname van het Duitse (landelijke) systeem van 

kleurstickers en stadszones. 

 

Oproep tot snelle uitvoering, urgentie vanwege luchtkwaliteit, vervuilende voertuigen zijn 

niet meer van deze tijd. 

 

Suggesties betreffende de gebiedsindeling van een milieuzone. Genoemd zijn vooral: 

 gehele grondgebied/ hele bebouwde kom van Nijmegen; 

 de gehele stad uitgezonderd de grote bedrijventerreinen; 

 woongebieden, gebieden die nu al verkeersluw zijn; 

 het stadscentrum v.w.b. de bevoorrading versus pleidooi om juist niet (weer) 

beperkingen in het stadscentrum/Benedenstad op te werpen; 

 de meest vervuilde gebieden, de actuele luchtkwaliteit de mogelijkheden of 

beperkingen laten bepalen; 

0% 10% 20% 30% 40%

Geen voorkeur, weet niet/geen mening, geen

antwoord

Alleen sterk vervuilend personenverkeer, zoals

personenauto's, busjes

Anders

Alleen sterk vervuilende vrachtwagens, bussen

Eerst vrachtwagens, later categorieën zoals sterk

vervuilende personenauto's niet meer toelaten

In een keer alle sterk vervuilende voertuigen

tegen houden

De voorkeur van het stadspanel met betrekking tot fasering 
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 verkeersaders met de grootste vervuiling zoals de Graafseweg en Prins Mauritssingel; 

 centrale delen van Nijmegen versus woonwijken nabij snelwegen (zoals Dukenburg); 

 gebieden of routes waar de doorstroming moeilijk is. 

 

 

Het nemen van andere – of aanvullende maatregelen en plegen van investeringen, zoals: 

 P+R, goederenoverslag aan de randen van de stad; 

 Afleverpunten voor (particuliere) onlinebestellingen; 

 Verbieden van houtstook; 

 Elektrisch openbaar vervoer, bussen weren uit het stadscentrum; 

 Scheepvaart als grote vervuiler beïnvloeden. 

 

Suggesties rond het proces, zoals het instellen van een centrale commissie, het zo 

democratisch mogelijk uitwerken van een zone en het vooral denken in mogelijkheden 

(bijvoorbeeld stimuleren elektrisch vervoer, voorrang voor fietsers). 

 

Het leveren van bewijslast in relatie tot vervuilende diesels. Achterhalen van redenen 

waarom bedrijven en particulieren hiermee (blijven) rijden. 

 

Aandacht voor sluipverkeer en het ontstaan van ongewenste routes door of langs 

woongebieden. Bijvoorbeeld in Dukenburg of Lindenholt. 

 

Rondom uitzonderingen zijn diverse suggesties gedaan. Vooral (echte) oldtimers, weinig 

gebruikte voertuigen zoals campers, en voertuigen met invalidenkaart zouden buiten de 

beperkingen moeten blijven. 

 

Ook zijn er diverse suggesties rond het gebruik van tijdvensters. Bijvoorbeeld het sluiten 

van gebieden tot 12.00 uur, of op bepaalde dagen zoals even/oneven dagen, of het 

instellen van autoloze zondagen. 

 

Voor wat betreft de keuze in te weren voertuigen (al eerder in dit rapport aan de orde 

geweest) waren er vooral suggesties in de richting van diesels tot een bepaald bouwjaar, 

het ook meenemen van personenwagens en brommers/scooters of het weren van 

bevoorradingsvoertuigen richting bedrijven, winkels en particulieren. 

  



 

 
Map =  Brieven en huisstijldocumenten /  sjab =  Nota, beleids- of projectplan  

 

 

 23 

  

3. Belanghebbenden 
Vinden panelleden financiële compensatie van burgers, van bedrijven belangrijk? Is een 

aanschafpremie voor het vervangen van voertuigen wenselijk? Ook als dit 

gemeenschapsgeld betreft dat vervolgens niet aan andere zaken uitgegeven kan worden? 

Zijn er (andere) suggesties? 

Omgaan met belanghebbenden 
Een milieuzone zal particulieren en bedrijven in meer of mindere mate raken. De gemeente 

gaat nadenken over het omgaan met belanghebbenden. Welke maatregelen spreken 

panelleden in principe het meest aan? 

1. een overgangsperiode, bijvoorbeeld een gewenningsperiode van een jaar (21% 

panelleden) 

2. handhaving en controle op de afspraken (17%) 

3. aanschafpremie voor het vervangen van sterk vervuilende voertuigen (met geld 

dat dan niet aan iets anders kan worden uitgegeven) (16%) 

4. blijvende communicatie (11%) 

5. uitgebreide informatievoorziening (8%) 

6. financiële tegemoetkoming voor burgers/bedrijven (met geld dat dan niet aan iets 

anders kan worden uitgegeven) (6%) 

7. een duidelijke uitzonderingsregeling (3%). 

Geen voorkeur, geen mening of ondersteunt het principe van een milieuzone niet: 18%. 

Ook als het gaat om het omgaan met belanghebbenden zijn er verschillen zichtbaar tussen 

deelgroepen of naar woonlocatie (stadsdeel). Jong volwassenen pleiten in sterkere mate 

voor een overgangsperiode (34% van deze groep). Handhaving en controle op de 

afspraken is vooral belangrijk voor senioren 65+ (23%) en de groep panelleden die zelf 

geen persoonlijk nadeel denkt te ondervinden van een milieuzone (23%). Een 

aanschafpremie voor het vervangen van sterk vervuilende voertuigen valt vooral in de 

smaak bij jong volwassenen (25%) en panelleden uit Nijmegen-Centrum (26%). Naar 

uitgebreide informatievoorziening vragen vooral panelleden met een lage opleiding (11%). 

Een financiële tegemoetkoming voor burgers/bedrijven lijkt vooral panelleden met een 

lage opleiding (14%), jong volwassenen (11%) en panelleden die zelf persoonlijk nadeel 

denken te ondervinden (11%) wel wat. Een duidelijke uitzonderingsregeling tenslotte is 

vaker aangegeven door de groep die zelf persoonlijk nadeel denkt te ondervinden (7%). 
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Ter verduidelijking van de besproken maatregelen volgen nu toelichtende citaten. 

Citaten rond een overgangs- of gewenningsperiode 

“Eerst werken aan onderbouwing van de effectiviteit, daarna besluit over vorm en gebied, 

ruime periode pilot, waarin de alternatieven geboden worden en belanghebbenden verleid 

worden om mee te doen. Daarna ook handhaven.” 

“Goed vooroverleg. Duidelijke regeling. Jaar proefdraaien.” 

“Niet direct invoeren (maar bijvoorbeeld pas over 2 jaar), maar burgers en bedrijven nu goed 

informeren, zodat zij tijdig maatregelen kunnen treffen en terdege voorbereid 

moeten/kunnen zijn en zij op de milieuzone kunnen inspelen.” 

“De milieuzone ruim van tevoren aankondigen en transportbedrijven stimuleren schonere 

voertuigen aan te schaffen. Controle door handhaving. Dieselauto’s niet meer verkopen en ov 

als goed alternatief op niveau brengen” 

“In het eerste jaar informatieborden opstellen over dat de milieuzones zullen worden 

ingericht, met andere gemeentes samen optrekken, landelijk samenwerken om de aanschaf 

van schone auto's en vrachtwagens effectief te stimuleren.” 

“De ingangsdatum moet mensen en bedrijven enige tijd gunnen om hun vervoersmiddelen te 

vervangen, bijvoorbeeld 6 of 9 maanden na bekendmaking.” 

 

Citaten rond handhaving en controle 

“Regels stellen. Duidelijk communiceren. En dan vooral handhaven.” 

“belangrijk is hoe te controleren; vignet met camera boven bepaald gewicht? wie gaat 

handhaving uitvoeren en hoeveel tijd kost dat; hoe maken we dat duidelijk aan eenmalige 

voorbijganger” 

0% 10% 20%

Geen voorkeur, geen mening of geen antwoord

Duidelijke uitzonderingsregeling

Financiële tegemoetkoming burgers/bedrijven

Uitgebreide informatievoorziening

Blijvende communicatie

Aanschafpremie vervangen vervuilende voertuigen

Handhaving en controle op afspraken

Overgangs/gewenningsperiode

Meest aansprekende maatregelen m.b.t. het omgaan met belanghebbenden 
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“duidelijk aangeven wat de regels zijn en wat de consequenties zijn bij niet naleven. 

Probleem is namelijk dat iedereen van mening is dat er voor hem een uitzondering gemaakt 

moet worden.” 

“(…) Verder is HANDHAVING het sleutelwoord. Het heeft geen zin allerlei mooie wetjes en 

regeltjes uit te vaardigen als er niet wordt gehandhaafd. De boosdoeners hebben dat al snel 

in de gaten, dus daar ga je dan al weer met je schone lucht.” 

 

Citaten rond  een aanschafpremie 

“Financiële tegemoetkoming bij vervangen van oude voertuig voor een nieuwe en subsidie op 

elektrische voertuigen” 

“Bedrijven en particulieren zullen van zelf overstappen wanneer de aanschafprijs 

aantrekkelijker wordt. Ik vind niet dat de overheid geld moet geven om dit te vervangen, de 

verandering moet vanuit de bedrijven en particulieren zelf komen. Wie wil nu niet goed 

handelen voor het milieu? (…)” 

 

Citaten rond blijvende communicatie 

“Een duidelijk vindbare site op de gemeentepagina inrichten (aangezien veel voertuigen van 

buiten de stad zullen komen)” 

“blijven communiceren!!! open en duidelijke communicatie.” 

 

 

Citaten rond uitgebreide informatievoorziening 

 

“Aandragen van steekhoudende argumenten waarom bepaalde maatregelen van belang 

zijn. Dit in een continu communicatietraject.” 

“goede communicatie en mensen de tijd geven om veranderingen door te voeren. Dus vooral: 

tijdige communicatie.” 

 

Citaten rond financiële tegemoetkoming voor burgers/bedrijven 

“Compenseren van schade. Voertuigen zijn toegelaten op Nederlandse wegen en dat zou niet 

zomaar ingeperkt mogen worden.” 

“(…) Verder voel ik niets voor een financiële compensatie. Ik denk dat ons belastinggeld beter 

kan worden besteed dan aan (al dan niet bewuste) vervuilers ter compensatie... dat klinkt mij 

nogal absurd in de oren! Dan zou ik liever zien dat er subsidies komen voor mensen die 

bijdragen aan het milieu, zoals dat nu ook al gedaan wordt bij zonnepanelen.” 

“Geen compensatiemaatregelingen. Deze tijd eist dat ieder zijn verantwoordelijkheid neemt.” 
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“Dreigt een klein bedrijf hierdoor financieel in de problemen te komen? Misschien is het dan 

mogelijk om een lening af te sluiten bij de gemeente. Wel dient de gemeente dan te bekijken 

of dat bedrijf überhaupt nog wel levensvatbaar is.” 

“Ik kan me voorstellen dat er gekeken wordt naar om welke groepen belanghebbenden het 

gaat. Ik ben niet per se voor financiële tegemoetkoming; alleen in uitzonderingsgevallen. Als 

voorbeeld: een vrijwilligersorganisatie heeft voor het vervoer van ouderen alleen een sterk 

vervuilend busje. Als die de stad niet meer in mag, kunnen de ouderen niet meer naar hun 

activiteitencentrum. Aangezien het een vrijwilligersorganisatie betreft, beschikken ze niet 

over budget. In zo'n geval zou ik het mooi vinden als de gemeente zou meedenken over en 

helpen in een oplossing. Als het gaat om een groot bedrijf die voldoende budget heeft en 

vooral vanuit winstoogmerk (lagere transportkosten) met sterk vervuilende auto's rijdt, vind 

ik zeker niet dat deze in aanmerking mogen komen voor een financiële vergoeding!!” 

 

Citaten rond een duidelijke uitzonderingsregeling 

“Campers en oldtimers ontheffing. Bijv. 10 rittenkaart” 

“Als ondernemers kunnen aantonen dat ze het niet kunnen betalen vind ik dat de gemeente 

ze tegemoet moet komen, financieel of door ze toch toe te laten in de milieuzone.” 

“(…) of een uitzondering maken voor gehandicapten en ouderen die al volledig afhankelijk 

zijn van uitkeringen. Als die een oud aangepast busje hebben voor hun rolstoel, kan niet van 

hen worden verlangt dat ze "even" een nieuwe aanschaffen van hun uitkering terwijl als het 

voor iemand nodig is dat ze met hun voertuig overal kunnen komen het deze groep(en) 

betreft.” 

Suggesties m.b.t. belanghebbenden 
Desgevraagd geven panelleden nadere toelichtingen en suggesties hoe de gemeente met 

belanghebbenden (bijvoorbeeld particulieren en bedrijven) zou kunnen omgaan. Naast 

reacties op de bovengenoemde maatregelen zijn er in grote lijnen zes aanvullingen gedaan 

(in willekeurige volgorde): 

 Burgers en bedrijven aanspreken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid; 

 Zorg voor serieuze alternatieven, zoals overslagpunten voor mensen (P&R) en 

goederen; 

 Start een co-creatie-proces met belanghebbenden, zoek dialoog; 

 Vooral argumenten geven, uitleggen, mogelijk overtuigen, maak de afweging 

duidelijk, inclusief de nadelen; 

 Werk met een ingroeimodel (anders dan een overgangsperiode); 

 Handel als gemeente vanuit menselijkheid, compassie, focus niet op financiële 

kanten. 

Ter verduidelijking van de suggesties van panelleden volgen nu toelichtende citaten. Bij dit 

rapport is een bijlagenboek beschikbaar met alle suggesties. 
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Citaten rond maatschappelijke verantwoordelijkheid 

“Aanspreken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en vooral geen subsidies of 

compensatie verstrekken.” 

“Hen vragen of ze hun kinderen gezond willen zien groot worden. En hoe ze denken dat te 

realiseren. Door inspanning van anderen? Of zouden ze daar zelf ook een bijdrage aan 

kunnen leveren?” 

“Ik vind eerlijk gezegd dat er best een hard signaal mag komen over het verbeteren van 

milieu- en luchtkwaliteit. Consumptie brengt nu eenmaal milieubelasting met zich mee. Dat is 

zoals het is, maar daar hoeft niet iedereen die enige hinder van zo’n maatregel ondervindt 

voor vertroeteld en gecompenseerd te worden. We dragen allemaal de lasten. Handhaving is 

voor mij belangrijker dan iedereen te vriend houden met allerlei compensaties en excuses.” 

“In gesprek gaan, maar in principe niet meteen met subsidie en geld gaan gooien. Bedrijven 

en particulieren hebben zelf ook een verantwoordelijkheid. Ze daarop aanspreken is lastiger 

dan een cheque schrijven maar wel de betere weg wat mij betreft.” 

 

Citaten rond alternatieven 

“Vervangende en aanvullende faciliteiten en initiatieven stimuleren, zoals ondernemingen 

die het vervoer van kleine leveringen verzorgen en goede en betaalbare 

parkeermogelijkheden om de milieuzone heen.” 

“transferia in de periferie (gesubsidieerd vervoer de stad in gedurende een 

overgangsperiode)” 

“(…) Ook goed in gesprek blijven over alternatieven (welk vervoer dan wel, wat kost dat de 

bedrijven en de stad) en plekken reserveren buiten de stad waar bedrijven zich makkelijk 

kunnen vestigen en makkelijk te bereiken zijn. Wellicht ook stimuleren van openbaar vervoer 

als na de vrachtwagens ook andere vervuilende auto's uit de stad geweerd worden.” 

“(…) Voldoende P&R plekken waar mensen kunnen overstappen op schoon vervoer naar de 

stad of ov fietsen op die plekken aanbieden.” 

 

Citaten rond co-creatie en dialoog 

“Betrek ze vooral bij het proces en laat ze meedenken/nadenken over hoe dit zo goed 

mogelijk geconcretiseerd kan worden. Besluitvoering over de hoofden van 

betrokkenen/gedupeerden zal namelijk volstrekt averechts werken.” 

“Cocreatie. Dus het einddoel vaststellen, maar de invulling samen bespreken. Hoe kunnen we 

samen zorgen voor een groen, rustig en veilige milieuzone. Hoe zorgen we samen voor 

handhaving en hoe zorgen we samen voor een realistische en praktische alternatieve vormen 

van bevoorrading.. Bezoek samen met bedrijven steden in Nederland of buitenland met een 

dergelijke zone. Bekijk in de praktijk welke oplossingen elders zijn bedacht.” 
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“Laat particulieren en bedrijven zelf met ideeën komen (burgerparticipatie). Stimuleer en 

faciliteer.” 

 

Citaten rond argumenten geven, overtuigen, afweging duidelijk maken 

“Ik heb zelf een oude diesel. Ik zou het belangrijk vinden te weten wat het aandeel van 

verkeer (personen en vracht) is in de lucht verontreiniging in de stad. Als ik er achter kom dat 

het beperken van uitstoot door bedrijven effectiever is, dan zou ik echt balen van de 

oplossing. Als het een maatregel impact is, ben ik bereid het ongemak te dragen. Ik vind niet 

dat mensen hiervoor met gemeenschapsgeld gecompenseerd moeten worden. Ik kan mijn 

auto verkopen en met dat geld een andere kopen.” 

Draagvlak creëren. Brede duidelijke communicatie. Niet alleen voordelen noemen, want ik 

als burger denk dan: verdacht ze noemen alleen voordelen, er zit zeker addertje onder het 

gras. (…) 

“Ik ben zelf best bereid iets in te leveren als er uiteindelijk een duidelijk positief effect op het 

milieu in Nijmegen te zien is.” 

“Eerst informeren, kennis gaat voor gedrag. Luisteren en meedenken  kleine zelfstandigen.” 

 

Citaten rond werk met een ingroeimodel (anders dan een overgangsperiode) 

“Duidelijk zijn, bijtijds aangeven wat er gaat veranderen en waarom. Mensen en bedrijven tijd 

geven om een oplossing te vinden en contactpunt bij de gemeente inrichten, dat goed advies 

en voorlichting kan geven en goed bereikbaar is. Als het ingevoerd is, wel handhaven maar 

boetes kunnen in na een overleg met het contactpunt beperkt worden in bepaalde gevallen 

gedurende een vooraf bepaalde afgesproken periode na het invoeren van de nieuwe regels.” 

 “Je kunt vervuilende auto's wel toestaan nog gedurende een aantal jaren, maar daarvoor 

een ontheffingsvergunning uitgeven die flink geld kost. Zo doet Antwerpen dat. Een 

ontheffing kost ruim 300 euro per jaar. Na een aantal jaren krijg je geen ontheffing meer. Dus 

eerst ontmoedigingsbeleid(overgangsfase) gevolgd door volledige uitsluiting. Al dit soort 

maatregelen moeten er uiteindelijk voor zorgen dat mensen (versneld) op elektrische auto's 

gaan overstappen. (…)” 

“Niet soebatten: neem een helder en krachtig standpunt in. Geen subsidies, stel het 

stapsgewijs verplicht in een overgangsperiode van vijf jaar. In Keulen werd de milieu zone 

beetje voor beetje uitgebreid. Er moet wel extra geld voor de handhaving en controle van 

particulieren en bedrijven.” 

 

Citaten rond menselijkheid en compassie, focus niet op financiële kanten. 

“Eerlijk, rechtvaardig en met compassie tegemoet treden.” 

“ik denk dat het belangrijk is om elkaar niet het leven zuur te maken. maar wel de vervuiling 

terugdringen. dat zal veel geduld nodig hebben en zeker geen gemakkelijke taak zijn.” 
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“zorg gewoon voor een ontheffing tot een bepaalde tijd en iedereen zal tevreden zijn. De stad 

is er tenslotte voor iedereen, dus van voor en tegenstanders.” 

“Laat het niet om financiën draaien maar luister eens naar de mens!!!!” 
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Bijlage 
Bij deze rapportage is een apart bijlagenboek verschenen. Hierin zijn alle antwoorden van 

Nijmeegse panelleden opgenomen op het terrein van: 

 suggesties voor invulling van een milieuzone; 

 suggesties over het omgaan met belanghebbenden; 

 slotopmerkingen. 

 

Dit bijlagenboek is op te vragen bij de gemeente Nijmegen via emailadres 

onderzoek.statistiek@nijmegen.nl 


