
Op weg naar
schone lucht
           in Utrecht

Slim laden
Stroom opslaan in 
elektrische auto’s 
en laadpalen

Verkeer buiten
de stad om leiden
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goederenvervoer
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(recreatie)

Mobiliteit als dienst
Vervoer op afroep bij
woningen en kantoren

Liever op de fiets
Aanleggen fietsroutes,
fietsenstallingen,
nieuwe verbindingen
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AUTO
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Gemeente gebruikt
zelf schone voertuigen
en boten

Milieuzones
in het centrum
van Utrecht

Schone bussen

Voorrang in de stad 
Voor voetgangers,
fietsers en het OV

Wat doen we om de lucht schoner te maken?

2016

Milieuzones 
-  Verboden voor vervuilende oude diesels
    (personenauto’s, bestelauto’s en vrachtwagens) 
-  Geen parkeervergunningen voor 
    vervuilende oude dieselauto’s

Vervuilende auto’s weg
Subsidie voor slopen vervuilende oude dieselauto’s

Autodelen
Afspraken om delen van auto’s te stimuleren

Openbaar vervoer
Afspraken om gebruik van OV te stimuleren

Elektrische fietsen en scooters
Subsidie voor bedrijven
 
‘Het Nieuwe Draaien’
Afspraken over schone machines in de bouw

Verkeer spreiden en omleiden 
-  Verkeer rijdt zoveel mogelijk buiten de stad om
-  Op drukke wegen minder verkeer doorlaten.
    Bijv. ‘knijp’ Monicabrug/Weerdsingel

2017

Elektrische bussenElektrische bussen
op lijn 1 en 2op lijn 1 en 2

GoederenGoederenvververvoeroer
AfsprAfsprakaken tussen gemeente enen tussen gemeente en
en ondernemers/bedrijven ondernemers/bedrijvenen

VVerhuur elektrische botenerhuur elektrische boten
(<12 personen)(<12 personen)

2018

800 oplaadpunten800 oplaadpunten
elektrische autoelektrische auto’s ’s 
VVoor iedereen te gebruikoor iedereen te gebruikenen

Na de vNa de verkiezingenerkiezingen
AfsprAfsprakaken meten met
nieuwe gemeenternieuwe gemeenteraadaad

> >

Waar willen we naartoe?

2025

Uitstootvrij
- Bussen
- Vrachtwagens

Schonere
- Auto’s en taxi’s
- Brom- en snorfietsen
- Schepen

2030

Schone lucht 
Streven naar advies
Wereldgezondheidsorganisatie 

Klimaat
CO2-uitstoot verlagen
(koolstofdioxide)

Alleen nog elektrische
auto’s verkocht 

Wat is er al gelukt?

14% van alle kilometers
op de scooter zijn
elektrisch (2016)

3400 oude
dieselauto's
gesloopt (2015)

29%
minder roet van
verkeer in het 
centrum (2016)

Lucht in de stad schoner 
Voldoet (op één locatie na)
aan wettelijke eisen (2016)

Onderdeel van
Gezond Stedelijk Leven.
Op weg naar 
klimaatneutraal &
energieneutraal (gasloos).
Jaartallen zijn streefdata.




