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Slim rekeningrijden
Autofiscaliteit vergroenen
Bedrijfwagenpark vergroenen
Roetfilterfraude aanpakken
Versneld invoeren ULEZ
Groendaken en -gevels
Meer fietsenstallingen
Fietsrijen naar school
Bomenplan
Smart city tools
Luchtzuivering
Minimumnorm elektrische laadpalen
Groenschermen rond scholen
Ecodriving
Limiet parkeerplaatsen bij nieuwbouw



Slim rekeningrijden
Gebruik van de wagen wordt belast op basis 
van type voertuig (vervuilingsgraad, vermogen), 
plaats (dichtbevolkte plaatsen duurder) en mo-
ment van gebruik (spits duurder).
 
Autofiscaliteit vergroenen
Lagere roet- en CO2-uitstoot -> lagere BIV en 
wegenbelasting.
 
Bedrijfswagenpark reduceren en vergroenen
 
Roetfilterfraude aanpakken
Strengere controle op wagens waar roetfilter uit 
gehaald wordt om een hoger vermogen te krij-
gen.
 
Versneld invoeren Ultra Lage Emissie Zone 
(ULEZ)
 
Minimumnorm voor groendaken en -gevels 
voor zuivering lucht bij nieuwbouw en grondige 
renovatie.
 
Meer fietsstallingen 
(verplichte minimumnorm bij nieuwbouw, op 
openbare weg en aan schoolpoort).
 
Fietsrijen naar school
Ouders organiseren zich via school, oudercomi-
té en geholpen door sociale media om elkaars 
kinderen in groep per fiets naar school te bege-
leiden.
 



Bomenplan
Omkeren uitgangspunt van ‘waar kunnen we 
bomen plaatsen’ naar ‘waar kunnen we er geen 
planten’, waarbij rekening gehouden wordt met 
de luchtzuiveringscapaciteit per boomsoort.

Smart city tools gebruiken voor de monito-
ring van de luchtkwaliteit
bv. straatmeubilair dat luchtkwaliteit opmeet 
en werken met open data voor in kaart brengen 
verkeersstromen.
 
Zuivering lucht via ondergrondse parkeerga-
rages (waar groene muren van o.a. mos de lucht 
zuiveren, cfr. voorbeeld Utrecht) en installatie 
luchtstofzuigers aan tunnelmonden. Bij renova-
tie tunnels moet luchtzuivering één van dé prio-
ritaire doelen zijn.
 
Minimumnorm voor elektrische laadpaalinfra-
structuur bij nieuwbouw en grondige renovatie.
 
Groenschermen rond scholen 
Een mospaneel van enkele vierkante meter vol-
staat om evenveel lucht te zuiveren en fijn stof 
op te slaan als 300 bomen.
 
Ecodriving centraal plaatsen in rij-opleiding, 
waardoor er zuiniger gereden wordt en minder 
roet en CO2 de lucht in gaat.
 
Een bovenlimiet in aantal parkeerplaatsen bij 
nieuwbouwprojecten. 
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