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Uitnodiging om deel te nemen aan het Schone Lucht 
Akkoord 

Geachte leden van het college van burgemeester en wethouders, 

Met deze brief wil ik u en uw gemeente van harte uitnodigen om samen met een 
groeiende groep gemeenten en provincies de komende 10 jaar te werken aan een 
schonere en gezonde lucht in Nederland door het Schone Lucht Akkoord te 
ondertekenen.  

Op 13 januari verbonden 36 gemeenten, 9 provincies en de Rijksoverheid zich aan 
de ambitie om samen te werken aan schone lucht door het Schone Lucht Akkoord 
te tekenen. Sindsdien hebben ook Almere, Assen, provincie Groningen, Eindhoven, 
Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Nieuwegein, Rijswijk en Waalwijk 
besloten toe te treden tot het akkoord. Een aantal andere overheden zijn bezig 
met de besluitvorming en kunnen op een later moment toetreden. 

Doel van het Schone Lucht Akkoord is om de gezondheidsschade de komende 10 
jaar met minimaal 50 % (van binnenlandse bronnen) te verminderen. Om dit te 
realiseren is ook uw gemeente nodig. Immers, hoe meer gemeenten zich 
aansluiten hoe groter de gezondheidswinst is. Deelname is vrijwillig en staat open 
voor alle gemeenten en provincies in Nederland. Het belang is groot. Nog altijd 
overlijden in Nederland jaarlijks 11.000 mensen vroegtijdig als gevolg van 
luchtverontreiniging. Ook in gebieden waar de concentraties tot de laagste van 
Nederland behoren is nog een verbetering van de luchtkwaliteit en gezondheid 
mogelijk. Als overheden in Nederland de handen ineen slaan en samenwerken aan 
een mooi en gezond Nederland.  

Ondertekent u het Schone Lucht Akkoord, dan wordt uw gemeente ondersteund 
bij het opstellen van uitvoeringsplannen en agenda’s, bij het monitoren van de 
maatregelen en wordt u betrokken bij uitwisseling van kennis en best practices en 
innovatieve pilots. Kennisinstellingen zoals het RIVM en TNO zijn betrokken en ook 
is budget aanwezig om specifieke maatregelen en/of acties te kunnen uitvoeren 
en/of ontwikkelen. Als partner van het SLA kunt u deelnemen aan sessies en pilots 
en bent u zichtbaar actief aan de slag voor een gezondere leefomgeving. 

Wat vraagt deelname van uw gemeente? 

Wat we van u vragen is dat uw gemeente de gezondheidsambities uit het akkoord 
onderschrijft. Ook vragen we u om de afspraken uit het akkoord in uw 
gemeentelijk beleid op te nemen. Dit hoeven geen kostbare, verregaande 
maatregelen te zijn. Het betreft maatregelen die de luchtkwaliteit en gezondheid 
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in uw gemeente verbeteren en bijdragen aan de 50% gezondheidswinst. Het gaat 
om zaken als het effectief toepassen van bestaand beleid, bijvoorbeeld in de 
vergunningverlening, het stimuleren van schonere mobiliteit in aanbestedingen, 
het meewegen van het belang van lucht en gezondheid in beleidsplannen en 
bijvoorbeeld handhaving bij overlastsituaties door foutief stookgedrag bij 
houtstook.  

Daarnaast heeft u als gemeente de vrijheid om een aanvullende maatwerk aanpak 
vast te stellen. Daarover stelt het akkoord geen eisen. We ondersteunen partijen 
bij dit proces, onder andere door kennisdeling en samenwerking.  

Wat kan deelname uw gemeente bieden? 

Ook het rijk, de provincie en andere gemeenten committeren zich aan de aanpak 
van luchtvervuiling en gezondheid. Daarnaast kunnen deelnemers profiteren van 
kennisdeling tussen overheden, ondersteuning bij de uitwerking en invoering van 
maatregelen en de mogelijkheid om met innovatieve pilots mee te doen. De 
rijksoverheid investeert de komende jaren 50 miljoen in de uitvoering van het 
akkoord. 

Doordat we maatregelen nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren, levert dat u 
en uw omgeving schonere lucht op. Ook wanneer u besluit niet te tekenen, levert 
het Schone Lucht Akkoord gezondheidswinst op voor uw gemeente, maar door 
zelf deel te nemen kunt u deze gezondheidswinst verder vergroten en draagt u als 
gemeenten zelf uw steentje bij aan schone lucht voor Nederland.  

Hoe kunt u deelnemen? 

Als u wilt deelnemen, dan vragen we u om een ondertekend verzoek tot 
deelname, namens het college van B&W, in te dienen bij de stuurgroep voor het 
Schone Lucht Akkoord. Dit verzoek kunt u mailen naar 
schoneluchtakkoord@minienw.nl. De eerste stuurgroep is gepland op 8 juli 2020. 
9 overheden hebben op dit moment het besluit tot deelname genomen en treden 
op 8 juli toe tot het akkoord. In verband met de COVID-19 maatregelen 
organiseren we geen fysiek ondertekenmoment. Wel zullen we via de media de 
nieuwe deelnemers in het zonnetje zetten. Als u de besluitvorming over deelname 
aan het Schone Lucht Akkoord niet voor 8 juli kunt realiseren, kunt u ook op een 
later moment deelnemen door een verzoek in te dienen bij de stuurgroep.  

Nadat u het verzoek tot toetreding heeft ingediend kunt u volwaardig deelnemen 
aan alle activiteiten uit het akkoord. Er worden regelmatig sessies en congressen 
georganiseerd waar we de deelnemers ook actief een podium kunnen bieden. 
Nieuwsbrieven, interactieve website en actieve en zichtbare social media maken 
ook deel uit van de communicatie. Voor meer informatie of vragen over deelname 
kunt u www.schoneluchtakkoord.nl raadplegen of mailen naar 
schoneluchtakkoord@minienw.nl. 
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Ik hoop dat u de ambitie uit het Schone Lucht Akkoord deelt en wilt bijdragen aan 
de samenwerking van overheden om dit mogelijk te maken. 

Met vriendelijke groet, 

DIRECTEUR-GENERAAL MILIEU EN INTERNATIONAAL, 

ir. R.P. Lapperre 
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