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Bekijk deze mail in je browser

Beste lezer,                                                                                                      Juni 2020
 
Deze ‘Schone Lucht-Nieuwsbrief ‘staat in het teken van de uitvoering. De afgesproken
acties en maatregelen in het akkoord moeten nu vorm krijgen en worden onder meer per
thema uitgewerkt en dat is een hele klus. U maakt kennis met enkele belangrijke drijvende
krachten achter de schermen en de projectleider Karin Blaauw van het Ministerie van
IenW. Verder vindt u in deze nieuwsbrief de routekaart (PDF) van het Schone Lucht
Akkoord waarin de plannen en acties voor dit jaar en volgend jaar beschreven staan.  
 
Wilt u zelf iets delen? Dat kan voor ondertekenaars via de besloten Samenwerkingsruimte
of stuur een mail naar sla@acquirepublishing.nl dan neemt de redactie contact met u op. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het Schone Lucht Akkoord Team

"Volop gaan voor gezondheidswinst'' 
‘Ik ben onder de indruk van het enthousiasme
waarmee de ondertekenaars van het Schone
Lucht Akkoord aan de slag zijn gegaan', zegt
Karin Blaauw, projectleider van het akkoord. 
Lees meer >>

Routekaart planning uitvoering Schone
Lucht Akkoord 
Wat wordt de komende periode verwacht van
u als ondertekenaar van het Schone Lucht
Akkoord ?   Bijgevoegd vindt u een routekaart
met daarin de producten die bij de uitvoering
verwacht en/of geleverd worden. 
Bekijk de routekaart hier >> 
 

"Iedereen heeft recht op schone
lucht" 
Ook de gemeente Assen ondertekent het
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Schone Lucht Akkoord. Wethouder Karin
Dekker zet binnenkort haar handtekening
namens de gemeente onder het Akkoord.  
Lees meer >>

Thema Industrie biedt praktische
hulp bij scherp vergunnen 
Vanuit Rijkswaterstaat werkt Margret Groot al
geruime tijd aan de verduurzaming van de
industrie. Ze coördineert het thema Industrie
van het Schone Lucht Akkoord. Via de lijn
van de vergunningen én de Rijksregels maakt
ze samen met de sector stappen op weg naar
een betere luchtkwaliteit. 
Lees meer >>

Oplossingen overlast houtstook
vragen om een gezamenlijke en
gedragen aanpak 
Houtstook is een van de thema’s waaraan
binnen het Schone Lucht Akkoord wordt
gewerkt. Nicole Linkels, werkzaam bij het
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, is
al jaren actief op het dossier. Het leidde tot
een aantal concrete activiteiten. 
Lees meer >>

Colofon 
Aan deze nieuwsbrief werkten mee: Karin Blaauw, Evelyn Hijink, Margret Groot, Nicole Linkels,

Astrid Dekker en Pieter Gautier.   

 

De nieuwsbrief Schone Lucht Akkoord wordt in opdracht van het Ministerie van I&W verzorgd

door Acquire Publishing. Alle rechten voorbehouden. Vragen of suggesties kunt u mailen naar

sla@acquirepublishing.nl.
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Je ontvangt deze e-mail omdat je bij ons bekend bent als contactpersoon en we verwachten dat je onze e-

mailberichten rondom het Schone luchtakkoord op prijs stelt. 

Vergissen we ons? Je kunt je eenvoudig uitschrijven.
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