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Bekijk deze mail in je browser

Beste lezer,                                                                                                 Mei 2021 

 

Jongeren betrekken bij beleid en bij de uitvoering van het Schone Lucht Akkoord. Dat klinkt makkelijker dan het is.

GLOBE Nederland heeft met het luchtmeetproject op scholen de nodige ervaring opgedaan. Op dit moment

inventariseert de themagroep participatie welke vervolgstappen effectief zijn. We horen daarom graag wat uw

wensen zijn. Dus: INVULLEN deze enquête. 

  
Provincies en gemeenten kunnen meer doen om de industrie richting schonere lucht te bewegen. De ruimte die

wetgeving biedt, blijft nu deels ongebruikt. Met uitgesproken beleid kunnen bestuurders daar wat aan veranderen. 

Dit en meer lees je in deze nieuwsbrief.  

  

Wil je zelf iets delen? Dat kan voor ondertekenaars via de besloten Samenwerkingsruimte. Of je kunt een mail

sturen naar sla@acquirepublishing.nl dan neemt de redactie contact met je op. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Het Schone Lucht Akkoord Team

Doe mee met de enquête citizen science en

jongerenparticipatie 

Citizen science en jongerenparticipatie zijn

onderdelen van het Schone Lucht Akkoord. We

zijn benieuwd hoe uw gemeente of provincie

deze onderdelen invult. En of u behoefte heeft

aan ondersteuning bij het opzetten van een

lokale campagne om jongeren op een

dynamische en effectieve manier te betrekken bij

schone lucht. Het ministerie van Infrastructuur en

Juridische ruimte in emissieregelgeving voor

industrie kan beter benut 

Aan de onderkant van de BREF-range

vergunnen omwille van een schonere lucht? Dat

kan. Belangrijkste voorwaarde is dat bestuurders

de bestaande beslissingsruimte beter benutten

om lokaal milieubeleid te formuleren.

Adviesbureau KokxDeVoogd bracht alle

juridische mogelijkheden voor scherpe

vergunningverlening in beeld. 
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Water houdt samen met GLOBE Nederland een

enquête om uw wensen te peilen. 

Vul de enquête in uiterlijk 8 juni in >> 

 

Meer weten over de fijnstofcampagne voor

scholieren >> 
 

Lees meer >> 
 
  
 

Participatie Themagroepbijeenkomst 1 juli van 15.30 tot 17.00 uur 

  

Op 1 juli zal de eerste Themagroepbijeenkomst zijn voor het thema Participatie. Deze bijeenkomst heeft

een brede opzet, vandaar dat alle SLA-partners welkom zijn zich aan te melden voor deze online-

ontmoeting. Onderwerp van gesprek is het opstarten van een participatieproject: hoe betrek je daar

geïnteresseerden bij, welke meettechnieken kun je gebruiken? Er is ook ruimte voor andere onderwerpen.

Deze kun je aandragen bij je aanmelding. De organiserende werkgroep zal dan bekijken hoe we het

programma daarop kunnen aanpassen of er extra aandacht aan kunnen besteden. 

 

Aanmelden kan via martine.ouwersloot@minienw.nl. Als je een nieuw onderwerp wilt aandragen voor de

bijeenkomst, doe dat dan voor 17 juni.

Agenda  
In de agenda vind je de activiteiten rondom het SLA voor de komende periode.  
 
20 mei: Themabijeenkomst monitoring 

20 mei: Inhoudelijke sessie Omgevingswet en houtstook 

27 mei: Themabijeenkomst landbouw 

1 juni: Pilotbijeenkomst binnenvaart en binnenhavens

15 juni: Pilotbijeenkomst binnenvaart en binnenhavens 

24 juni: Kennisbijeenkomst thema binnenvaart 

1 juli: Themabijeenkomst participatie

Colofon 
Aan deze nieuwsbrief werkten mee: Karin Blaauw, Evelyn Hijink, Corianne Roza.  

 

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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