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Bekijk deze mail in je browser

Beste lezer,                                                                                                Juni 2021 

 

Een volle agenda de komende weken. Onder meer een stakeholdersbijeenkomst op 29 juni, met een

update over het doorrekenen van SLA-maatregelen op hun effect en RVO over stand van de SPUK-

regeling. 

 

Veel gemeenten en provincies horen graag hoe collega’s de uitvoering aanpakken. Een

praktijkvoorbeeld over de schone waddenvloot in dit nummer. Peel en Maas, de nieuwste

deelnemer aan het SLA, vertelt hoe deze plattelandsgemeente zorgt voor schone lucht. 

  

Een mooi voorbeeld van citizen science is Samenwerking Houtrookonderzoek, waarvan u in deze

nieuwsbrief een update krijgt. 

 

Ideeën of input leveren voor de ondersteuning van citizen science, jongerenparticipatie en

scholierenprojecten? En vergeten de enquête in te vullen? In deze nieuwsbrief nogmaals de kans om de

enquête snel in te vullen. Veel interactie deze keer, want er is ook een poll over monitoring. Doe snel

mee en zie de reacties van collega’s. 

  

Eerder dit jaar was de eerste Clean Air Dialogue. Hier kon u in gesprek gaan met de Europese

Commissie over schone lucht. Een vers verschenen magazine blikt terug op dit evenement. 

  

Dit en meer leest u in deze nieuwsbrief.  

Het is de laatste voor de zomervakantie. De volgende komt uit in augustus. 

  

Wilt u zelf iets delen? Dat kan voor ondertekenaars via de besloten Samenwerkingsruimte. Of stuur een

e-mail naar sla@acquirepublishing.nl dan neemt de redactie contact met u op. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Het Schone Lucht Akkoord Team
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Peel en Maas sluit aan bij het Schone Lucht

Akkoord 
 Gemeente Peel en Maas heeft in mei het

Schone Lucht Akkoord ondertekend. “Het

vergemakkelijkt samenwerking met anderen en

geeft ons meer toegang tot kennis en expertise”,

zegt Bram Thijssen, beleidsmedewerker

Omgevingsontwikkeling bij de gemeente. Nieuw

is schoneluchtbeleid niet in het Noord-Limburgse

Peel en Maas. Vooral op gebied van mobiliteit en

landbouw zijn al stappen gezet. 
Lees meer >>

Puik praktijkvoorbeeld: duurzame

waddenvloot 
Vanuit het Waddenfonds gaat 8 miljoen euro naar

vergroening van de scheepvaart op de

Waddenzee. Binnen tien jaar moet de

Waddenvloot veel duurzamer worden. Dit zorgt

voor gezondheidswinst door minder

luchtvervuiling. De CO2-uitstoot moet in 2030 met

60 procent zijn gedaald. Ook is het streven dat

alle schepen uit de beroepsvaart in dat jaar op

waterstof varen. 

Lees meer >>

Terugblik: Clean Air Dialogue Magazine 
Op 17 en 18 februari van dit jaar vond de Clean Air Dialogue plaats. De Clean Air Dialogue bood een

mooie kans om in gesprek te gaan met de Europese Commissie, het ministerie van I&W en andere

stakeholders. De terugblik van dit evenement lees je in het digitale magazine. 
Het magazine kun je hier lezen >>

Enquête jongerenparticipatie/citizen science 
Jongeren betrekken bij de uitvoering van het Schone Lucht Akkoord? Veel gemeenten en provincies

willen er graag mee aan de slag, maar zoeken nog naar de juiste aanpak. De themagroep participatie
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werkt aan jongerenparticipatie en citizens science. Wat zijn uw ervaringen en waar heeft u behoefte aan?

Laat het weten en VUL DE ENQUÊTE IN. De termijn is verlengd tot 1 juli.

Aanpak houtstookoverlast en de

Omgevingswet 
Welke regels gelden er nu voor het (particulier)

stoken van hout en hoe verandert dat straks

onder de Omgevingswet? Zo’n vijftig deelnemers

aan het Schone Lucht Akkoord hoorden

afgelopen mei de ins en outs in een inhoudelijke

themasessie. 

Lees meer >> 
 

Drie maanden elke dag meten en blazen voor

houtrookonderzoek 
Het eerste gedeelte van het Samenwerking

Houtrookonderzoek is afgerond; de gegevens

zijn verzameld. Inmiddels zijn de onderzoekers

gestart met de analyses van het verzamelde

materiaal. Zo willen ze meer kennis krijgen over

het effect van blootstelling aan houtrook op de

gezondheid én inzicht krijgen in meetapparatuur

voor houtrook, waarmee gemeenten eenvoudiger

kunnen handhaven. 

Lees meer >> 
 

Poll Monitoring 

Afgelopen jaar heeft een groot deel van de SLA deelnemers hun  uitvoeringsplan in de Excel-spreadsheet

ingevuld en per mail opgestuurd. Dit is de basis voor de voortgangsrapportage van de uitvoering van

maatregelen, zoals afgesproken in het Schone Lucht Akkoord en in de Uitvoeringsagenda. 

NIEUW: Op de SLA-website komt een nog te ontwikkelen 'dashboard' dat de stand van zaken rond de

uitvoering van de maatregelen visueel samenvat. Dit gebeurt in afstemming met de Themagroep

Monitoring. Dit biedt de mogelijkheid om eenvoudiger én gebruiksvriendelijk uw gegevens van het

decentrale uitvoeringsplan te actualiseren.  
 
Graag leggen we alle SLA-deelnemers de vraag voor: 

Bent u het ermee eens om voor het aanleveren en actualiseren van uw uitvoeringsplan een online invoer-

en wijzigoptie te gebruiken in plaats van een Excel-bestand? U voert de gegevens dan in via de

Monitoringstool Luchtkwaliteit, de verwachting is dat deze in 2023 voor het eerst gebruikt kan worden. 
 
Vul de pol hier in >>
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29 juni stakeholdersbijeenkomst voortgang Schone Lucht Akkoord 
Hoe we het effect meten van alle maatregelen uit de Decentrale Uitvoeringsplannen. Waarvoor de SPUK-

regeling tot nu toe gebruikt is (en hoe ú hem kunt gebruiken). De jongste informatie over de voortgang van

het Schone Lucht Akkoord hoort u tijdens de online stakeholdersbijeenkomst op 29 juni. Waar staan we?

En hoe gaan we verder? 

Lees meer >> 
 

Webinar citizen science in de veehouderij 

Het Kennisplatform Veehouderij verzorgt op 6 juli het ‘Webinar Citizen Science in de veehouderij: samen

leven, samen leren’. Met laagdrempelige sensoren kan iedereen inmiddels zelf omgevingsgeluid, bodem-,

lucht- en waterkwaliteit meten. De vraag is wat je met die data doet en hoe ze betekenis krijgen. Hoe zorg

je voor vruchtbare en professionele samenwerking tussen boeren, burgers en overheden? En wat kunnen

gemeenten, gezondheidsdiensten en omgevingsdiensten met dit soort data? De verschillende onderdelen

van het symposium verschaffen hiervoor inzicht en bruikbare handvatten. Ervaringsdeskundigen delen
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inspirerende, informerende praktijkvoorbeelden. 

Geïnteresseerd in citizen science in samenwerking met burgers en boeren? Bekijk de website en schrijf u

in.

Bijeenkomst schone havens en binnenvaart verplaatst

De kennisbijeenkomst voor het SLA-thema Schone havens en binnenvaart wordt verzet van donderdag

24 juni naar eind september. Een definitieve datum volgt. Het is momenteel druk in de agenda met SLA-

bijeenkomsten. Bovendien is de pilotgroep Schone havens en binnenvaart overtuigd nog meer inhoud te

kunnen bieden in september. Mocht u in de tussentijd vragen of opmerkingen hebben voor de themagroep

Schone havens en binnenvaart dan kunt u deze sturen naar Tim.vanWalen@rebelgroup.com.

Agenda  
In de agenda vind je de activiteiten rondom het SLA voor de komende periode.  
 
23 juni: Stuurgroepbijeenkomst 

24 juni: Themagroepbijeenkomst houtstook 

29 juni: Stakeholdersbijeenkomst voor alle deelnemers 

1 juli: Themagroepbijeenkomst participatie 

8 juli: Themagroepbijeenkomst landbouw

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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