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Beste lezer,

Juli 2021

De zomervakantie staat voor de deur. Daarom een laatste nieuwsbrief vanuit het Schone Lucht Akkoord. De
volgende komt uit in augustus. Ondertussen werken we achter de schermen hard aan een nieuwe website en
Samenwerkingsruimte.

In deze nieuwsbrief lees je een terugblik op de stakeholdersbijeenkomst van dinsdag 29 juni. Er was erg veel
belangstelling voor. Ook de breakoutsessies werden goed bezocht.

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

Drukke stakeholdersbijeenkomst Schone Lucht Akkoord met veel animo
Op zoek naar de meest effectieve maatregelen voor de schoonste lucht

Veel animo voor de online bijeenkomst van het Schone Lucht Akkoord dinsdagochtend 29 juni. De lucht flink
https://mailchi.mp/af2ffcb5011c/schoneluchtakkoord11-930008
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gezonder maken, is het doel voor de 92 aanwezigen vanuit onder meer gemeenten, provincies en
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omgevingsdiensten. En zij waren zeer nieuwsgierig. Welke maatregelen en acties nemen andere gemeenten en
provincies en hoe vergaat het hen? Ook de aanvragen voor de SPUK (de Specifieke Uitkering) kon op veel
belangstelling rekenen.

Terwijl er diverse presentaties werden gehouden tekende illustrator Hugo Seriese er lustig op los en hij wist
treffend de essentie te raken met zijn beelden en grappige cartoons:

Kennis uitwisselen en niet telkens het wiel hoeven uit te vinden is een belangrijke opbrengst van dit soort online
bijeenkomsten. Gemeenten en provincies moeten vaak met betrekkelijk weinig capaciteit veel in gang zetten
voor de uitvoering van het Schone Lucht Akkoord. Dan kan er efficiënter gewerkt worden wanneer je gezamenlijk
optrekt. Als bijvoorbeeld de provincie gemeenten mobiliseert voor een gezamenlijk aanpak. Daarin kunnen de
medewerkers van het het Schone Lucht Akkoord ook ondersteunen. Ook qua communicatie zou er over
onderwerpen als bv houtstook, citizen science en mobiliteit geshopt kunnen worden bij andere deelnemers en/of
via de SLA-website.

https://mailchi.mp/af2ffcb5011c/schoneluchtakkoord11-930008
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SPUK
De aanvragen voor de Specifieke Uitkering lopen inmiddels goed binnen. Er is nog budget maar het gaat snel
en voor de gemeenten en provincies die initiatieven voor de SPUK in de pijplijn hebben, die moeten vaart maken
met hun aanvraag want het gaat nu hard. Daarnaast is ook een winstwaarschuwing op z’n plaats omdat het
natuurlijk niet zo is dat alle aanvragen goed gekeurd zullen gaan worden.

Monitoring
Om een goed beeld te krijgen wat de maatregelen gaan bijdragen aan de doelstelling van 50%
gezondheidswinst in 2030 is een monitoringssysteem op gezet en worden door het RIVM de maatregelen door
gerekend. Barbara van Gulick licht de monitoring toe: “Een consortium van Tauw, Goudappel en Rebel gaat de
emissiereducties van de SLA-maatregelen inschatten. Dat doen ze op basis van de ingeleverde decentrale
uitvoeringsplannen en de Rijksmaatregelen. Een aantal SLA-deelnemers zullen ze hiervoor de komende weken
benaderen voor meer informatie. Half september zijn de emissiereducties berekend, en kan RIVM aan de slag
om de concentraties, blootstelling en gezondheidseffecten te berekenen. Het doel is om voor het eind van 2021
een rapportage klaar te hebben, maar dat zal door de complexe berekeningen nog spannend worden.”

https://mailchi.mp/af2ffcb5011c/schoneluchtakkoord11-930008
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Breakoutsessies
Er waren verschillende sessies, waaronder over Houtstook, die druk bezocht werden. Marjolein Schipper
begeleidde de sessie: “Het is een gevoelig onderwerp waar veel gemeenten mee worstelen. Goede
voorlichting is essentieel voor de bewustwording. Er zijn goede voorbeelden van voorlichtingscampagnes, zoals
die van Milieu Centraal. Ook een aantal SLA partners hebben lokale campagnes opgezet en we willen vragen of
gemeenten deze delen via de samenwerkingsruimteter inspiratie voor andere SLA partners."

Klik hier voor de presentaties en afbeeldingen van de stakeholdersbijeenkomst

Agenda
In de agenda vind je de activiteiten rondom het SLA voor de komende periode.

8 juli: Themagroepbijeenkomst landbouw
23 september: Themabijeenkomst houtstook
9 december: Themabijeenkomst houtstook

Colofon
Aan deze nieuwsbrief werkten mee: Karin Blaauw, Evelyn Hijink, Barbara van Gulick, Karlien de Boer.
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De nieuwsbrief Schone Lucht Akkoord wordt in opdracht van het Ministerie van I&W verzorgd door Acquire
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Publishing. Alle rechten voorbehouden. Vragen of suggesties kunt u mailen naar sla@acquirepublishing.nl.

Je ontvangt deze e-mail omdat je bij ons bekend bent als contactpersoon en we verwachten dat je onze emailberichten rondom het Schone luchtakkoord op prijs stelt.
Vergissen we ons? Je kunt je eenvoudig uitschrijven.
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