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Bekijk deze mail in je browser

Beste lezer,                                                                                               September 2020

 
Het aantal gemeentes en provincies dat het SLA ondertekent blijft groeien en dat is goed nieuws.

De bijeenkomsten na de zomer over de decentrale uitvoeringsplannen (DUP) en de inrichting van

de regionale samenwerking werden erg goed bezocht. Deadlines naderen, ook die van het

aanleveren van suggesties voor de criteria van de SPUK (Specifieke Uitkering). Over de plek en

vormgeving van participatie in de pilots blijken ook nog veel vragen te leven en daar werken we

momenteel aan. Vul daarom de enquête hierover in en lees het stukje over het nieuwe team

Participatie. 

En de R zit weer in de maand. Twee gemeenten vertellen hoe ze omgaan met communicatie over

houtstook. 

 

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

Weer zeven nieuwe toetreders 
Er sluiten steeds meer gemeenten en
provincies aan bij het SLA. We verwelkomen
zes nieuwe gemeenten en één provincie: een
hartelijk welkom aan de gemeentes
Harderwijk, Best, Aalten, Ameland, Horst aan
de Maas en Meierijstad. 
Lees verder>

Ervaring gemeenten voorlichting
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houtstook 
Minder en op een betere manier hout stoken
lukt niet van de ene op de andere dag.
Voorlichting geven is een eerste stap.
Gemeente Helmond en gemeente Gouda
doen dat. 
Lees verder >>

Doe mee met de enquête Participatie Pilots 
U bent uitgenodigd voor een enquête over uw beelden van de Pilots Participatie SLA. Geen email

ontvangen? Klik hier voor de enquête. 

De deadline is verlengd tot 2 oktober 2020.

Denk mee met het Jongerenpanel Schone Lucht 
Het Schone Lucht Akkoord Team heeft VVM (Netwerk van Milieuprofessionals) en Globe

(scholieren netwerk voor onderzoek natuur en milieu) gevraagd actief mee te denken en te

werken aan het betrekken van jongeren bij het Schone Lucht Akkoord. In het SLA staan

afspraken hoe draagvlak en participatie te organiseren en een belangrijke afspraak is om

jongeren een prominente rol te geven bij de uitvoering van het SLA. VVM heeft dat vormgegeven

door onder meer een jongerenpanel te organiseren. Hiervoor is nog ruimte om je op te geven

en/of jongeren hierop te attenderen. 

Wil jij bijdragen aan een schonere en gezondere lucht? Praat dan mee en geef je op >>

Participatie in plannen  
Participatie is een verplicht en belangrijk

onderdeel van het SLA; draagvlak creëren en

gezamenlijk zoeken naar oplossingen vormt

een belangrijke basis om schonere lucht te

realiseren. Het team Participatie is compleet.

U kunt met vragen over participatie bij dit

team terecht. 

Lees verder>>

Terugblik op twee bijeenkomsten 
Twee bijeenkomsten na de zomer leverden

goede discussies en mooie voorbeelden op.

Onder meer voorbeelden van goede plannen

voor schone lucht die van de grond komen

dankzij regionale samenwerking. 

Lees verder >>
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Internetconsultatie  
De kracht van het Schone Lucht Akkoord zit in de samenwerking tussen overheden. Maar voor

een complex vraagstuk als luchtkwaliteit is ook de betrokkenheid van bedrijven, inwoners,

gezondheids- en milieuorganisaties en wetenschappers een voorwaarde tot succes. Deze partijen

worden betrokken bij de uitvoering van maatregelen en pilots uit het Schone Lucht Akkoord. 

Daarnaast is een internetconsultatie gedaan over de rijksinzet voor het Schone Lucht Akkoord. Uit

de reacties op de consultatie blijkt dat het belang van het verder verbeteren van de luchtkwaliteit

brede steun geniet. Daarnaast zijn verschillende vragen en suggesties ingebracht. Alle openbare

reacties, het verslag van de consultatie en de beleidsreactie vanuit de rijksoverheid zijn

gepubliceerd op de site voor internetconsultatie en op de website van het Schone Lucht

Akkoord.          

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.

 

 
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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