
21-8-2021 Nieuwsbrief Schone Lucht #5

https://mailchi.mp/80982460580b/schoneluchtakkoord5-928344 1/4

Bekijk deze mail in je browser

Beste lezer,                                                                                                         November 2020

 
De eerste conceptuitvoeringsplannen zijn opgesteld en er druppelen nog steeds nieuwe binnen.

Een hele mooie stap op weg naar 1 maart 2021. Dan laten we op basis van alle

uitvoeringsplannen de effecten doorrekenen voor het halen van de doelen uit het Schone Lucht

Akkoord. 

 

De praktische hobbels op de weg daarnaartoe bespreken we onder meer op de

stakeholdersbijeenkomst op 19 november. Hoe lossen collega-gemeenten en provincies dat op?

Waar vind je goede voorbeelden? 

Doe mee met de bijeenkomst om daar meer over te horen. 

 

En dan komt het Jongerenpanel eraan, op 17 november. We verwachten veel van de inbreng van

jongeren. Die gaan we gebruiken op het Schone Lucht Jaarcongres op 13 januari 2021 en bij

voorkeur ook in de themagroepen. 

 

Nog een evenement om te noteren in de agenda: de Clean Air Dialogue op 17 en 18 februari

2021. Ga in gesprek met de Europese Commisie over schone lucht. 

Kortom, veel de doen de komende maanden. Je kunt er meer over lezen in deze nieuwsbrief. 

 

Wil je 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 je op. 
 
Met vriendelijke groet, 

 

Het Schone Lucht Akkoord Team
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Conceptuitvoeringsplannen 
Schone Lucht  
31 decentrale conceptuitvoeringsplannen zijn
inmiddels opgesteld en gedeeld. En nieuwe
conceptplannen druppelen nog steeds
binnen. Dat geeft een goed eerste beeld van
de uitvoering van het Schone Lucht Akkoord.
De plannen maken bovendien duidelijk op
welke moeilijkheden provincies en
gemeenten stuiten bij het opstellen van zo’n
plan. Nu is er nog tijd om daar iets aan te
doen. Meer weten over de eerste resultaten? 
Lees verder >>

Stakeholdersbijeenkomst 19 november:
praktische tips over SPUK en DUP 
Worstel je nog met het opstellen van het
decentrale uitvoeringsplan (DUP) voor
schone lucht, wil je weten hoe ver het Rijk
inmiddels is of zien hoe collega-gemeentes
en provincies het aanpakken? Heb je vragen
over hoe je schoneluchtmaatregelen
succesvol indient voor de SPUK-regeling en
hoe je cofinanciering regelt? Op de
stakeholdersbijeenkomst op 19 november
staat dit op de agenda. 
Lees verder >> 
 

Jongerenpanel brainstormt 
over thema's schone lucht  
Op 10 november stond de teller al op meer
dan 50 aanmeldingen; jongeren die mee
gaan brainstormen over schone lucht op
tijdens het Jongerenpanel op 17 november.
Ruim 25 procent meer dan verwacht. Schone
lucht is een actueel onderwerp onder
jongeren; van studenten milieukunde en
landbouw tot medicijnenstudenten houdt het
bezig.  
Lees verder >> 
 

'Samen hebben we een groot
internationaal netwerk' 
Voor de provincie Utrecht is gezondheid al
langer de drijfveer achter het provinciaal
schoneluchtbeleid. De provincie draagt die
invalshoek ook in Brussel uit. Met de
themagroep Internationaal worden de
internationale inspanningen van gemeenten,
provincies en Rijk gebundeld. Samen hebben
ze een breed netwerk. 
Lees verder >> 
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Save the date! 13 januari: Schone Lucht Jaarcongres 
De gemeente Rotterdam heet u van harte welkom op woensdag 13 januari 2021 bij het  Schone
Lucht Jaar-Congres. Het is dan precies een jaar geleden dat het Schone Lucht Akkoord werd
ondertekend in Utrecht. 
 
Het congres op 13 januari 2021 zal grotendeels digitaal worden. Rotterdams wethouder Arno
Bonte zorgt voor de ontvangst en verzorgt samen met staatssecretaris Van Veldhoven een deel
van het programma. Het digitale Schone Lucht Jaarcongres is bedoeld om iedereen bij te praten
maar vooral ook om te inspireren en de stappen die we met elkaar en ook individueel hebben
gezet te delen. 
Lees verder >> 
 
Meer informatie over het programma en de mogelijkheid tot aanmelden voor dit evenement komt
in de volgende nieuwsbrief. 

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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