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Bekijk deze mail in je browser

Beste lezer,                                                                                                 Maart 2021 

 

De afgelopen periode is er weer veel gebeurd binnen het Schone Lucht Akkoord en

luchtkwaliteit/gezondheidswinst in het algemeen. Zo is de financiering SpUk vanaf 1 april beschikbaar en

zijn de uitvoeringsagenda en veel decentrale uitvoeringsplannen af.  

 

Verder maak je in deze nieuwsbrief kennis met een nieuwe rubriek: Puik praktijkvoorbeeld. Met als aftrap

de e-learning luchtwassers. Deze cursus moet ervoor zorgen dat luchtwassers, die gebruikt worden om

stallucht te zuiveren, beter functioneren.  

 

Ook is er heuglijk nieuws te melden over het aantal ondertekenaars van het SLA, dat op maandag 15

maart is uitgebreid met 15 gemeenten uit de regio Noordoost-Brabant.  

 

Dit en meer lees je 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

Financiering SpUk vanaf 1 april beschikbaar 

De SpUk-regeling voor het Schone Lucht

Akkoord is klaar voor gebruik. Deze regeling is

bedoeld om een bijdrage van het Rijk mogelijk te

maken voor projecten van gemeenten en

provincies in het kader van het Schone Lucht

Decentrale uitvoeringsplannen af 

Een groot deel van de eerste ondertekenaars van

het Schone Lucht Akkoord (SLA) heeft volgens

planning op 1 maart 2021 hun decentrale

uitvoeringsplan ingeleverd. Handig, want

daarmee kunnen ze inschrijven op de SpUk-
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Akkoord. Vanaf 1 april kunnen zij

projectvoorstellen indienen. Ook de rekentool is

af. Dit instrument kan een indicatie geven van de

gezondheidswinst in euro’s die maatregelen

opleveren. 

Lees verder >>

regeling die 1 april open gaat. Ook belangrijk: de

plannen zijn de basis om te kunnen berekenen of

de SLA-doelen gehaald worden. 

Lees verder >>

Uitvoeringsagenda is klaar  

Vers van de pers: de gezamenlijke

uitvoeringsagenda. Naar verwachting wordt hij

volgende week aan de Tweede Kamer

gepresenteerd. De uitvoeringsagenda is het

resultaat van de gezamenlijke inzet van alle

mensen in de themagroepen en werkgroepen.

"Daar kijk ik met trots en waardering naar", zegt

projectleider Karin Blaauw. 

Lees verder >>

Puik praktijkvoorbeeld 

E-learning luchtwassers  

Een e-learning cursus moet ervoor zorgen dat

luchtwassers om stallucht te zuiveren beter

functioneren. De behoefte aan zo’n cursus blijkt

groot. In de eerste 10 weken waren er al 179

inschrijvingen. De cursus staat sinds december

2020 op de website van InfoMil. 

Lees verder >>

Praktische interactie tijdens 

Clean Air Dialogue  

Het mobiliteits- en landbouwbeleid in de

schoneluchtaanpak van Nederland maakte indruk

tijdens de Clean Air Dialogue op 17 en 18

februari 2021. De interactie tussen de

deelnemers leverde direct een mooie uitnodiging

op voor jongeren om zich te melden bij het

Comité van de Regio’s voor een traineeship. 

Lees verder >>

Schoon en emissieloos bouwen: 

blijf op de hoogte  

Bedrijven, kennisinstellingen en de overheid

slaan de handen ineen om mobiele werktuigen

en logistiek in de bouw te verduurzamen. Ze

werken samen aan een routekaart die de

bouwsector de weg wijst naar schoon en

emissieloos bouwen (SEB). 

De SEB-aanpak en het startdocument voor de

Routekaart SEB is te vinden op de website. Wil je

op de hoogte blijven van de ontwikkelingen?

Aanmelden voor de mailinglijst kan via deze link. 
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Condenseerbaar fijnstof uit houtkachels 

telt ook  

Het RIVM rapporteert voortaan ook over

condenseerbaar fijnstof uit houtstook.

Consequentie van deze nieuwe rekenmethode is

dat het aandeel van houtstook in de

fijnstofemissie sterk is toegenomen. 

Lees verder >> 
 

Schoneluchtspecial tijdschrift Milieu 

Het maartnummer van Milieu is een special over

schone lucht. Een greep uit de onderwerpen in

dit themanummer: zonder emissie werken in de

bouw en groenvoorziening; de Utrechtse aanpak

om gezondheidsschade door luchtvervuiling te

beperken; longartsen op de bres voor schone

lucht.  Milieu is het tijdschrift van het netwerk

voor milieuprofessionals VVM. 

Lees verder >> 
 

Vijftien gemeenten Noordoost-Brabant aangesloten bij het SLA 

Op maandag 15 maart hebben vijftien gemeenten uit de regio Noordoost-Brabant het Schone Lucht

Akkoord ondertekend.

Er was sprake van een hybride bijeenkomst: in Dome-X in Oss waren wethouder Johan van der Schoot

(gemeente Oss, op de foto rechts), wethouder Huub Bellemakers (gemeente Sint-Anthonis) en

gedeputeerde van provincie Noord-Brabant Elies Lemkes fysiek aanwezig. Staatssecretaris Stientje van

Veldhoven en de wethouders/betrokkenen van de andere gemeenten waren digitaal aanwezig bij de

ondertekening. Het gaat om de gemeenten Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Heusden, Landerd,

Meierijstad, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Michielsgestel en Vught. Bernheze, ’s-Hertogenbosch, Sint
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Anthonis en Uden ondertekenden het SLA al eerder. 

Lees verder >>

Agenda  
In de agenda vind je de activiteiten rondom het SLA voor de komende periode.  
Donderdag 15 april: Projectgroep SLA Mobiele Werktuigen 
Maandag 19 april: Stuurgroep SLA 

Donderdag 22 april: Themagroep Houtstook 

Colofon 
Aan deze nieuwsbrief werkten mee: Karin Blaauw, Evelyn Hijink, Corianne Roza, Merel Franken, Johan

van der Schoot, Huub Bellemakers, Elies Lemkes, Stientje van Veldhoven, Daniël Mourad, René

Korenromp, Shugri Ibrahim, Annelies Uijtdewilligen en Sarina Riemens 

 

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.

Subscribe Past Issues Translate

https://schoneluchtakkoord.nl/actueel/schone+lucht+akkoord+nieuws/1913641.aspx?t=Vijftien-gemeenten-Noordoost-Brabant-aangesloten-bij-het-SLA-
https://www.schoneluchtakkoord.nl/samenwerken/agenda+community/1912463.aspx?t=Projectgroep-SLA-Mobiele-Werktuigen-#tab=acceptedTab
https://www.schoneluchtakkoord.nl/samenwerken/agenda+community/1913631.aspx?t=Stuurgroep-SLA-#tab=acceptedTab
https://www.schoneluchtakkoord.nl/samenwerken/agenda+community/1913636.aspx?t=Themagroep-Houtstook#tab=acceptedTab
mailto:sla@acquirepublishing.nl
https://twitter.com/luchtakkoord
https://www.schoneluchtakkoord.nl/default.aspx
mailto:sla@acquirepublishing.nl
https://www.linkedin.com/groups/12335463/
https://acquirepublishing.us2.list-manage.com/unsubscribe?u=e76368e62765cb2200bd07ec6&id=831e1ce73b&e=[UNIQID]&c=dff68a74aa
http://eepurl.com/hjUCnD
https://us2.campaign-archive.com/home/?u=e76368e62765cb2200bd07ec6&id=831e1ce73b
javascript:;

