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Bekijk deze mail in je browser

Beste lezer,                                                                                                 April 

 

De thema’s en de themagroepen uit het Schone Lucht Akkoord krijgen flink vaart nu de Uitvoeringsagenda uit is. In

deze nieuwsbrief meer over de gezichten achter de themagroep Houtstook. 

Nu de Specifieke Uitkering (SpUk) vanaf 1 april geopend is, is extra financiële steun beschikbaar voor plannen om

gezondheidswinst te boeken met schonere lucht. Je kunt als SLA-deelnemer met een decentraal uitvoeringsplan nu

direct een voorstel indienen. De centrale Uitvoeringsagenda is eind maart naar de Tweede Kamer gestuurd. Met de

SpUk, de afronding van de Uitvoeringsagenda en de uitvoeringsplannen van afzonderlijke deelnemers is de weg vrij

voor uitvoering van het SLA. Ondertussen komen er ook nog steeds nieuwe deelnemers bij, zoals gemeente

Hengelo die zich op 1 april aanmeldde. 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 
 

Gemeente Hengelo sluit aan bij het SLA  
Gemeente Hengelo heeft zich 1 april aangemeld

als ondertekenaar van het Schone Lucht

Akkoord. Daarmee komt het aantal

ondertekenaars op 89. De Hengelose lucht is al

vrij schoon, maar de gemeente ziet het belang

van de gezamenlijke aanpak om de luchtkwaliteit

te verbeteren.  
Lees meer >>

Onderzoek naar houtrook en

gezondheidsschade 

RIVM, TNO, IRAS en GGD Amsterdam doen

onderzoek naar de relatie tussen houtrook en

gezondheidsklachten en de mogelijkheden om

houtrook te meten. 

Lees meer >>
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Gezocht: meedenkers voor rekentool 
Het RIVM is op zoek naar enkele provincies en middelgrote gemeenten die willen meedenken over de

invulling van een vereenvoudigde SLA-rekentool voor het Schone Lucht Akkoord. Met dit gereedschap

kunnen gemeenten en provincies een eerste inschatting maken van de effecten van lokale maatregelen.

Een prototype van het rekeninstrument is af, maar het RIVM wil bij de verdere ontwikkeling graag

rekening houden met wensen van gebruikers. Wil jij je inbreng geven in de rekentool? 

Lees verder

Drieslag houtstook: Sarina, Marjolein en

Marloes 

Houtstook is een van de thema’s waaraan binnen

het Schone Lucht Akkoord wordt gewerkt.

Marjolein Schipper en Marloes Jongeneel, die

allebei werken bij Rijkswaterstaat Leefomgeving

(RWS), zijn al jaren actief op het dossier. Sarina

Riemens werkt sinds 1 januari 2021 bij het

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en is

projectleider voor dit onderdeel van het Schone

Lucht Akkoord. Kennismaken met Sarina,

Marjolein en Marloes en meer weten over de

laatste ontwikkelingen in het houtstookdossier?

Lees meer >>

Kom ook naar het Verbindingsfestival

Gezonde Stad!  

Op 22 april organiseert Acquire Publishing het

Verbindingsfestival Gezonde Stad. Het

Verbindingsfestival is dé ontmoetingsplek voor

beleidsmakers, projectleiders, beheerders,

(landschaps)architecten, vastgoedontwikkelaars

en -eigenaren en vele anderen die een bijdrage

(willen) leveren aan een gezonde leefomgeving.

Daar raakt het de doelstellingen uit het Schone

Lucht Akkoord. Dimitri Lamers – presentator van

het SLA-Jongerenpanel- zal een lucht-panel

leiden met expertise vanuit het SLA (Evelyn

Hijink) en het RIVM over onder meer citizen

science en jongeren-participatie. 
Bemachtig je ticket >>

Geef je op voor de themagroep mobiliteit  

Tijdens de vorige stuurgroep SLA kwam aan bod dat er behoefte is aan een aparte themagroep Mobiliteit.

We zijn bezig met het oprichten van deze themagroep. Om hiermee een vliegende start te maken, willen

we jullie graag de volgende vragen stellen: 

-      Heb je interesse in deelname aan de themagroep Mobiliteit? 

-      Welke onderwerpen moeten we moet spoed oppakken? (Bijvoorbeeld; kennisdeling over uitvoering

generieke maatregelen, kennisdeling over aanvullende maatregelen.) 

-      Welke wensen heb je voor deze themagroep? 
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We zullen in mei een eerste bijeenkomst van de themagroep organiseren. 

Jullie antwoorden en suggesties kun je sturen naar schoneluchtakkoord@minienw.nl.

Agenda  
In de agenda vind je de activiteiten rondom het SLA voor de komende periode.  
 
Dinsdag 13 april: Themagroep Internationaal 

Donderdag 15 april: Projectgroep SLA Mobiele Werktuigen 

Donderdag 15 april: Themabijeenkomst Landbouw 

Maandag 19 april: Stuurgroep SLA 

Donderdag 22 april: Themagroep Houtstook  

Donderdag 22 april: Verbindingsfestival Gezonde Stad 

Donderdag 20 mei: Inhoudelijke sessie Omgevingswet en Houtstook 
Donderdag 20 mei: Themagroep Monitoring 

Colofon 
Aan deze nieuwsbrief werkten mee: Karin Blaauw, Evelyn Hijink, Corianne Roza, Sarina Riemens,

Marjolein Schipper en Marloes Jongeneel.  

 

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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