
 

Handleiding Decentrale Uitvoeringsplannen – versie 2023 

December 2022 

Samenwerken.schoneluchtakkoord@rws.nl  

Dit is de nieuwe handleiding voor het invullen van de decentrale uitvoeringsplannen van 

het Schone Lucht Akkoord. Het doel van deze handleiding is ondersteuning bieden bij 

het invullen van het format van de uitvoeringsplannen. In deze nieuwe handleiding vindt 

u nu voor elk onderdeel en kolom van het format een uitleg hoe u dit in kunt vullen en 

een voorbeeld. Als u opzoek bent naar een specifiek onderdeel of kolom kunt u hier snel 

komen door te klikken op het onderdeel in de inhoudsopgave. Komt u er nog steeds 

niet uit? Stel uw vraag dan via de IPLO-helpdesk.  
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1. Inleiding 

Met het ondertekenen van het Schone Lucht Akkoord verbinden de ondertekenaars zich binnen hun eigen 

taken en bevoegdheden tot de uitvoering van de maatregelen voor de verschillende thema’s en 

onderwerpen.   

In het Schone Lucht Akkoord hebben wij samen afgesproken dat gemeenten en provincies de maatregelen 

uit het akkoord en hun eigen aanvullende maatregelen uitwerken in decentrale uitvoeringsplannen en 

door actualiseren van het format jaarlijks over de voortgang van de uitvoering rapporteren.  

Voor de decentrale uitvoeringsplannen is een format opgesteld. De geleverde input wordt gebruikt voor 

een jaarlijkse rapportage over de uitvoering van de Schone Lucht Akkoord maatregelen en het Dashboard 

waarin is te zien hoe het gaat met de uitvoering van maatregelen per thema en deelnemers van het 

Akkoord. Voor de doorrekening van de luchtkwaliteit en de gezondheidswinst worden alleen maatregelen 

die in de uitvoeringsplannen zijn opgenomen en ingediend doorgerekend.  

Het is daarom belangrijk dit format zo volledig mogelijk in te vullen.  

De formats geven dus een snel overzicht van de acties en mijlpalen van lokale plannen, vaste maatregelen 

en aanvullende decentrale maatregelen ten behoeven van;  

a. de monitoring van de voortgang van maatregelen, 

b. onderlinge kennisdeling tussen deelnemers van het akkoord, 

c. communicatie richting stakeholders en eventueel externe partijen 

Als u het format hebt ingevuld kunt u deze opslaan en stuurt u het bestand uiterlijk 1 maart 2023 naar: 

samenwerken.schoneluchtakkoord@rws.nl. Naar dit email adres kunt u ook al uw opmerkingen en 

feedback toesturen. Voor vragen kunt u terecht bij de IPLO-helpdesk. 

2. Stappenplan invullen decentrale uitvoeringsplan 

Alle partijen die in 2023 voor het eerst een Schone Lucht Akkoord uitvoeringsplan invullen kunnen gebruik 

maken van het lege format. Het format is van de website te downloaden.  

Partijen kunnen hun uitvoeringsplannen van 2022 overzetten naar het nieuwe format van 2023 en deze 

hierin actualiseren.  

In het format zijn er 3 onderdelen die in de onderstaande hoofdstukken worden besproken. 

1. Algemene informatie  

2. Vaste Maatregelen 

3. Aanvullende Maatregelen 

Verder is er binnen het format een onderscheid gemaakt tussen verplichte en optionele kolommen. 

https://www.schoneluchtakkoord.nl/monitoring-sla/voortgangsrapportage-maatregelen/
https://www.schoneluchtakkoord.nl/monitoring-sla/dashboard/
mailto:samenwerken.schoneluchtakkoord@rws.nl
https://www.schoneluchtakkoord.nl/publish/pages/203918/decentraal-uitvoeringsplan-sla-naam-organisatie-2023-format.xlsx


 

2.1.1 Persoonsgegevens 

Alle informatie die u deelt over de vaste en aanvullende maatregelen wordt gedeeld met de andere 

deelnemers en in het Schone Lucht Akkoord dashboard. Schrijf daarom geen gevoelige informatie of 

persoonsgegevens in de vaste of aanvullende maatregelen witregels.  

In de Algemene informatie deelt u wel uw persoonsgegevens. Uw persoonlijke gegevens zullen nooit 

gedeeld worden met personen of partijen buiten Schone Lucht Akkoord deelnemers en de beveiligde 

samenwerkingsomgeving van de website van het Akkoord. Alle cellen die niet ingevuld of gewijzigd 

dienen te worden zijn beveiligd en kunnen niet gewijzigd worden.  

2.2 Algemene informatie 

Het is verplicht om dit onderdeel (op het beleidskader na) in te vullen.  

Enkele punten voor het invullen van het format zijn: 

1. Selecteer de juiste gemeente en provincie door middel van het drop-down menu.  

Provincies staan onderaan de lijst. Mocht uw organisatie er niet tussen staan kunt u dit helemaal 

onderaan het drop-down menu selecteren. 

 

2. Vink aan welke pilots de organisatie waar u het uitvoeringsplan voor invult meedoet.  

3. Het beleidskader. Hier kunt u aangeven binnen welk beleidskader het decentrale uitvoeringsplan 

valt. Zie 2.2.1 ‘Voorbeeld ingevuld veld algemene informatie’. 

https://www.schoneluchtakkoord.nl/monitoring-sla/dashboard/


 

2.2.1 Voorbeeld ingevuld veld algemene informatie  

 

Bij dit beleidskader ziet u als voorbeeld de aanpak Luchtkwaliteit van de gemeente Amersfoort. Klik op de 

afbeelding voor het plan.  

 

 

 

 

 

 

https://amersfoort.notubiz.nl/document/8357660/1


 

2.3 Vaste Maatregelen 

Deel twee van het format zijn de vaste maatregelen van het Schone Lucht Akkoord. Elke maatregel is 

voorzien van een thema, maatregelnaam en beschrijving zoals is te zien in de afbeelding hieronder.  

 

In totaal zijn er 38 decentrale maatregelen in het Schone Lucht Akkoord, verdeeld over 9 thema’s. In dit 

onderdeel worden per maatregel over de kolommen F t/m O in de invulsheet informatie gevraagd. Hier is 

een onderscheid gemaakt tussen de 3 kolommen die verplicht ingevuld moeten worden (blauw): 

• Algemene beschrijving (Kolom F) 

• Huidige fase (Kolom H) 

• Verwachte jaartal invoering (Kolom I) 

En de overige kolommen (grijs) waarin u optioneel meer informatie kunt geven:  

• Specificatie gebieden of doelgroep/sectoren (Kolom G) 

• Verwachte jaartal dat de maatregel afloopt (Kolom J) 

• Beschrijving fasering (Kolom K) 

• Leerervaringen (Kolom L) 

• Is de maatregel i.s.m. derde partij of regio (publiek of privaat) (Kolom M) 

• Als beschikbaar: link naar beleid (Kolom N) 

• Extra opmerkingen (Kolom O)  

Hieronder volgt een uitleg en een bijbehorend voorbeeld per kolom. 

 

 

 

 

 



 

2.3.1 Algemene beschrijving – Kolom F 

Een van de verplichte kolommen om in te vullen is de algemene beschrijving van de maatregelen. In 

kolom F beschrijft u kort en krachtig hoe de maatregel door uw organisatie wordt uitgevoerd. Wees 

hierbij zo SMART mogelijk. Hieronder ziet u een goed voorbeeld van hoe dat eruit ziet. 

 

 

2.3.2 Specificatie gebieden of doelgroep/sectoren – Kolom G 

Een van de optionele kolommen om in te vullen is de specificatie van gebied, doelgroep of sector waar de 

maatregel is ingevoerd. In kolom G geeft u aan op welk specifiek gebied, doelgroep of sector de 

maatregel betrekking heeft. Het is ook mogelijk om hier een link naar een kaart of beleid toe te voegen. 

Hieronder ziet u een goed voorbeeld van hoe deze kolom is ingevuld. 

 

 

2.3.3 Huidige fase – Kolom H 

Een van de verplichte kolommen om in te vullen is de fasering van de maatregelen. In kolom H wordt 

gevraagd in welke fase elk afzonderlijke maatregel zich bevind. Een beschrijving van alle fases leest u in de 

tabel hieronder. Voor enkele vaste maatregelen en acties zijn in het Schone Lucht Akkoord en in de 

formulering van de maatregel jaartallen genoemd voor de invoering. Deze kunnen door u worden 

overgenomen.  

 

 

 

 

 

 

https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/innovatie/smart-doelen-stel-je-zo/


 

 

Toelichtingstabel Huidige fase maatregel 

Fase Uitleg 

0. Maatregel is niet van 

toepassing op mijn 

organisatie 

Kies deze fase als de maatregel niet van toepassing is op uw organisatie. 

Bijvoorbeeld; er zijn geen binnenwateren of binnenhavens binnen uw 

gemeente, of alleen industrie die onder algemene regels valt en geen 

vergunningplicht heeft. Vergeet geen uitleg te geven bij de algemene 

beschrijving in Kolom F waarom deze maatregel niet van toepassing is op 

uw organisatie.  

1. Maatregel kan nog niet 

worden ingevoerd 

Kies deze fase als de maatregel nog niet ingevoerd kan worden omdat er 

data of input mist, of omdat er voorbereidende onderzoeken/stappen 

worden ondernomen door u of andere partijen zoals de Rijksoverheid, die 

essentieel zijn om de maatregel te kunnen invoeren. Vergeet geen uitleg te 

geven bij de algemene beschrijving in Kolom F waarom deze maatregel 

nog niet kan worden ingevoerd door uw organisatie.   

2. Maatregel is een 

bestuurlijk en ambtelijk 

voornemen (uitgangspunt) 

Deze fase is het uitgangspunt van het Schone Lucht Akkoord; alle 

maatregelen zijn bestuurlijk ondertekend en zijn daarmee een bestuurlijk 

voornemen. Maatregelen die nog niet zijn vastgesteld vallen dus in deze 

fase.  

3. Maatregel is bestuurlijk 

vastgesteld en in 

voorbereiding uitvoering 

De maatregel is bestuurlijk vastgesteld en nog niet direct in uitvoering of 

er wordt nog geen effect door behaald. Denk hierbij aan milieuzones 

waarbij de nodige voorbereiding getroffen dienen te worden voor de 

uiteindelijke invoering van de maatregel.  

4. Maatregel is in 

uitvoering 

De maatregel is in uitvoering en heeft op een directe of indirecte manier 

een positief effect op het behalen van de doelen van het Schone Lucht 

Akkoord. Doorlopende maatregelen die in uitvoering zijn vallen binnen 

deze categorie. Er zijn maatregelen die niet eindigen en altijd in deze 

categorie vallen. Zie het onderstaande voorbeeld bij 2.3.4 Voorbeelden 

fasering ‘Maatregel is in uitvoering’.  

5. Maatregel is afgerond 

(resultaat behaald) 

De maatregel is afgerond waarbij het beoogde resultaat (gedeeltelijk) is 

behaald en heeft zodoende direct en /of indirect bijgedragen aan de 

Schone Lucht Akkoord doelen. Een maatregel die altijd doorloopt en niet 

eindig is valt nooit in deze categorie. Zie het onderstaande voorbeeld bij 

2.3.5 Voorbeelden fasering ‘Maatregel is afgerond’.  

6. Maatregel is voortijdig 

stopgezet (resultaat niet 

behaald) 

De maatregel is voortijdig stopgezet en heeft niet het beoogde resultaat 

behaald. 

2.3.4 Voorbeelden fase ‘Maatregel is niet van toepassing op mijn organisatie’ 

In het onderstaande voorbeeld is te zien dat de maatregel wat betreft de kolom H ‘huidige fase’ in 

categorie ‘0. Maatregel is niet van toepassing op mijn organisatie’ hoort. In de algemene beschrijving leest 

u dat de provincie geen binnenhavens heeft en niet verantwoordelijk is voor ligplaatsen.  



 

Let op dat u bij het selecteren van deze huidige fase ‘0. Maatregel is niet van toepassing op mijn 

organisatie’ een duidelijke beschrijving geeft bij de algemene beschrijving waarom u deze fase heeft 

geselecteerd.  

 

 

 

2.3.5 Voorbeelden fase ‘Maatregel kan nog niet worden ingevoerd’ 

In het onderstaande voorbeeld is te zien dat de maatregel wat betreft de kolom H ‘huidige fase’ in 

categorie ‘1. Maatregel kan nog niet worden ingevoerd’ hoort. In de algemene beschrijving leest u dat de 

gemeente wacht op een positief resultaat van de actualisatie van de toolkit door de Rijksoverheid.  

Let op dat u bij het selecteren van deze huidige fase ‘1. Maatregel is een bestuurlijk en ambtelijk 

voornemen’ een duidelijke beschrijving geeft bij de algemene beschrijving waarom u deze fase heeft 

geselecteerd.  

 

 

 

 

2.3.6 Voorbeelden fase ‘Maatregel is in uitvoering’ 

In het onderstaande voorbeeld leest u dat de maatregel wat betreft de kolom H ‘huidige fase’ in categorie 

‘4. Maatregel is in uitvoering’ hoort. De algemene beschrijving van de maatregel geeft aan dat het om een 

doorlopende maatregel gaat. Gezondheidsdoelen worden namelijk ook in toekomstige plannen 

opgenomen en daarom is deze maatregel niet eindig. Hij zal dus altijd tot de categorie ‘4. Maatregel is in 

uitvoering’ behoren.  



 

 

 

 

Er zijn ook maatregelen die doorlopen tot een bepaalde einddatum. In het onderstaande voorbeeld is een 

doorlopende maatregel te zien met duidelijke einddatum, namelijk de einddatum van de campagne. Deze 

maatregel behoort in de periode 2022 tot en met 2028 wat betreft de ‘huidige fase’ in de categorie ‘4. 

Maatregel is in uitvoering’. In 2029 is de campagne afgerond en veranderd de huidige fase naar de 

categorie ‘5. Maatregel is afgerond (resultaat behaald)’.  

 

 

 

 

 

2.3.7 Voorbeelden fasering ‘Maatregel is afgerond’ 

In het onderstaande voorbeeld ziet u dat de maatregel wat betreft de huidige fase in categorie ‘5. 

Maatregel is afgerond (resultaat behaald)’ hoort. De algemene beschrijving van de maatregel geeft aan 

dat de gemeente in de havenbeheersverordening heeft vastgelegd dat generatoren of aggregaten 

verboden zijn voor binnenvaart.  



 

 

 

 

2.3.8 Verwachte jaartal invoering – Kolom I 

Een van de verplichte kolommen om in te vullen is het verwachte jaartal van invoering van de 

maatregelen. Vul bij kolom I in wat het verwachte jaartal is waarin de maatregel wordt geïmplementeerd 

en potentieel effect heeft op de luchtkwaliteit. Wanneer u dit niet weet voer dan een schatting in waarvan 

uw organisatie uitgaat. Als er meerdere jaartallen van invoering zijn (bijvoorbeeld de gefaseerde invoer 

milieuzone), dan kunt u het jaartal kiezen wanneer de maatregel voor het eerst (gedeeltelijk) wordt 

geïmplementeerd. Het is ook mogelijk om een jaartal uit het verleden in te vullen wanneer het gaat om 

een maatregel die al in uitvoering of uitgevoerd is. In het onderstaande voorbeeld begint de campagne in 

2023. Dit is bij deze maatregel het verwachte jaartal van invoering.  

 

 

 

 

 

 

Wanneer u bij deze kolom (I) een jaartal invoert die niet aansluit bij de door u geselecteerde ‘huidige fase’ 

in kolom H worden beide cellen geel. Dit betekent dat u een van de kolommen verkeerd heeft ingevuld, 

zoals te zien is in het voorbeeld hieronder.  



 

 

 

2.3.9 Verwachte jaartal dat de maatregel afloopt - Kolom J 

Een van de optionele kolommen om in te vullen is het verwachte jaartal dat de maatregel afloopt. Denk 

hierbij aan een sloopregeling of een campagne die afloopt, zoals in het onderstaande voorbeeld. Laat 

kolom J leeg als de maatregel geen einddatum heeft en doorlopend is.  

 

 

2.3.10 Beschrijving fasering – Kolom K 

Een van de optionele kolommen om in te vullen is een beschrijving van de fasering bij de desbetreffende 

maatregel. In kolom K wordt de eventuele gefaseerde invoering van een maatregel beschreven. Zie 

hieronder een voorbeeld van hoe de kolom is ingevuld.  

 

 

2.3.11 Leerervaringen – Kolom L 

Een van de optionele kolommen om in te vullen is het beschrijven van een leerervaring die is opgedaan 

tijdens het uitvoeren van de maatregel. Het gaat bij kolom L om leerervaringen of belemmeringen die 

handig zijn om te delen met andere Schone Lucht Akkoord deelnemers. Heeft u bijvoorbeeld een 

handreiking of een ander hulpmiddel gebruikt voor het invullen van deze maatregel die ook bruikbaar is 

voor andere deelnemers? 



 

 

Klik op de afbeelding voor de in het voorbeeld genoemde handreiking.  

 

2.3.12 Is de maatregel i.s.m. derde partij of regio (Publiek of Privaat) - Kolom M 

Een van de optionele kolommen om in te vullen is of de maatregel in een samenwerkingsverband wordt 

ingevoerd met andere organisaties. In samenwerkingsverband betekent bijvoorbeeld dat de maatregel 

regionaal door omgevingsdiensten wordt ingevoerd. Zie hieronder een voorbeeld van hoe kolom M is 

ingevuld.  

 

 

2.3.13 Link naar beleid  - Kolom N 

Een van de optionele kolommen om in te vullen is een doorverwijslink naar het beleid. Voor het gemak 

kunt u in kolom N een link naar het beleid of voorbeeld website invullen waar de maatregel staat 

omschreven. Voorbeelden zijn een website met informatie over deelmobiliteit beleid of gemeentelijke 

informatie over houtstook maatregelen. 

 

https://www.schoneluchtakkoord.nl/actueel/nieuws-schone-lucht-akkoord/mobiliteit/handreiking-schone-lucht-regionale/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=e-mail&utm_term=20221220&utm_content=link_ID0AVMCI0WMCI&utm_campaign=Nieuwsbrief%2030


 

 

2.3.14 Extra opmerkingen - kolom O 

Als u extra opmerkingen heeft bij de maatregel kunnen deze in kolom O worden ingevuld. Hier kan u 

opmerkingen plaatsen die niet bij de andere onderdelen passen.  

 

 

2.4 Aanvullende maatregelen 

Bij dit onderdeel vult u aanvullende maatregelen die een positief effect hebben op de luchtkwaliteit in, die 

uw organisatie neemt of van plan is te nemen. Bijvoorbeeld aanvullende maatregelen op mobiliteit, 

klimaatmaatregelen zoals zero-emissie stadsdistributie en maatregelen in het kader van de agenda fiets. 

Ook vragen we u hier in te vullen als u uw gemeente of provincie hogere ambities heeft op de 

maatregelen uit het akkoord.  

Voor gemak en ter inspiratie is er een aanvullende maatregelenlijst opgesteld waarbij een overzicht wordt 

gegeven van enkele bekende aanvullende maatregelen. Deze lijst is hier te vinden op de 

samenwerkingsruimte van het Schone Lucht Akkoord. Uiteraard is het ook mogelijk om andere 

maatregelen die niet in het overzicht staan te implementeren.  

De aanvullende maatregelen vult u op dezelfde manier in als bij de vaste maatregel. Het enige verschil is 

dat er bij de aanvullende maatregelen zelf een thema en sub-thema moet worden gekozen. De sub-

thema’s zijn per thema verschillend waardoor eerst het Schone Lucht Akkoord thema dient te worden 

gekozen. Mocht u geen juist thema of sub-thema vinden kan er gekozen worden om ‘Overig’ te 

selecteren.  

 

 

https://samenwerken.schoneluchtakkoord.nl/producten/documenten/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=2128723


 

 

Wees bij het invullen van de naam van de maatregel zo kort en concreet mogelijk. In de algemene 

beschrijving kan er vervolgens dieper ingegaan worden over de maatregel. 

 

 


