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Geachte raads- en burgerleden,
Het college heeft besloten tot medeondertekening van het Schone Lucht Akkoord.
Aanleiding
Het Rijk wil de samenwerking met lokale overheden voortzetten in de vorm van het Schone
Lucht Akkoord (SLA) om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren en daarmee
gezondheidswinst te behalen. In 2020 ondertekende het Rijk dit akkoord inmiddels met 10
provincies en 54 gemeentes. Het SLA is een opvolging van het huidige Nationaal
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit.
Wat is de kernboodschap?
Op 8 december 2020 heeft het college besloten om tot medeondertekening van het Schone
Luchtakkoord (SLA) over te gaan. Het convenant is bijgevoegd als bijlage 1. Hoofdargument
om dit te doen en daarmee uitvoering aan de motie te geven is dat de ambitie en doelstelling
van het SLA, 50% gezondheidswinst in 2030 t.o.v. 2016, prima aansluit bij de ambities die wij
als gemeente nastreven. Dit geldt voor thema’s als gezondheid en duurzaamheid, maar ook
voor de regionale energie strategie, de aanpak in het buitengebied en de ontwikkeling van
nieuwe woonwijken.
Het SLA richt zich op beleid, activiteiten en maatregelen die een verdere afname van fijnstof en
stikstofdioxide beogen en wel zodanig dat wordt voldaan aan de normstelling van de WHO. Alle
gemeenten van Regio Noordoost Brabant ondertekenen dit akkoord. Gezamenlijk wordt voor
een aantal thema’s een plan van aanpak opgesteld om binnen de Regio NOB én in
samenwerking met de Provincie N-Brabant uit te voeren.
Wat zijn de gevolgen?
Door het akkoord te ondertekenen laten we zien dat we streven naar een continue verbetering
van de luchtkwaliteit. En dat levert gezondheidswinst op. In samenwerking met de Regio
Noordoost-Brabant en provincie Noord-Brabant bereiken we meer over een groter gebied en
benutten we elkaars kennis en capaciteit.
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Voor de uitvoering van het Schone Lucht Akkoord heeft de Rijksoverheid in de begroting 2020
€50 miljoen gereserveerd, voor de periode 2020-2023. Het ministerie is trekker van de pilots en
zal het grootste aandeel in deze kosten dragen.
Implementatie van de maatregelen uit het SLA vraagt niet om extra formatie. Dat geldt ook voor
eventuele deelname aan de pilots. Zoeken naar slimme verbindingen binnen de organisatie en
met de Regio is voor nu de insteek. Op dit moment wordt geen beroep gedaan op extra
gemeentelijke middelen.
Individuele projecten die we binnen de gemeente Boekel uitvoeren kosten (mogelijk) wel geld.
De benodigde middelen worden, voor zover nog niet begroot, meegenomen in de voorstellen
over de individuele projecten zelf.
Wat is het vervolg?
 De maatregelen (zie ook bijlage 1) die volgen uit het Schone Lucht Akkoord werken we
verder uit in een overzicht voor de gemeente Boekel. Een overzicht van wat we nu al
doen is toegevoegd als bijlage 2.


In regionaal verband werken we aan projecten voor onder andere de thema’s: pilot
Landbouw, Mobiliteit & Industrie. Hiervoor wordt een plan van aanpak opgesteld dat
voorgelegd wordt aan de Regio Noordoost-Brabant.



Om de 3 jaar wordt het gezondheidseffect doorgerekend van RIVM van alle maatregelen
die binnen het Schone Lucht Akkoord zijn uitgevoerd in Nederland. De rapportage van
deze monitoring koppelen we terug aan de interne organisatie en de raad.

Communicatie
Via een persbericht geven we bekendheid aan het ondertekenen van het Schone Lucht
Akkoord.
Bijlagen:
1. Schone Lucht Akkoord
2. Overzicht: Wat doet gemeente Boekel voor schone lucht
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