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Gemeente Venio

Geachte mevrouw Pollux-Linssen,

Wat vraagt deelname van uw gemeente?
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We werken aan de hand van de uitvoeringsagenda en de gemeenten en provincies 
aan hun eigen decentrale uitvoeringsplannen. De Subsidieregeling (SPUK) is op 1 
april opengesteld om maatregelen en pilots te ondersteunen.

Ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat

Deelname aan het Schone Lucht Akkoord betekent een extra zet aan slagkracht 
om maatregelen te nemen, zowel nationaal als lokaal, om de leefomgeving 
gezonder te maken en daar een blijvende aandacht voor te houden. We zien nu, 
na het eerste Schone Lucht Jaar Congres van 13 januari, dat dat werkt en dat de 
energie er is.

Na één jaar na het afsluiten van het akkoord hebben 86 gemeenten en provincies 
het akkoord ondertekend. Van de G40 gemeenten heeft al meer dan de helft zich 
aangesloten. Hoe meer partijen zich aansluiten hoe groter de gezondheidswinst.

Wanneer uw gemeente de gezondheidsambities uit het akkoord onderschrijft, 
vragen we u om de afspraken uit het akkoord in uw gemeentelijk beleid op te 
nemen. Het gaat om maatregelen die de luchtkwaliteit en gezondheid in uw 
gemeente verbeteren en bijdragen aan de 50% gezondheidswinst. Zoals het 
effectief toepassen van bestaand beleid, bijvoorbeeld in de vergunningverlening, 
het stimuleren van schonere mobiliteit in aanbestedingen, het meewegen van het 
belang van lucht en gezondheid in beleidsplannen en bijvoorbeeld handhaving bij 
overlastsituaties door foutief stookgedrag bij houtstook.

Daarnaast heeft u als gemeente de vrijheid om een maatwerk aanpak vast te 
stellen. Daarover stelt het akkoord geen eisen. We ondersteunen partijen bij dit 
proces, onder andere door kennisdeling en samenwerking.

Ons kenmerk
IENW/BSK-2021/108368

In het Schone Lucht Akkoord werken gemeenten, provincies en het Rijk samen 
aan het substantieel verbeteren van de luchtkwaliteit. De urgentie is groot. Samen 
kunnen we zorgen voor schonere lucht en hoe meer steden mee doen, hoe meer 
we ook de luchtvervuiling over de gemeentegrenzen heen aanpakken. De grotere 
steden hebben daarbij een belangrijke rol. Daarom nodig ik u en de Gemeente 
Venio in het bijzonder uit om deel te nemen aan het Schone Lucht Akkoord.
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Wat kan deelname uw gemeente bieden?

Hoe kunt u deelnemen?

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

S. van Vel leer
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Deelnemers maken deel uit van een kennisnetwerk, worden ondersteund bij de 
uitwerking en invoering van maatregelen en kunnen actief meedoen met 
innovatieve pilots waar ook partijen als TNO en het RIVM betrokken zijn. De 
rijksoverheid investeert de komende jaren € 50 miljoen in de uitvoering van het 
akkoord.

Bestuurskern
Dir Duurzame Leefomg & Circ
Economie
Leefomgeving

Als u wilt deelnemen, dan vragen wij u dit kenbaar te maken via een mail naar 
schoneluchtakkoord ffminicnw.nl. Meer informatie kunt u ook vinden op
www.schoneluchtakkoord.nl en u kunt op het bijgevoegde telefoonnummer contact 
opnemen wanneer er nog vragen zijn.

Ons kenmerk
IENW/BSK-2021/108368

Ik hoop dat u er samen met ons, en al die andere gemeenten en provincies, aan 
wilt bijdragen dat de lucht die we de hele dag inademen steeds gezonder wordt. 
De medewerkers van het Schone Lucht Akkoord-Team ondersteunen u daarbij 
graag.


