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Agenderingsverzoek aan de gemeenteraad Woerden 
Datum: 3 november 2021   
Van: WeDo politiek, VVD, Progressief Woerden, Inwonersbelangen, Woerden&Democratie en 
ChristenUnie/SGP 
Penvoerders: Wilma de Mooij, Florian Bos, Marguerite Boersma  
 
Onderwerp: Schone Lucht Akkoord 
De indieners van dit verzoek willen het college graag vragen de raad volledig te informeren over de 
mogelijkheden, voor- en nadelen, van de aansluiting bij het Schone Lucht Akkoord voor Woerden en de 
daaruit voortvloeiende kosten. Het Schone Lucht Akkoord beoogt de luchtkwaliteit in Nederland 
permanent te verbeteren, waarbij de verbeteringen zich kunnen richten op verschillende sectoren en 
onderwerpen, (mobiliteit, landbouw, gezondheidsdoelen en Omgevingswet, citizens science, participatie 
etc.). Alle 12 provincies en inmiddels 81 gemeenten hebben zich aangesloten bij het SLA.  
Op dit moment is volstrekt onduidelijk wat het SLA voor Woerden kan betekenen, zowel voor de raad als 
het college.  
10 juni jl. informeerde de wethouder de raad dat het college tijd nodig heeft te onderzoeken wat verwacht 
kan worden van het Schone Lucht Akkoord en of het bruikbaar is voor Woerden. De volgende vragen 
werden centraal gesteld: 

1) Lost het een probleem op of ondersteunt het een ambitie? 
2) Geeft het ons producten? 
3) Geeft het ons mogelijkheden tot handhaven? 
4) Hebben wij als gemeente de capaciteit en middelen om hier gebruik van te maken? 

 
Indieners verzoeken de agendacommissie hierbij om de motie ‘gezondheidswinst’ (aangehouden op de 
begrotingsraad van 4 november 2021) te agenderen op een Politieke Avond waarbij de raad volledig wordt 
geïnformeerd (o.a. de hand van voorbeelden), vragen kan stellen en vervolgstappen kan bespreken. Ook 
willen de indieners weten welke kennis er al bij de ODRU en binnen de eigen organisatie is om dit mee te 
nemen in de keuze om al dan niet aan te sluiten bij het Schone Lucht Akkoord. 
Afhankelijk van de bevindingen op deze avond kan worden gekomen tot bespreking van aansluiting bij het 
SLA in een raadsvergadering. 
 
Beoogd doel 
Het beoogde doel is meervoudig: 

- Brede beeldvorming voor raad en college; 

- Een Politieke Avond bestaande uit Beeld en Debat over dit onderwerp; 

- Helderheid over financiële gevolgen van deelname aan het SLA, zowel wat betreft ambtelijke 
capaciteit, personele inhuur externen, communicatiekosten, enzovoorts; 

- Helderheid over de mogelijke opbrengst qua gezondheidswinst op de diverse sectoren.  
 
Gewenste vorm voor agendering 
Bij voorkeur agendering in een Politieke Avond in 2021. Indien nodig besluitvorming in de bijbehorende 
raadsvergadering. 
 
Wilma de Mooij, WeDo politiek 
Florian Bos, VVD 
Marguerite Boersma, Progressief Woerden 
Hendrie van Assem, Inwonersbelangen 
Reem Bakker, Woerden en Democratie  
Lia Noorthoek, ChristenUnie/SGP 


