
 
Motie vreemd - Meedoen aan het Schone Lucht Akkoord, voor een gezonde(re) leefomgeving  
 
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op donderdag 24 juni 2021, 
 
constaterende dat: 
(Bron: Hoofdlijnenbrief Schone Lucht Akkoord1)  
 
1. in Nederland jaarlijks 11.000 mensen vroegtijdig overlijden als gevolg van luchtverontreiniging. Ook in gebieden 

waar de concentraties tot de laagste van Nederland behoren is nog een verbetering van de luchtkwaliteit en 
gezondheid mogelijk. Als overheden in Nederland de handen ineenslaan en samenwerken aan een mooi en 
gezond Nederland. Dit kan door mee te doen aan het Schone Lucht Akkoord (SLA); 

2. Rijksoverheid, gemeenten en provincies die het Schone Lucht Akkoord ondertekenen samen werken aan 
schonere en gezonde lucht in Nederland. Kennisinstellingen zoals het RIVM en TNO zijn betrokken in het SLA en 
ook is budget aanwezig om specifieke maatregelen en/of acties te kunnen uitvoeren en/of ontwikkelen; 

3. doel van het Schone Lucht Akkoord is om de gezondheidsschade de komende 10 jaar met minimaal 50 % (van 
binnenlandse bronnen) te verminderen, 

 
overwegende dat: 
1. als partner van het SLA gemeente Woerden kan deelnemen aan sessies en pilots en zichtbaar actief aan de slag 

gaan voor een gezondere leefomgeving; 
2. met ondertekening van het SLA gemeente Woerden de gezondheidsambities uit het akkoord onderschrijft en de 

afspraken uit het akkoord in het gemeentelijk beleid worden opgenomen. Het betreft maatregelen die de 
luchtkwaliteit en gezondheid in de gemeente verbeteren en bijdragen aan de 50% gezondheidswinst. Het gaat 
om zaken als 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. Dit 
hoeven geen kostbare, verregaande maatregelen te zijn; 

3. de gemeente  daarnaast de vrijheid heeft om een aanvullende maatwerk aanpak vast te stellen. Daarover stelt 
het akkoord geen eisen; 

4. ondersteuning wordt geboden bij dit proces, onder andere door kennisdeling en samenwerking. Gemeenten die 
meedoen aan het Schone Lucht Akkoord , worden ondersteund bij het opstellen van uitvoeringsplannen en 

agenda’s, bij het monitoren van de maatregelen en betrokken bij uitwisseling van kennis en best practices en 
innovatieve pilots, 

 
verzoekt het college: 
er zorg voor te dragen dat gemeente Woerden meedoet in het Schone Lucht Akkoord, zich committeert aan de 
doelstellingen en het SLA ondertekent. 
 
En gaat over tot de orde van de dag, 
 
Wilma de Mooij, WeDo politiek 
Birgitte van Hoesel, D66 

 

1 https://www.schoneluchtakkoord.nl/bibliotheek/slaofficielestukken/officiele+stukken/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=1727842 
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