
  

 

Op 13 januari vond, een jaar na de ondertekening van het Schone Lucht Akkoord, het Schone Lucht 

Jaarcongres plaats. Gastheer gemeente Rotterdam en Geert Maarse openden het congres, waarna tal van 

inspirerende keynotes en deelsessies volgden. Tevens was er aandacht voor de nieuwe ondertekenaars, 

het Jongerenpanel én de kickoff van de fijnstofcampagne van GLOBE Nederland. In deze nieuwsbrief 

blikken we kort met je terug op deze inspirerende dag. Het plenaire gedeelte en de deelsessies zijn 

volledig opgenomen, u heeft dus de mogelijkheid deze nog een keer te bekijken. Was u digitaal aanwezig 

bij het congres en heeft u de evaluatie nog niet ingevuld? Doe dat dan alsnog!  

 

Naast een terugblik op het congres, leest u in deze nieuwsbrief meer over de SPUK, het groeiend aantal 

ondertekenaars en de Clean Air Dialogue.  

   

Bekijk het plenaire deel en de 
breakoutsessies terug 

 

 

Vul de evaluatie van het Schone 
Lucht Jaarcongres in 

 

 

 

Congres markeert één jaar Schone Lucht 

Akkoord 

Precies een jaar geleden zette staatssecretaris 

Stientje van Veldhoven samen met 36 
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gemeenten en 9 provincies een handtekening 

onder het Schone Lucht Akkoord. In een jaar tijd 

is dit aantal bijna verdubbeld. Meer dan 300 

belangstellenden logden op 13 januari 2021 in op 

het digitale congres, waar onder meer veel 

praktische voorbeelden van schoneluchtbeleid-in-

uitvoering de revue passeerden. 

Een terugblik op één jaar Schone Lucht 

Akkoord. <Meer lezen> 

 

Staatssecretaris neemt jongeren mee 

Europa in  

Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat 

Stientje van Veldhoven ging tijdens het Schone 

Lucht Jaarcongres op 13 januari in gesprek met 

nieuwe ondertekenaars. ‘In een jaar tijd is het 

aantal ondertekenaars bijna verdubbeld.’ Ook 

ontmoette ze een aantal leden van het 

Jongerenpanel. ‘Jongeren wil ik permanent 

betrekken bij beleid. Ik wil jullie graag meenemen 

naar de Clean Air Dialogue met de Europese 

Commissie.’ 

<Meer lezen> 

 

Vervuilde lucht doet snakken naar 

verhuizing  

Een op de acht mensen met een longaandoening 

overweegt weleens te verhuizen vanwege de 

slechte luchtkwaliteit in hun woonomgeving. Dat 

concludeert zorgonderzoeksbureau Nivel uit een 
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enquête in opdracht van het Longfonds. 

<Meer lezen> 

 

Al gehoord van de 'SPUK SLA'? 

De SPUK SLA is de nieuwe financiële regeling 

voor projecten die de luchtkwaliteit willen 

verbeteren en daarmee de gezondheid van de 

bevolking. Waarschijnlijk wordt de regeling 1 

maart 2021 van kracht en kun je vanaf 1 april 

projecten indienen. 

<Meer lezen> 

 

 

Save the date: Clean Air Dialogue - 17 en 

18 februari  

Wil je direct communiceren met de Europese 

Commissie, vertegenwoordigers van het 

ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en 

andere nationale stakeholders over het 

Nederlandse en Europese luchtkwaliteitsbeleid? 

Schrijf dan 17 en 18 februari 2021 in je agenda 

en doe mee met de Clean Air Dialogue.  

<Meer lezen> 

 

Veel nieuwe toetreders  

Met de gezamenlijke ondertekening van het SLA 

begin januari door 17 gemeenten uit regio 

Noordoost-Brabant staat de teller van 

deelnemende gemeenten en provincies in één 

klap op 82! 

Een volledig overzicht van alle ondertekenaars 

van het SLA vind je via de kaart met 

deelnemers.  

<Open de kaart> 

<Meer lezen> 
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SLA voor kleine gemeenten 

Verschillende kleinere gemeenten overwegen deelname aan het SLA, maar hebben nog vragen 

hoe ze dit kunnen organiseren. Daarom willen we dit voorjaar, bij voldoende belangstelling, een 

informatiesessie organiseren voor kleinere gemeenten. Geïnteresseerd? Geef je op 

via schoneluchtakkoord@minienw.nl. 

 

 

 

Boeren en Buren 

Als projectleider “Boeren en Buren” nam Marita Voogt het 

publiek mee in de ins en outs van dit participatieproject. In het 

project meten enkele veehouders en omwonenden in de 

gemeente Venray samen de luchtkwaliteit. Bekijk ook het 

filmpje over dit project.  

 

Filmpje project Boeren en Buren 

 

 

 

Ontvang u nu de nieuwsbrief eenmalig vanwege uw deelname aan het Schone Lucht 

Jaarcongres en wilt u voortaan altijd de nieuwsbrief ontvangen? Mail dan 

naar sla@acquirepublishing.nl  

 

  

 

De nieuwsbrief Schone Lucht Akkoord wordt in opdracht van het Ministerie van I&W verzorgd door Acquire 

Publishing. Alle rechten voorbehouden. Vragen of suggesties kunt u mailen 

naar sla@acquirepublishing.nl.  
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U ontvangt deze e-mail omdat u bij ons bekend bent als contactpersoon of omdat u aanwezig was op het 

Schone Lucht Jaarcongres en we verwachten dat u onze e-mailberichten rondom het Schone 

Luchtakkoord op prijs stelt. 

Vergissen we ons? U kunt zich eenvoudig uitschrijven. 
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