
 
Geachte Mevrouw, Meneer, 

Op 13 februari ontving u namens de minister voor Milieu en Wonen, Stientje van Veldhoven, en de 

Eurocommissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij , de heer Virginijus Sinkevičius een uitnodiging 

voor de Clean Air Dialogue, welke plaats zal vinden op 18 en 19 maart 2020 te Den Haag. Tijdens 

de Clean Air Dialogue zal een gesprek plaats vinden tussen de deelnemers over het lokaal, 

nationaal en Europees beleid met betrekking tot luchtkwaliteit. Het programma bestaat uit 

thematische sessies die over verschillende onderwerpen gaan met betrekking tot luchtkwaliteit. 

Een globale agenda is als bijlage opgenomen. De bijeenkomst is gelinkt aan het recent gesloten 

Schone Lucht Akkoord en de Europese Green Deal. 

Middels dit bericht herinneren wij u er graag aan dat u zich nog steeds kunt aanmelden voor deze 

bijeenkomst. U kunt ervoor kiezen beide dagen aanwezig te zijn of te kiezen voor de sessies die 

uw specifieke belangstelling hebben. Dit kunt u bij de aanmelding aangeven. 

Omwille van de organisatie willen we u vriendelijk vragen uiterlijk 29 februari aan te geven of u 
wilt deelnemen aan de Clean Air Dialogue.  
  
U kunt zich aanmelden via bijgaande link (https://datalinx.eventsair.com/clean-air-dialogue-

march-2020/cad20).  
  
Na registratie ontvangt u zo spoedig mogelijk een bevestiging van deelname en een uitgebreid 
programma van de Clean Air Dialogue.  
  
Parallel aan deze uitnodiging is ook een uitnodiging verstuurd naar de ambtelijke contactpersonen 

en de verantwoordelijke bestuurder van uw gemeente of provincie.  

De voertaal van het evenement is Engels.  

  

Hoogachtend, 

Directeur-Generaal Milieu en Internationaal 

  

ir. R.P. Lapperre 

  

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

Directoraat Milieu en Internationaal  

Bezoekadres Den Haag / Rijnstraat 8, 2515 XP 

  

BIJLAGE: CONCEPTPROGRAMMA CLEAN AIR DIALOGUE 

 

 

Concept Programma Clean Air Dialoog 

https://protect-de.mimecast.com/s/T8LkCWPxKRS0M0nH6Ph-u?domain=datalinx.eventsair.com
https://protect-de.mimecast.com/s/T8LkCWPxKRS0M0nH6Ph-u?domain=datalinx.eventsair.com


 
Woensdag 18 maart & donderdag 19 maart  

NH Hotel, Den Haag  

 

18 maart 

11:00u Opening van de Clean Air Dialogue door een vertegenwoordiger van de Europese 

Commissie en de heer Lapperre (Directeur-Generaal Milieu en Internationaal van het ministerie 

van Infrastructuur en Waterstaat 

11:30 – 13:00 Het Schone Lucht Akkoord en het betrekken van burgers  

13:00 – 14:00 Lunch en gelegenheid tot netwerken 

14:00 – 15:30 Industrie en Luchtkwaliteit en Klimaatbeleid 

15:30 – 16:00 Koffie 

16:00 – 17:30 Houtstook en biomassa in de gebouwde omgeving 

17:30u Afsluiting 

 

19 maart 

10:00u Opening door Esther de Kleuver, directeur van de directie Duurzame Leefomgeving en 

Circulaire Economie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

10:15 – 11:00 Keynote speech door de Rijksbouwmeester 

11:00 – 12:30 Luchtkwaliteit vanuit stedelijk en regionaal perspectief 

12:30 – 13:00 Afsluiting ochtendprogramma door de minister van Milieu en Wonen, Stientje van 

Veldhoven en de Eurocommissaris Virgilijus Sinckevisius voor Milieu, Oceanen en Visserij en een 

vraaggesprek met de zaal 

13:00 - 14:00 Lunch en gelegenheid tot netwerken 

14:00 – 15:30 Landbouw en luchtkwaliteit 

15:30 – 16:00 Koffie  

16:00 – 17:30 Transport, Mobiliteit en Mobiele werktuigen 

17:30u Afsluiting en samenvattende conclusies 

 


