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Raadsvragen 

  
  
Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie D66 betreffende provinciaal 
Uitvoeringsplan 2021 Schone Lucht Akkoord 
  

  

Aan de leden van de Gemeenteraad 

  
Op 19 maart 2021 heeft de fractie D66 onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement van orde voor de 
vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over provinciaal Uitvoeringsplan 2021 Schone 
Lucht Akkoord, het antwoord vindt u onder de vraag: 
  

1.Bent u op de hoogte van het hierboven genoemde streven? 
Ondanks dat wij niet zijn aangehaakt bij het Schone Lucht akkoord (SLA), zijn wij bekend met het streven naar 
een schonere lucht en het uitvoeringsprogramma wat hiervoor door verschillende andere overheden is 
opgesteld.  
 
2.Heeft u de format al ingevuld en ingediend bij het Rijk? 
Nee, wij hebben dit format niet ingevuld en ingediend bij het Rijk. Als gemeente nemen wij namelijk geen deel 
aan het Schone Lucht akkoord. Er zijn meerdere redenen waarom wij hier niet aan deelnemen: 

- De luchtkwaliteit binnen onze gemeente voldoet al aan de normen. Dit blijkt niet alleen uit de 
metingen die te vinden zijn op de website van het Schone Lucht Akkoord, maar ook uit de 
zogenaamde ‘luchtvluchtelingen’ die in onze gemeente komen wonen vanwege de betere kwaliteit van 
de lucht ten opzichte van de Randstad. Het Noord Hollands Dagblad heeft hierover op 28 september 
een artikel gepubliceerd (link).  
- Wij spannen ons in om de luchtkwaliteit binnen onze gemeente goed te houden. Zo nemen wij deel 
aan het Regionaal Mobiliteits Programma, waarbij wij samen met de provincie en regio optrekken in 
het verduurzamen van de mobiliteit. Dit doen wij door de fiets als vervoermiddel te promoten, het 
elektrisch rijden te faciliteren en waterstof als brandstof aan te jagen.  
-  Vanuit de Omgeving Dienst Noord Holland Noord (OD) kwam het advies om niet aan te sluiten bij 
het Schone Lucht Akkoord. Dit advies is ons meegegeven omdat de OD concludeerde dat de 
verplichtingen uit het SLA te zwaar zijn in verhouding tot de risico’s op basis van onze luchtkwaliteit. 
Daarnaast laat de OD weten dat er geen monitoring plaats vindt in het kader van het Nationale 
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (SNL). 

 
Overigens zijn wij niet de enige gemeente die het SLA niet heeft ondertekend. In februari van dit jaar is 
gebleken dat slechts 7 gemeenten in de provincie Noord Holland dit akkoord hebben ondertekend. U vindt alle 
ondertekenaars op de website van het Schone Lucht Akkoord (Link)  
 
 
3.Zo niet, kunt u dat dan nog tijdig doen? 
Wij zijn niet voornemens het format voor het Schone Lucht Akkoord op te sturen vanwege de argumenten die 
wij bij vraag 2 benoemen. 
 
4.Zo ja, kunt u deze ingevulde format dan met de gemeenteraad delen met een toelichting? 
Niet van toepassing 
 
5.Kunt u de gemeenteraad informeren over het doel, de inhouden de al uitgevoerde activiteiten in het 
kader van dit bovengenoemd plan en meenemen bij verdere ontwikkelingen 

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200928_94058900?utm_source=google&utm_medium=organic
https://www.schoneluchtakkoord.nl/bibliotheek/slapublicaties/publicaties/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=1882175
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Het doel van het Schone Lucht Akkoord is om gezamenlijk de luchtkwaliteit in Nederland permanent te 
verbeteren. Deelnemende partijen nemen maatregelen om de luchtverontreiniging van binnenlandse bronnen 
te beperken. De ambitie is om daarmee 50% gezondheidswinst te bereiken in 2030 ten opzichte van 2016. 
Zoals eerder aangegeven nemen wij, net als 40 andere gemeenten in de provincie, geen deel aan dit akkoord. 
Wij ondernemen echter wel veel zaken om de luchtkwaliteit in onze gemeente te behouden en te verbeteren. 
Zo werken wij via het Regionaal Mobiliteits Programma aan de verduurzaming van het vervoer door in te 
zetten op de fiets en schonere brandstoffen voor het wegverkeer. Binnen het programma Energieneutraal 
wordt gewerkt aan het verduurzamen van de woningvoorraad, zodat het gasverbruik en de daaraan 
gerelateerde Co2 uitstoot afneemt.  
Tot slot volgen wij de landelijke en regionale wetgeving en handreikingen. Zo geeft het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bij ongunstige weersomstandigheden of een slechte luchtkwaliteit een 
stookalert af.  
Tijdens slechte weersomstandigheden blijft rook langer hangen. Met een stookalert roept het mensen op om 
dan geen hout te stoken. Dit kan gezondheidsklachten bij mensen in de omgeving voorkomen. 

  
  
Wij gaan er van uit dat wij u voldoende hebben geïnformeerd. 
  
Den Helder, 6 april 2021 
 
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 
  
  
 
 
 
 

 J.A. (Jan) de Boer MSc.  
 burgemeester 

R. M. (Robert) Reus 
secretaris 

  
 
 
  


