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Schone Lucht Akkoord

Geachte leden van de raad,
aanleiding

In de brief van 20 december 2018 (en de brief van 18 juni 2020) riep de Minister van Infrastructuur en
Waterstaat alle overheden op tot ondertekening van het “Schone Lucht Akkoord:” (SLA). Het doel van het
SLA is 50% gezondheidswinst in 2030 uit binnenlandse bronnen ten opzichte van 2016. De thema’s waarop
het SLA zich richt zijn: mobiliteit, mobiele werktuigen, industrie, houtstook, binnenvaart en havens, landbouw,
internationaal luchtbeleid en participatie. Voor een gemeente als Middelburg is vooral mobiliteit, mobiele
werktuigen, houtstook en binnenvaart en havens relevant.
informatie

De provincie Zeeland heeft als enige Zeeuwse overheid het akkoord ondertekend.
Bij de behandeling van het Schone Lucht Akkoord in het portefeuillehoudersoverleg Milieu van de Vereniging
van Zeeuwse Gemeenten op 3 maart jl. bleek dat het overgrote deel van de Zeeuwse gemeenten het
Schone Lucht Akkoord niet kon ondertekenen. Dit betekent niet dat de gemeenten het doel van het Schone
Lucht Akkoord niet onderschrijven. Een goede luchtkwaliteit en een goede gezondheid zijn in het belang van
ons allemaal. De redenen om niet ondertekenen lagen vooral in de onduidelijkheid over de financiële en
juridische consequenties van het formeel committeren aan het Schone Lucht Akkoord. Ook de inhoudelijke
luchtproblematiek is niet in elke Zeeuwse gemeente hetzelfde.
Ook initiatieven binnen beleidsvelden, zoals de Regionale Energie Strategie (RES), Duurzaam Inkopen en
Verkeers- en Vervoerplannen dragen bij aan de verbetering van de luchtkwaliteit. Enkele voorbeelden in
Middelburg zijn:
- Walstroom voor passagiersscheppen aan de Loskade;
- Stimuleren duurzaam vervoer, zoals de fiets (Bike Friendly City);
- Laadpalen elektrisch vervoer;
- Voorlichting m.b.t. houtstook;
- Stimuleren duurzame energie en energiebesparing.
In de Middelburgse Visie Milieu 2019-2025 staan zowel als korte en lange termijn doel: de luchtkwaliteit in
Middelburg verbeteren.
Als voorbereiding op het portefeuillehoudersoverleg (PHO) Milieu van 16 juni 2020 is door de gemeente
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Terneuzen onderzoek verricht naar de ambities van de verschillende gemeenten met betrekking tot Schone
Lucht Akkoord en is onderzocht wat de financiële en juridische consequenties zijn als het akkoord wordt
ondertekend. Hieruit bleek dat de ambities behoorlijk uiteen liepen en dat Middelburg één van de gemeenten
was met de hoogste ambitie en ook bereid was het akkoord te ondertekenen, maar dan wel samen met
Zeeuwse gemeenten. Het SLA houdt een inspanningsverplichting in voor partijen, zonder
resultaatverplichting. Het rijk stelt € 50 miljoen beschikbaar voor uitvoering van het akkoord. Van gemeenten
wordt cofinanciering verwacht in uren en/of middelen. Verder is voor het PHO een conceptsteunbetuiging
aan de provincie Zeeland voor de uitvoering van het akkoord voorbereid. Tijdens de behandeling in het PHO
bleek dat iedereen akkoord kon gaan met de steunbetuiging aan de provincie en is besloten dat de
Steunbetuiging namens alle gemeenten door de VZG aan de provincie wordt verzonden.
Het is belangrijk dat Zeeuwse gemeenten samen gezamenlijk steun betuigen en zo veel mogelijk
gezamenlijk projecten doen. Voor bedrijven en burgers is het duidelijker als de regels bij de verschillende
gemeenten zoveel mogelijk gelijk zijn. Tevens kan concurrentievervalsing tussen verschillende gemeenten
worden voorkomen. Ook trekt luchtverontreiniging zich niets aan van gemeentegrenzen of provinciegrenzen.
Bij de behandeling van de milieuvisie heeft de gemeenteraad aangeven het verbeteren van de luchtkwaliteit
belangrijk te vinden. Mede om die reden hadden wij de het Schone Lucht Akkoord willen ondertekenen, maar
vonden het beter om aan te sluiten bij de mening van de meeste Zeeuwse gemeenten om aan de provincie
een Steunbetuiging van de VZG, namens alle Zeeuwse gemeenten te sturen.
Dat wij het akkoord niet ondertekenen betekent niet dat wij het verbeteren van de luchtkwaliteit minder
belangrijk vinden. Ook als zelfstandige gemeente en samen met andere gemeenten of de provincie Zeeland
willen we, naast de maatregelen die we al nemen, maatregelen treffen die positief zijn voor de luchtkwaliteit.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Middelburg,
de secretaris
de burgemeester

mr. A. van den Brink

mr. H.M. Bergmann
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