
 
 
 
 
 
 
 
 
 Motie aansluiten bij Schone Lucht Akkoord  
 
 
 
De raad van de gemeente Huizen, 
 
in vergadering bijeen op 11 februari 2021 
 
gelet op het bepaalde in artikel 44 van het reglement van orde voor de vergaderingen en overige 
werkzaamheden van de raad; 
 
overwegende dat: 
 
• een belangrijke zorg van de overheid is de verbetering van de luchtkwaliteit in Nederland, omdat 

luchtverontreiniging nu nog jaarlijks leidt tot 11.000 sterfgevallen en Nederlanders gemiddeld 9 
maanden korter leven als gevolg van vervuilde lucht (bron: Overheid.nl | Consultatie Schone 
Lucht Akkoord (internetconsultatie.nl); 

• lucht zich niets aantrekt van grenzen en Nederland vieze lucht importeert en exporteert, reden 
waarom het Rijk niet alleen binnen en buiten Europa samenwerkt om de luchtkwaliteit te 
verbeteren, maar ook samenwerking zoekt met gemeenten en provincies; 

• de rijksoverheid, 11 provincies en inmiddels 69 gemeenten het “Schone Lucht Akkoord”, hierna te 
noemen: Akkoord, hebben ondertekend, dat een initiatief is van het ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat (voor de tekst van en meer informatie over het Akkoord, zie: Schone Lucht Akkoord 
- Schone Lucht Akkoord ) 

• doel van het Akkoord is om met de aanpak van de binnenlandse bronnen te streven naar een 
gezondheidswinst van minimaal 50 procent in 2030 ten opzichte van 2016; 

• de partijen die deelnemen aan het Akkoord onderschrijven daarmee de ambitie om in de sectoren 
(weg)verkeer, inclusief mobiele werktuigen, landbouw, scheepvaart, industrie en huishoudens een 
dalende trend in te zetten van emissies van stikstofdioxide en fijn stof naar de lucht; 

• ook de gemeenteraad van Huizen de luchtkwaliteit in Nederland in het algemeen, en in verband 
daarmee de gezondheidsbelangen van de Huizer inwoners in het bijzonder, tot zijn zorg rekent;  

 
draagt het college op: 
 
• namens de gemeente Huizen over te gaan tot het mede-ondertekenen van het Akkoord; 
• uiterlijk voor het zomerreces 2021 met een plan van aanpak te komen ter uitvoering van de op de 

situatie in Huizen van toepassing zijnde thema’s/pilots verbonden aan het Akkoord, zoals: 
woningen en houtstook, participatie, mobiliteit;  

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
ingediend door:  
 
M. van den Berge  
(GroenLinks) 

https://www.internetconsultatie.nl/schone_lucht_akkoord#:%7E:text=Schone%20Lucht%20Akkoord%20De%20minister%20voor%20Milieu%20en,met%20gezondheidswinst%20door%20schonere%20lucht%20voor%20alle%20Nederlanders.
https://www.internetconsultatie.nl/schone_lucht_akkoord#:%7E:text=Schone%20Lucht%20Akkoord%20De%20minister%20voor%20Milieu%20en,met%20gezondheidswinst%20door%20schonere%20lucht%20voor%20alle%20Nederlanders.
https://www.schoneluchtakkoord.nl/home/default.aspx
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