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Schriftelijke vragen D66 Apeldoorn 

Aanleiding: Ondertekening Schoon Lucht Akkoord  

 

 

Schriftelijke vragen van de D66 fractie naar aanleiding van de ondertekening van het Schone Lucht 

Akkoord1 op 13 januari 2020, ingevolge artikel 34 van het Reglement van Orde van de raad. 

 

Geacht College, 

Op 2 juli 2019 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een hoofdlijnenbrief2 aan de 

Tweede Kamer gestuurd met daarin het voornemen voor het opstellen van het Schone Lucht 

Akkoord. De brief begint met: 

“Schone lucht is van levensbelang. Luchtverontreiniging behoort tot een van de belangrijkste 

risicofactoren voor de gezondheid, in dezelfde orde van grootte als overgewicht. Door Europees, 

nationaal en decentraal beleid is de luchtverontreiniging sinds 1990 ongeveer gehalveerd en is de 

lucht een stuk schoner geworden. Toch zorgt luchtverontreiniging nog voor substantiële 

gezondheidsschade, ook al wordt vrijwel overal aan de Europese grenswaarden voldaan. Gemiddeld 

leven Nederlanders door luchtverontreiniging 9 maanden korter en jaarlijks overlijden 11.000 

mensen als gevolg van blootstelling aan luchtverontreiniging. De verschillen in gezondheidsimpact 

van luchtverontreiniging zijn groot. Afhankelijk van de locatie loopt het levensduurverlies uiteen van 

gemiddeld vier maanden in de schonere delen van het land tot 18 maanden op locaties met de 

hoogste concentraties luchtverontreiniging. 

Het kabinet heeft de ambitie om samen met decentrale overheden een permanente verbetering van 

de luchtkwaliteit te bewerkstelligen om gezondheidswinst voor iedereen in Nederland te realiseren. 

Dit krijgt vorm in het Schone Lucht Akkoord, dat in samenwerking tussen decentrale overheden en 

het Rijk tot stand zal komen. Samen met hen werk ik het akkoord verder uit, om de ambitie 

gezamenlijk te verwezenlijken. In de uitvoering worden ook burgers en bedrijven betrokken. Het 

kabinet zal voor de uitvoering van de maatregelen dan ook middelen reserveren in de 

ontwerpbegroting 2020.” 

De brief is op 13 januari 2020 door 36 gemeenten en negen provincies (waaronder Gelderland) 

ondertekend en op de website van gemeente.nu3 is te lezen dat niet alleen de minister, maar ook het 

Longfonds de gemeenten en provincies oproept te ondertekenen4. Apeldoorn behoort niet tot die 36 

gemeenten. 

 

 
1 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/luchtkwaliteit/gezondheidsschade-door-luchtvervuiling-halveren 
2 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/07/02/hoofdlijnenbrief-schone-lucht-
akkoord 
3 https://www.gemeente.nu/ruimte-milieu/36-gemeenten-ondertekenen-akkoord-voor-schone-lucht/ 
4 https://www.longfonds.nl/nieuws/het-schone-lucht-akkoord-eerste-stap-in-de-goede-richting 
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Deze gebeurtenis is voor D66 Apeldoorn aanleiding voor de volgende schriftelijke vragen aan het 

college:   

1. In de presentatie Luchtkwaliteit Apeldoorn 2016 is op pagina 1 te lezen “De gemeente 

Apeldoorn wil zicht blijven houden op de ontwikkeling van de lokale luchtkwaliteit.”5  

Hoe is die ontwikkeling geweest sinds 2016? 

2. Als er nog geen nieuwe inzichten zijn gekomen, wanneer kan de raad een update verwachten 

van de over 2016 rapporterende presentatie? 

3. Is het college met ons van mening dat Apeldoorn nog steeds haar steentje bij moet dragen 

aan de algehele luchtkwaliteit van Nederland, ondanks dat Apeldoorn het in 2016 goed 

deed? 

4. Deelt het college de mening van de D66 fractie dat Apeldoorn, door zich te committeren aan 

het Schone Lucht Akkoord, ook voor zichzelf een stok achter de deur heeft om de 

luchtkwaliteit hoog te houden, mits dat nu nog steeds het geval is.   

5. Was de gemeente in de zomer van 2019 op de hoogte van het voornemen van het Schone 

Lucht Akkoord door het ministerie van I&W?  

 

5a. Zo ja, waarom heeft de gemeente Apeldoorn het akkoord niet ondertekend of zijn daar 

de procedures niet voor gestart?  

 

6. Kan Apeldoorn binnen de in het akkoord gestelde tijd voldoen aan de eisen uit het akkoord? 

 

6a. Zo nee, waarom niet? 

 

7. Is het college bereid alsnog het akkoord te ondertekenen of de procedure in werking te 

stellen dit ondertekend te krijgen? 

 

7a. Zo nee, welke acties onderneemt het college wel om de luchtkwaliteit in de gemeente te 

verbeteren? 

 

Namens de Apeldoornse fractie van D66, 

Gavin Treep 

 
5 https://apeldoorn.raadsinformatie.nl/document/7351501/1/Luchtkwaliteit_Apeldoorn_2016 


