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Geachte heer, mevrouw,

Op 13 januari 2020 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van Groenlinks over het 
Schone Lucht Akkoord. Onderstaand treft u de beantwoording aan.

Vraag 1
Bent u bekend met het Schone Lucht Akkoord? Zo ja, wat is de reden dat onze gemeente dit 
akkoord niet ondertekent vandaag?

Antwoord:
Ja, wij zijn bekend met het Schone Lucht Akkoord. Wij hebben op 13 januari 2020 het Schone 
Lucht Akkoord niet ondertekend.

Wij onderschrijven het belang van een gezonde leefomgeving. Schone lucht is hier een 
belangrijk onderdeel van. Wij werken momenteel aan het voorbereiden van de gemeentelijke 
visie op luchtkwaliteit en volksgezondheid (amendement bij Programmabegroting 2020-2023 
met nr. 2019.0051784). De ontwikkeling van deze visie heeft onze prioriteit.

Op dit moment is onduidelijk wat de consequenties zijn van het deelnemen aan het Schone 
Lucht Akkoord. Het gaat hierbij zowel om onze capaciteit en middelen als de consequenties 
voor onze ambities op het gebied van onder meer mobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen. Ook 
is nog onhelder wat onze beïnvloedingsmogelijkheden zijn, gelet op het feit dat de snelwegen, 
het Schipholterrein en het luchtverkeer de grootste bronnen van luchtvervuiling zijn in 
Haarlemmermeer, zo blijkt uit de jaarlijkse monitoring van de luchtkwaliteit.
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Wij willen allereerst onze ambitie en de gewenste richting ten aanzien van de visie definiëren 
voordat wij een commitment zoals het Schone Lucht Akkoord aangaan.

Vraag 2
Bent u het met GroenLinks eens dat de volksgezondheid in relatie tot de luchtkwaliteit in onze 
gemeente, zeker gezien de diverse (snel)wegen, de luchthaven en de vele mensen die hier wonen 
en werken, meer aandacht verdient?

Antwoord:
Ja, wij zijn het met u eens dat de volksgezondheid in relatie tot de luchtkwaliteit meer aandacht 
verdient. Juist daarom ontwikkelen wij dan ook een visie op luchtkwaliteit en volksgezondheid 
waarin wij met dit vraagstuk aan de slag gaan. In deze visie willen wij beleidsmatig richting 
geven en kijken naar onze mogelijkheden en onmogelijkheden. Ook vanuit de Veiligheidsregio 
Kennemerland wordt beleid ontwikkeld op het gebied van volksgezondheid, waarbij 
luchtkwaliteit uiteraard een prominente rol speelt. Wij menen daarmee dat wij het onderwerp 
daarmee de aandacht geven die het verdient.

Vraag 3
Bent u bereid het Schone Lucht Akkoord alsnog te ondertekenen ? Zo ja, dan is dit goed nieuws 
voor onze inwoners en voor de mensen die in onze gemeente werken! Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Wij heroverwegen de ondertekening van het Schone Lucht Akkoord nadat in onze 
gemeentelijke visie op luchtkwaliteit de bestuurlijke richting is bepaald, en de consequenties 
van ondertekening van het Schone Lucht Akkoord duidelijk zijn. Hiervoor hebben wij op dit 
moment meer tijd nodig. Medio 2020 zal een tweede ronde volgen voor ondertekening door 
gemeenten en provincies die meer tijd voor de besluitvorming nodig hebben. Ook daarna is 
ondertekening mogelijk.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,


