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Geachte mevrouw Hamer,
Schone lucht is van levensbelang, voor iedereen in Nederland. Gelukkig is de lucht de
laatste tientallen jaren dankzij inspanningen van veel partijen veel schoner geworden.
Toch is luchtverontreiniging nog steeds één van de allerbelangrijkste gezondheidsrisico’s
in ons land. Miljoenen Nederlanders ondervinden bewust of onbewust hinder van kleine en
grote vormen van luchtverontreiniging. In Nederland leven mensen gemiddeld negen
maanden korter door luchtverontreiniging. Slechte lucht heeft een negatieve invloed op
ons klimaat, veroorzaakt onder meer de stikstofproblematiek, staat op gespannen voet
met de grote woningbouwopgave en heeft naast de impact op natuur en gezondheid
invloed op onze economische potentie en sociale veerkracht.
Onze lucht kán en móet dus schoner. Daarom ondertekenden kabinet, provincies en
gemeenten begin 2020 het Schone Lucht Akkoord. Doel is samen de luchtkwaliteit in
Nederland permanent verbeteren. We streven naar een gezondheidswinst van minimaal 50
procent in 2030 ten opzichte van 2016. Dat betekent dat mensen langer, gezonder en met
meer kwaliteit leven. Ook draagt het bij aan positieve effecten voor de klimaatcrisis en het
verlagen van stikstofuitstoot.
Steeds meer gemeenten en provincies sluiten zich aan bij het Schone Lucht Akkoord. Op
dit moment al 78 gemeenten en alle 12 provincies. We waarderen deze samenwerking en
vinden het een voorbeeld voor de aanpak van luchtkwaliteit door andere Europese landen.
Maar er is nog veel werk aan de winkel om onze ambitie in 2030 te behalen. Investeren in
de gezamenlijke aanpak en de maatregelen uit het Schone Lucht Akkoord geeft
meerwaarde voor zowel het stikstof- als het klimaatbeleid.
We vragen het aankomend kabinet daarom met extra nadruk en tempo te investeren
in de gezamenlijke uitvoering van het Schone Lucht Akkoord en dit te benoemen in
het regeerakkoord. Alleen samen boeken we echte voortgang op deze complexe en
grensoverschrijdende problematiek. Dat is van essentieel belang voor een gezond,
schoon en veerkrachtig Nederland.
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Doen we dit nu niet, dan missen we de kans om in 2030 50% gezondheidswinst te behalen
door het verminderen van luchtverontreiniging in Nederland. We zorgen er dan niet voor
dat de maatschappelijke lasten en kosten veroorzaakt door luchtverontreiniging dalen.
Daarnaast ontbreekt er in dat geval een belangrijke schakel voor verbetering van het
klimaat en het verlagen van stikstofuitstoot voor het herstel en behoud van onze natuur.
Zo zouden we niet bijdragen aan het realiseren van een gezonde, groene leefomgeving
voor iedereen en de gewenste versnelling van de woningbouwopgave.
We wensen u veel succes bij uw opdracht.

Met vriendelijke groet,
Gemeentelijke en provinciale vertegenwoordigers uit de landelijke stuurgroep Schone
Lucht Akkoord,

Harriët Tiemens
Wethouder Nijmegen

Arno Bonte
Wethouder Rotterdam
Namens wethouders G4

Paul Depla
Namens G40

Rob van Muilekom
Gedeputeerde provincie Utrecht
Namens de samenwerkende provincies
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