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Aan de gemeenteraad 

 

Datum : 17 december 2019 

 Zaaknummer : 415413 

Contactpersoon : Herman Kleinjan en Peter Swart 

Telefoonnummer : 026-3773028 / 026-3774546 

  

  

  

Onderwerp:  Ondertekening Schone Lucht Akkoord door Arnhem 

 

 

Geachte voorzitter en leden, 

 

Wij stellen u voor kennis te nemen van het besluit van het college om als gemeente in januari het 

Schone Lucht Akkoord te ondertekenen. 

 

Inleiding 

Arnhem werkt al jaren aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. Het Uitvoeringsprogramma Luchtkwaliteit 

2005-2010 en het Uitvoeringsprogramma Luchtkwaliteit 2011-2015 bevatten een concreet pakket aan 

maatregelen om luchtverontreiniging op lokaal niveau te verminderen. In 2009 is het Nationaal 

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) gestart, een samenwerkingsprogramma van 

Rijksoverheid en lokale overheden dat er voor moest zorgen dat Nederland op tijd aan de Europese 

grenswaarden voor fijnstof en stikstofdioxide voldeed. Het NSL werd verlengd tot 2017 en gevolgd door 

het kabinetsbesluit Aanpassing NSL 2018. Dit besluit, waarin ook maatregelen voor Arnhem opgenomen 

zijn, is bedoeld om de resterende knelpunten waar Europese grenswaarden van luchtverontreiniging 

worden overschreden, versneld op te lossen.  

 

Op 13 februari 2019 is het raadsvoorstel Luchtagenda: Naar een schonere lucht in 2025 door de raad 

vastgesteld. De Luchtagenda is gestoeld op de bestuursovereenkomst die Minister Van Veldhoven in het 

kader van Aanpassing NSL 2018 op 14 februari 2019 met het college van de gemeente Arnhem heeft 

gesloten. In deze bestuursovereenkomst, waarin een rijksbijdrage is opgenomen, legt Arnhem zich vast 

op de uitvoering van vier hoofdmaatregelen om het resterende knelpunt in Arnhem versneld op te 

lossen, te weten: milieuzone personenverkeer, milieuzone bestelverkeer, ontlasten centrumring en 

uitbreiding walstroom aan de Rijnkade. De raad heeft cofinanciering voor deze maatregelen ter 

beschikking gesteld. Naast deze vier hoofdmaatregelen bevat de luchtagenda een pakket aan 

flankerende maatregelen, die qua uitvoering en dekking nader onderzocht wordt. Met de raad is 

afgesproken dat het college voor 2021 de maatregelen uit het flankerend beleid zal voorzien van 

uitgewerkte plannen en deze zal voorleggen aan de raad. In de Luchtagenda staat dat de ambitie van de 

gemeente Arnhem is om zo snel mogelijk te voldoen aan de WHO-normen voor gezonde lucht. Het 

college heeft toegezegd extra maatregelen te treffen indien de WHO-norm niet wordt behaald.  
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Ondertekening Arnhem Schone Lucht Akkoord  

Het Schone Luchtakkoord (SLA) is een akkoord tussen de Rijksoverheid, gemeenten en provincies. Het 

SLA is het vervolg op het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) en het 

kabinetsbesluit Aanpassing NSL 2018. Het SLA maakt de omslag van het sturen op het voldoen aan 

Europese grenswaarden bij knelpunten, naar het streven van een permanente verbetering van de 

luchtkwaliteit en gezondheidswinst voor iedereen in Nederland. Daarbij wordt toegewerkt naar de WHO 

advieswaarden voor luchtkwaliteit in 2030. Partijen stellen als doel om 50% gezondheidswinst uit 

binnenlandse bronnen in 2030 ten opzichte van 2016 te realiseren.  

 

Consequenties 

Op 13 februari 2019 is het raadsvoorstel Luchtagenda: Naar een schonere lucht in 2025 door de raad 

vastgesteld. Het SLA sluit goed aan op de doelen en inhoud van onze Luchtagenda. Het SLA biedt 

kansen om de Luchtagenda verder tot uitvoering te brengen door mee te doen aan enkele pilots op het 

gebied van participatie (burgermeetnet), schone havens, mobiele werktuigen/bouwlogistiek en mogelijk 

houtstook. Dit zijn feitelijk maatregelen die momenteel vallen onder het flankerend beleid waar 

momenteel nog geen dekking voor is. Ook biedt het de mogelijkheid om actuele flankerende 

maatregelen als stadsdistributie en transferia verder te brengen.  

 

Minister Van Veldhoven wil op 13 januari 2020 het SLA ondertekenen, samen met provincies en 

gemeenten. Ondertekening van het akkoord houdt niet alleen het onderschrijven van de gezamenlijke 

uitgangspunten en ambities in, maar ook het committeren aan acties en maatregelen in het akkoord. Er 

is een bepaling opgenomen ter verduidelijking voor derden dat het akkoord en de acties en maatregelen 

van de uitvoeringsagenda een inspanningsverplichting betreffen en geen juridisch afdwingbaar recht.   

 

Het ministerie van I&W geeft aan dat er rijksbudget (50 miljoen) beschikbaar is voor rijksmaatregelen, 

ondersteuning van gezamenlijke opgaven (toezicht etc.), pilots, onderzoek en innovatie en tenslotte 

samenwerking ten behoeve van dichtbevolkte gebieden met relatief hoge concentraties luchtvervuiling. 

Er is uitsluitend sprake van cofinanciering; eigen inzet van de gemeente is een vereiste. Er zijn 

momenteel nog geen afspraken gemaakt over de financiële uitwerking naar aanleiding van het uitvoeren 

van maatregelen uit het SLA. Naar verwachting zal dit in het voorjaar van 2020 duidelijk worden. Arnhem 

kiest voor pilots en maatregelen binnen het SLA die goed aansluiten op of in het verlengde liggen van 

onze Luchtagenda. De maatregelen en betreffende cofinanciering zullen indien nodig te zijner tijd aan de 

raad worden voorgelegd. Voor de cofinanciering door de gemeente zal te zijner tijd dekking worden 

gevonden binnen bestaande budgetten. 

 

Hoogachtend, 

het college van burgemeester en wethouders van Arnhem, 

de secretaris,                                              de burgemeester, 
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 Definitieve conceptversie Schone Lucht Akkoord 


