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SpUK SLA nog open tot 1 oktober
Nieuwe aanvragen voor de Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord kunnen
nog steeds worden aangevraagd. SpUK SLA biedt financiële steun voor projecten
die zorgen voor schonere lucht en gezondheidswinst. Alleen provincies en
gemeenten die het Schone Lucht Akkoord al ondertekenden, kunnen hiervan
gebruik maken. Dit jaar zit er 10 miljoen euro in de subsidiepot.
Lees meer informatie over de Specifieke Uitkering van het Schone Lucht Akkoord

 
Diemen 100ste deelnemer Schone Lucht Akkoord
De gemeente Diemen heeft zich aangesloten bij het Schone Lucht Akkoord.
Daarmee is het aantal van 100 SLA-deelnemers bereikt. Wethouder Matthijs
Sikkes-van den Berg roept andere gemeenten op om het voorbeeld van zijn en
andere SLA-gemeenten te volgen: 'We gaan met concrete maatregelen de
komende periode de luchtkwaliteit substantieel verbeteren'.

Het is overigens niet de eerste keer dat we dit aantal behalen, maar door
gemeentelijke herindelingen was de hoeveelheid ondertekenaars onder het
magische getal gekropen. Inmiddels zijn er al 101 deelnemers, want Venlo heeft
zich ook aangemeld.
Lees het interview met de wethouder van (onder meer) Natuur, duurzaamheid en
milieu van Diemen.
Ook interesse om als gemeente mee te doen met het Schone Lucht Akkoord?
Lees hier meer over de voordelen.

 
Besloten (en beveiligde) samenwerkruimte voor SLA-deelnemers
Alle provincies en gemeenten die deelnemen aan het Schone Lucht Akkoord
kunnen een speciale online SLA-samenwerkruimte gebruiken. Dit is een besloten
en beveiligde site, waarin u kennis, informatie en producten met elkaar kunt delen
en andere SLA-deelnemers kunt ontmoeten. De informatie in deze
samenwerkruimte is te gebruiken voor én door alle deelnemers.
Lees meer over de mogelijkheden van de samenwerkingsruimte en meld je aan
als medewerker ven een deelnemende overheid.

 
Aanscherping emissie-eisen in Besluit activiteiten leefomgeving
gepubliceerd
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De luchtemissie-eisen voor een aantal stoffen worden aangepast bij de
inwerkingtreding van de Omgevingswet. Op 22 augustus 2022 is deze
aanpassing gepubliceerd in het Staatsblad. Dit besluit is voor een belangrijk deel
een resultaat van een aantal maatregelen voor de industrie in het SLA.
Staatsblad met daarin de aangescherpte emissie-eisen

 
Oplegnotitie BBT-conclusies Oppervlaktebehandeling met
oplosmiddelen
Op de website Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) staat een nieuwe
oplegnotitie. Het gaat om de notitie bij de BBT-conclusies
Oppervlaktebehandeling met oplosmiddelen, inclusief de conservering van hout
en houtproducten met chemische stoffen (BREF STS).

Zogenaamde oplegnotities ondersteunen vergunningverleners bij het bepalen van
de best beschikbare technieken (BBT) voor grotere industriële bedrijven. Ze
helpen bij het vaststellen van emissiegrenswaarden in vergunningen voor
schadelijke industriële emissies.
Toelichting op oplegnotities in relatie tot het Schone Lucht Akkoord
Oplegnotities voor BBT-conclusies op IPLO.nl

 
Verschenen rapporten
Recent zijn een aantal interessante rapporten verschenen.
Onderzoek naar luchtemissies van elektrisch wegverkeer door de Academische
Werkplaats Gezonde Leefomgeving
Rapport van de gezondheidsraad: Gezondheid steviger verankeren in
omgevingsbeleid

 
Agenda
Reserveer alvast 3 november in uw agenda voor de bijeenkomst voor alle
deelnemers van het Schone Lucht Akkoord. Nog geen datum bekend, maar ook
dit najaar:

Kennisbijeenkomst synergie stikstofbeleid en Schone Lucht Akkoord schone
binnenvaart, walstroom en zero emissie binnenhaven
Bijeenkomst Houtstook

Er staan ook een aantal andere interessante bijeenkomsten op de agenda.
26 september 2022: Conferentie Duurzame Mobiliteit
4 oktober 2022: NEN-InfoMil-dag Lucht
3 november 2022: Deelnemersbijeenkomst Schone Lucht Akkoord

 
Abonnees op de nieuwsbrief van het Schone Lucht Akkoord ontvangen
regelmatig een overzicht van toevoegingen aan de website en nieuws over het
Schone Lucht Akkoord.

Wilt u zelf iets delen? Uw ervaringen kunnen anderen helpen en hen tijd en geld
besparen. Dus heeft u een luchtplan, een nieuwe maatregel,
communicatiemateriaal, onderzoek of ander nieuws deel het dan met ons. Delen
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communicatiemateriaal, onderzoek of ander nieuws deel het dan met ons. Delen
kan voor ondertekenaars via de besloten Samenwerkruimte op
schoneluchtakkoord.nl. Of stuur een e-mail naar
samenwerken.schoneluchtakkoord@rws.nl, dan neemt de redactie contact met u
op.

U kunt hier uw gegevens wijzigen, u inschrijven of uitschrijven voor de
nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,

Het Schone Lucht Akkoord team.
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