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Beste heer Van den Ouden,

ln uw brief van 15 januari 2020 stelt u ons vragen over Schone Lucht Akkoord. Graag beantwoorden wij hieronder uw
vragen als volgt.

Vragen
1. Is de gemeente Bergen op Zoom één van de ondertekenaars van dit akkoord?
Antwoord:
Nee.
2. Zo nee, overweegt het college dit akkoord alsnog te ondertekenen?
Antwoord:
Nee. Van de gemeentes die het ondertekenen, wordt verwacht dat ze een plan van aanpak maken om de luchtkwaliteit
te verbeteren. ln dit plan wordt een gerichte aanpak gevraagd voor dichtbevolkte locaties met hoge concentraties
luchtverontreiniging. Deze plekken, waar de blootstelling het hoogst is en de potentiële gezondheidswinst het grootst
is, zijn vooral in de Randstad, in de grote steden en nabij veehouderijen te vinden.
Conform het Schone Lucht Akkoord monitoren we de luchtkwaliteit in Bergen op Zoom jaarlijks via het Nationaal
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Het NSL is een samenwerkingsprogramma van de Rijksoverheid en
lokale overheden. Zij willen met het NSL de luchtkwaliteit verbeteren ten behoeve van de volksgezondheid.
Het NSL is van kracht sinds 1 augustus 2009. Het bevat een pakket aan maatregelen waarmee overal in Nederland
tijdig wordt voldaan aan de Europese grenswaarden. Daarbij is rekening gehouden met de effecten van ruimtelijke
ontwikkelingen waarover binnen de looptijd van het NSL een besluit wordt genomen. Sinds 201 O vindt jaarlijks een
monitoring plaats van het NSL. Daarmee volgen de overheden de ontwikkeling van de luchtkwaliteit. Daarnaast
registreren zij de uitvoering van de maatregelen en projecten, die zijn opgenomen in het NSL. Het instrument waarmee
de overheden deze monitoring uitvoeren heet de NSL- Monitoringstool. leder jaar wordt met behulp van de
monitoringstool gerapporteerd over de luchtkwaliteit.
ln opdracht van de gemeente Bergen op Zoom beheert de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) de
monitoringstool en rapporteert jaarlijks de resultaten. Uit de resultaten blijkt dat in de gemeente Bergen op Zoom geen
overschrijdingen van de grenswaarden zijn. Omdat er geen overschrijdingen zijn is een extra plan van aanpak
luchtkwaliteit voor Bergen op Zoom niet nodig en heeft ondertekening van het akkoord geen meerwaarde.

Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met J.J. van Schaik,
bereikbaar via telefoonnummer 0164-27787 4.
Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester e wethouders,
namens het college,

