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1. Welk onderwerp/agendapunt wilt u aan de orde stellen?

Decentrale uitvoeringsagenda Schone Lucht Akkoord
2. Wat is het doel van de themabijeenkomst?

Doel van de bijeenkomst is om PS de gelegenheid te bieden om vooraf aandachtspunten mee te geven bij
het opstellen van de decentrale uitvoeringsagenda Schone Lucht Akkoord (hierna: SLA)
3. Waarom moet deze bijeenkomst gepland worden op een Statendag?

Het opstellen van de uitvoeringsagenda SLA is conform Sturen met Kaders een bevoegdheid van GS. De
agenda betreft een geheel aan provinciale maatregelen die aansluiten op landelijke doelstellingen. Gezien de
actualiteit en de breedte van het onderwerp luchtkwaliteit hechten we er belang aan om voordat deze
uitvoeringsagenda wordt vastgesteld met uw Staten hierover te spreken. Op deze manier wordt u vooraf in
de gelegenheid gesteld om aandachtspunten mee te geven op de invulling die wij straks binnen de
vastgestelde kaders geven aan het SLA. Dat is afgelopen jaar nog niet eerder met uw Staten gedaan.
4. Welk karakter dient de themabijeenkomst te hebben? (Meerdere keuzes mogelijk)

☐ Informerend
Informatiebijeenkomst
Expertmeeting
Rondetafelgesprek
☐Oordeelsvormend

☒ Informerend en oordeelsvormend
5. Eventueel: nadere (achtergrond)informatie gewenste bijeenkomst.

Bij het vaststellen de uitvoeringsagenda geldt een harde deadline van 1 maart 2021. Voor deze datum dient
GS bij het Rijk een document te hebben aangeleverd met maatregelen. Gezien deze externe deadline
verzoeken wij deze themabijeenkomst op 22 januari of uiterlijk 5 februari 2021 te laten plaatsvinden. Op deze
wijze is er nog voldoende tijd over om aandachtspunten vanuit PS mee te nemen. Indien deze data niet
beschikbaar zijn dan verzoeken wij een voorkeursrichting uit te spreken. Wenst u bijvoorbeeld geïnformeerd
te worden nadat de uitvoeringsagenda is vastgesteld en toegezonden is, of wenst u op een andere wijze,
vooraf, of achteraf, betrokken te zijn. Duur van de bijeenkomst is bij voorkeur 1,5 uur.
Medio januari is er een themabijeenkomst gezondheid gepland. Dit betreft een oordeelsvormende
vergadering over het ontwerp van een beleidskader. Op inhoud kent het thema luchtkwaliteit en gezondheid
een logische verbinding, maar qua karakter kent de uitvoeringsagenda SLA en het beleidskader gezondheid
aanzienlijke verschillen. Het verschil zit in het feit dat a) het beleidskader gezondheid veel breder gaat dan
alleen luchtkwaliteit, b) het beleidskader een hoger abstractieniveau kent dan de uitvoeringsagenda en c) dat
de uitvoeringsagenda mede invulling geeft aan afspraken met het Rijk en medeoverheden. Het heeft daarom
niet onze voorkeur om beide onderwerpen in een gezamenlijke bijeenkomst te bespreken.
Indien PS wel besluit deze themabijeenkomsten op dezelfde dag te plannen, dan hebben wij een voorkeur
om te starten met luchtkwaliteit en vervolgens het beleidskader gezondheid (om eventuele dubbeling in het
gesprek te verminderen).

Inhoudelijke achtergrondinformatie en status
Op 13 januari 2020 heeft de provincie Noord-Brabant het Schone Lucht Akkoord ondertekend met het Rijk, 8
andere provincies en 36 gemeentes. Ondertekening van dit akkoord valt binnen de uitvoeringsbevoegdheid
van GS en past binnen de kaders van het Provinciaal Milieu en Waterplan en de Brabantse Omgevingsvisie
die uw Staten hebben vastgesteld. Binnen het akkoord is afgesproken dat iedere partij een decentrale
uitvoeringsagenda opstelt die inzichtelijk maakt welke verplichte en additionele acties bijdragen aan het
verbeteren van de luchtkwaliteit en daarmee het bereiken van gezondheidswinst. GS is bevoegd gezag voor
het opstellen van deze uitvoeringsagenda.
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