k

Abdij 6 4331 BK Middelburg
Postbus 6001 4330 LA Middelburg
+31 118 631011
IBAN NL08 BNGH 0285010557

PROVINCIALE STATEN VAN ZEELAND

Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland
t.a.v. de voorzitter
Postbus 6001
4330 LA MIDDELBURG

JaNee
onderwerp

Nadere wensen Schone Lucht Akkoord

kenmerk

behandeld door

20033391

20033391

Drs. S.E. Meijer
+31 118 631213

verzonden

EP
T

Middelburg, 6 november 2020
Geachte voorzitter,

In de commissie Ruimte van 9 oktober 2020 is het concept uitvoeringsplan Schone Lucht Akkoord (SLA)
besproken. In het concept uitvoeringsplan wordt uitgewerkt aan welke specifieke maatregelen de
provincie Zeeland zich bindt.
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Het Schone Lucht Akkoord is medio januari 2020 vastgesteld, het is geen juridisch bindend akkoord. De
deelnemende overheden hebben zich echter wel gecommitteerd aan de doelen in akkoordtekst. Hoe de
doelen worden bereikt wordt vastgelegd in --uitvoeringsplannen. De uitvoeringsplannen zijn niet in beton
gegoten. Op vastgestelde momenten kunnen maatregelen worden geschrapt en toegevoegd en zullen op
basis van monitoring maatregelen worden bijgesteld.
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Algemeen
De commissie waardeert hoe inzichtelijk, pragmatisch en praktisch dit concept uitvoeringsplan is. Wel
wordt verzocht om het plan verder te specificeren en waar mogelijk verder acties nader uit te werken.

C

Haalbaar en betaalbaar
De commissie vraagt in algemene zin bij het uitwerken van het uitvoeringsplan oog te hebben voor de
haalbaarheid en betaalbaarheid van de plannen. Ook wordt aandacht gevraagd voor een gelijk Europees
speelveld voor bedrijven, industrie en landbouw.
Overlap met bestaand beleid inzichtelijk maken
Naar aanleiding van de toelichting van de gedeputeerde waarin hij aangeeft dat een deel van de acties
die zijn opgenomen geen nieuwe beleidsinspanningen vereisen, omdat ze al onderdeel vormen van
bestaande programma’s en projecten vraagt de commissie om te verduidelijken hoe de opgenomen
acties zich verhouden ten opzichte van staand beleid? Ook vraagt de commissie om aan te geven
wanneer (in welke fase) er nieuwe stappen of acties worden ondernomen en hoe deze eruit kunnen zien.
Financiële paragraaf
De commissie verzoekt om het uitvoeringsplan aan te vullen met een uitgewerkte financiële paragraaf
voor dat het stuk definitief wordt vastgesteld. Ook vraagt men om inzichtelijk te maken of en in hoeverre
de inspanningen van de provincie door middel van cofinanciering verder kunnen worden vormgegeven.
Pas wanneer het financiële totaalbeeld inzichtelijk is, kan worden beoordeeld of de plannen ambitieuzer
kunnen of dat de lat juist wat lager gelegd moet worden op bepaalde thema’s.
Laag hangend fruit
In het uitvoeringsprogramma graag aangeven welke stappen relatief snel kunnen worden gezet.

Specifiek
De leden van de commissie verzoeken het college ten aanzien van het voorgelegde concept de volgende
suggesties en aanvullingen te betrekken.
Thema: industrie.
In het uitvoeringsplan staat dan “het Rijk zal nagaan welke emissie-eisen in algemene regels
aangescherpt worden”. Om welke eisen gaat het dan en hoe hoog wordt de lat dan concreet gelegd?
Ín de Kanaalzone zijn twee meetstations. Kan een uitbreiding van de meetstations worden opgenomen in
het uitvoeringsplan en kan worden bezien of het meetstation Philippine kan worden verplaatst?
Thema: woningen en houtstook
De commissie verzoekt het college om als overheden in Zeeland eenduidig te communiceren over
houtstook (in het geval van een eventueel stookalert).
Thema: binnenvaart en havens
Vraag om nader te specificeren hoe snel walstroom-aansluitingen voor ligplaatsen voor de binnenvaart
en passagiersvervoer kunnen worden gerealiseerd (nu is alleen de verkenning in het plan opgenomen).
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Thema: Landbouw
Verzoek om mee te doen aan een landbouwpilot (bijvoorbeeld bomen planten aan de randen van akkers
en weilanden om de CO2 -uitstoot te neutraliseren.)
Thema: bewustzijn en betrokkenheid
Gevraagd wordt om ook door middel van de website van de provincie Zeeland aandacht te besteden aan
het schone luchtakkoord en op die wijze bewustzijn en betrokkenheid van de inwoners van Zeeland te
vergroten.
Verzoek om aan te sluiten bij lokale initiatieven voor bewustwording bijvoorbeeld in de Kanaalzone.
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Wij verzoeken u deze suggesties en aanvullingen te betrekken bij het formuleren van het definitieve
uitvoeringsplan.
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Provinciale Staten van Zeeland
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Hoogachtend,

C

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

Drs. F.J. van Houwelingen MPA, statengriffier

