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Inhoudelijk
Aanleiding

Op 13 januari 2020 is door gedeputeerde Van der Velde namens Provincie
Zeeland, samen met de Rijksoverheid en een groot aantal provincies en
gemeenten, het Schone Lucht Akkoord (SLA) ondertekend.
De ondertekenaars van het SLA zijn overeengekomen om zich op basis van
hun eigen taken en bevoegdheden, in te zetten voor uitvoering van
maatregelen binnen de verschillende thema’s en sectoren. In artikel 3.4 van
het SLA is afgesproken "Gemeenten en provincies werken specifieke
maatregelen uit in decentrale uitvoeringsplannen en committeren zich
daaraan".

Bevoegdheid

Uitvoering van beleid is een bevoegdheid van GS (artikel 158 Provinciewet).
U wordt gevraagd om uw visie te geven op het concept alvorens het
uitvoeringsplan wordt vastgesteld door GS. (zie artikel 167, vierde lid
Provinciewet).

Wat is het voorstel?

Gedeputeerde Staten willen de uitvoeringsplannen in kader van het SLA met
Provinciale Staten afstemmen. In lijn met eerdere toezeggingen betrekt GS u
aan de voorkant PS in dit proces. Gedeputeerde Staten leggen het concept
voor aan uw Staten, voor het definitieve uitvoeringsplan eind november vast
te stellen en aan de Stuurgroep SLA toe te zenden.

Toelichting

Het format van het uitvoeringsplan is opgedeeld in een aantal thema's
overeenkomstig, zoals deze in het SLA en de toelichting op het akkoord zijn
opgenomen. De toelichting op het Schone Lucht Akkoord vindt u als bijlage
bij de stukken.
Ook is er ruimte voor eventuele overige maatregelen die niet direct binnen
deze thema's passen, zoals bijvoorbeeld het varend ontgassen.
De volgende thema’s zijn in het SLA benoemd:
 Mobiliteit
 Mobiele werktuigen
 Industrie

Inhoudelijk





Kosten en dekking

Woningen en hout stook
Binnenvaart en havens
Landbouw
Bewustzijn en betrokkenheid
Overig (o.a. varend ontgassen)

Aan het uitvoeringsplan zitten geen financiële consequenties, omdat nog
geen verplichtingen zijn aangegaan of hier direct uit voortvloeien. Indien er
wel extra kosten zijn, dan komen GS op de gebruikelijke wijze bij PS terug.
Voor cofinanciering van maatregelen die door de deelnemers aan het SLA
worden uitgevoerd heeft de Rijksoverheid voor de periode 2020 t/m 2023 in
totaal maximaal € 50 mln. gereserveerd. Besteding in de vorm van Specifieke
Uitkering (SPUK) wordt op basis van nog nader te maken afspraken
uitgewerkt en geprioriteerd. Uitgangspunt voor de toekenning van deze
middelen is dat de betrokken provincies en gemeenten tevens een eigen
bijdrage in middelen en/of uren leveren, de cofinanciering vanuit het Rijk
bedraagt maximaal 50%. Daarnaast moet de maatregel zijn opgenomen in
het decentrale uitvoeringsplan.

Overige informatie

Zoals eerder bij de ondertekening van het Schone Lucht Akkoord is
vastgesteld, is het akkoord juridisch niet bindend. De akkoordtekst staat
echter vast en is daarmee weinig flexibel voor invulling van het SLA door de
deelnemers. Dit is mede reden voor het opstellen en gebruik van (decentrale)
uitvoeringsplannen.
GS heeft op 22 september het concept uitvoeringsplan SLA vastgesteld. Op
24 november 2020 is men voornemens het uitvoeringsplan definitief vast te
stellen.

Resultaat na
commissiebehandeling

De commissie heeft n.a.v. de brief GS aanvullende wensen geformuleerd
t.a.v. het op te stellen uitvoeringsplan SLA. Een conceptbrief PS is inmiddels
voorbereid en zal worden aangeboden ter bekrachtiging door PS op 6
november 2020.

