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Geachte heer Kamphuis,

Ja, wij zijn sinds medio 2021 bekend met het Schone Lucht Akkoord.
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Ruimtelijke Ontwikkeling
12 januari 2022 ontvangen 25 januari 2022

Ja, wij weten dat deelnemers in aanmerking konden komen voor de SpUk- 
subsidie en het feit dat de termijn voor aanvragen inmiddels is gesloten. 
Wij streven er naar om voor de volgende tranche van het Schone Lucht 
Akkoord duidelijk te hebben of we mee kunnen doen en welke project(en) 
voor Sittard-Geleen aangewezen kunnen worden. Omdat er sprake is van 
cofinanciering zullen ook eigen gelden hiervoor gereserveerd moeten 
worden. De indieningstermijn voor 2023 zal naar verwachting in het tweede 
kwartaal van 2022 worden geopend.

Vraag 2
Bent u op de hoogte van het feit dat deelnemers aan het Schone Lucht Akkoord 
in aanmerking konden komen voor een SpUk-uitkering en dat de termijn voor 
aanvragen inmiddels is verstreken?

Vraag 1
Is uw College op de hoogte van het Schone Lucht Akkoord?

Op dinsdag 25 januari jl. hebben wij uw brief ontvangen met vragen ex. artikel 43 
RvO inzake deelname Sittard-Geleen aan het Schone Lucht Akkoord. In 
onderstaande beantwoording informeren wij u over een aantal facetten die een 
rol spelen en geven wij antwoord op uw vragen.

Vragen ex artikel 43 inzake deelname Sittard-Geleen
aan het Schone Lucht Akkoord

Fractie D66
T.a.v. de heer B. Kamphuis

Team
Uw brief van
Uw kenmerk
Ons kenmerk
Behandeld door 
Telefoon
Onderwerp

Sittard-Geleen, 22 februari 2022
VERZONDEN 2 4 FEB. 2022



Vraag 4

Zie antwoord vraag 3.

Zie antwoord op vraag 3.

Wij verwachten dit voorjaar hierover een besluit te kunnen nemen.
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Vraag 6
Zo ja, op welke termijn zal Sittard-Geleen aansluiten?

Wij zijn van mening dat deelname aan het Schone Lucht Akkoord mogelijk 
kan aansluiten bij de duurzaamheidsambities van Sittard-Geleen.
Op dit moment wordt geïnventariseerd wat eventuele deelname aan het 
Schone Lucht Akkoord zal betekenen voor Sittard-Geleen. Aansluiting kan 
en zal namelijk ook verplichtingen voor Sittard-Geleen met zich 
meebrengen. Zodra wij dit inzichtelijk hebben zullen we hierover een 
besluit nemen en de raad informeren.

Het College staat niet alleen open om deel te nemen aan 
duurzaamheidsinitiatieven, zoals de door u genoemde initiatieven, maar zal 
deze ook actief opzoeken. Zo doen we, bijvoorbeeld, al mee aan de 
campagne Waterklaar. De Nationale Klimaatweek is bedoeld om burgers en 
organisaties te inspireren zich in te zetten voor een beter klimaat en het 
behalen van CO2-doelen.

Vraag 3
Bent u het met D66 eens dat deelname aan het Schone Lucht Akkoord een 
zinvolle bijdrage levert aan de duurzaamheidsambities van Sittard-Geleen en de 
profilering als klimaatvriendelijke gemeente?

Vraag 7
Naast het Schone Lucht Akkoord zijn er nog verschillende andere 
duurzaamheidsinitiatieven zoals de Nationale Klimaatweek en de Green Deals. Is 
het College bereid om - naast deelname aan de campagne Waterklaar - actief 
deel te nemen aan dergelijke initiatieven?

Is het College alsnog bereid om Sittard-Geleen te laten aansluiten als deelnemer 
aan het Schone Lucht Akkoord?

Vraag 5
Zo nee, waarom niet?



Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriéndelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen 
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We beoordelen per initiatief in hoeverre deelname hieraan zal bijdragen aan 
het kunnen realiseren en versnellen van de duurzaamheidsambities van de 
gemeente Sittard-Geleen.

mr. J.Th.C.M. Verheijen, 
burgemeester


