MOTIE
Aansluiten bij “SCHONE LUCHT AKKOORD”.

De Brabantse GGD heeft een onderzoek gehouden naar de luchtkwaliteit in de provincie. De
uitkomsten in Bergen op Zoom zijn zorgwekkend: 19,7% van de nieuwe astma-gevallen bij
kinderen en 22,4% van de nieuwe hart- en vaatziekten zijn hier te wijten aan luchtvervuiling.
Ook haalt geen enkel woonadres de WHO-advieswaarden.
Overwegende dat:
Bergen op Zoom, de andere Brabantse wal gemeenten en Moerdijk als enigste
Brabantse gemeenten het ‘Schone Lucht Akkoord’ (SLA) nog niet hebben
ondertekend.
• Onze inwoners ook een standpunt van ons mogen verwachten en deze in te nemen.
• Bergen op Zoom is omringd door Nature 2000 en NNB gebieden.
• Dat men in onze regio een 9 maanden lagere levensverwachting heeft.
• De mensen in Halsteren, Noordgeest en Tuinwijk al vaker hun zorgen hebben geuit
over de luchtkwaliteit in hun dorp en wijken door industrie in onze gemeente.
• Veel vervuilde lucht van Belgische industrie, Terneuzen en het scheepsverkeer op het
Schelde Rijnkanaal tot ons komt, b.v. door het varend ontgassen.
https://www.ilent.nl/onderwerpen/gevaarlijke-stoffen-binnenvaart/ontgassenbinnenvaarttankschepen en https://www.schoneluchtakkoord.nl/thema/eu-beleidinternationaal/
•

Roept het college op:
•

•
•
•
•

•

Zich op de hoogte te stellen van de Uitvoeringsagenda en de Specifieke Uitkering
Schone lucht Akkoord (SpUK SLA) die nog doorloopt tot 1 oktober 2022.
www.rvo.nl/subsidies-financiering/spuk-sla
Dat onze gemeente zich inzet om ook 50% gezondheidswinst te bereiken in 2030 ten
opzichte van 2016.
Het “Schone Lucht Akkoord” te onderschrijven net als het merendeel van de andere
Brabantse Gemeenten.
Het “Schone Lucht Akkoord” te ondertekenen zodat we in aanmerking kunnen
komen voor deze subsidie.
Te onderzoeken of er aanknopingspunten zijn met duurzaamheid zodat we een
win/win situatie kunnen creëren omdat onze financiële middelen beperkt zijn
(250.000 euro voor duurzaamheid).
Te onderzoeken of we hierin samen kunnen werken met de buurgemeenten om de
kosten te beperken.

En gaat over tot de orde van de vergadering.

Socialistische Partij (SP), BSD.

GBWP.

Samen 0164.

Alliantie 50 plus & Groep Akkaya.

Lokaal Realisme.

Groen Links, PvdA.

