
       MOTIE  

 Onderschrijven van het “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 het belang van schone lucht en luchtkwaliteit erkent en
handelt in de geest van het Schone Luchtakkoord.
• Onze inwoners ook een standpunt van ons mogen verwachten en deze in te
nemen.
• Bergen op Zoom omringd is 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 veroorzaakt 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/ontgassen-
binnenvaarttankschepen en https://www.schoneluchtakkoord.nl/thema/eu-beleid-
internationaal/
• Dat op 5 april 2022 de Europese Commissie haar voorstel heeft gelanceerd om
de Richtlijn Industriële Emissies te herzien in lijn met de BREF.
https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/ippc-installaties/brefs-
bbt-conclusies/
• Deze richtlijnen mooi aansluiten op de ambitie van de Rijksoverheid en dus
kunnen leiden tot gezamenlijk overleg over de landsgrenzen heen.
• De gemeente reeds indirecte subsidie-ontvanger is vanuit het SpUK SLA met
betrekking tot het project Grote Oogst (verduurzaming industrie).
• Ondertekening van het Schone Lucht Akkoord vraagt om een aanzienlijke
toename van financiële en tevens ambtelijke inzet.
• De maatregelen uit het Schone Lucht Akkoord in grote mate weinig tot geen
meerwaarde hebben voor de luchtkwaliteit in Bergen op Zoom.

Roept het college op: 

• De ambities en doelstellingen uit het “Schone Lucht Akkoord” te onderschrijven
en te agenderen bij de RES
• Als gemeente te streven naar de in het akkoord gestelde gezondheidswinst in
2030. Door maximaal in te zetten op het verbeteren van de luchtkwaliteit in Bergen
op Zoom bij besluiten en lokale beleidsoverwegingen.



• De effecten op de luchtkwaliteit in Bergen op Zoom meenemen in de
maatregelen die we nemen bij de verduurzaming van de gebouwde omgeving,
industrie, mobiliteit (emissie-loos) en landbouw.
• De raad jaarlijks te informeren over de luchtkwaliteit in Bergen op Zoom.

En gaat over tot de orde van de vergadering. 
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