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Motie
(Schone lucht)

De raad van de gemeente Boxmeer, in vergadering bijeen op 11 juni 2020;
overwegende, dat
 de gemeente Boxmeer het Schone Lucht Akkoord*, dat streeft naar gezondheidswinst
voor iedereen, niet heeft ondertekend;
 luchtverontreiniging een belangrijk risico vormt voor onze gezondheid;
 in de Samenwerkingsagenda ‘Richting 2030’ van de regio Noordoost Brabant als
strategisch doel wordt gesteld:
Een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving met sterke steden en een vitaal
platteland, waarbij we nog nadrukkelijker de samenwerking opzoeken tussen stad en
platteland. De kern van die samenwerking is elkaar opzoeken en gebruikmaken van
elkaars kracht.
Het platteland biedt daarbij een gezonde omgeving, met name als bron voor
duurzame energiewinning, groen, water, biodiversiteit, ontspanning,
vrijetijdsbesteding, nieuwe economische dragers en een duurzaam en gezond
voedselproductiesysteem. De steden zijn daarbij krachtige economische motoren,
ofwel centra van innovatie en verduurzaming, met de nodige belangrijke
voorzieningen.
Dit alles sluit aan bij de VN-doelen ‘Herstel ecosystemen en behoud biodiversiteit (nr.
15), ‘Duurzame energie’ (nr. 7), ‘Klimaatverandering aanpakken’ (nr. 13) en
'Duurzame steden en gemeenschappen' (nr. 11).



schone lucht een wezenlijk onderdeel is van een aantrekkelijke en gezonde
leefomgeving;
met het oog op de aanstaande herindeling het gewenst is om inzake dit onderwerp
gezamenlijk op te trekken met onze fusiepartners, opdat er ook de vereiste middelen
en capaciteit voor kan worden vrijgemaakt;

gelet op de Gemeentewet;
verzoekt het college:
1. in overleg te treden met onze fusiepartners Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis
met het oogpunt om aan te sluiten bij dit akkoord, voor zover deze gemeenten nog
niet zijn aangesloten;
2. hiervoor een termijn te stellen tot uiterlijk 31 juli 2020;
3. indien er na deze termijn geen overeenstemming blijkt met onze fusiepartners, met
een voorstel aan de raad te komen zodat de gemeente Boxmeer alsnog het akkoord
kan ondertekenen.
verzoekt de griffie:
deze motie ter kennis te brengen van de gemeenteraden in het samenwerkingsverband
Regio Noordoost Brabant
en gaat over tot de orde van de dag.
Ingediend door de fracties PK en VVD:
J.A.T.M. Welbers (PK)

J.M. Logtens-Hermsen (VVD)

Motie aanvaard
(unaniem vóór)

* Toelichting. Het kabinet heeft de ambitie om samen met decentrale overheden een
permanente verbetering van de luchtkwaliteit te bewerkstelligen om gezondheidswinst
voor iedereen in Nederland te realiseren. Dit krijgt vorm in het Schone Lucht Akkoord,
dat in samenwerking tussen decentrale overheden en het Rijk tot stand zal komen. Het
doel van het Schone Lucht Akkoord is het behalen van 50 % ‘gezondheidswinst’ in
2030 (ten opzichte van 2016) voor de gezondheidseffecten afkomstig van Nederlandse
bronnen.

