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per e-mail via: raadsgriffie@hengelo.nl
Hengelo, 15 januari 2021
Geacht college,
In Nederland hebben 46 steden het Schone Lucht Akkoord getekend. Het doel van het Schone Lucht
Akkoord* is de gezondheidsschade door luchtvervuiling in 2030 te verminderen en hiermee 50%
gezondheidswinst te realiseren. Om de luchtkwaliteit substantieel te verbeteren heeft het Rijk de
inzet van gemeenten en provincies hard nodig. Ook binnen en buiten Europa werkt het Rijk samen
om de luchtkwaliteit te verbeteren.
Luchtverontreiniging levert een belangrijke bijdrage aan ziekte en sterfte. Alleen al blootstelling aan
fijnstof is verantwoordelijk voor zo'n 4% van de ziektelast in Nederland. Na roken (13%) behoort
luchtverontreiniging daarmee tot één van de belangrijkste risicofactoren voor ziektes, in dezelfde
orde van grootte als overgewicht (5%) en weinig lichamelijke activiteit (3-4%)**. In gebieden met
meer luchtverontreiniging hebben mensen vaker last van chronische aandoeningen, zoals COPD,
longontsteking, kanker en hart- en vaatziekten ***.
Ik vind het belangrijk dat de kwaliteit van de lucht in Hengelo goed is om zoveel mogelijk de daaraan
gerelateerde gezondheidsklachten te verminderen of te voorkomen. Daarom stel ik u de volgende
vragen:
1) Klopt het dat de gemeente Hengelo het Schone Lucht Akkoord nog niet ondertekend heeft?
2) Wil de gemeente Hengelo het Schone Lucht Akkoord ondertekenen en zich daarmee aansluiten bij
de andere 46 steden die dat al hebben gedaan? Zo nee, waarom niet?
3) Hoe is het in Hengelo gesteld met de luchtkwaliteit?
4) Hoe denkt het college de luchtkwaliteit te verbeteren en hiermee de gezondheidsschade te
verminderen?
5) Wil het college een plan van aanpak maken en deze delen met de gemeenteraad?
Ik zie uw antwoorden met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Marie-José Huis in 't Veld
Raadslid
*https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2020/01/13/bijlage-1-schone-luchtakkoord
**https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2018/01/23/gezondheidswinst-doorschonere-lucht
*** J. Lelieveld, professor atmosferische chemie, verbonden aan het Max Planck Instituut in Mainz,
bron: AD 04-11-2020

