
Z/21/116224/234169

leiderdorp

GEMEENTEHUIS

WILLEM-ALEXANDEFLAAN 1

2351 DZ LEIDERDORP

POSTBUS 35

2350 AA LEIDERDORP

Gemeente Leiderdorp
D. van Roijen
06 - 4680 9353
dva n roije n @ le iderdorp. n I

datum
ons kenmerk
uw kenmerk
b'rjlage

betreft

I Iilil illilr ililt iliti ililll iliil llit iltlt ililil iill ililt ilii iilt
zt'21t116224t234169

18 maarL2021

Aan de Gemeenteraad van Leiderdorp

VERZONDENlBMRT2O2lL6 maart2O2t
zl20/Lo6442/233920
zl20/106442

Motie Schone Lucht Akkoord (M2020-11-013)

Geachte leden van de Raad,

ln de afgelopen begrotingsbehandeling heeft u een aantal moties vastgesteld. Een

van deze moties betrof onderzoek naar deelname aan het Schone Lucht Akkoord.
Met deze brief informeren wij u hieromtrent.

ln juni 2019 heeft de ODWH de gemeente gewezen op de mogelijkheid om deelte
nemen aan het Schone Lucht Akkoord (SLA). Toentert'rjd is de keuze gemaakt om dit
niet te doen. Naar aanleiding van uw motie is deze vraag opnieuw onderzocht.

Samen met de ODWH is nagegaan welke voor- en nadelen deelname aan de SLA de
gemeente brengt. Enkele voordelen zijn een netwerk waar gebruik gemaakt van kan
worden voor informatie uitwisseling, en een duidelijk parapluprogramma
waaronder aanvullende maatregelen genomen kunnen worden en kan worden
gecommuniceerd. Deelname aan de SLA brengt ook verplichtingen met zich mee
zoals jaarlijkse rapportage en een bepaalde inzet.

Daarnaast is onderzocht op welke domeinen aanvullende maatregelen mogelijk
zouden zijn zoals bedoelt onder de SLA. Geconcludeerd is dat dit slechts zeer
beperkt is. Leiderdorp heeft bijvoorbeeld geen megastallen, zware industrie,
binnenvaart of een oude historische binnenstad. Op de domeinen die wel voor
Leiderdorp relevant zijn, bijvoorbeeld verkeer en vervoer en woningen, is

geconcludeerd dat de bijdrage zeer beperkt is. Maatregelen samenhangend met
b'ljvoorbeeld de Rijksweg zijn de verantwoordelijkheid van RWS, niet de gemeente.
Dit laatste kenmerkt de situatie voor Leiderdorp goed. Leiderdorp is een gemeente
van een beperkte omvang en de luchtkwaliteit in Leiderdorp wordt voor het
overgrote deel bepaald door bronnen buiten de gemeente, of buiten de
mogelijkheden van de gemeente. Dit gekoppeld aan de beperkte maatregelen die
mogelijk zijn, en hun beperkte effect maakt deelname niet zinvol.
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Het College ziet evenwel voor een onderwerp wel mogelijkheden, namelijk
houtstook. Houtstook is een zeer lokale bron van vervuiling, en kan binnen de

mogelijkheden van de gemeente goed worden gereguleerd indien hier behoefte aan

is. Hier zal verder onderzoek naar worden gedaan.

Tot slot is nagegaan welke ambtelijke ruimte en bestaande financiële middelen

hiervoor ingezet zouden kunnen worden. Hieromtrent is geconcludeerd dat de

ambtelijke organisatie op dit moment geen ruimte heeft om een wezenlijke bijdrage

te doen aan de SLA zoals dit ook daarvanuit verwacht wordt. Daarnaast zijn er geen

middelen beschikbaar om nieuwe maatregelen van te bekostigen. De eerder

benoemde houtstook kan evenwel binnen de reguliere werkzaamheden opgepakt
worden.

Het College concludeert dan ook dat alhoewel schone lucht een groot goed is, er
geen meerwaarde is voor Leiderdorp om deel te nemen aan de SLA alsook dat er
vnor deelname geen ambtelijke of financiële capaciteit beschikbaar is,
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