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Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid  

 Volksgezondheid 

  Riolering 

  Afval 

  Milieubeheer 

  Begraafplaatsen en crematoria 

  Duurzaamheid 

 

 

 
   

 
 

 

 
 

 

Onderwerp: Meerkosten pilot SLA schone mobiele werktuigen  

 

 

Betreft :Fcl/Ecl 67400003  

 

 

Incidenteel/structureel  

 

 

 

 

 

Investeringsbedrag    

Afschrijvingstermijn   

-  

-  Budgettair effect (x € 1.000) 

Jaarlasten 2023 2024 2025 2026 



 

 

Kapitaallasten (afschrijving) -  -  -  -  

Kapitaallasten (rente 0,9%) -  -  -  -  

Overige) exploitatielasten 150    

Dekking: 

bijdrage reserve (dekking 

kapitaallasten) 

Bijdrage derden 

-  -  -  -  

Te dekken 150    

-  

Algemene toelichting 

Vijftien gemeenten uit de regio Noordoost-Brabant (RNOB) 

ondertekenden op 15 maart 2021 het Schone Lucht Akkoord 

(SLA). Noordoost-Brabant is daarmee de eerste regio waarin 

de gemeenten collectief het SLA hebben ondertekend.  

 

Een opgave in het uitvoeringsprogramma is het onderdeel 

Schone Mobiele werktuigen. In de bouw worden veel mobiele 

werktuigen gebruikt zoals graafmachines, hijskranen, 

veegmachines en walsen. Maar ook voor vervoer van 

personen en materialen van en naar de bouwplaats. De 

stikstof en fijnstof afkomstig van deze werktuigen hebben 

negatieve gezondheidseffecten. Het is de bedoeling om in 

bouw zo veel mogelijk ‘schone’ elektrische werktuigen in te 

gaan zetten. 

De gemeenten die samenwerken in RNOB gaan voortaan 

bouwen met mobiele werktuigen die nauwelijks of geen 

uitstoot hebben. De RNOB tekende hiervoor op 21 april samen 

met Bouwend Nederland de intentieverklaring ‘Reductie 

Emissies Bouwen’. 

 

Geraamde uitgave betreft de dekking voor de meerkosten om 

ervaring op te doen met het gebruik van klein elektrisch 

materieel op minimaal drie (civiele) bouwprojecten in 

opdracht van de gemeente Maashorst.  

 

Bijdrage aan doelstelling van 

het taakveld 

Van Maashorst een duurzame en groene gemeente maken 

samen met inwoners. Ervoor zorgen dat het schone-lucht-

akkoord een vast onderdeel is van al onze beleidskeuzes. 

Het doel van het SLA is om gezamenlijk de luchtkwaliteit in 

Nederland permanent te verbeteren. Alle deelnemende 

partijen nemen maatregelen om de luchtverontreiniging van 

binnenlandse bronnen te beperken. Met de aanpak van de 

binnenlandse bronnen streven we naar een 

gezondheidswinst van minimaal 50 procent in 2030 ten 

opzichte van 2016. Dat betekent dat mensen langer, 

gezonder en met meer kwaliteit leven. Deze uitgave geeft 

uitvoering aan ondertekening intentieverklaring ‘reductie 

emissies bouwen’ op 21 april jl..  

 

 

 


