
Geachte Mevrouw, Meneer, 

 

Namens de minister voor Milieu en Wonen, Stientje van Veldhoven, en de Eurocommissaris voor 

Milieu, Oceanen en Visserij , de heer Virginijus Sinkevičius nodig ik u uit voor de Clean Air 

Dialogue, welke plaats zal vinden op 18 en 19 maart 2020 te Den Haag.  

Naast bestuurders en experts van zowel de Europese Commissie als de Nederlandse overheid 

wordt ook op bestuurlijk en expert niveau deelname beoogd vanuit gemeenten en provincies en 

het Nederlandse bedrijfsleven tijdens dit bijzondere event. De Minister voor Milieu en Wonen en 

de  Eurocommissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij zullen gedurende een deel van het 

programma aanwezig zijn.  

 

De Clean Air Dialogue is een gezamenlijk initiatief van de Europese Commissie, het ministerie van 

Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

Graag wil ik ook leden van de gemeenteraad of provinciale staten van een van de ondertekenaars 

van het Schone Lucht Akkoord van harte uitnodigen voor deze bijeenkomst. 

 

Tijdens de Clean Air Dialogue zal een gesprek plaats vinden tussen de deelnemers over het lokaal, 

nationaal en Europees beleid met betrekking tot luchtkwaliteit. Het programma bestaat uit 

thematische sessies die over verschillende onderwerpen gaan met betrekking tot luchtkwaliteit. 

Een globale agenda is als bijlage opgenomen.  

Gezien de verwachte grote belangstelling verzoeken wij u uiterlijk 29 februari aan te geven of u 

wilt deelnemen aan de Clean Air Dialogue. U kunt zich aanmelden via bijgaande link 
(https://datalinx.eventsair.com/clean-air-dialogue-march-2020/cad20). Na registratie ontvangt u 
zo spoedig mogelijk een bevestiging van deelname en een uitgebreid programma van de Clean Air 
Dialogue.  

 
Parallel aan deze uitnodiging is ook een uitnodiging verstuurd naar de ambtelijke contactpersonen 

en de verantwoordelijke bestuurder van uw gemeente of provincie.  

De voertaal van het evenement is Engels.  

Hoogachtend, 

Directeur-Generaal Milieu en Internationaal 

 

ir. R.P. Lapperre 

 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

Directoraat Milieu en Internationaal  

Bezoekadres Den Haag / Rijnstraat 8, 2515 XP 

 

BIJLAGE: CONCEPTPROGRAMMA CLEAN AIR DIALOGUE 

 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid 
voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by 
mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting 
from the risks inherent in the electronic transmission of messages.  
 

https://datalinx.eventsair.com/clean-air-dialogue-march-2020/cad20


 

 

 

Concept Programma Clean Air Dialoog 

Woensdag 18 maart & donderdag 19 maart  

NH Hotel, Den Haag  

 

18 maart 

11:00u Opening van de Clean Air Dialogue door een vertegenwoordiger van de Europese 

Commissie en de heer Lapperre (Directeur-Generaal Milieu en Internationaal van het ministerie 

van Infrastructuur en Waterstaat 

11:30 – 13:00 Het Schone Lucht Akkoord en het betrekken van burgers  

13:00 – 14:00 Lunch en gelegenheid tot netwerken 

14:00 – 15:30 Industrie en Luchtkwaliteit en Klimaatbeleid 

15:30 – 16:00 Koffie 

16:00 – 17:30 Houtstook en biomassa in de gebouwde omgeving 

17:30u Afsluiting 

 

19 maart 

10:00u Opening door Esther de Kleuver, directeur van de directie Duurzame Leefomgeving en 

Circulaire Economie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

10:15 – 11:00 Keynote speech door de Rijksbouwmeester 

11:00 – 12:30 Luchtkwaliteit vanuit stedelijk en regionaal perspectief 

12:30 – 13:00 Afsluiting ochtendprogramma door de minister van Milieu en Wonen, Stientje van 

Veldhoven en de Eurocommissaris Virgilijus Sinckevisius voor Milieu, Oceanen en Visserij en een 

vraaggesprek met de zaal 

13:00 - 14:00 Lunch en gelegenheid tot netwerken 

14:00 – 15:30 Landbouw en luchtkwaliteit 

15:30 – 16:00 Koffie  

16:00 – 17:30 Transport, Mobiliteit en Mobiele werktuigen 

17:30u Afsluiting en samenvattende conclusies 
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