Van:
ChristenUniefractie Veenendaal
Secretariaat
Driemaster 2
3904 RK Veenendaal
Aan:
College van burgemeester en wethouders
Postbus 1100
3900 BC Veenendaal

Veenendaal, 22 november 2018
Onderwerp: Schone lucht
Geacht college,
Naar aanleiding van de ‘Uitvoeringsagenda gezonde lucht regio Utrecht’ heeft de fractie van de
ChristenUnie de volgende schriftelijke vragen:
1. In de uitvoeringsagenda wordt de gemeente Veenendaal bij een tweetal onderdelen aangaande
de houtrook genoemd. Bij paragraaf 2.4.3 Het ontwikkelen van een beoordelingsmethode voor
overlast van houtrook wordt Veenendaal genoemd als partner. Bij deze paragraaf wordt
aangegeven dat het hier gaat om het ‘Ontwikkelen van een beoordelingsmethode voor houtrook.
Met een geschikte indicator wordt het meten en beoordelen van houtrookoverlast mogelijk
gemaakt. Het betreft een landelijk initiatief.’ Bij de planning staat najaar 2018. De ChristenUnie
wil graag van het college weten in hoeverre de gemeente Veenendaal hierin participeert? En wat
de status is?
2. Daarnaast wordt de gemeente Veenendaal in paragraaf 2.4.4 ook genoemd bij de lokale pilots
voor houtstookvrije wijken. Hier wordt gesproken over: ‘In navolging van het advies van de
Gezondheidsraad kan lokaal binnen pilots worden geëxperimenteerd met het inrichten van
houtstookvrije wijken. Hierbij kan aangesloten worden bij trajecten waarin de omslag wordt
gemaakt van fossiele energiebronnen naar emissievrije duurzame oplossingen zoals die met
behulp van zon, wind, aardwarmte. De provincie onderzoekt of het mogelijk is om samen met
gemeenten trajecten te initiëren en aan te jagen. Indien mogelijk wordt ook de combinatie
gemaakt met WTW-installaties, omdat hierbij concrete problemen spelen in Veenendaal.’ De
gemeente Veenendaal wordt hier specifiek genoemd en de ChristenUnie ziet hier ook het belang
van haar inwoners. De planning is om in 2018 te verkennen waar de proeftuinen ingericht kunnen
worden. De ChristenUnie wil graag van het college weten of zij al een wijk of wijken in
Veenendaal op het oog heeft en wanneer men gaat beginnen met de pilots?
Alvast hartelijk dank voor uw reactie.
Namens de fractie van de ChristenUnie,
Johan Blad

