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21 januari 2019
CDA
Annemarie Huijsman-Hartkamp
Luchtkwaliteit/geluidhinder
Toezegging college 8 november 2018

VRAAG:
In de motie van het CDA van 8 november 2018 met betrekking tot geluidhinder en luchtvervuiling door de
toenemende verkeersintensiteit op de N229 en de A12 heeft het CDA onder andere het college verzocht
om:
“- op basis van de reeds bekende gegevens en inschattingen voor de groei van mobiliteit en verkeersdruk
rond de dorpen Bunnik en Odijk, een inschatting te maken van de luchtkwaliteit in relatie tot de daarvoor
geldende normen en risico’s op gezondheidsschade voor de inwoners.”.
Naar aanleiding van deze motie heeft de wethouder toegezegd dat hij met dit vraagstuk naar de provincie
en de GGD zal gaan om dit onder de aandacht te brengen en te vragen welke maatregelen genomen
kunnen worden om dit in kaart te brengen. Van belang hierbij is onder andere de Uitvoeringsagenda
Gezonde Lucht Regio Utrecht 2018-2020 van de Provincie Utrecht, waarin met name in het hoofdstuk
Mobiliteit uitgebreid aandacht wordt besteed aan dit onderwerp zoals ook in de CDA-motie onder
woorden is gebracht.
Naar aanleiding van deze toezegging heeft het CDA de volgende vragen:
- Op welke termijn en op welke wijze zal het college dit vraagstuk betreffende de luchtvervuiling en
geluidhinder door de toenemende verkeerintensiteit op de N229 en A12 onder de aandacht van provincie
en GGD brengen?
- Is het college voornemens om bij het voorleggen van dit vraagstuk aan de provincie ook de
Uitvoeringsagenda Gezonde Lucht Regio Utrecht 2018-2020 van de Provincie Utrecht te betrekken?
Annemarie Huijsman-Hartkamp
CDA-fractie
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ANTWOORD COLLEGE
VOLSTAAN WORDT MET HET MONDELINGE ANTWOORD VAN HET COLLEGE TIJDENS DE
RAADSVERGADERING.

