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D66 fractie Leusden
T.a.v. de heer A. Dragt 
  

Zaaknummer: Uw brief van: Uw kenmerk: Behandeld door: Verzonden:
L278497 22 juli 2021 M. Sengers  

Onderwerp: Uitstel beantwoording schriftelijke vragen D66 inzake "Schone lucht akkoord"

Geachte heer Dragt,

In een brief van 22 juli 2021, stelt de fractie van  D66 een aantal vragen over het onderdeel 
Schone Lucht akkoord.

De gestelde vragen zijn als volgt.

1. Is het college van de gemeente Leusden bekend met het initiatief van het Ministerie van I 
en W onder de titel : Schone Lucht akkoord 
https://www.schoneluchtakkoord.nl/doe+mee/meedoen+kan+nog+steeds/1669821.aspx?t=H
oe-meer-ondertekenaars-hoe-schoner-de-lucht-Doe-ook-mee-lees-hier-hoe
2. Is het college er van op de hoogte dat het akkoord inmiddels door 80 gemeenten en alle 
provincies is ondertekend o.a. door Amersfoort, Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel?
3. Is het college voornemens dit akkoord mede te ondertekenen?
4. Kunt u aangeven of en zo ja hoeveel personen in Leusden hinder of gezondheidsschade 
ondervinden en hoeveel klachten de gemeente jaarlijks ontvangt die terug te voeren zijn 
naar luchtvervuiling ten gevolge van houtstook, barbecue en / of andere vervuilende 
activiteiten?
5. Welke maatregelen neemt de gemeente of kan de gemeente nemen om hinder door 
luchtvervuiling tengevolge van bovengenoemde activiteiten te voorkomen en/ of te 
beperken?

Deze schriftelijke vragen kunnen wij niet binnen de gestelde termijn beantwoorden.

Het stellen van schriftelijke vragen is een belangrijk middel om de controlerende taak van de 
gemeenteraad uit te voeren.
Om u van een juiste beantwoording te voorzien is hierbij afstemming met de 
verantwoordelijke wethouder van belang. Door het huidige zomerreces is deze afstemming 
onmogelijk binnen de daarvoor afgesproken termijnen.
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De beantwoording op uw vragen zal in de maand september aan u worden toegezonden.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Leusden,

M. ter Bals G.J. Bouwmeester
locosecretaris burgemeester

Bijlage(n):
Geen
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