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Gemeente Boxtel
Aan de leden van het College van B&W
Postbus 10.000
5280 DA BOXTEL
Boxtel, 20 Oktober 2016

Betreft: Vragen ex. Artikel 37 Luchtkwaliteit in Boxtel
Geachte leden van het college,
Het huidige Luchtkwaliteitsplan voor de gemeente Boxtel stamt uit 2011. Sinds die
tijd is er nogal wat veranderd en gaat er veel veranderen. Een voorbeeld daarvan is
de toename van het aantal aankopen via de digitale snelweg, gevolgd door bestelling
aan huis of een afhaalpunt en daarmee het aantal vervoersbewegingen. Een
mogelijkheid om de negatieve gevolgen daarvan te beperken kan liggen in een goed
gelegen en gefaciliteerd centraal afhaalpunt eventueel gekoppeld aan een goed
georganiseerd lokaal distributiesysteem. Hierbij zouden mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld via de WSD) kunnen worden ingeschakeld. Lokale
ondernemers kunnen hierop aansluiten met een bezorgservice.
1. Bent u bereid om hierin mee te denken en, waar nodig, hulp te bieden bij de
realisatie van een dergelijk plan?
In het Luchtkwaliteitsplan staat onder andere: ”Beoordeeld moet worden of er thans
of in de toekomst (2010, 2015 en 2020) sprake is van overschrijding van de norm
c.q. of er knelpunten zijn”. De A2 is vergroot van 2X2 naar 2X3 rijstroken en de
maximumsnelheid is verhoogd naar 130 km per uur. In het plan wordt weinig
aandacht geschonken aan diverse vormen van elektrisch vervoer die de afgelopen
tijd sterk in opmars zijn zoals elektrisch aangedreven fietsen en auto`s. Dit vraagt
mogelijk om bredere fietspaden, snelroutes en meer oplaadpunten in de openbare
ruimte. Wellicht dat een en ander ook vraagt om een uitbreiding van de passages
over het fietsverkeer.

Daarnaast is er op het gebied van landbouw (met name vanuit de Provincie Noord
Brabant) de afgelopen tijd nogal wat gebeurd. Mogelijk dat dit vraagt om een
herbeoordeling van de landbouwparagraaf.
2. Bent u het met ons eens dat het zinvol is om het Luchtkwaliteitsplan binnen
afzienbare tijd te evalueren en van een update te voorzien? Zo ja, wanneer
kan dit plaatsvinden? Zo nee, wat zijn hiervoor uw beweegredenen?
Regelmatig wordt er aandacht gevraagd voor de effecten van het stoken van hout
door huishoudens. Volgens berichten die ons bereikt hebben zou het vervuilende
effect hiervan te vergelijken zijn met die van het verkeer. Door de Omgevingsdienst
Zuid Holland Zuid (OZHZ) is hierover onlangs een rapport uitgebracht met daarin een
aantal aanbevelingen.
3. Bent u bereid om de daarin genoemde aanbevelingen en mogelijkheden voor
aanvullende wetgeving in overweging te nemen en de raad hierover te
informeren?

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Dave van de Ven
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