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Het College van B&W Echt-Susteren
Thijs Wetemans, GroenLinks Echt-Susteren
Vervolg glasvezel Nieuwstadt en meetpunt fijnstof, art. 33 RvO

Echt-Susteren, 26 maart 2021

Geacht college,
We stellen nogmaals vragen over de twee onderwerpen glasvezel Nieuwstadt en het meten van
fijnstof waarover we in januari al vragen stelden en recent de beantwoording van het college
ontvingen.
Glasvezel westelijke deel Nieuwstadt:
1. We hebben inmiddels vernomen dat slechts 15 huishoudens (van de 110) zich
hebben gemeld voor glasvezel. We stellen vast dat er onder de betreffende inwoners
erg weinig interesse is in glasvezel. In de beantwoording lezen we dat het college
zich de afgelopen jaren voldoende heeft ingezet. Onderzoekt het college op dit
moment nog andere manieren om dit gebied te verglazen? Of houdt het hier op?
RIVM-meetpunt:
2. In de structuurvisie 2012-20251 (pag. 71) staat deze passage:
We willen niet alleen een duurzame, maar ook een gezonde leefomgeving voor onze
burgers, bedrijven en bezoekers bieden. Daarom scharen we onder het thema
‘duurzaamheid' in deze structuurvisie ook ‘luchtkwaliteit'. Rond wegen en bij
landbouwbedrijven willen we de luchtkwaliteit op peil houden. In dit verband streven
we er bijvoorbeeld naar waar mogelijk een toename van de hoeveelheid fijnstof in onze
kernen en langs de A2 te voorkomen. Bij het beoordelen van de luchtkwaliteit hanteren
we de wettelijke grenswaarden als uitgangspunt.
Hoe monitort het college op dit moment de hoeveelheid fijnstof in onze gemeente?
3. Is het college bereid om de gemeente Echt-Susteren aan te melden bij het Schone
Lucht Akkoord (SLA)2, mede gezien uw geformuleerde streven in de Structuurvisie?
Onder andere de gemeenten Nederweert, Horst aan de Maas, Maastricht, Leudal en
Venray hebben het SLA al ondertekend. Zo nee, waarom niet?
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https://www.echt-susteren.nl/file/408/download
https://www.schoneluchtakkoord.nl/default.aspx

4. Volgens onze informatie kunt u na ondertekening van het Schone Lucht Akkoord
aanspraak maken op de Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord (SpUk SLA)3: de
gemeente kan voor projecten die minstens €25.000 bedragen de helft via de regeling
laten bekostigen. De looptijd is van 1 april tot 1 november 2021. Is het college op de
hoogte van de regeling SpUk SLA?
Ter informatie:
GroenLinks Echt-Susteren zet een burgerinitiatief op om inwoners uit Echt-Susteren de
mogelijkheid te bieden zelf de hoeveelheid fijnstof te meten in hun omgeving. Op korte termijn
verstrekken we hierover meer informatie. De website www.samenmetenechtsusteren.nl is voor
dit doel gereserveerd. Als inwoners vervolgens de organisatie ter hand nemen, trekt GroenLinks
zich weer terug om onafhankelijkheid te waarborgen.
We rekenen op een spoedige en zorgvuldige beantwoording.
Met vriendelijke groet,
Thijs Wetemans
Fractievoorzitter GroenLinks Echt-Susteren
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https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/spuk-sla

