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Art. 37 vragen “Een nieuwe kijk op Gezondheid 2015-2017"

Sittard-Geleen, 12 april 2016

VERZONDEN 13 APR. 2016

Geachte heer Renet,
U heeft vragen ex artikel 37 van het reglement van orde van de gemeenteraad van
Sittard-Geleen gesteld, over de in het uitvoeringsprogramma “Een nieuwe kijk op
gezondheid in Sittard-Geleen 2015-2017” genoemde mogelijke activiteit “Koken uit de
tuin”. Hieronder de antwoorden op uw vragen.
Vraag 1
Is het College het er mee eens dat luchtvervuiling uit het verleden extra alertheid vraagt
bij de benutting van grond voor consumptieve doeleinden in de wijken die hier het meest
mee te maken hebben gehad.
Het college is zeker van mening dat dit extra alertheid vraagt. Daarom zijn ook
recent een bodembeheerplan en bodemkwaliteitskaarten geactualiseerd en
vastgesteld. Bij het opstellen van deze kaarten is rekening gehouden met
luchtvervuiling door industriële activiteiten.
Vraag 2
Welke onderzoeken zijn gedaan die aantonen dat de betreffende gronden schoon
genoeg zijn voor het verbouwen van groente.
De gemeente beschikt overeen Bodembeheerplan 2016-2020 en
Bodemkwaliteitskaarten. Op basis hiervan is de bovengrond (bovenste 50 cm) in
de wijk Lindenheuvel voor onverdachte locaties ingedeeld in de
bodemkwaliteitsklasse wonen en geschikt voor de functie wonen met (moes)tuin.
Vraag 3
Bent u het met ons eens dat er voldoende redenen zijn om te twijfelen aan het voldoen
aan de 'schone grond' criteria die gelden voor 'wonen met moestuin’ en dat onderzoek
ter plekke nodig is.
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Gezien het antwoord op vraag 2 zijn wij van mening dat er voldoende onderzoek is
gedaan om te kunnen concluderen dat wonen met moestuin mogelijk is.
Vraag 4
Zijn de bewoners van genoemde wijken op de hoogte gebracht van de kwaliteit van de
grond van hun perceel en waarvoor deze gebruikt kunnen worden ('wonen met siertuin',
'wonen met moestuin' etc.).
Het Bodembeheerplan 2016-2020 en de Bodemkwaliteitskaarten hebben ter inzage
gelegen. Na vaststelling zijn beide zaken via de gemeentelijke website
gecommuniceerd.
Vraag 5
Wat gaat het College doen op communicatief vlak richting bewoners omtrent deze
problematiek.
Gezien de voorgaande antwoorden, is geen nieuwe communicatie nodig.
Vraag 6
Wat gaat het College doen op milieutechnisch vlak indien de gronden niet voldoen aan
de 'wonen met moestuin' criteria.
Zoals bij vraag 2 al aangegeven voldoen de gronden aan de criteria wonen met
moestuin.
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