Schriftelijke Vragen VVD Nieuwkoop
Onderwerp: Let op lood
Ingediend op: 19 november 2018
Door: Paul Platen

De VVD heeft vernomen dat momenteel onderzoek loopt naar de aanwezigheid
van lood in speeltuinen. Dit onderzoek wordt gedaan op initiatief van en
bekostigd door de provincie Zuid-Holland. De omvang van de diffuse
loodverontreiniging is voor Zuid-Holland in beeld gebracht door middel van een
loodverwachtingskaart (zie bijlage). Op deze kaart is te zien dat ook in
Nieuwkoop gebieden zijn waar de risicowaarde van 390 microgram per kilogram
wordt overschreden. Boven deze waarde kunnen er (voor jonge kinderen)
gezondheidsrisico’s ontstaan en dienen maatregelen genomen te worden.
In verband met het bovenstaande heeft de VVD de volgende vragen.
1. Bent u bekend met bovengenoemd onderzoek?
Zo ja, sinds wanneer heeft u hier kennis van?
Als de gemeente Nieuwkoop meedoet c.q. gaat meedoen aan het onderzoek dan
heeft de VVD de volgende aanvullende vragen.
2. Waarom is de gemeenteraad hiervan niet op de hoogte gebracht?
3. Kunt u aangeven welke plekken in Nieuwkoop worden onderzocht, wat de
planning is en wanneer de uitslag van dat onderzoek wordt verwacht?
4. Hoe wordt de communicatie naar betrokken inwoners en instellingen, zoals
omwonenden van speelplaatsen en scholen, ingevuld?
5. Gaat u de gemeenteraad bij dit onderzoek betrekken (hierover informeren)?
Als de gemeente Nieuwkoop (nog) niet meedoet aan het diffuse loodonderzoek
dan verzoekt de VVD de volgende vragen te beantwoorden.
6. Wat zijn de redenen om (nog) niet mee te doen aan het onderzoek? Waarom
heeft u de gemeenteraad hiervan niet op de hoogte gesteld?
7. Bent u bereid te (her-)overwegen om aan het loodonderzoek deel te nemen
c.q. bij de provincie Zuid-Holland aan te dringen om te mogen deelnemen?
En bent u bereid de gemeenteraad daarover te informeren?
8. Gaat u communiceren met inwoners en instellingen als u niet meedoet aan
het onderzoek?

