
 
Van: Hans Dekker <  
Verzonden: maandag 12 november 2018 9:29 
Onderwerp: 1) Bewustzijn Houtstook Overlast en 2) vragen aan de gemeenteraad en B&W 
 
Geachte Griffie, 
Mag ik u vragen per direct bij uw gemeenteraad, burgemeester en wethouders 
het onderwerp "Bewustzijn Houtstook Overlast" weer op tafel te leggen. Onderaan kunt u lezen 
dat ik ook een aantal vragen heb ik waar ik antwoord op wil hebben. 
 
Mag ik u hierbij vragen om de volgende acties voor te stellen, te bespreken. 
 
ACTIE 1: 
HOUTSTOOK FOLDER PER POST OPSTUREN AAN ALLE BEWONERS VAN UW GEMEENTE 
 
ACTIE 2: 
VIA HUIS AAN HUISBLADEN BEWUSTZIJN VERHOGEN TAV DE SCHADELIJKE EFFECTEN VAN 
HOUTSTOOK 
 
ACTIE 3: 
BEWONERS VAN UW GEMEENTE HET GEBRUIK VAN HOUT- OF PELLETKACHEL TE ONTRADEN  
 
ACTIE 4: 
NIEUWKOMERS BINNEN UW GEMEENTE OOK DEZE FOLDER TOE TE STUREN 
 
ACTIE 5: 
UZELF GEEFT OOK HET GOEDE VOORBEELD EN STOPT ZELF MET HOUTSTOOK 
 
DE REDEN HIERVOOR: 
De hout- en pelletkachels worden steeds meer gebruikt terwijl al jaren lang mensen hier schadelijke 
effecten op hun 
gezondheid door ervaren. Ultrafijnstof is reukloos en hoe kleiner de deeltjes hoe gevaarlijker ze zijn 
voor de volksgezondgheid, 
niemand uitgezonderd. 
 
De statistieken liegen er niet om. Leest u maar weer hieronder: 
 
https://www.luchtfonds.nl/algemeen/hoogste-tijd-om-iets-te-doen-aan-de-sluipmoordenaar-die-
houtrook-heet/ 
https://www.luchtfonds.nl/houtrook/steeds-meer-gemeenten-in-actie-tegen-overlast-open-haard-
en-houtkachel/ 
 
Goed stoken bestaat niet want ook dit is zeer vervuilend. Houtstook geeft 15% meer CO2 af dan 
steenkool en ook de image houtcyclus laat zien 
dat opgestookt hout niet door aanplant kan worden gecompenseerd. Resthout hoort opgenomen te 
worden door de natuur en de bodem en 
heeft een hoge ecologische waarde. Laat dat hout liggen en zoek een schoon alternatief, houtstook 
of biomassa hoort daar niet bij. 
 
REFERENTIES: 
Alternatief 1) https://houtrookvrij.nl/wp-content/uploads/2013/07/houtrookvrij_brochure2015.pdf 
Alternatief 2) Houtrook algemeent Preview kopie.pdf (zie attachment) 
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De volgende vragen wil ik graag beantwoord zien door uw gemeente: 
 
1. Wat heeft uw gemeente het laatste jaar gedaan aan bestrijding van houtrook ? 
2. Vindt u de bewustzijnscampagne binnen uw gemeente een success ? 
3. Wist u dat in Amersfoort, bijna 60% van de mensen in een POLL aangaven overlast te ervaren ? 
4. Wist u dat pelletkachels door de verspreiding van ultrafijnstof nog gevaarlijker zijn ? 
5. Heeft u zelf last van houtstook ? 
6. Wat gaat u doen binnen uw gemeente om houtstook een halt toe te roepen. 
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