
Geachte griffie de provinciale staten, 

 

Onderstaande vragen zie ik graag schriftelijk beantwoord. DIt betreft één van de meest 

onderschatte aspecten van luchtvervuiling = HOUTSTOOK, waar helaas onnodig veel mensen gezondheids- 

problemen door ervaren en vroegtijdig overlijden (>3100 mensen per jaar) 

 

Hartelijke groet 

 

xxxxx 

 

 

Introductie 

In Nederland wordt houtstook gedoogd en is het heel moeilijk voor houtrook slachtoffers om  

dit tegen te gaan. Als mens, als inwoner van Nederland is mijn beleving dat dit niet mag 

en moreel hebben we dus met zn allen de verantwoordelijkheid hier wat aan te doen. 

 

Denkt u even aan die meer dan 1 miljoen mensen die COPD en Astma hebben, en ook 

aan die 13000 mensen in Nederland die vroegtijdig overlijden. Het kan u of ik ook zijn, of 

uw ouders en kinderen die nog kwetsbaarder zijn.  

 

Ook heerst er bij veel mensen een taboe om te klagen over houtstook. Je wilt immers niet als 

lastig bekend staan binnen de woonwijk. 

Daarom bijgevoegd de meldingenbrochure bij houtrookklachten en een stuk uit de monitor van 30 Nov 2016 die  

laten zien wat mensen doormaken aan ellende en ook het taboe om te klagen wordt verder toegelicht. 

Mensen zijn bang dat het stoken dan alleen maar erger wordt. 

Ik heb de volgende vragen voor u t.a.v. de houtstook problematiek in uw gemeente: 

1. Bent u zich ervan bewust dat internationale jurisprudentie bovengeschikt is aan wet-en regelgeving? 

2. Bent u op de hoogte van het feit dat m.b.t. gevaarlijke situaties op milieugebied jurisprudentie  

van het EHRM van 19 februari 1998, Guerra versus Italië, van toepassing is? 

3. Bent u er zich van bewust dat volgens die jurisprudentie een overheid een onderzoeksplicht,  

een waarschuwingsplicht en een zorgplicht heeft met betrekking tot gevaarlijke situaties? 

4. Bent u er zich van bewust dat luchtvervuiling zo'n gevaarlijke situatie is, gezien de jaarlijkse 

13.000 vroegtijdige doden in Nederland t.g.v. slechte luchtkwaliteit? 

5. Met hoeveel jaarlijkse vroegtijdige doden in uw gemeente corresponderen die 13.000 landelijke  

doden? 

6. Welke maatregelen hebt u tot nu toe genomen om dat aantal vroegtijdige jaarlijkse doden in uw gemeente 

te doen verminderen? 

7. Welke maatregelen gaat u nog nemen om dat jaarlijkse aantal vroegtijdige doden in uw gemeente 

te verminderen? 

8. Als hout bij relatief hoge temperatuur verbrand wordt zoals in de nieuwe (eco/pellet) kachels dan heeft  

dat tot gevolg dat er per GigaJoule verkregen warmte relatief veel super kleine stofdeeltjes, ultrafijnstof, vrij  

zal komen. Deze deeltjes zijn het gevaarlijkst, omdat ze direct in de bloedbaan kunnen 



worden opgenomen. Ze worden beschreven als PM0.1, d.w.z. dat hun grootste afmeting niet 

groter is dan 0,1 micron. Deze deeltjes worden ook gevormd doordat rookgassen reageren met stoffen uit de lucht. 

Wat weet u van de frequentieverdeling van het ultrafijnstof dat door de houtstook wordt 

uitgestoten als functie van de grootste afmeting van zo'n deeltje? 

9. Beseft u dat het zich houden aan uitsluitend de nationale wetgeving noodzakelijkerwijs leidt 

tot slachtoffers? ( Dat gezien de ad 4 genoemde 13.000 doden!)  

 

10. Weet u dat door epigenetische veranderingen in ons DNA ziektes zoals COPD en Astma overgedragen kunnen 

worden aan toekomstige generaties ? Hierbij legt u dus de gevolgen van het gedogen van houtstook ook bij uw 

kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Verdienen zij dat ? 

 

11. Denkt u dat het wel meevalt met de gevolgen van houtstook t.o.v. bijv. het wegverkeer ? Wist u dat in woonwijken 

bijna net zoveel fijnstof geproduceerd wordt als al het autoverkeer in Nederland ?  

Bedenk dan dat u in woonwijken woont en dus veel meer blootstaat aan de gevolgen van houtrook. 

 

12. Wist u ook dat houtrook en fijnstof zich over grote afstanden diffuus over woonwijken kan blijven hangen ? 

 

13. Wist u dat houtrook 12x meer giftig is dan sigarettenrook en zich als een stille moordenaar gedraagt ? 

 


