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DATUM 24-5-2018 

AAN Commissie MME 

VAN Mariëtte Pennarts-Pouw 

DOORKIESNUMMER 2060 

ONDERWERP Beantwoording vragen over houtrook bij agendapunt 5.6. 

 

In de commissie MME zijn onder agendapunt 5.6 twee ingekomen stukken ingebracht ter informatie betreffende 
luchtvervuiling door houtstook. 

 De Partij voor de Dieren wil graag weten of de provincie de gestelde vragen gaat beantwoorden, en of zij de 
zorgen en het besef van urgentie rondom overlast en gezondheidsschade door houtrook deelt. Met andere 
woorden: kan de gedeputeerde toelichting geven op hoe het onderdeel houtrook {5.3} uit de 
Samenwerkingsagenda Gezonde Lucht momenteel wordt ingevuld en wanneer, of kan de gedeputeerde daarop 
alvast een voorschot geven? 

Ook de ChristenUnie heeft vragen naar aanleiding van de ingekomen stukken. In de Samenwerkingsagenda 
Gezonde Lucht die in het voorjaar is vastgesteld, is naast de aandachtsgebieden landbouw en mobiliteit ook 
houtstook aangemerkt als belangrijke bron van uitstoot van (ultra)fijnstof. Briefschrijver vraagt de provincie onder 
meer naar visie en inzet met betrekking tot het verbeteren van de luchtkwaliteit door het terugdringen van 
houtstook.  
# Hoe luidt de beantwoording van GS, wat ons betreft met name wat betreft visie en doelen?   
# Wat is voor 2018 de inzet en aanpak die GS op dit specifieke aandachtsgebied voor ogen heeft?  

 
Antwoord 
Ik zal de gestelde vragen gaan beantwoorden. Gedeputeerde Staten delen de bezorgdheid rondom  
gezondheidseffecten en overlast door houtstook. Daarom is houtstook één van de thema’s in de 
samenwerkingsagenda Gezonde Lucht. Op dit moment worden de genoemde maatregelen bij paragraaf 5.3 over 
houtstook uitgewerkt in de uitvoeringsagenda Gezonde Lucht in co-creatie met partners uit de regio Utrecht. De 
werkgroep houtrook heeft intussen haar bijdrage ingeleverd. De 3 hoofdlijnen 

 informatievoorziening naar gemeenten en inwoners, 

 proeftuin regio Utrecht en 

 lobby bij het Rijk voor beleidskaders op nationaal / internationaal niveau 

worden in deze bijdrage verder uitgewerkt. De bijdrage van de verschillende werkgroepen aan de 
uitvoeringsagenda Gezonde Lucht worden op dit moment afgestemd op elkaar en verwerkt tot een 
samenhangend programma. Besluitvorming over de uitvoeringsagenda Gezonde Lucht en dus ook 
houtrookmaatregelen zal begin juli in Gedeputeerde Staten plaatsvinden. U wordt na besluitvorming geïnformeerd 
met een Statenbrief.  

De samenwerkingsagenda Gezonde Lucht van de provincie Utrecht krijgt veel aandacht en is zelfs in Europees 
verband door het ministerie van I&W als voorbeeld voor samenwerking gebruikt. Op 1 juni zal de staatssecretaris 
Van Veldhoven de samenwerkingsagenda Gezonde Lucht hier op het provinciehuis in ontvangst nemen. De 
commissie MME is uitgenodigd voor deze bijeenkomst. 

 


