
Vragen m.b.t. SB Particuliere houtstook

Partij Nr
.

Vraag / Input Antwoord / Reactie

PvdA 1 De PvdA deelt de mening van het college dat een subsidie 
op filters zoals gesteld in de motie 110 geen zin heeft.
In de brief staat onder aanpak: dat er met betrekking tot 
de onderzoeken is samengewerkt met de gemeente 
Utrecht. Hoe zijn de Utrechtse raadsleden geïnformeerd 
over deze onderzoeken? De gemeente is bevoegd gezag 
handhaving in deze; wat is het voorstel van het college 
van Utrecht aan de raad en welke stappen gaat de 
gemeente nu ondernemen nav het onderzoek? Trekken 
provincie en stad Utrecht hierin nog samen op?

De gemeente Utrecht heeft een Raadsinformatiebrief samen met het 
rapport door Buro Blauw aan de gemeenteraad gestuurd. Het 
onderzoek van Motivaction is uit 2019 en is niet als bijlage van de 
Raadsinformatiebrief naar de gemeenteraad gestuurd.

Het College van de gemeente Utrecht heeft nog geen besluiten 
genomen in deze, die volgen binnenkort. Meer hierover kunt u lezen in 
de bijgevoegde Raadsinformatiebrief. 

Gemeente en provincie werken in goede samenwerking aan dit dossier.

2 Zou de gedeputeerde de stukken willen delen met PS? Deze stukken kunnen met u worden gedeeld. 

GroenLinks 3 Op bladzijde 2 staat onder paragraaf Aanpak particuliere 
houtstook. welke maatregelen er in het kader van het SLA 
worden genomen om de ziektelast door 
luchtverontreiniging (waaraan houtstook een tot nu toe 
onderschatte bijdrage levert) terug te dringen. In de tekst 
boven het schema met maatregelen staat : "Dit zijn de 
maatregelen die we oppakken binnen het SLA en de 
uitvoeringagenda Schone Lucht.” 

Kunt u aangeven met welke van de maatregelen de 
provincie concreet zelf aan de slag gaat? Hoeveel geld 
daarmee is gemoeid? Wat gaat de ambassadeur NMU( zie 
ambassadeursfilm) concreet gaat doen? En hoe de Staten 

Voor een groot aantal verplichte maatregelen binnen het SLA zijn 
gemeenten of Rijksoverheid aan zet. We ondersteunen voorlichting bij 
alle Utrechtse gemeenten, dus ook de niet SLA-gemeenten en houden 
de gemeenten actief op de hoogte van de ontwikkelingen en mogelijke 
maatregelen op het gebied van houtstook. Waar kennis ontbreekt 
voeren we onderzoeken uit zoals nu door Buro Blauw is gedaan. Via 
onze eigen communicatiekanalen zullen we ook over de 
gezondheidseffecten van houtrook communiceren.  Wij zullen actief 
aan (blijven) geven wanneer er sprake is van een stookalert. Middels de 
werkgroep Houtstook van het SLA werken wij mee aan de ontwikkeling 
van de pilot Houtstook. In deze pilot wordt onderzocht wat erbij komt 
kijken om een wijk houtstookvrij / houtstookarm te maken. We werken 
mee aan het onderzoek van het Rijk naar aanvullende maatregelen 
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op de hoogte worden gehouden  van acties van de 
provincie  m.b.t. het onderwerp houtstook?

tegen gezondheidseffecten van houtrook.
Momenteel werken wij aan de herijking van de Uitvoeringsagenda 
Gezonde Lucht. Wij streven naar nog meer aansluiting tussen onze 
Uitvoeringsagenda en het SLA. In de herijking beschrijven wij welke 
maatregelen wij voortzetten en intensiveren (bijvoorbeeld vergroten 
bewustwording en communicatie) en welke maatregelen beter door 
andere partijen of in SLA verband kunnen worden opgepakt. 

Gedurende de looptijd van de uitvoeringsagenda Gezonde Lucht is 
jaarlijks een budget beschikbaar van € 250.000,-. Dit is voor alle 
activiteiten uit de uitvoeringsagenda Gezonde Lucht, waaronder 
houtstook.

De ambassadeurs verbinden zich aan een inhoudelijk thema van de 
Uitvoeringsagenda, dragen dit uit, enthousiasmeren en betrekken 
andere bestuurders en mobiliseren hun eigen organisatie tot een 
actieve rol binnen de Uitvoeringsagenda. De invulling van de rol van 
ambassadeur zal ook bij de herijking van de Uitvoeringsagenda aan de 
orde komen. Voor nu werken we aan de inzet van de ambassadeur bij 
een themabijeenkomst over houtstook voor gemeenten en zijn wij met 
de ambassadeur in overleg over hoe zij haar netwerk kan inzetten ten 
behoeve van dit thema.

De herijking van de Uitvoeringsagenda Gezonde Lucht zal in het najaar 
naar PS worden gestuurd. Hiermee geven wij een update van de acties 
met betrekking tot houtstook.

4 Bent u bekend met de voorlichting onder de titel 
“Houtstook is minder romantisch dan je denkt.” van de 
gemeente Amersfoort?

Wij zijn bekend met de publiekscampagne van de gemeente 
Amersfoort.
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5 Op de website van de gemeente Amersfoort staat -bij 
invoering van het woord houtstook in de zoekfunctie- een 
duidelijke uitleg over de gevaren houtstook en een 
handelingsperspectief (hoe beperkt ook) bij het ervaren 
van overlast door houtstook. Bent u van plan vergelijkbare 
informatie ook snel toegankelijk op te nemen op de site 
van de provincie Utrecht? En te bevorderen dat ook 
andere gemeenten in de provincie dat doen?

Nog niet alle gemeenten maken gebruik van een 
voorlichtingscampagne over houtstook, zoals deze van de gemeente 
Amersfoort. We blijven dit onder de aandacht brengen bij de Utrechtse 
gemeenten. We zullen toegankelijke informatie over houtstook 
opnemen op de provinciale website.

SGP 6 De opdracht van de motie  was ‘te onderzoeken hoe een 
provinciale subsidie op filters bij kan dragen aan een 
schonere lucht en hiertoe een voorstel aan Provinciale 
Staten voor te leggen bij de kadernota’. Waar kunnen wij 
dit onderzoek vinden?

Het onderzoek ‘(kosten)effectiviteit en toepasbaarheid maatregelen 
particuliere houtstook’ is uitgevoerd door Buro Blauw en meegestuurd 
met de Statenbrief. Met het onderzoek hebben wij beoogd 
maatregelen en effectiviteit van maatregelen met betrekking tot 
houtstook in de breedte in beeld te brengen. Filters, al dan niet 
gesubsidieerd, is één van die maatregelen en maakt onderdeel uit van 
het onderzoek.
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