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Het betreft de Kadernota voor het komende jaar (wordt beslist op 3 juli 2017). 
  
  

Geachte Statenleden van de Provinciale Staten Utrecht, 
  

Daar ik aan den lijve ondervind wat een schade houtrook en een teveel aan kaarsenrook 

teweegbrengt, 
vind ik het uiterst belangrijk dat dit alle aandacht krijgt. 

  
Om dit duidelijk te maken zal ik mijn situatie als voorbeeld stellen: 
Ik woon in een wijkje waarin alleen mensen vanaf 55 jaar wonen. 

In het blok waar ik woon ondervind ik flinke overlast van  
zowel de buiten-houtkachel, als van flinke schalen paraffine kaarsen met dikke lonten: rook- en 

stankoverlast en de schadelijke kankerverwekkende stoffen. 
  

Iedereen is inmiddels wel doordrongen van het feit dat sigarettenrook heel 

gevaarlijk/kankerverwekkend is. 
Daar hebben we tientallen jaren over gedaan om dat te realiseren.  

  
Maar dat houtrook wel 35 keer gevaarlijker is dan sigarettenrook, daar gaan we met z’n allen even 

aan voorbij.  
Er hoeven toch niet weer tientallen jaren voorbij te gaan voor we dit net zo serieus nemen. 

  
Tevens is nu bekend dat het vooral bij kinderen en ouderen onherstelbare schade veroorzaakt. 

Ik voel me in die woonwijk, waar ik ook de leeftijd heb van boven de 55 jaar, dan ook nauwelijks 

beschermd. 
  

De mensen die de rook-schade veroorzaken laten zich ‘hun genoegen’ niet afpakken. 
Er wordt hen zelfs vanuit de overheidsinstanties de ‘helpende hand’ toegereikt: het is namelijk 

wettelijk toegestaan. 
Hierdoor worden degenen die overlast ondervinden, voor lastig en vervelend aangezien, waardoor 

hun woongenot nog verder wordt aangetast. 
De overlast is zowel psychisch als fysiek: geen ramen kunnen openen, met mooi weer niet buiten 

kunnen zitten;  
en lichamelijke klachten zoals irritatie aan de luchtwegen 

(dat zijn slechts de beginnende klachten). 
  

Ik pleit dan ook voor een veel strikter beleid omtrent houtstook;  
een verbod op het stoken van hout zou de juiste beslissing zijn!!! 

  
Mijn vraag aan u is: maatregelen nemen om de overlast door houtrook tegen te gaan. 

  
Eleonore Star. 

 


