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Uw kenmerk

-
Kopie

Provinciale Staten van Zuid-Holland

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW  Den Haag

Tram 9 en de buslijnen

90, 385 en 386 stoppen

dichtbij het

provinciehuis. Vanaf

station Den Haag CS is

het tien minuten lopen.

De parkeerruimte voor

auto’s is beperkt.

Bij mail van 7 februari en 19 april 2018 heeft u vragen gesteld over de gevolgen van houtstook.

Omdat uw vragen eerst aan de Statencommissie Duurzame Ontwikkeling zijn voorgelegd, heeft

de beantwoording iets langer op zich laten wachten. De Commissie heeft besloten om het college

van Gedeputeerde Staten dit onderwerp te laten afhandelen. Een kopie van deze brief zal ook

naar de Statencommissie gaan.

 

Rol provincie bij houtstook

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland zijn zich bewust van de bijdrage van houtstook aan de

luchtkwaliteit en van de effecten voor omwonenden. Doel van het luchtkwaliteitsbeleid van de

provincie Zuid-Holland is om de luchtkwaliteit ook onder de norm zo schoon mogelijk te laten zijn.

In uw emailberichten gaat u vooral in op de effecten van kleinschalige houtstook. Zoals u in uw

laatste mail zelf adresseert, is dit een onderwerp dat onder de bevoegdheid van gemeenten valt.

 

De provincie Zuid-Holland neemt maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Voor een

overzicht over alle maatregelen verwijzen wij naar de Achtste Voortgangsrapportage

Luchtkwaliteit te vinden op de website van de provincie1 . Een van de maatregelen die vorig jaar

zijn uitgevoerd, was een bijeenkomst om ambtenaren van de gemeenten in Zuid-Holland over de

problematiek rond houtstook te informeren. Ondanks dat houtstook in woningen een

gemeentelijke aangelegenheid is, werkt de provincie hier aan mee, omdat wij dit onderwerp

belangrijk vinden voor de burgers.

 

In maart 2018 heeft het Platform Houtrook en Gezondheid de Staatssecretaris van Infrastructuur

en Waterstaat geïnformeerd over een mogelijke aanpak van gezondheidseffecten door houtstook.

In het advies van het platform worden geen conclusies getrokken maar wordt ingegaan op een

handelingsperspectief met een 15-tal oplossingsrichtingen. De provincie Zuid-Holland

                                                       
1 https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/milieu/lucht-0/@20142/achtste/

http://www.zuid-holland.nl
https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/milieu/lucht-0/@20142/achtste/
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onderschrijft de daar gepresenteerde oplossingsrichtingen:

 

- Voorlichting algemeen publiek;

- Stookwaarschuwing bij ongunstige weersomstandigheden;

- Wettelijke eisen aan de stookinstallatie.

 

Wij zullen ons er voor sterk maken dat het Rijk de technische eisen en de stookwaarschuwing

over neemt en dat gemeenten voorlichting kunnen geven.

 

‘Schone Lucht Akkoord ‘

Op 23 januari 2018 heeft de Gezondheidsraad zijn advies ‘Gezondheidswinst door schonere

lucht’ gepresenteerd. De Gezondheidsraad benadrukt in het advies dat de luchtkwaliteit in

Nederland de laatste decennia aanzienlijk is verbeterd. De Gezondheidsraad stelt dat er een

permanente verbetering van de luchtkwaliteit gewenst is waarbij toegewerkt wordt naar de

streefwaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie. De Gezondheidsraad gaat ook in op het

terugdringen van emissies door houtstook. Daarbij wordt gedacht aan strengere emissie-eisen

voor houtkachels en het ontmoedigen van het gebruik van hout- en pelletkachels. 

In het Regeerakkoord is neergelegd dat er een ‘Schone Lucht Akkoord’ komt met Rijk, provincies

en gemeenten, waarin gezondheid centraal staat. Het advies van de Gezondheidsraad is

daarvoor de basis. Als provincie nemen wij deel aan het opstellen van het ’Schone Lucht

Akkoord’ dat begin volgend jaar wordt verwacht. Ook de adviezen van het platform Houtrook en

Gezondheid worden hierin meegenomen. 

 

Transitie energievoorziening van de gebouwde omgeving

Verder zien wij een rol voor de provincie om te voorkomen dat houtstook op grote schaal wordt

ingezet ter vervanging van aardgas in de energietransitie. Winst op het gebied van luchtkwaliteit

in de gebouwde omgeving is te behalen door de verbranding van aardgas in woningen af te

bouwen. Als deze echter grootschalig door houtstook zou worden vervangen verslechtert de

luchtkwaliteit en dat is niet de bedoeling van de energietransitie.

 

Broeikasgasemissies

Het verbranden van biomassa is op de langere termijn niet de oplossing voor het

energievraagstuk. Op dit moment ziet het Rijk het opwekken van energie uit hernieuwbare

bronnen zoals plantaardige biomassa echter wel als een van de maatregelen om de concentratie

van broeikasgassen in de atmosfeer terug te dringen. Voor de inspanningen die de provincie op

dat gebied pleegt verwijzen wij u naar de energieagenda Watt-anders en het deze maand

gepubliceerde stand van zaken document op dit onderwerp De “meterstand” van de

energieagenda: “De provincie voert een terughoudend beleid bij de toepassing van biomassa

voor energieopwekking middels verbranding. In de subsidieregeling voor lokale initiatieven is

biomassa dan ook niet subsidiabel.”

 

Circulaire economie

Het college van Gedeputeerde Staten streeft op lange termijn naar een circulaire economie. Die

is schoon, slim en sterk. Wij zijn er van overtuigd dat de economie van de toekomst er een is

waarin verbranding van koolstof tot een minimum is beperkt. Hout, een hele waardevolle
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grondstof voor tal van toepassingen waarvoor thans aardolie, kolen of gas worden gebruikt, zal in

dat toekomstbeeld gebruikt worden om hoogwaardige producten van te maken en niet om te

verbranden voor energieproductie. Dit is ook een transitie, de grondstoftransitie, en die kent net

als de energietransitie een langer tijdspad. Daarin zal ook de kwaliteit van de lucht jaar na jaar

blijven verbeteren zoals zij dat al jaren doet.

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

 secretaris, voorzitter,
 

 drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

 


