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0004417)

Onderwerp

Beantwoording vragen van                over houtstook en gezondheid

Advies
1 . Vast te stellen de GS-brief aan                met de beantwoording van zijn vragen

over houtstook en gezondheid.
2. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten met een afschrift van de

beantwoording van de vragen van                over houtstook en gezondheid.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de beantwoording van de vragen van    

            over houtstook en gezondheid. 
 

Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
- GS-brief aan Provinciale Staten over de beantwoording van de vragen van                over
houtstook en gezondheid 
- GS-brief aan                met de beantwoording van de vragen over houtstook en
gezondheid 
- Mailbericht van                over houtstook van 19 april 2018
- Mailbericht van                over biomassaverbranding van 7 februari 2018

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 19 juni 2018 
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1 Toelichting voor het College

 

Deze brief is een antwoord op vragen van een burger met het verzoek om de gevolgen van

houtstook voor de gezondheid van omwonenden te voorkomen.                maakt zich zeer

ongerust over de gezondheidseffecten van houtstook in woningen.

 

Financieel en fiscaal kader

Het gaat hier om een informatieve brief, aan dit besluit zijn geen financiele consequenties

verbonden.

 

Totaalbedrag excl. BTW  : € 0

Programma   : Programma 1 - Groen Waterrijk en Schoon 

Financiële risico’s  : Er zijn geen financiële risico’s 

 

Juridisch kader

n.v.t.

 

2 Proces

 

               heeft op 19 april 2018 een aantal vragen over houtrook via het Klant Contact

Centrum aan de provincie Zuid-Holland gestuurd met het verzoek om deze aan het College van

Gedeputeerde Staten voor te leggen. Eerder had hij ook al op 7 februari 2018 een email gestuurd.

Beide stukken zijn voorgelegd aan de Statencommissie Duurzame Ontwikkeling. Deze heeft

Gedeputeerde Staten verzocht om de vragen te beantwoorden met een kopie aan de

Statencommissie Duurzame Ontwikkeling.

De vragen van                zijn soms zeer wetenschappelijk van aard. Bovendien heeft hij

deze vragen ook gestuurd aan andere provincies en aan een groot aantal gemeenten. Daarom

kiezen wij hier voor een beleidsmatig antwoord waarin wordt uitgelegd hoe de provincie omgaat

met houtstook en biomassaverbranding.

 

3 Communicatiestrategie

 De brief zal worden opgestuurd aan               .

 


