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Het Platform Houtrook
en Gezondheid zet zich in
voor het voorkomen dan wel
verminderen van overlast of
gezondheidsschade door het
stoken van hout en andere
vaste brandstoffen door
particulieren.
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Geachte Staatssecretaris,
Het Platform Houtrook en Gezondheid heeft besloten zichzelf op te heffen. Het probleem van
luchtverontreiniging en (onaanvaardbare) overlast is helaas nog helemaal niet opgelost, maar in het
Schone Lucht Akkoord staan enkele acties waarmee het werk van het Platform hopelijk op een aantal
punten op een succesvolle manier zal worden voortgezet. En dat is een goede zaak. Mede door de
activiteiten van het Platform is het thema Houtrook op de publieke agenda gekomen en in het SLA
opgenomen.
De overheidsorganisaties die zowel in het Platform zitten als partner zijn in het SLA kregen te maken
met een dubbelrol die niet goed te vervullen was. Hetzelfde gold voor de onderzoeksinstituten die in
opdracht van het ministerie van I&M onderzoeken deden en doen. Dat viel niet te combineren met
de rol van het Platform, namelijk het (kritisch) begeleiden van de projecten en acties die in opdracht
van het ministerie werden en worden uitgevoerd. Overigens kunnen en zullen de deelnemers van het
SLA ook de zaken volgen en hierbij de kennis uit de geschiedenis van het Platform betrekken.
Vanaf de start van het Platform in 2015 hebben wij op vrijwillige basis heel veel werk verzet, mede
op verzoek van u als staatssecretaris o.a. door het formuleren van oplossingsrichtingen om het
probleem van houtrook aan te pakken. Nadat deze begin 2018 waren geformuleerd en projecten in
uitvoering werden genomen hebben wij veel moeite gedaan onze rol als meedenkende partner te
vervullen. In het Platform was zeer veel kennis en ervaring aanwezig, maar dit is door de gebrekkige
samenwerking met het ministerie in onze ogen onvoldoende benut. Bovendien is de financiering
vanaf 2019 stopgezet, waardoor de continuïteit van het Platform bemoeilijkt werd.
Enkele gemeenten hebben in 2013 bij de toenmalige staatssecretaris aan de bel getrokken om het
probleem aan te kaarten dat zij klachten van hun burgers over (onaanvaardbare) overlast door
houtrook niet konden verhelpen en het verzoek gedaan hiervoor maatregelen te nemen. Dat was
voor gemeenten en GGD-en dè reden om lid te worden van het Platform. We zijn inmiddels zo’n acht
jaar verder en moeten constateren dat ondanks het in het SLA geformuleerde beleid en de genomen
acties dit probleem nog steeds even groot is. Ook de emissies zijn niet afgenomen. We zien wel dat
de kennis over en het bewustzijn van de nadelige effecten van houtrook zijn toegenomen en dat er
regelmatig aandacht voor is in de media. Wij hopen van harte dat we binnen enkele jaren wel
concrete vooruitgang zien in dit dossier. Te beginnen met een substantiële afname van de emissie

van en blootstelling aan houtrook en concrete juridische mogelijkheden voor o.a. gemeenten om
(onaanvaardbare) overlast aan te pakken.
Wij constateren dat we de afgelopen jaren met veel inzet, kennis en ervaring een positieve bijdrage
hebben geleverd aan het op de kaart zetten van het probleem houtrook. Wij hopen dat mede door
onze bijdrage het houtrookprobleem de komende jaren drastisch wordt verminderd.
Deze brief wordt niet verstuurd namens de leden die ook deelnemers zijn aan het SLA vanwege de
dubbelrol die zij vervullen.
Met vriendelijke groet,

Namens het Platform Houtrook en Gezondheid,

Carla Anzion, Vincent van der Heiden en Marcel Rietberg, stuurgroepleden van het Platform.

