
Schriftelijke vraag1: 
 
Vraagnummer: S- (griffie geeft nummer) 
 
Datum indiening: 30 maart 2020 
 
Onderwerp:  Schone Lucht Akkoord en houtstook 
 
Naam indiener: Hanno Krijgsman (GroenLinks) 
 
 
Aan de leden van het college van Burgemeester en Wethouders, 
 
Inleiding/Aanleiding: 
De Rijksoverheid wil de luchtkwaliteit in Nederland voor alle inwoners verbeteren. Daarom 
heeft de Rijksoverheid begin 2020 het Schone Lucht Akkoord2 gesloten met 9 provincies en 
47 gemeentes, waaronder de provincie Gelderland en de gemeentes Arnhem, Nijmegen en 
Ede.  
De ondertekenaars stellen als gezamenlijk doel om in 2030 minimaal 50% gezondheidswinst 
uit binnenlandse bronnen te realiseren ten opzichte van 2016 en om toe te werken naar de 
WHO-advieswaarden voor stikstofdioxide en fijn stof in 2030. Hiervoor nemen de 
ondertekenaars maatregelen op het gebied van mobiliteit, mobiele werktuigen, industrie, 
houtstook, binnenvaart en havens, landbouw en bewustwording (participatie). 
 
Wat houtstook betreft levert dit landelijk een bijdrage van 9% aan de luchtvervuiling, maar 
zeer lokaal, letterlijk onder de rook van houtkachels, wordt dit effect door deskundigen op 40-
80% geschat3. Hoewel gemeentes weinig handvatten hebben om houtstook terug te dringen, 
gaan de ondertekenaars van het Schone Lucht Akkoord wel aan de slag met houtstook, 
zoals het uitvoeren van luchtmetingen in wijken en buurten. Op die manier worden de 
effecten van houtstook op de luchtkwaliteit in ieder geval duidelijk in kaart gebracht en kan 
deze informatie voor de landelijke overheid reden zijn om de normen voor uitstoot van 
houtstook te verscherpen. 
  
 
Onze vragen: 

1.  In hoeverre is het college bereid om zich aan te sluiten bij het Schone Lucht 
Akkoord? 

 
2. Welke maatregelen wil het college de komende jaren nemen om de luchtvervuiling 

door mobiliteit, mobiele werktuigen en landbouw terug te dringen? 
 

3. Wat heeft het college het afgelopen stookseizoen gedaan om de overlast van 
houtstook te verminderen (het college beloofde in april 20194 onder andere 
voorafgaande aan het stookseizoen een voorlichtingscampagne te houden)? In 

 
1 Middels schriftelijke vragen kan een raadslid het college of de burgemeester om inlichtingen vragen. Deze 
inlichtingen kunnen zowel geagendeerde als niet geagendeerde punten betreffen. De gebruikelijke termijn om de 
vragen te beantwoorden is 30 dagen. 
Schriftelijke vragen worden schriftelijk ingediend bij de voorzitter (en griffier) van de raad. Deze zorgt voor 
verzending naar de portefeuillehouder en verspreiding van het antwoord van de portefeuillehouder. 
2 https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/convenanten/2020/01/13/bijlage-1-schone-
lucht-akkoord/bijlage-1-schone-lucht-akkoord.pdf 
 
3 Zie bijvoorbeeld https://www.luchtfonds.nl/wp-content/uploads/Milieudossier-09-2018-Prof.-Dr.-Lars-Hein-
De-keerzijde-van-houtstook-in-open-haarden-en-kachels.pdf  
4 Beantwoording schriftelijke vragen S-413 GBO (2-4-2019) 



hoeverre is dat afdoende geweest? Wat gaat het college verder doen om de overlast 
van houtstook te verminderen? In hoeverre is het college daarbij bereid om, al dan 
niet na klachten, luchtmetingen in wijken en buurten uit te voeren, om zo het effect 
van houtstook op de zeer lokale luchtkwaliteit in kaart te brengen? 
 

 
Gelieve hierop zo spoedig mogelijk een antwoord te geven, 
 
Ondertekening: 
 
Hanno Krijgsman (GroenLinks) 


