
Samenvatting van de Benelux Conference AIR/Health 23/3/22 

Presentaties: 

Inleiding. 

1. 18000 voortijdige sterfgevallen in de Benelux in 2019. Hart, longen, longkanker 

a. “single largest environmental risk in Europe” 

2. Klimaat, diversiteit in milieu, stikstofprobleem 

3. Beïnvloedt kwaliteit van water en grond 

4. Doelstelling van de meeting: 

a. Luchtkwaliteit hoger op de agenda op EU, nationaal en regionaal niveau 

b. Voortrekkersrol van de Benelux 

5. Zorgen in: 

a. Industrie 

b. Transport sector, in het bijzonder vervuiling door bandenslijtages, remmen, slijtage 

van de weg 

c. Houtstook particulieren 

d. Uitstoot landbouw 

6. Zorgen ten aanzien de situaties van hotspots in steden (intens verkeer). Dit wordt o.a. 

getriggerd door een meetcampagne in Brussel. 

 

Aanbevelingen/conclusies van de ochtend sessie (plenair) 

Minister Environment Luxemburg – Carole Dieschbourg 

• Noemt als bronnen – houtstook, emissies van landbouw, verkeer in drukke steden 

(hotspots).  

• Roept op tot gezamenlijke actie.  

 

Maria Naira, WHO Geneve 

• Miljoenen doden per jaar door luchtvervuiling in de wereld.  

• Klimaat, luchtvervuiling e.d.:  75 % van de bronnen van ellende overlappen. Met name het 

verbranden van fossiele brandstoffen is een bron van luchtvervuiling en is nadelig voor het 

klimaat. 

• Planning van de steden moet gaan over menselijke ruimte – de steden zijn niet geschikt voor 

het grote aantal auto’s. Daarom is openbaar vervoer belangrijk. Het openbaar vervoer moet 

zo goed zijn dat het een valide alternatief is voor de auto. 

• Daarom houdt de WHO zich ook bezig met steden. 

• Geld moet beschikbaar zijn voor de klimaat transitie. Zorg dat gezondheid in het centrum van 

de belangstelling staat, en dat moet leiden tot meer en betere groene banen. Klimaat en 

luchtvervuiling zijn gekoppeld. 

• We hebben slimme oplossingen nodig. Het vaccin voor luchtvervuiling is intelligentie. En 

intelligentie moet ingezet worden op een strategische manier. 

• De kosten voor de maatschappij van een slechte luchtkwaliteit zijn enorm. Denk aan de 

kosten van verblijf in ziekenhuizen, en de lange tijd van nodige zorg. 



• To pollute or not to pollute. Niet alleen lucht, maar ook water. Toegang tot water is een bron 

van instabiliteit in de wereld. 

• Interim targets zijn opgesteld omdat sommige landen of gebieden moeilijkheden zullen 

hebben om de doelstellingen te halen.  

• Het vermijden van sterfgevallen is niet een erg overtuigend argument – omdat het gaat over 

een voorkomen van sterfgevallen die weinig zichtbaar zijn. Het behandelen van kanker is veel 

concreter. Astma is een geval waarbij de verbinding tussen ziekte en luchtvervuiling wel 

meteen wordt gelegd. 

• Over houtstook. Elke verbranding, ook van pellets, levert luchtvervuiling op, en vergroot het 

risico van ziekte. 

François Wakenhut Head of Unit Clean Air, Directorate-General for Environment, EU. 

Het bestaande luchtkwaliteit beleid wordt herzien. Luchtkwaliteitsstandaards zullen meer in 

overeenstemming worden gebracht met de aanbevelingen van de WHO. Ook komen er bepalingen 

over meten en  modelleren en luchtkwaliteitsplannen. 

Twee principes: 

• Bepaal de doelstellingen hoe schoon de lucht moet zijn (voor verschillende 

verontreinigingen) 

• Werk aan het reduceren van emissies 

Problemen met bestaande regels zijn er met: 

• EU regels zijn niet in overeenstemming met tegenwoordige kennis over gezondheidseffecten 

• Te weinig handhaving bij overheden 

• Problemen bij beleidsvaststelling van overheiden 

• Problemen bij monitoring (te weinig, geitenpaadjes) 

• Publiek slecht geïnformeerd 

Gevolg: 

• Milieu en gezondheidsschade 

o 400 000 voortijdige overlijdens elk jaar 

o Aantasting ecosystemen (62% in EU) 

o Klimaatverandering 

• Economische schade 

o 20 Miljard Euro aan gezondheidszorg, verloren werkdagen, schade aan 

landbouwgewassen + EURO 330 – 940 Miljard aan indirecte kosten 

o Invloed op concurrentie positie en innovatie potentie 

o (- ? ) kosten verbonden aan handhaving EU luchtkwaliteitsstandaards 

• Sociaal 

o Grootste probleem voor kwetsbare groepen (kinderen, zwangere vrouwen, ouderen) 

o Meer problemen bij sociaal zwakkeren 

o (- ?) werkgelegenheid kan afhankelijk zijn van mate van luchtvervuiling  

Drie gebieden voor beleid: 

• Betere aansluiting van EU kwaliteitsnormen met de wetenschap en met de recente 

advieswaarden van de WHO.  



• Verbeterde EU wetgeving, met bepalingen voor boetes en voor het informeren van het 

publiek 

• Verbeteren van het monitoren van luchtkwaliteit – meten, berekenen en plannen. 

Het beleid moet gekoppeld worden aan de ambitieniveaus (interim targets) van de WHO. De 

tegenwoordige EU normen voor PM2,5 (25 µg/m3) komen overeen met interim target 2 – met een 

resulterende mortaliteit die 16 % groter is dan de mortaliteit bij het niveau van de advieswaarde van 

de WHO (5 µg/m3).  

De mortaliteit bij de tegenwoordige concentratie van PM2,5 in Nederland (tussen interim target 3 : 

(tussen interim target 3 : 15µg/m3 en tussen interim target 4 : 10µg/m3) ligt tussen de 8% en de 4% 

van de mortaliteit bij het niveau van de advieswaarde van de WHO (5 µg/m3). Gezondheidswinst in 

mortaliteit bij het bereiken van de WHO advieswaarde ligt daarmee op zo’n 30 – 60 voortijdige 

sterfgevallen minder per jaar. 

De EU heeft verschillende enquêtes gehouden over het te voeren beleid. Op de vraag “Vindt u dat de 

EU luchtkwaliteitsstandaards strenger moeten worden en in lijn moeten worden gebracht met de 

vernieuwde WHO advieswaarden en met de laatste inzichten van de wetenschap?” kwamen 

verschillende antwoorden, afhankelijk van de soort respondent. 93% van de respondenten uit NGO’s 

(Non Gouvernmental Organisations, voorbeeld Milieudefensie) zeiden “ja” op deze vraag. 79 % van 

de “gewone” EU burgers waren het hiermee eens, al vond 9% aanpassing van de EU norm niet nodig. 

Cijfers uit de publieke sector en uit de industrie waren anders. 36% van de respondenten uit de 

publieke sector waren het eens met de stelling, maar 62% vond dat de normen strenger moesten 

worden, maar dat de advieswaarden van de WHO niet leidend hoefden te zijn. Van de respondenten 

uit de industrie was 38% eens met de stelling, maar 27% vond aanpassing van de EU normen niet 

nodig – de rest vond een beperkte verscherping genoeg. Al met al tekent zich hierbij een verschil van 

inzicht af tussen NGO’s en burgers enerzijds, en industrie en publieke sector anderzijds. De NGO’s en 

de EU burger zien het meest heil in de aanvaarding van de WHO advieswaarden, terwijl overheden 

en industrie beren op de weg zien. 

 



De nieuwe regelgeving zou in de loop van 2022 klaar moeten zijn, met implementatie (afhankelijk 

van de verschillende EU landen) in 2023 en later.  

In de tussentijd is er nog veel te doen. 

• Niet alle bestaande regelgeving is volledig geïmplementeerd. 

• Er lopen op het ogenblik 31 procedures bij de EU over inbreuken in de regelgeving (bij 18 

landen) 

• 54% van het publiek geeft aan dat zij onvoldoende geïnformeerd zijn over luchtkwaliteit en 

luchtkwaliteit problemen. 

Presentatie Rob Maas, RIVM 

Gaf een overzicht van metingen van PM2,5 en gaf commentaar op emissies. Een groot probleem is 

dat landbouw emissies (waar reductie langzaam gaat) samen met NOx emissies (verkeer) secondair 

fijnstof oplevert. Dit is een achtergrond die over het hele land is verspreid. Als de emissie van deze 

bouwstenen van secondair fijnstof kan worden gereduceerd, dan is de invloed op de hele 

achtergrond substantieel. 

De PM achtergrond in Nederland is 2 µg/m3 . Daarboven op komen emissies, die afhangen van 

locatie – landelijk gebied, binnen in de stad, binnen in de stad naast een grote weg (verkeersbelast). 

Dit is in het bijzonder van belang voor de uitstoot van NO2 – getallen voor 2020: regionaal 15  µg/m3, 

stedelijke achtergrond 22 µg/m3, verkeersbelast >30  µg/m3.  Voor PM10 – 15, 18, 20 µg/m3. Het is 

volgens Rob Maas een politieke vraag of de 2 µg/m3  bij het stellen van doelen wel of niet wordt 

meegerekend. 

Ook in 2030 varieert de blootstelling van de bevolking aan NO2 en PM2,5 naar gelang waar men 

woont. In cijfers: 3% van de bevolking zal aan meer dan 15 µg/m3  NO2 worden blootgesteld, en 

0,01% aan meer dan 10  µg/m3 . Dit betreft verkeersbelaste straten in steden. 50% van de bevolking 

zal aan meer dan 10 µg/m3  NO2 worden blootgesteld, en 40% aan meer dan 7,5  µg/m3. Ook dit 

betreft bevolking in de stad, verkeersbelast en niet verkeersbelast. In landelijk gebied zal 50% 

ongeveer op het niveau van  10 µg/m3  NO2 zitten, en 60% zit op het niveau van 5  µg/m3. 

Er is dus een probleem waar we ons op richten. Inzetten op een zwakkere interim target kan 

betekenen dat in andere gebieden dan de hotspot gebieden er geen maatregelen worden genomen. 

Speciale maatregelen voor hotspot gebieden kunnen betekenen dat verkeer omgeleid wordt naar 

andere gebieden, low emission zones, parkeermaatregelen.   

Maatregelen op alle niveaus zijn noodzakelijk om de luchtvervuiling te reduceren.    

Roberto Gonzalez Ortiz, European environmental agency 

• Er is een correlatie tussen luchtvervuiling en voortijdige sterfte.  

• Er is een correlatie tussen armoede in een gebied en de luchtvervuiling in dat gebied. 



 

Marieke Schouten / wethouder Nieuwegein 

Een gemeente schermt graag met het idee dat ze weinig kunnen doen; maar ze kunnen meer doen 

dan ze denken. Genoemde punten: houtstook; en een “Clean Transport Corridor”, en de manier 

waarop de publieke ruimte in de stad is georganiseerd. 

[redevoering was in het Nederlands, en transcriptie was onbegrijpelijk] 

[Opgezocht: Op de website van Nieuwegein is een aantal stappen vermeld die burgers kunnen zetten 

voor schonere lucht. 

“Wat kunt u zelf doen? 

U kunt meehelpen om de lucht in Nieuwegein schoon te houden: 

• Ga vaker lopen of met de fiets. 

• Gebruik bus of tram. 

• Ga carpoolen: kijk bijvoorbeeld eens op BlaBlaCar    

• Deel uw auto   met vrienden of buurtbewoners. 

• Ga elektrisch rijden met auto of scooter. 

• Of rijd op aardgas. 

• Plaats een roetfilter in uw dieselauto. 

• Rijd volgens het nieuwe rijden  . 

• Bekijk Stookwijzer.nu   voor de huidige omstandigheden. 

• Bekijk het voorlichtingsmateriaal   inzake houtstook (Infomil). 

• Bij stankoverlast door 'varend ontgassen', bel politie of  0800-022 55 10 (milieuklachten 

telefoon). 

• Varend ontgassen is het al dan niet actief afvoeren van damp van vluchtige organische 

stoffen (VOS) uit de ladingtank van een schip dat aardoliehoudende producten of 

chemicaliën vervoerd heeft.” 

Nieuwegein gebruikt betaald parkeren, en heeft onderzocht of milieuzones nodig zijn ] 



Presentatie Sjoukje Faber, Ministerie van I&W 

Doelen zijn ambitieus en niet gemakkelijk te realiseren. Er is een relatie met de energietransitie en 

met klimaat. 

Vermeld:  

• Euro7 maatregelen voor het wegverkeer 

• Kennis over luchtkwaliteit moet vergroot worden 

• Er is een relatie tussen uitstoot van stikstof en fijnstof 

• Wat gebeurt er met andere stoffen 

• Covid19 klachten kunnen erger zijn met slechtere luchtkwaliteit – daar wordt research naar 

gedaan – moet dat in Europees verband? 

• Stimuleren OV is nodig 

• Energie transitie is gunstig voor luchtkwaliteit, voorbeeld Tata Steel 

[redevoering was in het Nederlands, en transcriptie was onbegrijpelijk] 

Redevoering vertegenwoordigster van Vlaanderen (Hoofd luchtkwaliteit en milieu) Naam niet 

genoteerd. 

• Honderduizenden levensjaren verloren in de Benelux – hoge kosten voor de maatschappij. 

• Concreet – deze week smog in België, veroorzaakt door de combinatie van uitrijden van 

mest, verkeer en houtstook. 

• Pieken gemeten met lage kost sensoren geven aan dat houtstook een groeiend probleem is. 

• Hoe kunnen we de maatschappij veranderen, de levensstijl veranderen, de huisvesting, 

vervoerspatronen en eetpatronen. 

• Luchtkwaliteitsmanagement plan van 2019 wordt nu herzien in licht van WHO guidelines. 

• Nieuw; recent afgesproken krokusakkoord gaat over NO2, NH3 en natuur. Implementatie zou 

voor 2030 en 2050 voor een gezonde omgeving moeten zorgen. 

• Reduceren bij de bron is belangrijk. De EU heeft een belangrijke rol door standaarden te 

zetten voor Ecodesign haarden. 

• Ambitie voor de uitstoot van ammonia moet hoger. 

• Hogere ambities voor elektrificatie van verwarming en auto’s is nodig.  

• De nieuwe WHO Luchtkwaliteit aanbevelingen zetten een hogere ambitie, en de aanbeveling 

voor PM2,5 is belangrijk voor de gezondheid, maar we moeten ook kijken naar andere 

parameters. 

• Algehele luchtkwaliteitsnormen zijn nuttig, maar we moeten ook kijken naar speciale 

omstandigheden, met name streetcanyons. En dat betekent dat we moeten kijken hoe de 

stad is ingericht. 

• We moeten naar luchtkwaliteit kijken op eenzelfde manier als naar waterkwaliteit. Dan is de 

bron van emissies van groot belang. 

Redevoering EU parlementariër 

• Luchtkwaliteit is regionaal 

• Volgend jaar wordt een acid test voor het gedeelte van de Green Deal dat over luchtkwaliteit 

gaat. 

• Naast WHO guidelines moeten we kijken naar de andere beleidspunten, als daar zijn: 



o EURO7 standaards (tot nu toe twee keer uitgesteld) 

Deze standaards zullen 100 tot 500 Euro’s per auto kosten. Discussie geeft aan wat 

we in werkelijkheid willen betalen voor schonere autos. 

o Industrial emissions directives (verschijnen in April) 

o Energie transitie krijgt een positieve pers. Transitie van landbouw gaat veel 

langzamer, maar moet ook gebeuren. 

Discussie: 

• Synergie tussen beleidsplannen is belangrijk. Bijvoorbeeld landbouwbeleid kan leiden tot 

meer of minder secondair fijnstof. 

• Discussie is niet alleen over kosten en effectiviteit, maar ook over gedragsverandering 

o Minder vlees eten 

o Minder gebruik vande auto 

o Meer wandelen en fietsen 

• Uitdaging om gedragsverandering te realiseren 

• EU policies zijn al twee keer gepubliceerd in “Clean Air Outlook” documenten. 

• De aanpak van ammonia gaat niet zo snel als we zouden willen. Probleem is dat ammonia 

ook een rol heeft in de voedselvoorziening (kunstmest, veehouderij). 

• Curieuze Neuzen campagne in Brussel heeft veel geholpen met de informatievoorziening bij 

het publiek. Dit maakte luchtkwaliteit een issue bij de gemeenteraadsverkiezingen. 

• Luchtvervuiling in Aalst is verbeterd door een beter circulatieplan. 

Aanbevelingen uit het publiek: 

• Snelheid bij steden beperken tot 80 km/h ipv 100 of meer. 

o Antwoord – nuttig, maar zullen we het ook doen? 

• Meer thuiswerken (al nodig voor Covid19) 

• Minder vlees eten 

o EU geeft subsidie voor vleesproductie 

 

Sommige algemene eerste conclusies: 

Oneliners: 

1. Het vaccin voor luchtvervuiling is intelligentie. 

2. To pollute or not to pollute, that is the question. 

Conclusies ochtend sessie: 

1. Meer samenwerking binnen de Benelux is een fundament voor succesvol beleid voor 

luchtkwaliteitsverbetering. 

2. Significante gezondheidswinst voor het algemene publiek en voor kwetsbare groepen moet 

het resultaat zijn van de toekomstige aanpassing van de EU richtlijnen voor luchtkwaliteit. 

3. Naast normen voor grenswaarden moeten er additionele – bij voorkeur verplichte - 

mechanismes worden gedefinieerd om gezondheidswinst te boeken in bepaalde 

geografische gebieden of voor bepaalde groepen in de samenleving waar de luchtkwaliteit al 

binnen de gestelde normen valt. Dit betekent een rol voor regionaal bestuur. 



4. Concentratie van secondair fijnstof moet worden verminderd. Dat betekent dat de 

concentraties van stikstofoxides en ammonia, die tezamen secondair fijnstof vormen, moet 

worden gereduceerd. 

5. Meer aandacht moet gaan naar de reductie van ultra fijn stof deeltjes (UFP). 

6. Een aantal andere bronnen van vervuiling verdienen meer dan gemiddelde aandacht om 

emissies te reduceren: houtstook voor huisverwarming, niet mobiele werktuigen en 

zeevaart, en ook ruimtelijke ordening van zowel stad als platteland. Vervanging van 

vervuilende voertuigen, apparatuur en verwarmingsketels door nieuwe, minder vervuilende 

exemplaren blijft belangrijk. 

7. Men moet rekening houden dat vervuiling niet bij de grens ophoudt. Daarom is 

samenwerking over de grens noodzakelijk. Beheersing van de bronnen van vervuiling is 

hierbij cruciaal. Naast de volledige implementatie van de EU richtlijnen voor industriële 

uitstoot zal de Benelux grotelijks voordeel hebben van de ambitieuze EURO7 standaard voor 

wegvervoer en van een snellere elektrificatie van voertuigen. De Benelux moet hier 

ambitieus in zijn. 

8. Er moet worden onderkend dat er een relatie is tussen luchtvervuiling en voor gevoeligheid 

voor andere ziektes (bijv. Covid19). Research daarover moet worden ondersteund. 

9. Op alle bestuursniveaus moet duidelijk gecommuniceerd worden over de vandaag besproken 

kwesties ter ondersteuning van het ontwikkelen van toekomstig beleid. 

  



MIDDAGSESSIE – houtstook 

De eerste spreker was spreker namens de NHK, de haarden organisatie. 

Verhaal heeft een extreem en ergerlijk hoog lobby gehalte, met ergerlijk onduidelijke getallen en 

semi-kwantitatieve claims] 

Beperking van scope: alleen over hout- en pellet kachels, niet over open haarden en barbecues en 

open vuur buiten. 

Hoofdpunten: 

• Moderne hout en pellet kachels zijn geoptimaliseerd, en leveren veel warmte voor weinig 

• Aantal open haarden en houtkachels zijn tussen 2006 en 2018 sterk afgenomen. 

o Dit is voornamelijk omdat openhaarden niet meer geplaatst kunnen worden in goed 

geïsoleerde nieuwbouw 

• Houtstook wordt nu weer meer populair door de hoge gasprijzen 

• Dubieuze getallen: maximaal 4% van de PM2,5 concentratie in NL  komen van binnenshuis 

houtstook; maximaal 15% van de PM2,5 emissies afkomstig van NL komen van binnenshuis 

houtstook. [getal van 15% niet in overeenstemming met RIVM cijfer van 23%] Biomassa en 

houtstook voor industriële toepassingen zitten niet in deze getallen 

• Als alle 840000 vuurhaarden aan de Ecodesign emissie standaarden zouden voldoen, zouden 

de PM2,5 emissies met 83% dalen. [Pas op! Als je de getallen op de diagrammen op de 

viewgraphs goed bekijkt, gaat dit ook over vervanging van open haarden met ecodesign 

kachels – logisch dat dan grote effecten te verwachten zijn] 

• Houtstook is relatief onbelangrijk als vervuiler in de stad Utrecht. [In geciteerde viewgraphs 

vna Utrecht is een gezondheidsmaat gebruikt op basis van NO2, PM, EC). Ten opzichte van 

verkeersvervuiling is houtstook dan klein. Er wordt in de discussie ook geen commentaar 

geleverd dat in het plaatje getallen van 2020 en 2030 staan. Alle vervuilingsbronnen gaan 

naar beneden tussen 2020 en 2030, alleen houtstook nauwelijks. Er wordt ook niet bij 

stilgestaan dat het houtstookprobleem in een stad als Utrecht wellicht minder belangrijk is 

dan in andere steden of in andere regio’s.] 

• Maatregelen in Utrecht: 

o Subsidie voor verwijderen van haarden of voor vervanging met Ecodesign haarden 

o Training door de stad / NHK over het gebruik van houtstook 

• Om emissies te reduceren moet het volgende gebeuren: 

o Open haarden moeten verdwijnen 

o Het soort hout dat verbrand wordt is belangrijk 

o Alle haarden moeten aan Ecodesign criteria voldoen 

o Onderhoud moet verplicht zijn 

o Installateurs moeten gecertificeerd zijn 

o Schoorstenen moeten regelmatig geveegd worden 

o Beleidmakers moeten zich bewust zijn van het de snel groeiende markt van 

vuurhaarden voor buiten [46% van de PM emissies in de UK komen van buiten 

haarden. 46% van wat? wat is hierbij de actie?] 

o Haarden worden in Europa gemaakt, en zijn dus belangrijk voor de Europese markt. 

• Hout is een renewable bron voor warmte [in een maand brand je wel een aantal dikke 

bomen weg] 

• Hout stook is geen gevaar voor biodiversiteit als je het goed doet [goede vraag: wat is goed 

in dit verband]. 



 

Presentatie Wallonië – La maîtrise du Feu 

De presentatie van Wallonië was zakelijk, zonder veel getallen. 

• Verwarming van huishoudens is verantwoordelijk voor 63% van de uitstoot van PM2.5 in 

Wallonië (alle energiebronnen bij elkaar) 

• De groei van biomassa stook is een uitdaging in termen van de uitstoot van PM. 

• Daarom is bewustwording, training en certificering van hoofdpersonen in de sector van 

belang. 

• Bewustwording campagne gestart in 2015, versterkt in 2020, met ambassadors. 

• Er is een lijst met 22 adviezen teneinde uitstoot te verminderen (Bonnes pratiques – La 

maîtrise du feu (lamaitrisedufeu.be)) 

o Gebruik hout van goede kwaliteit (droog, van lokale bron, van bossen die op 

duurzame wijze worden beheerd, formaat van de houtblokken aangepast aan de 

haard) 

o Vervang openhaarden en oude haarden met ecodesign haarden 

o Stook met reverse switching (van boven aansteken) 

o Goed onderhoud, en goed schoorsteen vegen 

o .. 

•  Publiciteit, pers en partnerships met steden en anderen 

 

Presentatie Vanessa Martinez (EU unit of Energy) 

Discussie over certificering van producten. Ecodesign definieert de minimum eisen voor energie 

efficiency. Energie labels geeft de classificatie van apparatuur gezien de energie efficiency. 

Schatting van impact:  

10 % vermindering van behoefte aan energie van producten die onder dit label vallen (ongeveer 7% 

reductie van energie overall) 

27% reductie van elektriciteitsbehoefte in huishoudens 

60 miljard Euro besparing voor consumenten (210 Euro per huishouden) 

Effect wordt groter in de loop van de tijd – omdat Ecodesign/energy labels geldt voor nieuwe 

producten. 

Presentatie Sarina Riemens, beleidsadviseur luchtkwaliteit NL, Ministerie van I&W 

• Ongeveer 14% van de gezondheidsschade van luchtkwaliteit is het gevolg van houtstook 

• Houtstook zorgt voor 23% van PM2,5 emissies 

• Van de gemiddelde concentratie van PM2,5 is 4% van houtstook. 

• Schone lucht akkoord richt zich op: 

o Informatievoorziening en opvoeding 

o Emissie regels 

o Handhaving 

o Pilots / tests 

• Op dit ogenblik is de benadering: 

https://www.lamaitrisedufeu.be/bonnes-pratiques/
https://www.lamaitrisedufeu.be/bonnes-pratiques/


o Jaarlijks verspreiden van informatie materiaal tter verspreiding van lokale en 

regionale overheden 

o Het bijwerken van een gids voor handhaving samen met lokale en regionale 

overheden: Routewijzer Houtstook en Overlast 

o Een proef met houtstook-vrije zones en een proef met een verbod op houtstook 

tijdens een stookalert 

o Binnenkort verschijnt een beleidsdocument op het gebied van houtstook 

o Binnenkort worden de resultaten gepubliceerd van twee studies op het gebied 

[Toegevoegd door FK:  

 (op 30 maart naar de Tweede Kamer gestuurd - 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/03/30/uitkomsten-

verkenning-aanvullende-maatregelen-houtstook-en-samenwerking-

houtrookonderzoek ].] 

▪ Eén op additionele maatregelen voor een goede verbranding. 

[Hiermee wordt bedoeld het rapport geschreven door Royal Haskoning DHV: 

Beleidsverkenning aanvullende maatregelen om de emissies van particuliere 

houtstook te beperken, Febr. 2022, 111 pagina’s; bijlage-1-rapport-

beleidsverkenning-aanvullende-maatregelen-emissies-particuliere-

houtstook.pdf (overheid.nl) ;uit de brief naar de Tweede Kamer: “Het 

onderzoek geeft een eerste beeld van mogelijke maatregelen, een raming 

van de effectiviteit en de kosten en uitvoeringsaspecten van de onderzochte 

maatregelen. Belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat een verdere 

vermindering van de emissies en overlast mogelijk is, maar dat er geen 

makkelijke maatregelen voor handen zijn. Maatregelen die de emissies en 

overlast sterk kunnen verminderen, vragen veelal substantieel budget en/of 

substantiële handhavingscapaciteit en uitvoeringslasten en/of kunnen 

ingrijpende gevolgen hebben voor huishoudens met een houtkachel of open 

haard.”] 

▪ De tweede over houtstook en gezondheid, en de mogelijkheden wat wel en 

wat niet gemeten moet en kan worden aan houtstook. 

Hiermee wordt bedoeld:  

[ 

(https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporte

n/2022/03/30/bijlage-2-beleidssamenvatting-samenwerking-

houtrookonderzoek/bijlage-2-beleidssamenvatting-samenwerking-

houtrookonderzoek.pdf   en 

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten

/2022/03/30/bijlage-3-bijlage-bij-beleidssamenvatting-samenwerking-

houtrookonderzoek/bijlage-3-bijlage-bij-beleidssamenvatting-

samenwerking-houtrookonderzoek.pdf  ). {Uit de brief aan de kamer: Uit het 

‘Samenwerking Houtrookonderzoek’ is geen toepasbare meetmethode naar 

voren gekomen voor handhaving. Ik ga daarom met de onderzoekers, 

gemeenten en stakeholders in overleg om te bezien of andere manieren 

voor het aantonen van overlast ten behoeve van de handhaving mogelijk 

zijn.}] 

• Stookalerts (RIVM) zijn er voor bewustwording. Moeten een urgent advies zijn om niet te 

stoken. Stookalerts worden minder vaak gegeven dan code rode in de stookwijzer (van 

MvI&W) 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/03/30/uitkomsten-verkenning-aanvullende-maatregelen-houtstook-en-samenwerking-houtrookonderzoek
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/03/30/uitkomsten-verkenning-aanvullende-maatregelen-houtstook-en-samenwerking-houtrookonderzoek
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/03/30/uitkomsten-verkenning-aanvullende-maatregelen-houtstook-en-samenwerking-houtrookonderzoek
https://open-pilot.overheid.nl/repository/ronl-915635af9451173ea799099aa62b9608d8d743b6/1/pdf/bijlage-1-rapport-beleidsverkenning-aanvullende-maatregelen-emissies-particuliere-houtstook.pdf
https://open-pilot.overheid.nl/repository/ronl-915635af9451173ea799099aa62b9608d8d743b6/1/pdf/bijlage-1-rapport-beleidsverkenning-aanvullende-maatregelen-emissies-particuliere-houtstook.pdf
https://open-pilot.overheid.nl/repository/ronl-915635af9451173ea799099aa62b9608d8d743b6/1/pdf/bijlage-1-rapport-beleidsverkenning-aanvullende-maatregelen-emissies-particuliere-houtstook.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/03/30/bijlage-2-beleidssamenvatting-samenwerking-houtrookonderzoek/bijlage-2-beleidssamenvatting-samenwerking-houtrookonderzoek.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/03/30/bijlage-2-beleidssamenvatting-samenwerking-houtrookonderzoek/bijlage-2-beleidssamenvatting-samenwerking-houtrookonderzoek.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/03/30/bijlage-2-beleidssamenvatting-samenwerking-houtrookonderzoek/bijlage-2-beleidssamenvatting-samenwerking-houtrookonderzoek.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/03/30/bijlage-2-beleidssamenvatting-samenwerking-houtrookonderzoek/bijlage-2-beleidssamenvatting-samenwerking-houtrookonderzoek.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/03/30/bijlage-3-bijlage-bij-beleidssamenvatting-samenwerking-houtrookonderzoek/bijlage-3-bijlage-bij-beleidssamenvatting-samenwerking-houtrookonderzoek.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/03/30/bijlage-3-bijlage-bij-beleidssamenvatting-samenwerking-houtrookonderzoek/bijlage-3-bijlage-bij-beleidssamenvatting-samenwerking-houtrookonderzoek.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/03/30/bijlage-3-bijlage-bij-beleidssamenvatting-samenwerking-houtrookonderzoek/bijlage-3-bijlage-bij-beleidssamenvatting-samenwerking-houtrookonderzoek.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/03/30/bijlage-3-bijlage-bij-beleidssamenvatting-samenwerking-houtrookonderzoek/bijlage-3-bijlage-bij-beleidssamenvatting-samenwerking-houtrookonderzoek.pdf


• Uitdagingen: 

o Balans tussen steun en effectieve maatregelen 

o Handhaving 

o Onzekerheid over de gasprijs 

o Polarisatie in het debat 

• Mogelijke samenwerking binnen de benelux 

o Samenwerking in strakkere EU Ecodesign regelgeving 

o Ervaringen uitwisselinen 

o Onderzoeken van opties voor certificeren en registreren van haarden 

o Samenwerking op het gebied van een gids voor handhaving 

 

Conclusie van middagsessies: 

Houtstook 

• Veel kan worden gewonnen door goede stookpraktijk 

• Bewustwording 

• Stookalerts 

• Strenger maken van ECODESIGN 

Mobiele werktuigen 

Communicatie met publiek 

• Ging meer over Citizen Science 

• Referentiemetingen zijn duur 

• Combineer passieve metingen (Palmes buisjes) met goedkope meetapparatuur voor PM 

• Ervaring in Brussel (Curieuze neuzen) erg positief 

Afsluiting door Frans Weekers 

 

 

  


