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Betreft: Standpunt Longfonds over de motie aanpak houtrook

Amersfoort, 16 juni 2016

Geachte dames en heren,
Het Longfonds volgt met belangstelling de ontwikkelingen binnen de Vereniging
Nederlandse Gemeenten omtrent de aangehouden motie aanpak houtrook ingediend
door de gemeenten Amersfoort en Leeuwarden. Het Longfonds pleit voor een positief
standpunt van de VNG ten aanzien van deze motie. Het is hoog tijd dat gemeenten
adequate handvatten krijgen om gezondheidsschade door houtrook te voorkomen én dat
mensen die ziek worden van de rook van hun buren niet langer vergeefs aankloppen bij
hun gemeente, maar afdoende worden ondersteund in hun recht op bescherming van hun
gezondheid.
Houtrook maakt ziek
i
Nederland telde in 2011 bijna een miljoen kachels en open haarden en dit aantal neemt
snel toe vanwege het duurzame en goedkope imago van houtstook. Het CBS berekende
ii
dat in Nederland 10 procent van de bevolking hinder ondervindt door houtrook .
iii

Luchtvervuiling kan mensen ziek maken. Het RIVM neemt aan dat fijnstof uit houtrook
even schadelijk is voor de gezondheid als fijnstof uit verkeer. Ook kankerverwekkende
(PAK’s)-en giftige stoffen als VOS en koolmonoxide komen vrij bij de verbranding van
hout.
Er zijn één miljoen mensen met een longziekte in Nederland. Zij zijn gevoeliger voor
houtrook dan mensen met gezonde longen. Ook ouderen, mensen met een hart- en
vaatziekte en gezonde kinderen krijgen eerder gezondheidsklachten door houtrook. Deze
‘gevoelige groepen’ kunnen benauwd worden, moeten veel hoesten of hun longfunctie
wordt slechter. Bij hoge blootstellingen kunnen de klachten lang aanhouden, ook als het
vuur al uit is. Dit belemmert mensen in hun dagelijkse leven.

De gevolgen zijn voor deze mensen snel merkbaar, maar blijven niet tot hen beperkt.
Iedereen loopt een gezondheidsrisico, ook de stoker zelf. Lokaal kunnen de risico’s hoog
oplopen.
Het Longfonds wil dat niemand meer zieke longen krijgt door het inademen van lucht. Het
Longfonds wil de gezondheidsschade van houtrook voorkómen, met name bij gevoelige
groepen zoals mensen met een longziekte, kinderen en ouderen.
Longfonds ondersteunt de motie
Het Longfonds is blij met de motie van de gemeenten Amersfoort en Leeuwarden. Het is
een mooie stap in de goede richting. We pleiten ervoor dat het bestuur van de VNG en de
Commissie Milieu, Energie & Mobiliteit kiezen voor gezondheid en het belang van de
problematiek onderkent.
Longpatiënten die in de buurt wonen van bijvoorbeeld een houtkachel, kunnen zich niet
beschermen tegen houtrook. Het is onmogelijk om de eigen woning zo af te sluiten dat de
rook niet meer binnendringt. Bovendien is het juist nodig om steeds te ventileren om de
luchtkwaliteit binnenshuis gezond te houden.
Het Longfonds wil dat gezondheid het uitgangspunt is van het gemeentelijk beleid omtrent
houtrook. Wij pleiten ervoor dat u de motie aanpak houtrook van de gemeenten
Amersfoort en Leeuwarden overneemt, zodat de inwoners van alle gemeenten in
Nederland beter beschermd worden tegen houtrook.
Graag treedt het Longfonds in overleg met de VNG om het belang van dit onderwerp
verder met u te bespreken.
Voor meer informatie, zie onze website www.longfonds.nl/gezondelucht of neem contact
op met Christine Strous, projectleider buitenlucht bij het Longfonds, (06) 51 49 21 74,
christinestrous@longfonds.nl.
Hoogachtend,

M.R. Rutgers MSc
Directeur Longfonds (voorheen Astma Fonds)
T. 033 – 4341212
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