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Onderwerp : Reactie op vragen over luchtkwaliteit en SLA Woudenberg

Geachte mevrouw
Dank voor uw brief met vragen over luchtkwaliteit en het SLA in Woudenberg . In dezebrief volgen de antwoorden en reactie op de door u gestelde vragen .
Zonder specifiek in te gaan op de door u in uw brief genoemde constateringen over dehouding van de gemeente Woudenberg ten aanzien van de gezondheid van onzein woners , in algemene zin toch het volgende ;
De gemeente Woudenberg neemt de gezondheid van al haar inwoners serieus . Omvanuit de gemeente die verantwoordelijkheid te kunnen nemen , zijn hiervoor de kadersvastgelegd in het Beleidskader Sociaal Domein 2019-2022 . Gezondheid is daarbij éénvan de onderdelen , waarbij positieve gezondheid een belangrijk uitgangspunt is . Het gaathierbij om het vermogen van mensenom met de fysieke , emotionele en socialelevensuitdagingen om te gaan . En om zoveel mogelijk zelf regie te voeren over het levenen beschikbare talenten te benutten .
Dit betekent dat 'gezondheid ' wordt bepaald door een veelvoud van aspecten , waaronderook het door u genoemde aspect luchtkwaliteit . Voor ons als gemeente is het van belangeen goede balans te vinden en daarmee afweging te maken over de inzet van capaciteiten budget verdeeld over alle aspecten , die samen 'gezondheid ' bepalen . En dan ook nogeens bezien vanuit de bijdrage die we daarin vanuit de gemeente kunnen en moetenleveren .
We zijn actief aangesloten op het uitvoeringsprogramma Schone Lucht van de provincieUtrecht. Dat sluit direct aan op het SLA en is de provinciale uitwerking van het SLA . Dezeaanpak zorgt er voor dat we heel specifiek onze inzet kunnen plegen op dieonderwerpen , die voor ons als gemeente Woudenberg van belang zijn en waar wein vloed op hebben .Zo werken we momenteel mee aan het opstellen van de Herijking UitvoeringsagendaSchone Lucht vanuit de provincie Utrecht, waarbij de vraag voorligt of we nog steeds dejuiste dingen doen ? Hoe verhouden we ons tot de ontwikkelingen binnen het landelijkeSchone Lucht Akkoord ( SLA ) ? En waar moet onze aandacht de komende periode



uitgaan ? We zijn in deze dus niet passief , maar juist actief bezig met het onderwerpluchtkwaliteit en maken daarbij keuzes , die het meest waardevol zijn voor onzegemeente, passend bij de beschikbare capaciteit en het beschikbare budget .
Hieronder volgen de antwoorden op de door u gestelde vragen ;
Vraag 1De gemeente is verantwoordelijk voor het milieubeheer en de kwaliteit van de lucht . Opwelke manier wordt de luchtkwaliteit in de gemeente Woudenberg gemeten en geborgd ,en kunnen burgers deze gegevens in zien ?Antwoord
Het is voor een gemeente geen wettelijke verplichting om de luchtkwaliteit in haargemeente in algemene zin te meten en monitoren . Wel is het verplicht om deluchtkwaliteit in de ruimtelijke planontwikkeling of bij de vergunningverlening, indien aande orde, te onderzoeken . Op welke manier dit exact moet , is vastgelegd in wet- enregelgeving. En er zijn verschillende instrumenten ontwikkeld om de luchtkwaliteit opeen juiste manier te onderzoeken .Burgers kunnen deze gegevens inzien als onderdeel van het betreffende planproces ofvergunningentraject.
Vraag 2Is er bij het College hernieuwd in zicht gekomen n.a.v. de berichtgeving en rapporten vanhet RIVM van 26 februari 2021 waarin staat dat houtkachels met 23% verantwoordelijkzijn voor het grootste percentage van alle fijnstof uitstoot in Nederland ?Antwoord
Nee . Het college was en is zich zeer bewust van het effect van houtkachels op hetaandeel fijn stof in Nederland .
Vraag 3
Is het college volledig op de hoogte van de desastreuze gevolgen voor devolksgezondheid in Woudenberg van houtstook en fijnstof ? Op welke informatie baseerthet college haar standpunt en kan zij dit delen met de inwoners van Woudenberg ?Antwoord
Het college is op de hoogte van de gevolgen van houtstook en fijnstof op de gezondheidvan de inwoners van Woudenberg.Dit ' standpunt' wordt gebaseerd op de eerder in deze brief beschreven wijze waaropomgegaan wordt met en in vulling gegeven wordt aan het onderdeel Gezondheid . Als
hierover specifiek vragen zijn van inwoners, kunnen zij terecht bij de beleidsadviseurMilieu van onze gemeente.
Vraag 4Kan het college uitleggen waarom handhaving van regels t.a.v. houtstook nauwelijksmogelijk is of geen prioriteit heeft ?AntwoordIn de Wet milieubeheer staat dat het verboden is om buiten afvalstoffen te verbranden .Daarom mag iemand in een houtkachel of vuurkorf alleen onbehandeld en ongeverfdhout verbranden . Dit betekent dus niet dat er helemaal niet gestookt mag worden in eenhoutkachel of vuurkorf .
Op basis van de huidige regelgeving mogen wij alleen een controle uitvoeren op wat erzoal gestookt wordt buiten de woning . We mogen wel het terrein betreden voor eencontrole , maar niet de woning . De gemeente kan dus benaderd worden bij een



constatering van het oneigenlijk stoken buiten de woning . Vervolgens kan een BOA oftoezichthouder langsgaan . In de woning kan de gemeente geen controle uitoefenen ,daartoe zijn we niet bevoegd .Op onze website geven we aan wat te doen bij overlast van houtrook en worden oa tipsvoor gebruik van open haard , houtkachels , buitenvuur en BBQ gegeven . Ook is destookwijzer van het RIVM opgenomen . Deze wijze van communicatie sluit overigenshelemaal aan op de werkwijze van de provincie als het gaat om houtstook .
Gezien het bovenstaande zien we op dit moment geen aanleiding om in vulling te geven
aan de door u voorgestelde maatregelen 1 t / m 7 .
Heeft u vragen over deze brief of heeft u behoefte aan een mondelinge toelichting , dankunt u bellen met ondergetekende op telefoonnummer : 14033 of mailen naarn.kolkman @ Woudenberg.nl.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van gemeente Woudenberg
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