Provinciale Staten
Vragen van het statenlid Gerwi Temmink (Groen Links) ingevolge artikel 44 reglement van
orde
AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2016 nummer 136
Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake luchtkwaliteit en
houtrook

Antwoorden van gedeputeerde staten:

V1.2

statenstukken

(ingekomen 16 november 2016)
1.

Is het college bereid dit onderwerp te
agenderen en te onderzoeken hoe de
luchtkwaliteit in Zeeland kan verbeteren door het indammen van houtstook
en het verminderen van houtrook?
Zo ja: wat kan de provincie Zeeland
doen? Zo nee: waarom niet?

1.

Gedeputeerde Staten gaan niet over houtstook bij particulieren in houtkachels, open
haart, vuurkorven en barbecues. Gemeenten zijn het bevoegd gezag op grond van
de Woningwet en de Algemene Plaatselijke
Verordening. Bij bedrijven waarvoor Gedeputeerde Staten het bevoegd gezag is voor
wat betreft milieu, neemt de RUD het aspect houtverbranding mee in de vergunningverlening, indien aan de orde.

2.

Wilt u de Zeeuwse gemeenten oproe- 2.
pen hieraan aandacht te schenken met
als doel de gezondheidsklachten van
mensen verminderen en mensen met
rookoverlast niet in de kou te
laten staan?

In het Omgevingsplan Zeeland 2012 - 2018
is het verminderen van luchtverontreiniging
door houtverbranding niet benoemd als
speerpunt. Dit onderwerp heeft daarom
beleidsmatig niet onze aandacht.

3.

Is u bekend op welke schaal industriele houtstook – of anderszins - wordt
toegepast in Zeeland? Bent u bereid
om hierover navraag te doen bij RUD,
GGD e.d.?

Nee, wij zijn niet op de hoogte van de
schaal waarop industriële houtstook –
of anderszins – wordt toegepast in
Zeeland. Een groot deel van de bedrijven
in Zeeland vallen voor wat betreft milieu
onder het bevoegd gezag van de
gemeente (Wabo bevoegd gezag). Het
wordt ons inziens pas zinvol om hierover
informatie op te vragen bij de RUD, GGD
e.d. als Provinciale Staten besluiten om dit
onderwerp een provinciaal speerpunt te
maken in de Omgevingsvisie 2018 en verder.

4.

Welke mogelijkheden heeft u verder
4.
ter beschikking om dit probleem aan te
pakken of aan te zetten tot vermindering van dit probleem, ter verbetering
van de luchtkwaliteit?

3.

Andere mogelijkheden om iets aan het verminderen van houtrook te doen binnen het
huidige omgevingsbeleid zijn er ons inziens
niet.
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