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energietranssite

Geachte Volksvertegenwoordigers
Onderstaande e mail heb ik gezonden aan de PZC, lezers schrijven, maar ik weet niet of deze geplaatst
wordt. Ik vraag u of u het met mij eens bent dat we bij de energietranssite niet de kant op moeten dat we
woningen gaan verwarmen met houtstook.
Graag uw reactie en ik hoop dat u dit aan u burgers zult kenbaar maken dat dit niet de goede weg is.
Met vriendelijke groeten

Lezers schrijven.

Akkers moeten energiecentrale worden.
Welke richting het opgaat met het vervangen van fossiele brandstof is duidelijk. Het wordt elektriciteit. Hoe
dat opgewekt gaat worden is een keuze. Zonne-energie, wind-energie of getijden energie. Waar dat komt is
ook een keuze. Op land of op zee. De reden dat we geen fossiele brandstof meer willen gebruiken is twee
ledig, namelijk deze stoffen raken op en ze vervuilen de lucht, wat gezondheidsschade oplevert voor mens
en dier.
In deze discussie tref ik niet aan wat we met z'n allen niet willen, namelijk dat onze woningen verwarmt
gaan worden door middel van houtstook. Hout is een grondstof en geen brandstof. De gezellige houtkachel
of pelletkachel stoot veel schadelijke stoffen uit, die de luchtkwaliteit danig verziekt. Deze uitstoot is
schadelijk voor mens en dier. Daarnaast komt de door de bomen opgenomen CO2 in zijn geheel vrij bij
verbranding. Voordat onze bomen deze CO2 weer hebben opgenomen duurt 50 tot 100 jaar, als de bomen al
worden terug gepland. Op dit moment wordt er al veel hout gestookt in houtkachel en pelletkachel en wel
zoveel dat deze hoeveelheid niet in Nederland voorhanden is. We moeten dat importeren uit verre landen.
Dit transport kost ook veel fossiele brandstoffen en veel uitstoot van CO2.
Ik wacht op het moment dat de deskundigen dit ook eens gaan benoemen. Geen houtstook als vervanger van
fossiele brandstoffen.
Om de luchtkwaliteit te verbeteren dient houtstook verboden te worden.
Ons motto luidt: GEEN HOUTSTOOK IN WOONWIJKEN.
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