
From: Werkgroep Houtrookoverlast <mailuitingen@gmail.com>
Sent: 12 Oct 2017 22:14:37
To: undisclosed-recipients:;
Cc:
Subject: Zeer zorgwekkende stoffen in de lucht

Geachte heer/mevrouw,

Wilt u dit bericht doorsturen aan de mensen die gaan over de lokale

volksgezondheid van uw gemeente? Tevens aan de raadsleden van uw

gemeente? Heeft dat enig resultaat denkt u dat dit stuk op de

ingekomen stukken komt?

https://rtva.nl/2017/10/pizzeria-oude-dorp-moet-binnen-zes-weken-stoppen-houtoven/

Hierin legt de directeur van het Longfonds uit dat er zeer giftige

stoffen in de lucht komen. Denk aan cadmium, lood, en dioxines in de

lucht.

Wanneer mensen stoken op behandeld hout dan komen deze stoffen onder

andere vrij. 20 tot 80% arsenicum komt dan in de lucht.

Vragen aan u: Waar denkt u dat deze stoffen blijven? En waar gaan die

heen? Kunt u mij uitleggen dat emissies van bedrijven goed geregeld

zijn maar bij particulieren niet?

In de tweede kamer zijn ooit kamervragen hierover geweest. Daarin werd

gezegd dat de uitstoot van particulieren moeilijk afdwingbaar zijn.

Kunt u uitleggen waarin de moeilijkheid zit?

De overheid geeft voorlichting op het gebied van verbrandingen in een

houtkachel, open haard of vuurkorf. Hierin wordt gezegd alleen schoon

hout. Kunt u aangeven waarom er niet bij vermeld wordt dat het

verbranden van schoon hout kankerverwekkende stoffen in de lucht komt?

Welke gezondheidsrisico's lopen de mensen waar iemand stookt op

sloophout? En wat is het verspreidingsgebied waar deze zeer

zorgwekkende stoffen terecht komen? Denkt u dat als iemand zijn ramen,

roosters en deuren potdicht doet, deze stoffen buiten de woning

blijven?

Wist u dat 1 op de 3 Nederlanders kanker krijgt in zijn of haar leven?

Kunt u aangeven waarom er in andere landen minder kanker voorkomt dan

in ons land?

Is het u bekend dat veel mensen zeggen als je het benauwd krijgt

hierop zeggen: Je moet niet zeuren? Wat is volgens uw definitie van

zeuren?

Gaat uw gemeente ook actief voorlichting geven welke stoffen in de

lucht komen als mensen stoken op behandeld hout? En gaat uw gemeente

ook aangeven welke schadelijke stoffen in de lucht komen als er

gestookt wordt op "schoon" hout? Zie ook

http://www.houtrookvrij.nl/welke-stoffen-zitten-er-in-houtrook/

In 1998 waren hier ook kamervragen over. Na bijna 20 jaar is er nog

niets veranderd aan dit probleem. Hoe denkt u dat dit komt?

Kunt u aangeven wat dit betekent: Ter kennisgeving aangenomen? Zie ook

http://www.nospang.com/index.php?option=com_content&view=article&id=13237:risicos-afvalverbranding-gezondheid-

onderschat&catid=73:binnenland&Itemid=65



https://www.duurzaamnieuws.nl/uitstoot-houtkachels-schadelijker-dan-dieselautos/

Wilt u de brochure van Milieu Defensie zorgvuldig doornemen? Wat is uw

conclusie van deze brochure?

Hoe vaak heeft u de Toolkit toegepast (zie bijlage)? Heeft u ook de

tijd om de Aleksandra-Jedynska door te nemen? En wat is uw conclusie

hieruit? En van RUG Groningen?

In 1920 was bekend dat asbest longkanker veroorzaakte. Pas in 1993

werd het verboden. Kunt u hiervoor een verklaring geven? Weet u dat

wanneer mensen hun woning asbestvrij willen gaan maken soms wel

duizenden euro's moeten betalen? En dat mensen dit dan zelf illegaal

weg laten halen? Kent u het begrip "naweeDn van asbest"?

Als u dit bericht leest:

www.volkskrant.nl/binnenland/defensie-wist-al-15-jaar-van-blootstelling-aan-giftige-stof~a3722021/

wat denkt u dan?

Met vriendelijke groet,

Boonstra

werkgroep Houtrookoverlast

www.houtrookoverlast.nl
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