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Aardgasreductie=nteen blomassa: yrraarom een pirblien debat gerrenst is {?}
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Geachte heer Spaans,
Op 23 Sanuari ontving de minister van VWS uw brief met een oproep voor een publiek debat over
houtstook. Graag wiiien wi,1 reageren op uw oproep.
Allereerst hartelt;k dank vcor uw bericht. U raakt een belangrijk punt aan. Schone lucht is voor
iedereen belangri;k. Bionrassa draagt bij aan de terugdringing van de inzet van fossiele
brandstoffen en tegeli;kertild merkt u terecht op dat ongecontroieerde verbrarrding kan lerden tot
em jssles van schadelijke stoffen.
U vraagt om een publiek debat. Op dit momerrt zi3n wi; al intensief in gesprek met bewoners,
organlsaties zoals het Lorrgfonds, ondernemers en gezondheidsdeskundigen naar geschikle
opiossinEen waarmee we snel aan de siag kunnen" Dat gebeurt in het Platforrr Houtrook en
Gezondheid. Dit Platform zal op korte termi;n een advies aan de staatssecretaris van Infrastructuur
en Waterslaat aanbleden, dat vervrrlgens ook aan de Tweede Karner wordt aangeboden. We gaan
er van uit dat de Tweede Kamer hierover in debat zal gaan {rret d€ staatsecretaris.

U kunt nreer informatie vinderr op de website

.. ,

,
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Ook op andere manieren zi1n we actjef. In Europa zetten we ons in voor schone luclrt in ons eigen
land. Wat er bijvoorbeeld gaat veranderen is cJat er vanaf 2A22 strenge Europese regels zijn voor
nieuwe houtkachels. Die regels staan in de Ecodesign Richtli;n- Die regels zorgen er voor dat er
rrinder schadelilke stoffen de schoorsteen uitkomen. Daarvoor nog komt er een nicuwc wet die de
qemeente meer mogeltikheden geeft om zeif regels te maken- Dit is de Omgevingswet. Deze
Orngevingswet geldt zoals lret er nu naar urlzret vanaf 2021, De !erneente heeft dan [ri"lvoorbeelcl
de nrogelijkherd onr een wijk houtrookvrij te maken.

Tenslotte werken we er ook op andere manieren aan opdat de lucht in het alqemeen schoner
wordt. Dat doen we bijvr:orbeeld via het Luchtplan dat eind dit laar naar de Tweede Kamer wordt
gestuurd. In 2019 komt er bovendien een l-andelijk Actieplan Lr,rchtkwaliteit. Het onderwerp stoken
van hout zal in dit plan ook aan de orde komen.
Een additioneie maatschappeluke discussie is daarom op dit ixoment niet aan de orde.
Met vriendelijke groet,
Directie Klimaat, Lucht en Geluid
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Welzijn en Sport, de heer H. De Jonge
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Ondelwerp: Verzoek ap grond van artikel 5 van de Grondwet (petitierecht), voor het houden van €en
publiek debat over de mogelijke gevalgen voor de vollcgezrondhekl van de te verwaehten versnelde
transitie van aardgasverurarming naar altematieve vormen van energieopwekking, zoals biorrassaAfschriften: aan de beide Kamers van het parlement, diverse maatschappelijke organisaties. media
en belangenorganisaties
Hoogeveen, 22 januari 2018
Geachte heer De Jonge,
Door de problemen die zich voordoen bij de winning en productie van aardgas in ons land, is het zeer

waarschijnlijk dat er een versnelde transitie zal plaats vinden van aardgas naar andere vormen van
energieopwekking zoals wind- en zonne-energie. waterstof, biomassa etc. Zo lees ik op pagina 34 van
lret rapport Transitie naor duurzoofi dat'Nederianci vanwege zijn havens, infrastructuur err
industriedn een goede positie heeft om biomassa te verhandelen en te bewerken' (1). Over die
biomassa met name het gebruik van hout voor energieopwekking en 'houtstook', gaat dit verzoek,

Motivatie arhter het verzoek
ln onze compiexe en snel veranderende samenleving is een aantalontwikkelingen gaande waarop

veel doorsnee burgers onvoldoende zicht hebben, vaak omdat specifieke kennis om de gevolgen
goed in te schatten ontbreekt. lk denk aan de digitalisering van de samenleving, risicovolie stoffer
zoals geneesmiddelen die een groeiend probleem vormeri bij de waterzuivering, toename vai,

elektromagnetische straling, gebruik van biomassa voor energieopwekking etc. Het zijn veelal
onderwerpen met grote belangentegensteilingen, die onderwerp zi!n van intensieve lotlbying. Naast

beleid heeft de overheid de mogelijkheid om wetgeving te ontwikkelen eveRtueel rnet een
internetconsultatieronde, referendum (?) of publiek debat zoals die er in het verleden waren over de
invoering van biornetrisclre identificalie en biotechnoiogie en voedsei {2}.
lk woon in een sociale huurwoning van een wooncorporatie, die intensief bezig is met duurzaamheid.
Dat is zeerte prijzen en sluit aan bii de maatschappelijke dynamiek die ik in de aanhef schetste. Er
staat Een pellet installatie gepland voor blokverwarming, zelf ben ik na overleg met de corporatie bij
vervanging van de keuken overgestapt op inductie kcken. Bij het streven naar duurzaamheid loopt de

gemiddelde burger tegen een aantal fundamentele vragen op zoals 'hoe duurzaam is het als bossen
elders op de wereld worden gebruikt voor onze houtstookinstallaties?', 'hoe zit het met de kwaliteit
van de te verbrairden hiomas:aproductenJ'e* 'wat zijn de risico's voor gezondheid en leefmilieu bij
houtstook in dichtbevolkte gebieden, bijvoorbeeld met betrekking tot emissie van fijnstof en andere
schadelijke stoffen?'. Deze aspecten zijn moeilijk in te schatten en de communicatie is vaak

onvoldoende. Het is goed dat hier duidelijk in komt, want een snelle reductie van aardgaswinning
lijkt onvermijdelijk. Via de media nemen burgers in toenemende mate kennis van klachten over
bijvoorbeelci houtstookcve;'iast in de wcningsector, de kr";alite:t van de gebruikte grondstoffen en

mogelijke schadelijke stoffen en uitstoot van fijnstof en overlast. lk verwijs naar het TNO-rapport
'lnventarisatie (markt)doorbraak technologie€n voor een energie-neutrale gebouwde omgeving' en

ii.j t.a.v. regelgeving voor open haarden en kacheis (3). lk aou
kunnen
aanhalen, waarvan de conclusies dit verzoek voor een publiek
desgewenst meer bronnen
een pubiicatie ouer versciriiien in cie

debat dat anticipeert op deze ontwikkeling rechtvaardigen. lk realiseer rnij dat'houtstook'een breed
(verzamel)begrip is en varieert van open haarden en houtkachels die zijn onttrokken aan toezicht of
vergunningverlening en waarbij minder zicht is op de kwaliteit van de te verbranden producten, tot
hoog+.raardige pelietl<achels el installalieswaarin pellets rnei keurmerk rvcrden ver-brand. lk heb de
overtuiging dat een publiek debat meer en breder inzicht kan geven in deze problematiek en kan
leiden tot betere afstemming en comrnunicatie.
Gelet op de gezondheidsaspecten richt ik dit verzoek

tot

U

i-looga chtend,
J. Spaans,

Hocgeveen (Volledige adresgegevens zie boven l

B!'onnen

l.

Energierapport Transitie naar duurzaam, januari 2016. Een uitgave van het Ministerie van
Economische Zaken, te vinden via de website Rijksoverheid.nl

?.

Eindrapport'Eten en Genen' n.a.v. iret publiek cjebat over biotechnoiogie en voedse I eii het
verslag van het publiek debat biometrie in 2000, waaraan ik zell op uitnodiging van de

toenmalige toezichthouder de Registratiekamer, deelnarn. De problemen die tijdens het
debat werden gesignaleerd, bleken zich later in de praktijk daadwerkelijk voor te doen.

3.

-TNo-rapport I TNO 2017 R10936 . Quote: pagina 64: 'Duurzame energieproductie in de
vorm van biomassa heeft vanwege de lage kosten in principe eeil groot potentieel. tchter, bij
graotsehallge toepassing wordt een knelpunt gezier: in de beperkte {iokale)
biomassa en de energie benodigd voor transport. Verder dient het Hebruik van hout en pellet
eestc,okte kachels in dichtbevolkte gebouwde omsevins krltlsch te worden besehouwd
vanuit het oogpunt van luchtverontreiniging {met name fiinstofl en daarmee
samenJr;ngende aezondheidsasoecten. Dit geidt in het biizonder vcor houtkachels met eeir
laag rendement en open haarden.
-Tevens publicatie 'Regelgeving voor open haarden en kachels', in TVVL Magazine 6l?071

waarin de verschillen in wetgeving tussen EU-landen aan de orde komen en de te
verwachten inspanning om veel verouderde kachels te vervangen. Dat proces kan worden
versneld door de problemen als gevoig varr de aarcigaswinning
-Publicatie 'tloutrook en je gezondheid', Website GGD Groningen.
-Kritische website Houtraok.nl
-Diverse adviezen van de Gezondheidsraad over luchtkwaliteit en gezondheid
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Den Haag, 20 februari 2020
Verzoek om bevordering cyberveiligheld i.v.m. sluiting ABN AMRO vestiging
Hoogeveen en gevolgen daarvan voor kwetsbare burgers
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Geachte heer, mevrouw Spaans,
Uw bovengenoemde brief is door de vaste commissie voor Financien onmiddellijk na ontvangst
verspreid onder haar leden.
De commissie bestaat uit

van de diverse politieke partijen die zitting hebben in de

Dit betekent dat de Ka merleden van de commissie individueel actie kunn en ondernemen naar
aanleiding van uw brief. Dit kan door bijvoorbeeld uw brief te betrekken bij de behandeling van
wetsvoorstellen of voor het stellen van vragen aan de regering. Indien u geen reactie hebt vernomen
van de individuele leden is het mogelijk dat de individuele leden op basis van uw brief geen actie
hebben ondernomen.
Namens de commissie zeg ik u dank voor de toezending van uw brief.
Hoogachtend,

de griffier van de vaste commissie voor Financien,

tulrulk
A.H.M. Weeber
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Den Haag, 28 november 2018
Reactie m.b.t. evaluatie van de Woningwet
20 78222339/2 0 1 B D 5 69 3 6
26 november 2018
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Geachte heer/mevrouw,

Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw bovengenoemde brief
Uw brief is doorgestuurd naar de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken. Deze
commissie zal uw brief behandelen in een van haar eerstvolgende vergaderingen. De griffier van de
commissie zal u binnenkort informeren over het besluit dat de commissie naar aanleiding van uw brief
heeft genomen. Als u uw brief alleen ter kennisname naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, dan volstaat
de Tweede Kamer met deze ontvangstbevestiging.

Wij wijzen u graag op het volgende. Alle ingekomen stukken, waaronder de brieven van burgers en
organisaties, worden opgenomen in een voor alle Kamerleden en hun medewerkers toegankelijk
informatiesysteem. Wij gaan ervan uit dat u daar geen bezwaar tegen hebt, omdat u met uw brief de
aandacht van het parlement hebt gevraagd. U mag ervan uitgaan dat de Kamerleden en medewerkers
zorgvuldig met uw brief omgaan. Indien u echter bezwaar hebt tegen opname van uw brief, dan
verzoeken wij u om ons dat per omgaande te laten weten onder vermelding van het bovenstaande
kenmerk. Uw brief zal dan uit het informatiesysteem worden verwijderd. Dit betekent wel dat de Tweede
Kamer uw brief niet verder zal behandelen.
Brieven van maatschappelijli.:organisaties en bedrijven worden tevens ter inzage gelegd voor de
parlementaire pers. Indien u bezwaar hebt tegen inzage van uw brief door de parlementaire pers, kunt
onder vermelding van het bovenstaande kenmerk een email sturen naar de stafdienst Communicatie,
persvoorlichti ng@tweedekamer. nl
Met vriendelijke groet,
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Griffie plenair/Bureau Wetgeving
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Deze ontvangstbevestiging is vervaardigd in een geautomatiseerd systeem en is daarom niet ondertekend.
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Minister-President
Ministerie van Algemene Zaken
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Binnenhof 19, Den Haag
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+31 70 356 44 50
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+37 70 356 46 83
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30 oktober 2008
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Geachte heer Spaans,

boek 'Christenen en de rveh,aartsmaatschappij' met begeleidend schrijr.en r.an 11
oktober jl. heb ik in goede otde ontvangen. Mijn dank daar-r,oor. U schrijft hrenn
over de tol van de Bijbel en wat deze in uw ogen kan betekenen in de rvijze rvaarop /
vP
nret benaa.ld e z.aken rvotrit r)mgegaan. Specifiek richt ,r zich in t-.rv brief op Ce huidge
kredretcrisis. Ik heb van de rnhoud van uw schrijven rr..et
kenrusgenomen.
^andacht
Ik hoop op een r.oor mij gedigend moment de mogelijkheid
te hebben uw boek
nader te bestuderen.
U'uv

Nogmaals dank rk u \roo.r urv vriendelijke gebaar en de goede wensen waarmee u uw
brief besluit. Ik wens u rvederkerig Gods zegen toe.

Met vriendelike groet,
DE, MINISTE,R_PRE,SIDENT,
Minister van Algemene Zaken,

Mr.dr. J.P. Balkenende

Suti\U [5.o*.e-t."L
J. Soaans
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Uw brief van:

Den Haag, 1 1 oktober 2010
Uiting van bezorgheid over de centrale database van paspoortgegevens en de
privacy van burgers
20 r0zr 4 s 49 I 20 10D39 404
8 oktober 2010

Geachte heer/mevrourv,

Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw bovengenoemde brief.
Uw brief is doorgestuurd naar de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties. Deze commissie zal uw brief behandelen in een van haar eerstvolgende vergaderingen.
De griffier van de commissie zal u binnenkort informeren over het besluit dat de commissie naar aanleiding
van uvr brief heeft gencrnerr, Alsu'tr:r,*riefafleefl tsr*ennisneffie nam de TwecdeKamer heeft gestuurd,
dan volstaat de Tweede Kamer met deze ontvangstbevestiging.

Wij wijzen u graag op het volgende. Alle ingekomen stukken, waaronder

de brieven van burgers en

organisaties, worden opgenomen in een voor alle Kamerleden en hun medewerkers toegankelijk
informatiesysteem. Wij gaan ervan uit dat u daar geen bezwaar tegen hebt, omdat u met uw brief de aandacht
van het parlement hebt gevraagd. U mag ervan uitgaan dat de Kamerleden en medewerkers zorgvuldig met
uw brief omgaan. Indien u echter bezwaar hebt tegen opname van uw brief, dan verzoeken wij u om ons dat
per omgaande te laten weten onder vermelding van het bovenstaande kenmerk. Uw brief zal dan uit het
informatiesysteem worden vcwijderd. Dit betekent wel dat de Tweede Kamer uw brief niet verder zal
behandelen.

Brieven van maatschappelijke organisaties en bedrijv*n worden tevens ter inzage gelegd voor de
parlementaire pers. Indien u bezw'aar hebt tegen inzage van uw brief door de parlementaire pers, kunt u onder
vermelding van het bovenstaande kenmerk een email sturen naar de stafdienst Voorlichting,
persvoorlichtine@tweedekamer.n

I

Met vriendelijke grost,

Tweede Kamer der Staten-Generaal
Afdeling Griffie

'l lvee*e }uil
Pqsstbrrs

?5#{}

nt

er rier' $ttrtrel-{;

* u er;lal !

i*{il8

EA l}** }faag

T. {t71}-3l"82218
Deze ontvangstbevestiging is vervaardigd in een geautomatiseerd systeem en is daarom niet ondertekend.
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Uw brief
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Correspondentie

Betreft: uw brief van 22 juni 20l8Wetenschappelijk onderzoek
Placenta complicaties

deze brief.

Geachte heer Spaans,

Hartelijk dank voor uw brief en bijlagen van 22 juni 2018 waarin u aandacht
vraagt voor het placenta-onderzoek in de Verenigde Staten.
Natuurlijk wil ik u graag verder helpen maar u moet weten dat ik in deze situatie
niets voor u kan betekenen. Het ministerie kan alleen een dergelijk onderzoek
stimuleren bij Zon Mw op aanvraag van de beroepsgroep.
Dit is ook aan u meegedeeld in een e-mailbericht verzonden door directie
Voorlichting. Net zoals in het e-mailbericht verwijs ik u voor meer informatie naar
de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG). Dit is de
wetenschappelij ke beroepsveren g n g voor gynaecologen,
i

i

wetenschappers kunnen u alles vertellen over de ontwikkelingen op het gebied
van onderzoek en samenw..rking met Europa en de Verenigde Staten.

Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geinformeerd
Met vriendelijke groet,
de minister van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,
namens deze,

de directeur Curatieve, Zorg,
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richten aan het retouradres
met vermelding van de
datum en het kenmerk van

rs. Marije C. Beens
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