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Raadsfractie Lokaal Belang
De heer J.W. van den Born
 
  

Geachte heer Van den Born,

In uw brief van 29 maart 2021 stelt u ons op grond van artikel 42 van de 
Organisatieverordening van de gemeenteraad vragen over houtstook en het artikel in De 
Stadsbron over fijnstofproblemen in onze gemeente.

Het College vindt de gezondheid van haar bewoners een belangrijk onderwerp. Die 
gezondheid kan worden aangetast door luchtverontreiniging. De luchtkwaliteit in de 
gemeente heeft reeds lang de  aandacht. Mede daarom worden in de gemeente 
Barneveld, in tegenstelling tot het verleden, nergens meer de luchtkwaliteitsnormen uit 
de Wet milieubeheer overschreden. De ambities reiken echter verder en daarom hebben 
we ons aangesloten bij het Schone lucht akkoord (Sla). Dat akkoord streeft naar een 
verbetering van de luchtkwaliteit die 50% gezondheidswinst oplevert in 2030 ten opzichte 
van 2016. Dat gebeurt onder andere door te streven naar de advieswaarden voor 
luchtkwaliteit van de WHO. Deze zijn aanmerkelijk lager dan de thans geldende 
wettelijke normen. Het Sla richt zich op de reductie van de uitstoot van het verkeer, de 
industrie, mobiele werktuigen, scheepvaart en binnenhavens, landbouw en huishoudens 
(houtstook). De partners van het Sla onderzoeken de mogelijkheden om de uitstoot van 
de diverse bronnen te verminderen, dat geldt ook voor de emissies van houtstook en die 
van de landbouw. 

Graag gaan wij in op de door u gestelde vragen.

Vraag 1
Kan het college op korte termijn een RIVM stookalert toevoegen aan de gemeentelijke 
afvalwijzer app? Op deze manier kunnen onze inwoners snel op de hoogte gebracht 
worden als er aanleiding is om geen hout te stoken.

Antwoord:
De afvalwijzer is een app die de gemeente gebruikt om de inwoners te informeren over 
de afvalinzameling. De app is niet van de gemeente, maar wordt geleverd door een 
commerciële partij. Het toevoegen van het stookalert of de stookwijzer aan de 
afvalwijzer, een suggestie gedaan in de commissievergadering van 21 januari, vinden 
wij een interessante gedachte. Naar aanleiding van deze commissievergadering is er 
overleg geweest met de leverancier van de app over de mogelijkheden het stookalert 
aan de afvalwijzer toe te voegen. De leverancier heeft toegezegd dit te onderzoeken en 
na te gaan of er bij meer gemeenten, die de afvalwijzer gebruiken, belangstelling voor 
is. De leverancier heeft ons verzoek nog in beraad.

Vraag 2
Bent u bereid om naast deze app uit te zoeken of er nog meer mogelijkheden zijn buiten 
de afvalwijzer om zg. stookwaarschuwingen naar buiten te brengen indien 
meteorologische omstandigheden daartoe aanleiding geven?



Blad 2 

Antwoord:
Er zijn verschillende manieren waarop mensen worden geïnformeerd over geldende 
stookwaarschuwingen. De app stookwijzer, die kan worden geïnstalleerd op elke 
mobiele telefoon, geeft per locatie aan of er kan worden gestookt of dat de houtkachel 
beter uit kan blijven. Ook geeft deze app aanwijzingen voor hoe goed te stoken. Het 
RIVM geeft het stookalert uit, dat stoken per provincie afraadt bij bepaalde 
weersomstandigheden. In de communicatie van de gemeente over houtrookoverlast 
wordt hierop gewezen. Om deze communicatie te verbeteren zijn wij ook in overleg met 
partijen uit de kachelbranche en mensen die zich gemeld hebben dat zij overlast ervaren 
van houtstook,

Vraag 3
a. Heeft het college kennis genomen van het artikel in De Stadsbron?

Antwoord:
Ja.

b. Is het college het met Lokaal Belang eens dat de informatie in dit artikel aanleiding 
geeft om op zeer korte termijn een open en brede discussie aangaande 
fijnstofproblematiek met elkaar te voeren om een begin te maken met oplossingen die 
moeten leiden tot schonere en gezondere lucht in de gemeente Barneveld?

Antwoord:
Nee, want dat begin is in 2016 reeds gemaakt en daar is en wordt sindsdien hard aan 
gewerkt door de gemeente Barneveld, samen met de regiogemeenten en de 
pluimveehouderij.  En ook met de andere landbouwsectoren wordt gewerkt een reductie 
van de fijnstofemissies. Verder wijzen wij erop dat de veehouderij niet de enige bron van 
fijnstof is. Ook het wegverkeer en houtstook zijn belangrijk bronnen en ook die hebben 
vanuit het Schone lucht akkoord de aandacht.

Vraag 4
Wat is het beleid van uw college met betrekking tot het vergunningenbeleid voor nieuwe 
(mega)stallen in onze gemeente in combinatie met de fijnstofproblematiek?

Antwoord:
Dit beleid is vastgelegd in het collegebesluit van 17 januari 20171 als onderdeel van de 
gezamenlijke aanpak onder het Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij en dit 
wordt sindsdien ononderbroken volledig uitgevoerd. Dit beleid ziet nadrukkelijk ook op 
het treffen van extra maatregelen in bestaande stallen.

Dit geldt voor alle stallen, ongeacht of ze wel of niet als ‘megastal’ zijn aan te merken. 
Daarbij merken wij op dat de term ‘megastal’ arbitrair is, maar dat op grond van de 
gangbare definitie van megastallen2, er in onze gemeente maar een beperkt aantal 
dergelijke stallen aanwezig is. Het is daarnaast goed ter nuancering op te merken dat 
het bij grotere stallen juridisch eenvoudiger is om extra emissiereductie af te spreken en 
dat reducerende technieken in grotere stallen ook sneller financieel haalbaar zijn.

Vraag 5
Wat is het beleid van uw college met betrekking tot bestaande megastallen en de 
fijnstofproblematiek?

1 Gemeente Barneveld - Gemeenteraad - 1 februari 2017 (ibabsonline.eu) Ingekomen 
stuk B-3.20
2 https://nl.wikipedia.org/wiki/Megastal

https://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=barneveld&agendaid=faf65c46-b868-4e28-89c3-82f2403b3eba&FoundIDs=&year=2017
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Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 4.

Vraag 6
Kunt u ons op de hoogte houden of en hoe er momenteel geïnvesteerd wordt om de 
fijnstofemissies tot aanvaardbare niveaus terug te brengen? Graag een toelichting.

Antwoord:
Vrijwel iedere (pluim)veehouder investeert op grond van ons interimbeleid (zie ook het 
antwoord op vraag 4) in emissiereducerende maatregelen, zodra hij een aanvraag 
indient voor een wijziging van zijn vergunning. Daarnaast investeren wij, samen met 
andere overheden, in de voorzetting van het testen van nieuwe reductietechnieken in 
het kader van het onderdeel Emissiereductie in het zogeheten Spoor 1 
(“Landbouwbouwtransitie”) van de Regio Deal Foodvalley.
De actuele stand van zaken daarover vindt u op: www.boeraanhetroer.nl

Bovendien gaan we investeren in een pilot Landbouw onder het Schone Lucht Akkoord. 
Een belangrijk deel van deze pilot gaat over het onderzoeken en stimuleren van de 
reductie van fijnstof uit de veehouderij. Daarnaast investeren wij, samen met andere 
overheden, in de voorzetting van het testen van nieuwe reductietechnieken in het kader 
van het onderdeel Emissiereductie in het zogeheten Spoor 1 (“Landbouwbouwtransitie”) 
van de Regio Deal Foodvalley. Daarbij wordt de inzet verbreed naar andere diersoorten 
(zoals kalveren) en andere emissies.

Vraag 7
In uw coalitieakkoord schrijft uw college bij het onderwerp Milieu en Ruimtelijke Ordening 
dat u de in gang gezette regionale aanpak luchtkwaliteit voortzet. Kunt u aangeven hoe 
u dit de afgelopen drie jaar vorm heeft gegeven?

Antwoord:
Een goede samenvatting van de resultaten is te vinden in het rapport dat in september 
2020 is gepresenteerd over de resultaten van de afgelopen jaren. Dit rapport is te 
downloaden via deze link: Op 24 september 2020 is het eindrapport van de 
projectperiode Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij in de regio Foodvalley 
gepresenteerd (poultryexpertisecentre.com).

Wij wijzen ook graag op dit artikel: 56.000 kilo fijnstofreductie door afspraken in regio 
Barneveld’ | Barneveldse Krant | Nieuws uit de regio Barneveld.

Vraag 8
Bent u het met ons eens dat de nieuwste cijfers aanleiding geven om het huidige beleid 
aangaande de fijnstofproblematiek nieuwe impulsen te geven en te versnellen omdat het 
helaas niet goed gaat met de luchtkwaliteit in onze gemeente?

Antwoord:
Nee. De cijfers zijn juist een bevestiging dat we op de goede 
weg zijn, dat het de goede kant op gaat. 

In de eerste plaats omdat uit de laatste Monitoringsrapportage 
van het RIVM blijkt dat er geen overschrijdingen meer zijn van 
de geldende wettelijke grenswaarden. Zie hiernaast figuur 3.1 
uit deze rapportage. Daarbij opgemerkt dat de overschrijding 
op 1 punt in de gemeente Ede inmiddels ook niet meer 
aanwezig is.
Monitoringsrapportage NSL 2020 | Rapport | Rijksoverheid.nl

http://www.boeraanhetroer.nl/
https://www.poultryexpertisecentre.com/nieuws/2020/24-09-20-eindrapport-gezonde-leefomgeving-veehouderij-gepresenteerd
https://www.poultryexpertisecentre.com/nieuws/2020/24-09-20-eindrapport-gezonde-leefomgeving-veehouderij-gepresenteerd
https://www.poultryexpertisecentre.com/nieuws/2020/24-09-20-eindrapport-gezonde-leefomgeving-veehouderij-gepresenteerd
https://www.barneveldsekrant.nl/lokaal/natuur-en-milieu/365402/-56-000-kilo-fijnstofreductie-door-afspraken-in-regio-barneveld-
https://www.barneveldsekrant.nl/lokaal/natuur-en-milieu/365402/-56-000-kilo-fijnstofreductie-door-afspraken-in-regio-barneveld-
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/12/21/monitoringsrapportage-nsl-2020
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In de tweede plaats omdat de hoeveelheid fijnstof al jarenlang daalt. Dit blijkt uit de 
onderstaande kaartbeelden van de afgelopen jaren. 

Dit neemt niet weg dat wij voortdurend alert zijn op nieuwe ontwikkelingen. Samen met 
onze mede-overheden en de sector werken we aan een verdere verbetering van de 
luchtkwaliteit. Wij voldoen intussen overal aan de luchtkwaliteitsnormen uit de Wet 
milieubeheer, wij vinden dat het beter is om te streven naar de advieswaarden van de 
WHO. Die liggen aanzienlijk lager dan de geldende wettelijke normen. Daarom gaan wij 
onverminderd door met ons huidige beleid: het Interimbeleid blijft onverkort toegepast en 
met de Regio Deal Foodvalley zetten we volop in op het beschikbaar krijgen van extra 
reductietechnieken. Bovendien hebben wij daarom het landelijke Schone Lucht Akkoord 
mede ondertekend en bereiden wij in dat kader een Pilot Landbouw voor. 

Vraag 9
Indien vraag 8 met ‘ja’ wordt beantwoord; Bent u bereid en zo ja wanneer, om met een 
plan van aanpak te komen aangaande de fijnstofproblematiek met als doel een 
aanvaardbare (gezonde) luchtkwaliteit? Graag een toelichting.

Antwoord:
Nee, zoals in het antwoord op vraag 8 is beschreven, wordt er ook vanuit onze gemeente 
en de regio hard gewerkt aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. De cijfers tonen 
duidelijk aan dat dat goede resultaten oplevert. 

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

W. Wieringa J.J. Luteijn
secretaris burgemeester


