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Toezeggingen aan de Tweede Kamer m.b.t. Schone Lucht 

Akkoord 

 

Aanleiding 

Tijdens het Commissiedebat Leefomgeving van 12 okt jongstleden heeft u de 

Tweede Kamer toegezegd de Tweede Kamer een afschrift te sturen van de brief 

die u aan de gemeenten heeft gestuurd. U verzoekt de gemeente(n) onder meer 

actief voorlichtingsmateriaal te verspreiden onder inwoners met betrekking tot 

particuliere houtstook en effectief te handhaven op overlast. U heeft tevens 

toegezegd om de BES-gemeenten te enthousiasmeren tot deelname aan het 

Schone Lucht Akkoord.   

Geadviseerd besluit 

Graag uw akkoord op bijgevoegde brief aan de Tweede Kamer en het sturen van 

een afschrift van de brief aan de gemeenten met betrekking tot houtstook aan de 

Tweede Kamer.  

Kernpunten 

Tijdens het Commissiedebat Leefomgeving heeft u de Tweede Kamer toegezegd 

een afschrift van genoemde brief aan de gemeenten toe te sturen. U heeft tevens 

aangegeven dat de gemeenten informatie ontvangen over hoe zij tijdens een 

stookalert kunnen gaan handhaven. In de brief aan de gemeenten heeft u de 

gemeenten uitgenodigd om deel te nemen aan een deelnemersbijeenkomst van 

het Schone Lucht Akkoord, waar houtstook een prominente plaats op de agenda 

had. Op deze bijeenkomst zijn de deelnemers (ruim 200) uitgebreid voorgelicht 

over de mogelijkheden om te handhaven bij overlast door houtrook. Daarnaast 

zijn de eerste resultaten van de pilot “stookverbod bij stookalert” toegelicht op de 

bijeenkomst en zijn deze resultaten ook op de website van het Schone Lucht 

Akkoord te vinden. Dit is opgenomen in de brief aan de Tweede Kamer. 

 

In de brief aan de Tweede Kamer gaat u ook in op uw toezegging tijdens het 

Commissiedebat om de BES-gemeenten te enthousiasmeren tot deelname aan 

het Schone Lucht Akkoord. Bij de uitwerking van deze toezegging bleek dat de 

systematiek van het Schone Lucht Akkoord niet is toegesneden op de deelname 

door de BES-gemeenten. Ook de maatregelen en aanpak uit het akkoord sluiten 

niet aan op de situatie en de duurzaamheidsprioriteiten op de eilanden. De 

bronnen die er op de eilanden het meest toe doen zijn opwekking energie met 

fossiele energie, verkeer en zeescheepvaart, inclusief cruiseschepen. Een 

effectieve aanpak van de luchtvervuiling vanuit deze bronnen op de eilanden kan 
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naar verwachting het meest doeltreffend worden vormgegeven als onderdeel van 

klimaatbeleid op de eilanden.  

 

Op 7 oktober j.l. heeft de regering de Internationale Klimaatstrategie uitgebracht 

met daarin ook voorgenomen beleid voor de BES-gemeenten. Hierin staat dat er 

op korte termijn forse stappen worden gezet voor wat betreft de verduurzaming 

van de elektriciteitsproductie op de BES-eilanden. Deelname van de BES-

gemeenten aan het Schone Lucht Akkoord – met alle administratieve lasten van 

dien – voegt hier bij nader inzien weinig aan toe.  

Het kabinet verstrekt meer dan 33 miljoen aan financiële steun voor de 

verduurzaming van de elektriciteitsproductie op Bonaire, Saba en Sint Eustatius. 

Het aandeel duurzame elektriciteit neemt hierdoor binnen enkele jaren toe van 

gemiddeld 30% tot 75-80%. De realisatie daarvan zal leiden tot minder emissies 

van luchtverontreinigende stoffen en biedt ook kansen voor elektrisch rijden, 

emissieloos bouwen en schoon produceren. (Noot: het gebruik van walstroom is 

al onderzocht en blijkt vooralsnog veel te duur).  

 

Deze analyse staat kort verwoord in de brief. De BES-gemeenten ontvangen dus 

geen brief voor deelname aan het Schone Lucht Akkoord, maar het doel van 

schone lucht komt daar desalniettemin wel binnen handbereik.  

Bijlagen 

 

Volgnummer Naam Informatie 

2  Brief aan de Tweede Kamer   

3 - IENW/BSK-

2022/250693  

Brief aan gemeenten over 

beperken overlast houtstook. 

Conform uw toezegging aan de 

TK wordt afschrift brief naar de 

TK gestuurd.  

 

 


