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Schone Lucht Akkoord

Marjolein van Zuilekom en Sarina Riemens - Ministerie van IenW



Doelen van vandaag

1. Wat houdt het SLA in? 
2. Wat is nodig voor deelname? 
3. Vragen? 



1.
Wat houdt het SLA 

in? 

Marjolein van Zuilekom - Ministerie van IenW



Gezondheidseffecten in beeld 



Totstandkoming SLA

Op 13 januari 2020 tekenden 46 partijen het 
Schone Lucht Akkoord. Inmiddels staat de teller 
op 91 



Doelen Schone Lucht Akkoord 

50% gezondheidswinst van Nederlandse 
bronnen in 2030 t.o.v. 2016 + inzet op 
internationaal (bron)beleid

Streven naar permanente verbetering van de 
luchtkwaliteit om gezondheidswinst te 
realiseren. Streven om in 2030 te voldoen aan 
de WHO-advieswaarden. 

Resultaat: 
 Gemiddeld 4 maanden 

levensduurverlening
 4.000 – 5.000 minder sterftegevallen, 

minder gezondheidsklachten
 €3 – 7 miljard maatschappelijke baten



Resultaten 1 jaar Schone Lucht Akkoord

 Uitvoeringsagenda 
 Stuurgroep en themagroepen aan de slag
 Pilots gestart
 (meeste) gemeenten en provincies hebben 

uitvoeringsplannen opgesteld
 Subsidieregeling voor gemeenten en provincies 
 Consultatie en jongerenpanel
 1e jaarcongres, kennisbijeenkomsten



Hoe is het SLA opgebouwd?

Het SLA is opgebouwd uit 

36 vaste maatregelen - Verplicht in te voeren door alle deelnemers

Aanvullende maatregelen - Optioneel en eigen invulling

De maatregelen zijn onderverdeeld in 8 thema’s. Deze thema’s hebben allen een 

thematrekker en een pilot dan wel kerngroep die ondersteuning biedt en 

deelnemers stimuleert om maatregelen in te voeren door verstrekken van 

informatie. 

De 8 thema’s van het SLA zijn:

i. Mobiliteit

ii. Mobiele werktuigen

iii. Woningen en Houtstook

iv. Industrie

v. Landbouw

vi. Binnenvaart

vii. Participatie 

viii. Algemene bepalingen



2.
Maatregelen 

Houtstook (SLA)

Sarina Riemens- Ministerie van IenW



Houtstook in het Schone Lucht Akkoord

In het kort: 
- Maatregelen in het Schone Lucht Akkoord zijn gericht 

op particuliere binnenstook (open haarden, 
houtkachels, pelletkachels, ...) 

- Ongeveer 9% van de gezondheidsschade door 
luchtvervuiling ontstaat door houtrook uit Nederland.

- Maatregelen voor houtstook op drie sporen: 
- Voorlichting en informatie
- Regelgeving uitstoot
- Handhaving houtrook

Meer informatie:
- Akkoordtekst Schone Lucht Akkoord  
- Uitvoeringsagenda Schone Lucht Akkoord 2021 -2023 



Overzicht maatregelen houtstook (SLA)

Maatregel Beschrijving maatregel Spoor Rijksoverheid en/of decentraal Status/toelichting

Maatregel 1 Ontwikkelen en 
beschikbaar stellen van 
voorlichtingsmateriaal

Voorlichting
en informatie

Rijksoverheid (stelt 
voorlichtingsmateriaal 
beschikbaar)

Decentraal

Gemeenten en provincies zetten actief in op de inzet van voorlichting 
over houtstook via hun eigen communicatiekanalen op basis van het 
landelijk ontwikkelde materiaal, onder andere door op hun website 
en social media aandacht te geven aan de gezondheidsimpact van 
houtstook. Partijen kunnen hierbij gebruik maken van materiaal wat 
beschikbaar wordt gesteld door het Rijk.

Maatregel 2 Voorlichting meenemen 
bij energietransitie en 
aardgasvrije wijken

Voorlichting 
en informatie

Decentraal Partijen besteden in de communicatie aan bewoners rondom de 
energietransitie en gasloze wijken aandacht aan de
gezondheidseffecten van houtrook.

Maatregel 3 Afschaffing ISDE-subsidie 
pelletkachels

Regelgeving 
uitstoot

Rijksoverheid Per 1 januari 2020 is de ISDE subsidie voor pelletkachels stopgezet. 

Maatregel 4 Ecodesign-richtlijn eerder 
invoeren

Regelgeving 
uitstoot

Rijksoverheid Per 1 januari 2022 treedt de Europese Ecodesign-richtiljn in werking 
(strengere emissie-eisen voor houtkachels). 

Maatregel 5 Ecodesign-richtlijn verder 
aanscherpen

Regelgeving 
uitstoot

Rijksoverheid In Benelux verband zet de Rijksoverheid zich, in overleg met de 
sector in voor verdere aanscherping op termijn van de Ecodesign-
eisen voor nieuwe (particuliere) hout-en pelletkachels. 

Maatregel 6 Actulisatie toolkit overlast Handhaving
houtrook

Rijksoverheid samen met 
decentraal

De Rijksoverheid actualiseert in samenwerking met geïnteresseerde 
gemeenten de toolkit Overlast van houtstook. Bij een positief 
resultaat kunnen gemeenten deze methode toepassen bij de 
handhaving bij overlast als gevolg van (onjuiste) toepassing van 
houtstook.



Overzicht maatregelen houtstook (SLA)

Maatregel Beschrijving maatregel Spoor Rijksoverheid en/of decentraal Status/toelichting

Maatregel 7 Meetmethode en 
gezondheidsimpact

Handhaving
houtrook

Rijksoverheid samen met 
decentraal

Samenwerking Houtrookonderzoek in 2021. Dit onderzoek gaat over 
de relatie tussen blootstelling aan houtrook en gezondheidsklachten 
en specifieke meetapparatuur.  
Bij een succesvol ontwikkelde meetmethode door de Rijksoverheid 
voor het vaststellen van de lokale gezondheidsimpact van houtrook, 
kunnen gemeenten deze meetmethode toepassen bij de handhaving 
van overlast als gevolg van (onjuiste) toepassing van houtstook.

Maatregel 8 Stookalert Voorlichting
en informatie

Rijksoverheid samen met 
decentraal

Vanaf 1 november 2019 voert de Rijksoverheid een landelijke stookalert in 
op dagen met ongunstig weer. Deelnemende provincies en gemeenten 
geven actief via hun eigen kanalen aan als er sprake is van een stookalert.

Maatregel 9 Doorsturen klachten 
vanuit Stookwijzer naar 
gemeenten

Handhaving 
houtrook

Rijksoverheid De Rijksoverheid zorgt ervoor dat klachten die via de landelijke 
website www.stookwijzer.nu binnenkomen worden doorgestuurd 
naar gemeenten. Dit geeft gemeenten inzicht in de omvang en mate 
van de lokale hinder.

Maatregel 10 Acteren door gemeenten 
bij herhaalde overlast

Handhaving 
houtrook

Decentraal Deelnemende gemeenten acteren daarop als sprake is van herhaalde 
overlast op een bepaalde locatie.

Maatregel 11 Onderzoek naar 
aanvullende maatregelen

Regelgeving
uitstoot

Rijksoverheid De Rijksoverheid onderzoekt de mogelijkheid en effecten van
aanvullende maatregelen om overlast door onjuist stoken tegen te 
gaan

Maatregel 12 Pilot houtrook Pilot Rijksoverheid samen met 
decentraal

Bij positieve uitkomsten van de pilot houtrook verkennen gemeenten 
de mogelijkheden om elementen hieruit toe te passen.

http://www.stookwijzer.nu/


Doorkijk houtstook in 2021 

- Verkenning gestart met een aantal SLA gemeenten voor pilot Stookverbod tijdens een Stookalert 
- Verwachte start stookseizoen 2021 – 2022. 

- Dit jaar verkenning naar aanvullende maatregelen houtstook
- De resultaten worden eind 2021 verwacht.

- Samenwerking Houtrookonderzoek in 2021 (RIVM, GGD Amsterdam, IRAS, TNO)
- De resultaten worden eind 2021 verwacht.

- Actualisatie toolkit Routewijzer Handhaving
- De toolkit is onderdeel van het voorlichtingsmateriaal en is voor alle gemeenten in Nederland beschikbaar (SLA 

deelnemer of niet). 
- Binnen de themagroep Houtstook van het SLA, gaat een werkgroep in 2021 aan de slag met de actualisering van het 

stappenplan in de toolkit. 

- Jaarlijkse actualisatie van het voorlichtingsmateriaal
- Voorlichtingsmateriaal stookseizoen 2021 – 2022 is in het najaar beschikbaar voor alle gemeenten                                

(SLA deelnemer of niet).
- Voorlichtingsmateriaal kan naar eigen inzicht en behoefte gebruikt worden. 



Kortom... 

- De vaste maatregelen van het SLA voor houtstook bieden deelnemende partijen de mogelijkheid en de 
ruimte om de uitvoering ervan naar eigen inzicht/politiek draagvlak in te vullen. 

- Veel informatie van de vaste maatregelen voor houtstook is ook voor niet SLA – deelnemers beschikbaar 
(voorlichtingsmateriaal, stappenplan, Stookalert, Stookwijzer, etc.).

- Binnen het Schone Lucht Akkoord is er een actieve themagroep Houtstook waar kennis en ervaringen tussen 
deelnemende gemeenten, Provincies en hun GGD’s en Omgevingsdiensten worden uitgewisseld. Ook het 
RIVM, RWS en het ministerie van IenW zijn hierbij aangesloten.

- Naast de themagroep is er een pilotgroep voor het onderdeel Houtstook. De gemeenten Utrecht, Nijmegen 
en Helmond verkennen in de pilot een aantal maatregelen (subsidie voor filters, voorlichting/bemiddeling, 
bestemmingsplan voor houtstookvrije/arme wijk). De uitkomsten van deze pilot worden gedeeld onder de 
andere deelnemers van het SLA. Daarnaast wordt een tweede pilot verkend met deelnemende gemeenten 
voor een stookverbod tijdens een Stookalert. 

Mooie kans om aan lokale initiatieven toe te voegen!



Schone Lucht Akkoord https://www.schoneluchtakkoord.nl/default.aspx

Uitvoeringsagenda Schone Lucht Akkoord
Brief Uitvoeringsangenda
Plan van Aanpak pilot houtstookarme/houtstookvrije wijken

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/03/26/ui
tvoeringsagenda-schone-lucht-akkoord-en-reactie-op-enkele-moties-en-
toezeggingen-op-het-terrein-van-luchtkwaliteit

Samenwerking houtrookonderzoek https://www.rivm.nl/houtrook/samenwerking-houtrookonderzoek

Emissiecijfers over 2019 
(condenseerbaar fijnstof uit houtkachels)

https://www.rivm.nl/nieuws/definitieve-emissiecijfers-over-2019-bekend
http://www.emissieregistratie.nl/erpubliek/erpub/condensable.aspx

Voorlichtingsmateriaal houtstook https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-
water/lucht/luchtkwaliteit/functies/hinder-gezondheidseffecten-
houtkachels/voorlichtingsmateriaal-houtstook/

Technische bouwregels voor houtkachels https://iplo.nl/thema/lucht/regels-houtstook-vanuit-
woningen/technische-bouwregels-houtkachels/

Regels voor houtstook vanuit woningen https://iplo.nl/thema/lucht/regels-houtstook-vanuit-woningen/

VNG Staalkaart ‘bestaande woonwijk’ https://vng.nl/publicaties/staalkaart-bestaande-woonwijk

Stookwijzer https://www.stookwijzer.nu/

Stookalert https://www.rivm.nl/stookalert

Helpdesk IPLO https://iplo.nl/contact/

Handige informatie

https://www.schoneluchtakkoord.nl/default.aspx
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/03/26/uitvoeringsagenda-schone-lucht-akkoord-en-reactie-op-enkele-moties-en-toezeggingen-op-het-terrein-van-luchtkwaliteit
https://www.rivm.nl/houtrook/samenwerking-houtrookonderzoek
https://www.rivm.nl/nieuws/definitieve-emissiecijfers-over-2019-bekend
http://www.emissieregistratie.nl/erpubliek/erpub/condensable.aspx
https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/lucht/luchtkwaliteit/functies/hinder-gezondheidseffecten-houtkachels/voorlichtingsmateriaal-houtstook/
https://iplo.nl/thema/lucht/regels-houtstook-vanuit-woningen/technische-bouwregels-houtkachels/
https://iplo.nl/thema/lucht/regels-houtstook-vanuit-woningen/
https://vng.nl/publicaties/staalkaart-bestaande-woonwijk
https://www.stookwijzer.nu/
https://www.rivm.nl/stookalert
https://iplo.nl/contact/


3.
Wat is nodig voor 

deelname?

Marjolein van Zuilekom - Ministerie van IenW



Voordelen van SLA deelname

- Samen werken aan Schone Lucht (luchtkwaliteit houdt zich niet aan 
grenzen)

- Kennisuitwisseling, best practices en innovatieve pilots 
- Deelname toont inzet voor gezondheid inwoners
- Aanspraak maken op cofinanciering via de SPUK



Wat wordt van elke SLA-deelnemer verwacht? 

Verplicht
• Onderschrijven ambitie
• Implementatie vaste maatregelen
• Decentraal uitvoeringsplan inleveren (elk voorjaar herijken) 
• Bijdrage leveren aan monitoring (elke twee jaar) 

Vrijwillig
• Stakeholdersbijeenkomsten (ongeveer 3/4x per jaar)
• Deelnemen aan themagroep en/of pilots
• Indienen voorstellen voor SPUK 



Hoe wordt je ondertekenaar?

• Brief sturen aan schoneluchtakkoord@minienw.nl
• Deze is ondertekend door de verantwoordelijk wethouder/gedeputeerde en is 

gericht aan de Stuurgroep SLA
• Zodra de mail is ontvangen is de gemeente/provincie al toegetreden 
• Twee keer per jaar staan nieuwe deelnemers in de Staatscourant en gepubliceerd 

op website en kaart 

mailto:schoneluchtakkoord@minienw.nl


VRAGEN?

schoneluchtakkoord@minienw.nl



BEDANKT VOOR  
UW AANDACHT!


