Griffie: Wilt u dit doorsturen? B.v.d.
Geachte raadslid, milieu ambtenaren en het college van B&W,
Wist u dat er over heel Nederland sloophout wordt verbrand in open haarden, allesbranders,
vuurkorven of tuinkachels? Volgens de GGD Groningen muteert Chroom VI naar Chroom 3 als je
geïmpregneerd hout verbrand (zie bijlage, persbericht dat wij hadden in de Consumenten
Gezondheidgids). Maar is dat wel zo?
Wij hebben navraag gedaan bij een milieudeskundige ons dit laat weten:
Attached een aantal artikelen.
In Hingston staat op p 62 een referentie naar een studie van Nyren & Nilsson 1993 waaruit naar
voren komt dat tot 20% van Cr in CCA-behandeld hout C6+ is. Daarin ook info over uitloging.
Townsend (CCA5)geeft aanvullende info over CCA uitloging uit tuinhout naar de bodem. Nico e.a.
(CCA4) over huidcontact met hout. Swietlik e.a. (CCA6) laat zien dat bij verbranding hout met
Cr3+ omzetting van
Cr3+ in Cr6+ plaatsvindt.
www.maassluis.nu/nieuws/houtrook-grote-kans-op-kanker-door-chroom-6/
Op Marktplaats ziet u dat 'gratis brandhout' wordt aangeboden. Vaak gaat het hier om behandeld
hout. Bedrijven moeten betalen voor het afvoeren van chemisch bewerkt hout. Het is voor hun
aantrekkelijk dat hout gratis weg te geven aan bijvoorbeeld hun werknemers. Er is geen enkele
controle op wat mensen verbranden in hun houtkachel.
Zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=u_ifjBIG1g8 Hierin ziet u de belangen van de
overheid parallel lopen en is er sprake van collusie.
De lokale gemeenten gaan uit wat het RIVM zegt. Alsmede de GGD. Maar is deze informatie wel
onafhankelijk? Is het RIVM monopolist in de informatie verschaffing aan de Nederlandse overheid?
Wie regeert ons land, is dat de politiek, het ministerie van Milieu & Infrastructuur of Milieudefensie?
Het Basisdocument Arseen van het RIVM geeft aan dat 20 tot 80% van het arseen vrijkomt in de
lucht. Het bewuste document is (niet) meer online te vinden.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bestrijdingsmiddelen/vraag-en-antwoord/mag-ikgeimpregneerd-hout-gebruiken
Geïmpregneerd hout nooit verbranden
Gooi geïmpregneerd hout nooit zelf op een vuurtje of in de open haard.
Er komen dan ongezonde en milieuvervuilende stoffen vrij.
De rijksoverheid geeft aan dat er ongezonde stoffen vrijkomen.
Het is niet ‘ongezond’ (hiermee verkleint de Rijksoverheid de ernstige
graad) maar buitengewoon slecht, namelijk levensbedreigend.
Zie ook http://sdnl.nl/tv.html
Zagen in geïmpregneerd hout: Hierbij werden grote concentraties Chroom VI gemeten. Helaas
krijgen we dit rapport niet onder ogen.
Klokkenluiders: U kunt zich wenden tot het Meldpunt Rookoverlast. Wij gaan respectvol om met uw
gegevens.
Hoe wilt u voorkomen dat er niet meer gestookt wordt op geïmpregneerd hout? Voorlichting?
Roken op de werkplek: Dat werd pas opgelost toen er een rookverbod kwam op de werkplek. De
GGD geeft aan dat ze niet voor elke houtkachel kunnen gaan liggen. Wij willen u vragen om het
artikel van Maassluis door te gaan lezen.
Hoogachtend,

Werkgroep Rookoverlast

