
Van: ombudsman@vrt.be
Aan: info@burgerplatform.gent
Onderwerp: VRT- Een lage-emissiezone beschermt vooral de gezondheid van stadsbewoners
Datum: donderdag 27 februari 2020 14:39:28

Beste mijnheer Gielen

De nieuwsombudsman dankt u voor uw mail. hij heeft dit overgemaakt aan de redactie.

In een opiniestuk heeft de redactie geen aandeel. Het is niet omdat VRT NWS een opinie publiceert dat de redactie het eens hoeft te zijn met
de inhoud ervan. In principe kan iedereen een opinie hebben en als de eindredacteur ze goedkeurt - kan ze eventueel worden gepubliceerd.
 
Over de inhoud van de mail -de link tussen fijnstof, houtverbranding, LEZ en vroegtijdige overlijdens- kan de redactie u het volgende zeggen: 

Wij hebben daarover al verschillende artikels gepubliceerd. Sommige dingen die het Burgerplatform benadrukt, hebben we al geschreven. Bijvoorbeeld dat
auto's niet de belangrijkste bron zijn van fijnstof.
Zie: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/11/20/wat-doet-luchtverontreiniging-met-ons-lichaam-/ 
Daar staat onder andere: " Veertig procent van al het fijnstof in Vlaanderen is afkomstig van het verbranden van hout, ook al omdat mensen van alles in hun
houtkachels verbranden dat daar niet voor geschikt is. De landbouw komt op de tweede plaats als bron van fijnstof, vooral door ammoniakverbindingen, het
transport komt op de derde plaats. Daar moet wel bij opgemerkt worden dat het roet uit diesels een van de meest schadelijke vormen is van fijnstof, maar ook
in de uitstoot van houtkachels zit roet, vooral bij een onvolledige verbranding."
 
Uw vraag is aan de VMM is om ook VRT NWS desgevallend een overzicht te bezorgen van het aandeel van de verschillende bronnen van
vervuiling in Vlaanderen, met vermelding van het aantal vroegtijdige overlijdens die aan de respectievelijke bron mag toegeschreven
worden. Indien de redactie bruikbaar cijfermateriaal ontvangt, zal ze die zeker grondig bekijken met het oog op eventuele publicatie. 

Met vriendelijke groeten,
Pieter-Jan Lens, Medewerker Tim Pauwels, VRT Nieuwsombudsman
Wie is de ombudsman en wat doet hij precies ? U vindt er meer over onder deze link.

 

ref:_00D0YqTNP._5001n1LUuVI:ref

-- Disclaimer -- 
Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie 
Auguste Reyerslaan 52 
1043 Brussel 

nv van publiek recht 
BTW BE 0244.142.664 
RPR Brussel 
VRT Gebruikersvoorwaarden <http://www.vrt.be/gebruiksvoorwaarden>

mailto:ombudsman@vrt.be
mailto:info@burgerplatform.gent
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/11/20/wat-doet-luchtverontreiniging-met-ons-lichaam-/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/experten/nieuwsombudsman/
http://www.vrt.be/gebruiksvoorwaarden

