
 
 
Motie - Onderzoek naar stookvenster houtstook in APV 
 
De raad van Woerden, in vergadering bijeen op 23 december 2021, gehoord de beraadslaging over het 
initiatiefvoorstel ‘Wijziging APV t.b.v. regulering houtstook’, 
 
constaterende dat: 
1. de gemeente regels voor houtstook kan opnemen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)1, 

maar waar het gaat om handhaving van (het ervaren van) geuroverlast dit bij het Bouwbesluit ligt, want 
Nationaal (of Europees recht) gaat voor de APV2; 

2. de Omgevingswet vanaf 1 juli 2022 gemeenten mogelijkheden biedt voor het reguleren van het gebruik 
van houtstook in de omgevingsplannen, waaronder middels stookperioden, 

 
overwegende dat: 
1. de raad en het college houtstook erkennen als een gezondheidsprobleem waar (met name in de 

bebouwde kom) regulering voor nodig is. Zo is ook gebleken tijdens de Politieke Avond van 16 
december jl. over het wijzigingsvoorstel APV ten behoeve van regulering houtstook; 

2. er in de raad en bij het college nog onduidelijkheden leven en er onzekerheden zijn ten aanzien van de 
zorgvuldigheid en rechtszekerheid, waar het gaat om de mogelijkheid voor regulering in de APV door  
het stellen van een stookvenster waarbuiten niet mag worden gestookt, 

 
verzoekt het college: 
1. te onderzoeken of overlast van houtstook in Woerden kan worden gereguleerd door het instellen van 

een stookvenster: 

• op welke wijze de APV gewijzigd of aangevuld kan worden; 

• hierin mee te nemen of de wijziging uitvoerbaar, handhaafbaar is en standhoudt bij de rechter; 

• of er capaciteit is voor toezicht en handhaving en/of welke capaciteit en middelen hiervoor extra 
benodigd zijn; 

• voor deze opdracht eenmalig 25.000 euro beschikbaar te stellen uit de algemene reserve. 
2. bij een uitvoerbare wijziging ten behoeve van een stookvenster een invoeringsplan te maken: 

• hierin alle randvoorwaarden mee te nemen, capaciteit en inzet toezicht en handhaving, 
voorlichting, invoering en communicatie;  

• voor het uitvoeringsplan met een dekkingsvoorstel te komen. 
 
En gaat over tot de orde van de dag, 
 
Wilma de Mooij, Woerden&Democratie 

 
1 https://www.schoneluchtakkoord.nl/actueel/nieuws-schone-lucht-akkoord/houtstook/aanpak-
houtrookoverlast-omgevingswet/  
2 https://iplo.nl/thema/lucht/regels-houtstook-vanuit-woningen/#h873e1a35-ab2a-6dff-80e0-
535329e0a1c7  
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