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Motie - Rechtszaken voor houtstook zijn duur, voorkom dat. Maak van Woerden geen Oldenzaal!  
 
De gemeenteraad 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. handhavingsverzoeken op basis van het huidige Bouwbesluit leiden tot kostbare rechtsgangen, die 

uiteindelijk moeilijk standhouden bij de rechter, onder meer vanwege het ontbreken van eenduidige en 
meetbare emissienormen; 

2. objectiveerbare meetnormen en criteria thans ontwikkeld worden door het Rijk (Schone Lucht 
Akkoord) en niet eerder dan vanaf 2025 worden verwerkt naar wet- en regelgeving en derhalve de  
invoering van de eruit voortvloeiende handhavingsmethodiek nog minstens zo’n 3-4 jaar op zich laat 
wachten; 

3. een zorgvuldige en rechtszekerheid biedende APV-wijziging snel kan worden ingevoerd en daarmee 
rechtszaken kan voorkomen in afwachting van een algeheel stookverbod en/of criteria van rijkswege, 
op basis van emissienormen. De gemeente kan middels de APV-wijziging een stookverbod instellen bij 
code rood van de stookwijzer (STAB, 2019, https://www.stookwijzer.nu/); 

 
overwegende dat: 
1. Woerdense gedupeerden van houtstook in de startblokken staan om handhavingsverzoeken in te dienen 

bij gemeente Woerden in het kader van het vigerende Bouwbesluit. Gedupeerden hebben het recht te 
procederen tot de hoogste instanties. In Nederland betekent dit drie trappen, bezwaar, beroep en hoger 
beroep, en dus ook drie keer procedurekosten voor de gemeenten. Gedupeerden kunnen procederen, 
tot aan het Europese Hof. Een Bouwbesluit-houtstook-zaak uit Oldenzaal (die de portefeuillehouder 
aanhaalde in de Politieke Avond van 16 december jl. bij bespreking van het initiatiefvoorstel wijziging 
APV t.b.v. regulering houtstook) is voorgelegd aan het Europese Hof. En hoewel de zaak niet ontvankelijk 
is verklaard, brengt een dergelijke procesgang extra kosten met zich mee voor de gemeente (denk aan 
het opvragen van diverse documenten door de advocaat, te voeren correspondentie etc.); 

2. de raad zijn taak volledig en goed geïnformeerd dient te kunnen uitoefenen en derhalve in het kader van 
het budgetrecht dient te beschikken over een helder inzicht in de kosten die de gemeente maakt voor 
rechtsgangen; 

 
verzoekt het college: 
1. aan het jaarverslag het hoofdstuk ‘rechtszaken’ toe te voegen, zodat inzichtelijk wordt hoe vaak de 

gemeente voor de rechter staat en welke kosten dat met zich meebrengt; 
2. daarin volledig te zijn, door de rechtszaken in rubrieken onder te brengen; ‘houtstook’, ‘bouwen-en 

wonen’, ‘verkeer’, etc. 
3. tevens de uitspraak van de rechtszaken te vermelden alsmede gronden waarop de rechter tot uitspraak 

is gekomen.  
 
En gaat over tot de orde van de dag, 
 
Wilma de Mooij, Woerden&Democratie 

https://www.stookwijzer.nu/
https://www.gofundme.com/f/op-naar-europese-hof-gezonde-houtstookvrije-lucht

