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Motie - Verbeteren leefomgeving in het huidige stookseizoen, met gebruik van communicatieve 
middelen 
 
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. steeds meer inwoners ons benaderen over de overlast die zij ondervinden door het gebruik van open 

haarden en houtkachels; 
2. de Rijksoverheid normen en criteria in ontwikkeling heeft (TNO via Schone Lucht Akkoord) die in het 

kader van milieueisen en/of het Bouwbesluit tot verbetering van de luchtkwaliteit door vermindering 
van houtstook dient te leiden, doch dat deze niet eerder dan na stookseizoen 2025 (op zijn vroegst) 
bruikbaar en handhaafbaar zijn; 

3. vanuit de overheid een Stookwijzer is ontwikkeld (stookwijzer.nu), die een advies geeft voor niet 
gebruiken van de houtstook bij code rood. De Stookwijzer is mede mogelijk gemaakt door gemeente 
Nijmegen, het programma Slimme en Gezonde Stad van het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat en Energieonderzoek Centrum Nederland; 

 
overwegende dat: 
houtstook problematisch is voor de gezondheid en met name groot is in de wijken en steeds meer burgers 
willen dat die houtstook wordt aangepakt: 

- Uitkomst recente poll laat zien dat 61% van de respondenten van mening is dat een houtkachel zorgt 
voor overlast; 
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/879372/lopend-vuur-een-  

- 58% van de respondenten van een poll van AvroTros wil dat houtkachels en open haarden moeten 
worden verboden in de strijd voor gezondere lucht; 
https://radar.avrotros.nl/testpanel/uitslagen/item/58-wil-hout-stoken-verbieden-overheid-is-
terughoudend/  

- Op het meldpunt van WeDo vanaf 12 oktober er uit alle wijken en kernen van Woerden meldingen zijn 
gedaan van houtstookoverlast en er dagelijks nieuwe meldingen binnenkomen.  
https://www.wedopolitiek.nl/meldpunt-last-van-houtkachels-in-de-buurt/  

 
verzoekt het college: 
communicatieve maatregelen te treffen die er, nog dit stookseizoen, toe dienen te leiden dat de overlast 
door houtstook teruggedrongen wordt in de wijken: 

- advertenties te plaatsen in de lokale 
bladen en via de lokale omroep (RPL) 
waarin de gemeente zich uitspreekt 
tegen de overlast van houtstook, 
vanwege de impact ervan op 
gezondheid en de overlast die het 
voor de omgeving kan betekenen; 

- op de website van de gemeente een 
verwijzing op te nemen naar de 
stookwijzer.nu. En Woerden (zo 
mogelijk) aan te melden bij de 
Stookwijzer.  
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Toelichting 
Wij gaan ervan uit dat steeds meer van onze inwoners zich ervan bewust zijn dat het stoken van een open 
haard of een houtkachel tot overlast van de buren kan leiden. Er zijn ook nog steeds inwoners die zich 
hiervan onvoldoende bewust zijn en niet goed weten waar zij kunnen terugvinden of de omstandigheden in 
de buitenlucht tot meer of minder overlast zorgen. Vooral voor de laatste groep inwoners kan een 
informatiecampagne tot een bewuster stookgedrag leiden. 
 


