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Motie - Voorstel voor onderzoek naar gemeentelijke (subsidie)regelgeving in het kader van 
houtkachels 

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. onzekerheid over ontwikkelingen in de aardgasprijs ertoe lijken te leiden dat (steeds meer) 

mensen overwegen sneller van het aardgas af te gaan. Het keurmerk Eco-design 2022 sterkt hen 
in de gedachte dat houtstook een duurzaam en betaalbaar alternatief zou zijn; 

2. de hoge gasprijs door de Rijksoverheid (deels) reeds aan de burger wordt gecompenseerd en de 
Rijksoverheid gemeenten financieel tegemoet komt met het oog op ondersteuning aan burgers 
die wegens hoge gasprijzen in financiële nood (dreigen te) raken; 

3. gemeenten allerhande subsidieregelingen creëren waarmee wordt beoogd: 
• enerzijds, terugdringen uitstoot uit houtstook via de schoorstenen, zoals bij open haarden; 
• anderzijds, voortzetten houtstook met Eco-design 2022-kachels, katalysatoren en/of filters; 
daarbij een hogere subsidiëring kan gelden waar het gaat om lagere inkomens, 

 
overwegende dat: 
1. gemeenten een zorgplicht hebben jegens de inwoners, waar het gaat om volksgezondheid. Ook 

bij Eco-design 2022 geldt dat de rook en andere emissies uit houtkachels schadelijk zijn voor de 
gezondheid en een ongezonde leefomgeving creëren voor opgroeiende jeugd, voor ouderen en 
andere kwetsbaren. Dat is inmiddels gemeengoed, het is meer dan evident; 

2. houtverbranding geen duurzaam alternatief is voor aardgas (3x zoveel CO2-uitstoot) en derhalve 
een onverstandige keuze in het kader van de klimaatadaptatie waar wij als mensheid thans voor 
staan. Meer bosbouw, behoud en zorg voor alle groen ter land en zee is voor alle ecosystemen 
cruciaal; 

3. afvalhout uit de meubelindustrie als brandstof voor de houtkachel niet duurzaam is. Het 
afvalhout kan in plaats van verkoop voor de houtkachels gerecycled worden, het kan input zijn 
voor de vervaardiging van nieuwe meubels, woningbouw, kunstwerken en wat dies meer zij dat 
de mens zoal vervaardigen kan. Bossen en alle andere groen zijn extreem cruciaal in de 
klimaatadaptatie, onder meer ter versterking van het ecosysteem waarin wij als mensheid de 
(huidige en toekomstige) grillen van de natuur trachten te overleven, 

 
verzoekt het college: 
1. onderzoek te doen naar: 

1. een gemeentelijke (subsidie)regeling ter bevordering van het terugdringen van het gebruik 
van houtkachels in de gemeente Woerden. Zoals een (inkomensafhankelijke) premie voor 
het inleveren van de ‘oude’ houtkachel (aantoonbaar in bezit hebbend). Doch beslist niet het 
(mede)financieren door de gemeente van de aanschaf van Eco-design 2022-kachels;  

2. een gemeentelijke regeling die specifiek gericht is op (inkomensafhankelijke) financiële 
ondersteuning bij het verwijderen van de houtkachel en/of het dichtmetselen van de 
schoorsteen; 

2. in de bovengenoemde subsidieregelingen oog te hebben voor en rekening te houden met 
minder draagkrachtigen, middels een inkomensafhankelijke regeling indien men om wat voor 
reden dan ook niet over de nodige middelen beschikt; 

3. een regeling op te stellen ter ondersteuning van huishoudens die volledig afhankelijk zijn van 
verwarming door houtstook en voor wie een alternatief financieel moeilijk te realiseren is: 
• het realiseren van voor hen betaalbare alternatieve vormen van woningverwarming; 
• in het ondersteunen van financiële gevolgen van afschaffen van de houtkachel.  
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4. de raad hierover te informeren en bij voorkeur keuzes (scenario’s) voor te leggen; 
5. daarbij de raad inzicht te bieden in de mogelijke financiële kosten (inschatting) daarvan voor de 

gemeente (per scenario); 
6. ten behoeve van de voorbereidingen/vooronderzoek voor de (subsidie)regeling een bedrag van 

€25.000 vrij te maken. Houtrook vormt een bedreiging voor de volksgezondheid en dit kan 
daarom worden gezien als een onvermijdbare uitgave. 

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


