
  

 

Motie vreemd - Verminderen van overlast en gezondheidsrisico’s door fijnstof uit houtrook door 
houtkachels en open haarden 
 
Fijnstof kan problemen veroorzaken aan je longen, luchtwegen en hart en bloedvaten. Bij kinderen 
kan fijnstof de groei van de longen negatief beïnvloeden. Bij houtstook komen ook heel kleine 
stofdeeltjes vrij (ultrafijnstof). Deze ultrafijne deeltjes worden nauwelijks door je neus en luchtpijp 
gefilterd en komen zo diep in je longen terecht. Mensen die al longproblemen hebben of astmatisch 
zijn, hebben hier direct last van.1  

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 24 juni 2021, 

constaterende dat: 

1. 23% van het fijnstof in de lucht afkomstig is van de houtrook door open haarden en 
houtkachels2; 

2. op lokaal niveau steeds meer gemeenten de APV aanpassen t.b.v. beperking van overlast en 
gezondheidsrisico’s van houtrook3 en ontmoedigingsbeleid wordt gevoerd door voorlichting te 
geven over de gezondheidsrisico’s van houtrook4;   

3. gemeente Woerden periodiek over stooktips voor houtstook informeert met behulp van 
voorlichtingsmateriaal dat Rijkswaterstaat gratis ter beschikking stelt.5 Het luchtfonds.nl 
daarentegen stelt dat voorlichting die zich richt op beter stoken juist werkt als aanmoediging om 
te stoken; 

4. iedere inwoner risico heeft op gezondheidsschade door de (onzichtbare) fijnstof uit houtrook. En 
er enerzijds mensen zijn met longaandoeningen die direct voelbaar fysieke hinder hebben door 
houtstook, meer medicijngebruik en meer gezondheidskosten. En anderzijds er mensen zijn die 
zich financieel gedupeerd voelen door regulering van houtstook doordat zij geïnvesteerd hebben 
in bijvoorbeeld een (destijds gesubsidieerde) pelletkachel. Of mensen die echt weinig geld 
hebben voor wie hout stoken veel minder duur is dan gas of andere warmtebronnen. Terwijl het 
algemene gezondheidsbelang daadwerkelijk gediend wordt door vermindering van fijnstof door 
houtkachels en open haarden.  

5. armoedebestrijding direct of indirect leidt tot verbetering van de gezondheid van mensen die 
het financieel moeilijk hebben, 
 

overwegende dat: 
1. er goede voorbeelden zijn van APV’s waarin adequate regulering voor houtstook is opgenomen. 

Aanpassing van de APV legt in die zin geen tijdsintensieve druk op de ambtelijke capaciteit; 
2. ontmoedigingsvoorlichting, d.w.z. voorlichting waarmee mensen die hout stoken worden 

geïnformeerd over de risico’s voor hun eigen gezondheid en die van hun gezin en/of vrienden en 

 
1 https://www.amersfoort.nl/bericht/hout-stoken-is-minder-romantisch-dan-je-denkt.htm 
2 http://www.emissieregistratie.nl/erpubliek/erpub/condensable.aspx 
3 https://venray.raadsinformatie.nl/vergadering/663119/gemeenteraad%2015-12-2020 
4 https://www.amersfoort.nl/bericht/hout-stoken-is-minder-romantisch-dan-je-denkt.htm 
5 https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/luchtkwaliteit/overig/nieuws-luchtkwaliteit/nieuws/vernieuwd-

voorlichtingsmateriaal-houtstook/ 
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buren, kan resulteren in minder (overlast door) houtrook dan informatie over stookadvies,6 7 
 

verzoekt het college: 
1. de raad ter realisatie van vermindering van overlast vanaf komend stookseizoen door houtrook 

van houtkachels en open haarden, een voorstel voor te leggen van een APV waardoor de 
overlast en het gezondheidsrisico van houtrook in Woerden worden beperkt. Hierin o.a. op te 
nemen een stookvenster (binnen de bebouwde kom) alsmede een verbod op stoken bij 
ongunstige weersomstandigheden (code rood volgens stookwijzer.nu), 

2. de handhaving van de APV met ingang vanaf het komende stookseizoen (1 oktober 2021) uit te 
voeren. Aandachtspunten hierbij zijn o.a.: bebouwde kom, boa-capaciteit, voorlichting, 
invoering, kosten en communicatie, 

3. voorlichtingsmateriaal te gaan gebruiken dat is gericht op risico’s voor de eigen gezondheid van 
de houtstoker, van het gezin en/of vrienden en de buren, 

4. Na te gaan welke mogelijkheden de gemeente heeft om inwoners die thans (aantoonbaar) hun 
woning volledig op houtstook verwarmen vanwege hun inkomenssituatie, te ondersteunen bij 
de aanpassing aan de regels voor regulering van houtstook in de APV. En de raad de eventuele 
mogelijke scenario’s t.b.v. voor te leggen in een raadsvoorstel.  

 
N.B. (ter informatie) 
In overleg met de betrokken afdeling van gemeente Woerden die (voorbereidende) werkzaamheden 
doet voor aanpassing van de APV is gesteld dat voor de financiering een bedrag van €31.000 
noodzakelijk is. €12.000 daarvan gedekt vanuit het werkbudget milieu. Houtrook vormt een 
bedreiging voor de volksgezondheid, waardoor de overige €19.000 kan worden gezien als een 
onvermijdbare uitgave. In dat kader is ontmoedigingsvoorlichting een onvermijdbare uitgave van 
€5.000. 
 
En gaat over tot de orde van de dag, 
 
Wilma de Mooij, WeDo politiek 
Hendrie van Assem, Inwonersbelangen 
Jelmer Vierstra, Progressief Woerden 
Reem Bakker, Progressief Woerden 
Wout den Boer, STERK Woerden 

 

 
6 https://www.amersfoort.nl/bericht/hout-stoken-is-minder-romantisch-dan-je-denkt.htm 
7 https://www.stookwijzer.nu 
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