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Motie – Pak overlast houtstook aan 
 
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 9 juni 2022, gehoord de beraadslaging over het 
raadsvoorstel Zienswijze (ontwerp)begroting 2023 en 2e (ontwerp)begrotingswijziging 2022 ODRU, 
 
constaterende dat: 
1. de ODRU kennis heeft van maatregelen om de overlast van houtstook te beperken; 
2. ook andere gemeenten binnen het werkgebied van de ODRU hiervoor de Omgevingsdienst 

inschakelen, 
 
overwegende dat:  
1. de overlast van houtstook al meerdere keren in de raad aan de orde is geweest; 
2. meerdere fracties aandringen op maatregelen om de overlast terug te dringen en gezondheidswinst 

voor inwoners te realiseren; 
3. inwoners ons blijven benaderen dat zij overlast ervaren en gebalanceerde maatregelen van de 

gemeente willen om de overlast tegen te gaan; 
4. de door het college gekozen aanpak van voorlichting over negatieve effecten van houtstook 

onvoldoende blijkt te zijn, 
 
verzoekt het college: 
1. gebruik te maken van de kennis en ervaring die er binnen de ODRU en andere gemeenten is om de 

overlast van houtstook te beperken; 
2. uiterlijk in het derde kwartaal van 2022 voorstellen aan de raad te doen voor maatregelen die de 

overlast daadwerkelijk beperken; 
3. hierbij vooral pragmatisch en praktisch te werk te gaan.  
 
En gaat over tot de orde van de dag, 
  
Birgitte van Hoesel, D66 
Marguerite Boersma, Progressief Woerden 
Femke Merel van Kooten, Splinter 
Hendrie van Assem, Inwonersbelangen 
Eric de Jonge, ChristenUnie-SGP 
 
Toelichting 
Tijdens de Politieke Avond van 25 mei is aan de ODRU gevraagd of er kennis is van onder andere het 
Schone Lucht Akkoord en van maatregelen om de overlast van houtstook te beperken. Dit is het geval en 
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de ODRU voert al voor diverse gemeenten taken uit rond dit onderwerp. De heer Van Vuuren (directeur 
ODRU) schetste verschillende voorbeelden. Van het instellen van een meldpunt, het uitvoeren van 
metingen om de luchtkwaliteit te beoordelen tot het instellen van een vergunningenstelsel met een 
ontheffingsstelsel voor houtkachels die aan bepaalde eisen voldoen. Door het inzetten van de 
deskundigheid van de ODRU kunnen wij in Woerden waarschijnlijk meer stappen zetten dan alleen het 
geven van voorlichting over het beperken van de overlast als je de houtkachel of open haard aansteekt. 
Wij vragen daarbij  pragmatisch en praktisch te werk te gaan, door vooral gebruik te maken van 
ervaringen, beschikbare onderzoeken en keuzes in andere gemeenten en zo te tijd en geld te sparen.  
 
 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden 
in zijn openbare vergadering, gehouden op 9 juni 2022 

 
De griffier, 
 
 
 
drs. M.J.W. Tobeas 

 
De voorzitter, 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer 


