Houtrook overlast meldingen okt en nov 2021 op
meldpunt WeDo Politiek; beperkingen zijn nodig:

Samenstelling houtrook; veroorzaakt
overlast en gezondheidsschade
•

Hout-stook is gezellig en klinkt natuurlijk, maar uit de schoorsteen van een kachel
met schoon en droog hout, komt in grote hoeveelheden:

• CO2, CO, roet (fijn stof en ultra fijn stof), NOx,
kankerverwekkende gassen zoals benzeen, PAK’s,
dioxine en andere schadelijke stoffen.
•
•

250 meter van de schoorsteen is fijnstof pm2.5 zes keer verhoogd
800 meter van de schoorsteen nog waarneembaar en meetbaar

•

De fijnstof-uitstoot van een ECO houtkachel van 2015 staat ongeveer gelijk aan
die van 25 draaiende dieselvrachtwagens uit 2006, zonder roetfilter.

•

Houtrook tast longen, hart en bloedvaten en hersenen aan, vooral slecht voor
jonge en oudere mensen

Wie veroorzaken de overlast ?
• Dagelijkse stokers
• Laten zich niet beïnvloeden door intensieve
informatie campagnes
• Veel steden zijn al 5 – 10 jaar hiermee bezig
zonder resultaat
• Rheden heeft zelfs individuele mensen
brieven gestuurd: geen effect!
• Laatste tijd neemt hout-stook verder toe

Foute of niet effectieve aanpak
• Stooktips om goed en schoon te stoken; schoon stoken
is onmogelijk; geeft het idee dat schoon stoken
mogelijk is.
• Weghalen schoorsteen met subsidie; op korte termijn
waarschijnlijk weinig effectief voor houtrook overlast
omdat de dagelijkse stoker vaak beschikt over gratis
hout en ze zijn eraan verknocht.
• Subsidie voor betere kachels = investeren in hout-stook
en leidt meestal tot meer stoken en uitstoot.
• Bestaande kachels stoken gewoon door.
• Intensieve informatie campagne ? Geen resultaat

Initiatief voorstel WeDo Politiek
beperkt de stookduur !
• Het initiatief voorstel van We Do Politiek is een compromis tussen stokers
en gehinderden en behelst regulering van hout-stook binnen de
bebouwde kom via de APV ter reducering overlast:
• Hout-stook toegestaan tussen 19.30 en 23.30 h, en
• Alleen bij acceptabele weersomstandigheden, als de stookwijzer geen
code rood afgeeft (dus niet bij te weinig wind of mist).
• Alleen binnen kachels vallen onder deze regeling (vuurkorven, bbq’s,
buitenkachels vallen erbuiten)
• Stookwijzer.nu is een handige app of website die per opgegeven adres
stook advies geef. Code rood betekent: niet stoken vanwege ongunstige
weersomstandigheden. Het advies van de stookwijzer wordt dus omgezet
in voorschrift binnen de APV.
• Het voorstel is zeer gedetailleerd uitgewerkt en kan zo verwerkt worden in
de APV; behoeft weinig ambtelijke capaciteit.
• Invoering via de gebruikelijke publicatie in de lokale krant met toelichting.

Juridisch houdbaar !
• 10 juni thema avond hout-stook; 2 personen van
ministerie van infrastructuur en waterstaat; APV mag
regels opnemen om hout-stook te reguleren.
• STAB geeft in het Kennisdocument 2019 op bladzijde
97 aan dat de stookwijzer toegepast kan worden
binnen het APV. Zij stelt dat op basis daarvan kan
worden opgetreden.
• STAB staat voor: Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor
Milieu en Ruimtelijk Ordening

• Omgevingsplan; voorbeeld regel van VNG: lokale houtstookregels, bij mist of windstil weer niet stoken,
gekoppeld aan stookwijzer.nu

Procedure handhaving simpel (stoker
en gehinderde proberen er eerst uit te
komen)
• Gedupeerde heeft last van houtrook
• Hij/zij onderzoekt of stoken is toegestaan (stookvenster/stookwijzer).
• Hij/zij onderzoekt waar het vandaan komt, gaat naar de stoker en vraagt of
de stoker wilt stoppen (met uitleg regelgeving APV)
• Als de stoker zich er niets van aantrekt wordt de volgende keer de
handhaver ingeschakeld.
• Handhaver gaat met adres informatie van de gehinderde naar de stoker,
controleert de situatie (stookvenster/stookwijzer.nu) en geeft een
waarschuwing of boete.
• Onduidelijke verzoeken (gemakzucht) worden niet behandeld.
• Als een fout adres wordt opgegeven loopt de gehinderde de kans dat de
handhaver de volgende keer zijn verzoek niet behandelt.
• Benodigdheden voor de handhaver: smartphone.
• Training handhavers: uitleg stookwijzer.nu
• Handhaving soms niet mogelijk? Geldt ook voor andere soorten overlast!

Stookwijzer.nu is simpel met 3
kleurcodes: blauw, oranje en rood

Voordelen Regulering Houtstook
• Stookvenster geeft voorspelbaarheid! Ramen en luchtroosters kunnen
tijdig dicht worden gedaan.
• Geen overlast meer bij windstil of mistig weer (stookwijzer.nu)
• Gezondheidswinst omwonenden (longklachten, astma, enz)
• Gezondheidswinst bij de stokers (deel rook komt terug in de woonkamer
kachel)
• Ventilatie weer mogelijk; nodig voor afvoeren CO2, waterdamp,
kookluchtjes, gassen van vloerbedekking, gordijnen, meubels, enz.
• Mechanische ventilatie kan vaker aan blijven
• Minder CO2 uitstoot: houtstook geeft veel meer CO2 uitstoot dan gas !
• Minder NOx uitstoot: houtstook geeft veel NOx uitstoot
• Minder impact op de Energie transitie (wtw en ventilatie systemen
worden vaker aan gelaten ( worden uitgezet als het buiten stinkt)
• Buiten een wandeling maken of joggen zonder stank

HAAST is geboden
• Haast want onze gezondheid gaat er aan!
• Haast want we zien de afgelopen jaren een forse
toename van hout-stook
• Haast want stijgende gasprijs en energie transitie
veroorzaken verdere toename houtkachels
• We moeten voorkomen dat hout-stook als hoofd- of
bijverwarming wordt ingezet (naast warmtepomp)
• Tijdens corona crisis wordt ook meer overdags gestookt
• Longfonds: corona is gevaarlijker als longen, hart en
bloedvaten beschadigd zijn door houtrook
• Conclusie: verdient hoge prioriteit !

Enkele bijkomende aspecten
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Gemeente hebben een wettelijke taak op het gebied van volksgezondheid
Schone lucht is basis behoefte.
De vrijheid van de één mag niet ten koste gaan van de vrijheid van een ander.
Pellet kachel: de wolf in schaapskleren: vooral ultra fijnstof uitstoot; nog
schadelijker. Kostbaar onderhoud; CO vorming bij opslag pellet korrels.
Energie nodig voor productie pellet korrels wordt niet meegenomen.
Afval hout verwerken in bouwmateriaal of meubels is beter dan verbranden
Hout is CO2 opslag; stook met hout geeft 2x CO2 uitstoot stoken met aardgas;
hout verbranden is niet CO2 neutraal volgens de laatste inzichten.
Stoken wordt vooral door de gegoede stand gedaan
Stoken uit armoede ? Voor zover in Woerden aanwezig: overgangsregeling treffen
naar duurzame verwarming. Geen reden gezondheid anderen aan te tasten.
Politiek onderwerp ? NEE, we zien mensen van alle partijen in actie komen als zij
zelf slachtoffer zijn van houtrook overlast

Wat als er niets gebeurd of
vertragingstactieken.
• kostbaar en tijdrovend handhavingsverzoek
met lokaal onderzoek en gang naar de rechter
• Spanningen in de woonwijken
• Demonstraties zoals in Hilversum nov 2021
• Bezwaren tegen aanslag OZB wegen bederf
woongenot.
• Dit is nog maar het begin; mensen accepteren
het niet meer dat hun gezondheid wordt
geschaad.

Houtstook: praktijk voorbeeld

Tegenstelling

Draagvlak houtstook beperking > 70 %
58% wil hout stoken verbieden,
overheid is terughoudend

Moeten houtkachels en open haarden in huis worden verboden, in de strijd voor een
gezondere lucht? 58 procent van de 5612 deelnemers aan onze poll beantwoordt deze vraag
met 'Ja'. Meer dan een kwart (27%) ziet een verbod in geen enkel geval zitten en 14 procent
denkt dat hout stoken onder bepaalde voorwaarden moet kunnen. De overheid is
terughoudend over een verbod en richt zich vooralsnog op andere maatregelen.
Bron: https://radar.avrotros.nl/testpanel/uitslagen/item/58-wil-hout-stoken-verbieden-overheid-is-terughoudend/

•

Datum: 4 maart 2021

•

Aan deze poll over hout stoken deden tussen 4 februari en 15 februari 2021 in totaal 5612
deelnemers mee

College positief tegenover initiatiefvoorstel met APV
- Voor-onderzoek is niet nodig, werkt vertragend
- Het plan is gedetailleerd uitgewerkt en kan zo in bestaande APV
worden verwerkt
- De bedenkingen van het college vonden wij niet steekhoudend
- Niet afwachten maar gewoon doen om resultaat te bereiken.
- Hout-stook en investeringen daarin nemen toe; er is sprake van
urgentie; een stevig signaal is nodig.
- Bijna dagelijks gedwongen worden rook in te ademen is niet te
accepteren.
- De raad is nu aan zet, zij kan en dient in te grijpen in deze
ongezonde situatie
- Steun het initiatief voorstel van WeDo om de overlast door rook te
verminderen

Eerste demonstratie tegen overlast
houtstook Hilversum nov 2021

