
 
 

1 van 2 

Van: Wilma de Mooij, WeDo politiek 
Aan: College en raad. 
Betreft: Visie op handhaving inzake initiatiefvoorstel APV 2021 (houtstook)  
 
Woerden, 6 december 2021 
 
De nieuwe APV (APV Woerden 2021) biedt duidelijke en concrete regelgeving voor wat betreft het 
stookvenster en het gebruik van de stookwijzer. Handhaving en handhaafbaarheid zijn met dit voorstel 
eenvoudig. 
 
Randvoorwaarden voor het handhavingstraject: 

• Veel verantwoordelijkheid wordt gelegd bij de gedupeerde om de politie/boa niet onnodig te 
belasten. 

• Anonieme meldingen worden niet behandeld; geen klikcultuur. 

• Buurtbemiddeling (gemeente) kan worden ingezet als mensen niet uit zichzelf het gesprek aan 
durven of kunnen gaan. 

• Doelgroepcommunicatie wordt huis-aan-huis, via scholen en maatschappelijke organisaties 
uitgezet en periodiek via de media. 

 
Procedure voor handhaving: 

1. Gedupeerde heeft last van houtrook; hij/zij onderzoekt of stoken is toegestaan 
(stookvenster/stookwijzer.nu). Bij overtreding gaat de gedupeerde in eerste instantie naar de 
stoker en geeft aan last te hebben van zijn rook met het verzoek te stoppen, met toelichting APV. 

2. Als de stoker daar geen gehoor aan geeft, wordt de volgende keer een handhaver naar de stoker 
gestuurd die een waarschuwing of boete geeft. De gedupeerde geeft duidelijke adresinformatie 
van de stoker.  
De verwachting is dat de meeste stokers dan stoppen.   

3. Als gedupeerden het niet goed uitzoeken en uit gemakzucht een fout of geen adres opgeven, doet 
de boa/politie (de volgende keer) niets voor deze klager (tenzij er uiteraard wel wordt voldaan aan 
de voorwaarden).  

 
Toelichting 
Op basis van de huidige wetgeving (APV Woerden 2015, bouwbesluit, bouwverordening) hebben zowel de 
gemeente als gedupeerden praktisch geen mogelijkheden er iets aan te doen. Kostbare en tijdrovende 
rechtsgangen leveren vaak niets op. Metingen zijn moeilijk en kostbaar vanwege de complexe stoffen die in 
de rook zitten en omdat het ontbreekt aan goede grenswaarden voor met name ultrafijnstof, een 
belangrijk en zeer schadelijk deel van de rook. En vaak zijn meerdere houtkachels erbij betrokken wat de 
metingen per stoker bemoeilijkt en de rechtsgang nog veel lastiger maakt.  
 
Gedegen studies en onderzoeksresultaten laten wel een duidelijk verband zien tussen blootstelling van 
houtrook en allerlei ziekten aan de ademhalingswegen, hart en bloedvaten, hersenen, enz. Daarom moeten 
er maatregelen genomen worden om verdere gezondheidsschade tegen te gaan. Zo noemt Stichting 
Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening, kortweg STAB, in het kennisdocument 

(2019) over 'Gezondheids- en hindereffecten door houtkachels van particulieren’ op bladzijde 97 de 
mogelijkheid om het gebruik van de stookwijzer verplicht te stellen binnen de APV. Zij stelt dat op basis 
daarvan kan worden opgetreden1.  
 

 
1 https://stab.nl/wp-content/uploads/2019/11/STAB-Kennisdocument-Houtstook-september-2019.pdf 

http://stookwijzer.nu/
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In de huidige situatie blijkt het onderlinge gesprek vaak niet goed te kunnen worden gevoerd of het leidt 
ertoe dat de gezelligheid en sociale cohesie in de wijken onder druk komen te staan. Uiteraard hebben 
inwoners hierin een verantwoordelijkheid om er samen uit te komen, maar de huidige regelgeving en APV 
staan houtstook toe en laten gedupeerden in de kou staan. 
 
Er wordt verondersteld dat er meer gestookt zou worden vanwege de hogere gasprijs, maar we zien nog 
steeds dat het vaak de meest welgestelde bewoners zijn die momenteel vaker en meer zijn gaan stoken. 
Mocht een stoker vanwege de hoge gasprijs in de problemen komen, dan dient daarvoor een passende 
regeling te worden bedacht. Overigens komt de centrale overheid de gemeenten al tegemoet wat betreft 
inkomensproblemen vanwege de verhoogde gasrekening.  
De hogere gasprijs kan natuurlijk geen argument zijn om de omgeving van de buurtgenoten dagelijks te 
vergallen met houtstook.  
 
In ons voorstel wordt de pelletkachel als een houtkachel beschouwd, wat ook correct is gezien de 
brandstof- en rooksamenstelling. Wat betreft pelletkachels zijn we vrij zeker dat het aantal in Woerden 
zeer beperkt is (misschien enkele stuks per wijk). De overheid heeft de subsidie ingetrokken omdat deze 
kachels extra ultrafijnstof uitstoten en dus extra schadelijk bleken te zijn. Het is overigens de vraag hoeveel 
van deze pelletkachels als hoofdverwarming worden gebruikt, mogelijk een enkele in Woerden. 
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