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Aan:   College B&W Woerden 

Betreft:  Uw brief met kenmerk: Z/21/032694 / D/21/043427 inzake ‘APV wijziging 

regulering houtstook’  

Datum:  11 december 2021 

 
Geacht college, 

 
Uw bestuurlijke reactie d.d. 7 december jl. op ons initiatiefvoorstel ‘wijziging APV ten behoeve van 

regulering      houtstook’, van 15 oktober jl. hebben wij in goede orde ontvangen. Mede namens 

gedupeerden die deze brief mede hebben opgesteld, betreuren wij de boodschap in uw schrijven 

om eerst meer onderzoek te doen naar de doelmatigheid van het initiatiefvoorstel, de wijze waarop 

de APV gewijzigd of aangevuld moet worden, of het uitvoerbaar en handhaafbaar is en of het 

standhoudt bij de rechter. Ook vragen over handhaving. Hiermee wordt het op de langere baan 

geschoven wat onzes inziens echt onverstandig is gezien de forse toename van houtstook binnen de 

bebouwde kom en de overlast daarvan. Vooruitschuiven betekent dat de problemen groter worden. 

En extra geld uitgeven lijkt ons overbodig. 

 
Als raad en college de gezondheid van de inwoners echt belangrijk vinden, dan dient houtstook als 

prioriteit   te worden gehanteerd in het handhaving- en toezichtbeleid. Het is onzes inziens 

onverantwoord niet te reguleren. Houtstook vormt een ernstige bedreiging van de 

volksgezondheid. 

 
Met alle genoemde argumenten zijn we het niet eens. We geven kort een tegenreactie op de 

genoemde punten. 

 
1. De wijziging APV is niet gecontroleerd op uitvoerbaarheid. 

 
Het college geeft hier aan dat de voorgestelde wijziging juridisch is gecontroleerd en niet in strijd is 

met andere bepalingen van de APV of hogere wet- en regelgeving. Vervolgens wordt de 

handhaafbaarheid in twijfel getrokken. Die is echter eenvoudig. WeDo heeft daarover een apart 

schrijven gestuurd op 6 december met een eenvoudige procedure. De gedupeerde gaat op 

onderzoek uit als hij rookoverlast ervaart, spreekt de stoker aan en schakelt bij een volgende keer 

de politie of boa in, na aangeven van de juiste adresinformatie. De politie of boa hoeft dan enkel 

naar het opgegeven adres te gaan, controleert het tijdstip en de   stookwijzer en kan vervolgens 

waarschuwen of een boete geven. Benodigde middelen: smartphone, waarop je de tijd kan 

controleren, en de stookwijzer (middels het webadres stookwijzer.nu). Dit is praktisch, helder en 

goed uitvoerbaar. 

 
2. Er zijn geen middelen en capaciteit beschikbaar voor toezicht en handhaving op de 

naleving van de  voorgestelde verbodsbepaling in de APV. 

 
Dit heeft te maken met de bestaande taken en prioriteiten, opleiding voor deze nieuwe taak, e.d. 
Gezien de forse toename van houtstook, de ernstige gevolgen voor omwonenden, de onrust die dit 

nu al geeft en zal geven, kan het niet zo zijn dat het college dit geen hoge prioriteit geeft. 

Initiatiefnemer verwacht dat in het begin een aantal keren opgetreden zal moeten worden, maar 

dat de meeste mensen al gehoor eraan geven als de nieuwe APV is bekendgemaakt en is ingevoerd. 

Het zal – onzes inziens - dus weinig tijd kosten. Dagelijks zien we veel snelheidsovertredingen en 

vuurwerkoverlast, waar vaak niet tegen opgetreden wordt (politie/boa kan niet overal zijn), maar als 
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we geen wettige afspraken maken voor snelheidsovertredingen of vuurwerk afsteken, dan wordt 

het een chaos in Nederland. De meeste mensen houden rekening met de wet en vermijden 

overtredingen. Zo zal het naar verwachting ook gaan met de APV wijziging. De initiatiefnemer 

begrijpt dat er niet altijd tijd gevonden kan worden voor handhaving, maar dat is geen reden om dit 

initiatief op de lange baan te schuiven. Gezien de enorme toename van houtstook is snelheid van 

handelen geboden. 

 
2.1 Er is geen capaciteit en er zijn geen middelen beschikbaar voor een uitgebreide 

bewustwordings- en  ontmoedigingscampagne. 

 
Als het initiatiefvoorstel wordt uitgevoerd zoals wordt voorgesteld, is zo’n campagne helemaal niet 

nodig;  één of twee keer een mededeling van de APV-wijziging in de lokale krant zal zeker voldoen, 

net zoals het voldoet voor andere wijzigingen in de APV. Een toelichting erbij kost weinig 

ambtelijke tijd want er is veel gratis informatie van de overheid over houtstook beschikbaar. 

Overigens is de initiatiefnemer bereid een concept te leveren. De kosten voor plaatsing van de 

mededeling in de lokale krant zijn beperkt: een kwart pagina kost volgens de prijslijst 2021 van de 

Woerdense Courant slechts € 429,-. Bovendien zal deze APV-wijziging veel ruchtbaarheid geven in 

de media, zo verwacht de initiatiefnemer. Dat zal op zichzelf de houtstook ontmoedigen. 

 
3.1 Inwoners zullen worden teleurgesteld met een tandeloze regulering houtstook wegens 

gebrek aan handhaving. 

 
De gedupeerden weten heel goed dat boa’s en politie druk zijn met heel veel andere taken en 

hebben daar dus begrip voor. Maar vanwege de eenvoud van handhaving en de urgentie van dit 

ernstige probleem, het  gaat immers om onze gezondheid, en het feit dat mensen overtredingen op 

de wet proberen te vermijden,   verwacht WeDo toch goed resultaat. Dat ziet de gemeente Venray 

die ons hierin is voorgegaan. 

 
Zoals eerder verwoord zijn de regels eenvoudig handhaafbaar, omdat de gedupeerde zelf op 

onderzoek moet gaan, het eerst zelf moet zien op te lossen met de stoker en daarna pas de 

handhaving erbij halen.  De gedupeerde heeft dan een heldere wet achter zich staan, nu niet. 

En dus verwacht WeDo  geen stroom van telefoontjes en klachten richting de gemeente. 
 
Wat WeDo wel verwacht is dat als dit initiatief op de lange baan geschoven wordt, een aantal 

bewoners officieel handhaving gaan eisen. Dat gaat de gemeente veel tijd en geld kosten aan 

onderzoek bijvoorbeeld. Deze handhavingsverzoeken op bestaande (gebrekkige) wetgeving levert 

vaak weinig op, maar voor de gedupeerde is elke aandacht positief. En er zijn voorbeelden van 

rechtszaken waarin gemeenten gedwongen worden grondig en kostbaar onderzoek te doen. 

 
Initiatiefvoorstel – gevraagd tijdstip van intrede 
 
Gevraagd is 1 januari, wat niet meer haalbaar is. WeDo stelt 1 februari of 1 maart voor en wil het 

college voldoende tijd geven (als de raad instemt met het initiatiefvoorstel) om de APV-wijziging 

op correcte wijze  door te voeren 

 
Nu het allemaal langer gaat duren en om te voorkomen dat mensen in de kerstvakantie en daarna 

massaal  de houtkachels aanzetten zou ik de gemeente willen vragen 2x in de Woerdense Courant 

een mededeling te doen van minimaal een halve pagina (het moet opvallen) om rekening te houden 
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met elkaar als mensen hout willen stoken. Daarin zou o.a. kunnen staan: Stoken binnen de 

bebouwde kom? Alleen ‘s avonds, maximaal 4 uur (bijvoorbeeld van 19.00 tot 23.00 uur) en 

maximaal 2 avonden in de week (bijvoorbeeld). Dit advies geven gezondheidsorganisaties zoals de 

GGD, Longfonds, e.a. Ook hier kan initiatiefnemer een concept voor leveren. 

 
Wat betreft de aanbevelingen die het college geeft, ziet WeDo geen reden tot verder onderzoek. 
Het enige  wat straks belangrijk is, is dat een jurist de bewoordingen controleert van de nieuwe 

APV. 

 
Ten slotte: u staat in beginsel positief ten opzichte van het initiatief, u hebt weet van de vele 

brieven en  reacties uit de samenleving en u weet inmiddels hoe ernstig bij velen de 

gezondheid in gevaar wordt gebracht. Het is nu zaak om te handelen en resultaat te boeken. 

Met vriendelijke groet, Wilma de Mooij, namens WeDo politiek 
 
Mede namens de betrokken gedupeerden 


