
Houtrook in gemeente Woerden

Samenwerking van cluster Communicatie, VTH, 
& Milieu

10 juni 2021



Programma

1) Stand van zaken houtrook in Woerden

2) Op welke manier informeert de gemeente inwoners over houtrook

3) Wat kan het ondertekenen van het Schone Lucht akkoord bijdragen aan de aanpak 

houtrook

4) Welke keuze kan de raad zelf maken op het gebied van houtrook

- Belangrijk: De raad heeft geen geld en tijd geserveerd in de begroting. 

04-06-2021



Stand van zaken houtrook in 
Woerden

04-06-2021



Wat is houtrook:

- Houtkachels, barbecue, vuurkorven, tuinhaard, vreugdevuren & biomassa centrales

Wat weten we:

- 2 verzoeken handhaving

- Meldingen ontvangen van 15 melders van overlast via het Omgevingsloket. 

Hiervan 11 voor houtkachels en 4 voor barbecue en/of kampvuren. 

04-06-2021



Wat weten we nog niet: 

- Hoe wijdverspreid is de overlast

- Wat zijn de gezondheidseffecten in Woerden
- Onderzoek naar houtrook door RIVm en Schone Lucht Akkoord in 2021

Wat kunnen we doen: 

- Onderzoek/inventarisatie overlast houtrook in Woerden

04-06-2021

https://www.schoneluchtakkoord.nl/actueel/schone+lucht+akkoord+nieuws/1932454.aspx


Op welke manier informeert de 
gemeente inwoners over 

houtrook

04-06-2021



Wat doen we: 

- Periodieke publicaties op de website/ Woerdense courant & sociale media

- Hiervoor gebruiken we Voorlichtingsmateriaal houtstook van Rijkswaterstaat

Wat is mogelijk: 

- Prioritering communicatie houtrook.

- Communicatiemiddelen: vast pagina website, begin stookseizoen actief communiceren 

via sociale media en de Woerdense courant. 

04-06-2021

https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/luchtkwaliteit/overig/nieuws-luchtkwaliteit/nieuws/vernieuwd-voorlichtingsmateriaal-houtstook/


Wat kan het ondertekenen van 
het Schone Lucht Akkoord 
bijdragen aan de aanpak 

houtrook?

04-06-2021



Wat kunnen we verwachten van het 
Schone Lucht Akkoord
Welke vragen wij onszelf stellen voor of een aangereikte manier bruikbaar is:

1) Lost het een probleem op of ondersteunt het een ambitie

2) Geeft het ons producten

3) Geeft het ons mogelijkheden tot handhaven

4) Hebben wij als gemeente de capaciteit en middelen om hier gebruik van te maken.

Om op deze vragen antwoord te kunnen geven hebben wij tijd nodig dit te onderzoeken.

04-06-2021



Welke keuze kan de raad maken 
op het gebied van houtrook?

04-06-2021



1) Communicatie prioriteren:

2) Onderzoek naar stand van zaken houtrook Woerden

3)   Onderzoek naar bruikbaarheid Schone lucht akkoord en voorstel betrokken inwoner

4)   Kosten in de begroting laten opnemen (kosten: afhankelijk van de ambitie) 

04-06-2021
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