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Onderwerp 
Informeren over genomen acties naar aanleiding van de motie 'Verbeteren leefomgeving in het huidige 
stookseizoen, met gebruik van communicatieve middelen'. 

 

 
 
   
 
Kennisnemen van 
De acties die zijn ondernomen naar aanleiding van de motie 'verbeteren leefomgeving in het huidige stookseizoen, met 
gebruik van communicatieve middelen'.   
 
   
 
Inleiding 
Op 23 december 2021 is de motie Verbeteren leefomgeving in het huidige stookseizoen, met gebruik van 
communicatieve middelen aangenomen door de raad. Hierin worden twee verzoeken gedaan aan het college: 
- Het verzoek advertenties te plaatsen in de lokale bladen en via de lokale omroep (RPL) waarin de gemeente zich 
uitspreekt tegen de overlast van houtstook, vanwege de impact ervan op de gezondheid en de overlast die het voor de 
omgeving kan betekenen; 
- En het verzoek om op de website van de gemeente een verwijzing op te nemen naar de stookwijzer.nu. En Woerden (zo 
mogelijk) aan te melden bij de stookwijzer.  
Via deze raadsinformatiebrief informeert het college de raad over de acties die zijn ondernomen naar aanleiding van deze 
motie.  
 
   
 
Kernboodschap 
Het college heeft naar aanleiding van de motie via diverse communicatiekanalen berichten gepubliceerd over houtstook 
met als doel:  

  Informeren en bewustwording: hout stoken is ongezond, slecht voor het milieu en veroorzaakt overlast 
  Gedragsverandering: verminder als houtstoker de overlast. Kijk voor het stoken eerst op Stookwijzer.nu, laat de 

kachel uit bij windstil of mistig weer en stook op de minst hinderlijke manier.  

 
Advertenties plaatsen  
In de periode januari t/m begin april heeft de gemeente diverse communicatieboodschappen op verschillende 
communicatiekanalen geplaatst. Dit varieert van losse berichten op de gemeentepagina in Het Kontakt Woerdense 
Courant (2x), een A3 themapagina in Het Kontakt Woerdense Courant, een advertentie op RPL Woerden (7 dagen, 4x 
per uur in beeld, 24 uur per dag), een filmpje met de ervaringen van een houtstoker op Facebook tot verschillende 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/23-december/20:00/Motie-Verbeteren-leefomgeving-in-het-huidige-stookseizoen-met-gebruik-van-communicatieve-middelen-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/23-december/20:00/Motie-Verbeteren-leefomgeving-in-het-huidige-stookseizoen-met-gebruik-van-communicatieve-middelen-1.pdf


berichten op woerden.nl, Facebook, Twitter en Instagram. Daarbij is gebruik gemaakt van landelijk beschikbare 
communicatiemiddelen,    
Verwijzing op de website naar stookwijzer.nu  
In verband met de overgang naar een nieuwe website geldt er voor woerden.nl een contentstop. Dit betekent dat in 
principe geen nieuwe content wordt geplaatst, tenzij hoogst noodzakelijk. Dit om dubbel werk te voorkomen. In het 
nieuwe stookseizoen (2022-2023) zal op de nieuwe website een pagina over houtstook worden opgenomen. Hierop zal 
een verwijzing naar de stookwijzer.nu worden opgenomen.  
 
Aanmelden bij de Stookwijzer  
Wanneer een gemeente zich bij de Stookwijzer aanmeldt, krijgen  
inwoners een extra platform om melding te doen over houtstook, naast de Meldingen openbare ruimte op onze eigen 
website. De Stookwijzer geeft de binnengekomen meldingen door aan de gemeente. Dit wekt echter de verwachting dat 
de gemeente daar dan ook op handelt. Op dit moment kunnen wij echter niet handelen op klachten over houtstook. Dit 
betekent dat het aanmelden bij de stookwijzer.nu alleen extra administratieve lasten met zich meebrengt. Om 
teleurstelling te voorkomen, vinden wij het daarom niet raadzaam de gemeente nu aan te melden voor de Stookwijzer.   
Wanneer in de toekomst de situatie wijzigt zal er opnieuw gekeken worden of het aanmelden bij de stookwijzer een 
effectieve manier is om stookoverlast te verminderen.   
  
 
   
 
Financiën 
De kosten voor de publicaties zijn €610,88. Deze kosten zijn gedekt uit het budget milieu. Hiernaast zijn er 20 ambtelijke 
uren ingezet vanuit cluster milieu en communicatie. Hiervan zijn er 5 uur gebruikt vanuit cluster milieu en 15 vanuit cluster 
communicatie.   
  
 
   
 
Vervolg 
Bij het opleveren van de nieuwe website later dit jaar zal gekeken worden naar een pagina over houtstook. De inzet is om 
deze voor het nieuwe stookseizoen online te zetten, waarbij we gebruik maken van de geactualiseerde landelijke 
voorlichtingsmaterialen 2022-2023. Daarnaast zal een communicatieplan worden opgesteld en uitgevoerd voor dit nieuwe 
stookseizoen. Met het opleveren van een pagina over houtstook en het opstellen en uitvoeren van een communicatieplan 
zijn ambtelijke uren gemoeid. Ook zullen hier materiaalkosten aan verbonden zijn. 
 
   
 
Bijlagen 
Motie 'Verbeteren leefomgeving in het huidige stookseizoen, met gebruik van communicatieve middelen'' onder 
referentienummer: D/22/062170 
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Motie - Verbeteren leefomgeving in het huidige stookseizoen, met gebruik van communicatieve 
middelen 
 
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 23 december 2021, gehoord de beraadslaging 
over het initiatiefvoorstel ‘Wijziging APV t.b.v. regulering houtstook’, 
 
constaterende dat: 
1. steeds meer inwoners ons benaderen over de overlast die zij ondervinden door het gebruik van open 

haarden en houtkachels; 
2. de Rijksoverheid normen en criteria in ontwikkeling heeft (TNO via Schone Lucht Akkoord) die in het 

kader van milieueisen en/of het Bouwbesluit tot verbetering van de luchtkwaliteit door vermindering 
van houtstook dient te leiden, doch dat deze niet eerder dan na stookseizoen 2025 (op zijn vroegst) 
bruikbaar en handhaafbaar zijn; 

3. vanuit de overheid een Stookwijzer is ontwikkeld (stookwijzer.nu), die een advies geeft voor niet 
gebruiken van de houtstook bij code rood. De Stookwijzer is mede mogelijk gemaakt door gemeente 
Nijmegen, het programma Slimme en Gezonde Stad van het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat en Energieonderzoek Centrum Nederland; 

 
overwegende dat: 
houtstook problematisch is voor de gezondheid en met name groot is in de wijken en steeds meer burgers 
willen dat die houtstook wordt aangepakt: 

- Uitkomst recente poll laat zien dat 61% van de respondenten van mening is dat een houtkachel zorgt 
voor overlast; 
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/879372/lopend-vuur-een-  

- 58% van de respondenten van een poll van AvroTros wil dat houtkachels en open haarden moeten 
worden verboden in de strijd voor gezondere lucht; 
https://radar.avrotros.nl/testpanel/uitslagen/item/58-wil-hout-stoken-verbieden-overheid-is-
terughoudend/  

- Op het meldpunt van WeDo vanaf 12 oktober er uit alle wijken en kernen van Woerden meldingen zijn 
gedaan van houtstookoverlast en er dagelijks nieuwe meldingen binnenkomen.  
https://www.wedopolitiek.nl/meldpunt-last-van-houtkachels-in-de-buurt/  

 
verzoekt het college: 
communicatieve maatregelen te treffen die er, nog dit stookseizoen, toe dienen te leiden dat de overlast 
door houtstook teruggedrongen wordt in de wijken: 

- advertenties te plaatsen in de lokale 
bladen en via de lokale omroep (RPL) 
waarin de gemeente zich uitspreekt 
tegen de overlast van houtstook, 
vanwege de impact ervan op 
gezondheid en de overlast die het 
voor de omgeving kan betekenen; 

- op de website van de gemeente een 
verwijzing op te nemen naar de 
stookwijzer.nu. En Woerden (zo 
mogelijk) aan te melden bij de 
Stookwijzer.  

 
Wilma de Mooij, Woerden&Democratie 
Marguerite Boersma, Progressief Woerden 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden 
in zijn openbare vergadering, gehouden op 23 december 
2021, 
 

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

 

De voorzitter, 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer 
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Toelichting 
Wij gaan ervan uit dat steeds meer van onze inwoners zich ervan bewust zijn dat het stoken van een open 
haard of een houtkachel tot overlast van de buren kan leiden. Er zijn ook nog steeds inwoners die zich 
hiervan onvoldoende bewust zijn en niet goed weten waar zij kunnen terugvinden of de omstandigheden in 
de buitenlucht tot meer of minder overlast zorgen. Vooral voor de laatste groep inwoners kan een 
informatiecampagne tot een bewuster stookgedrag leiden. 
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