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Geachte heer Dönszelmann, 
 
In uw brief van 8 maart 2018 vraagt u ons het probleem van houtrookoverlast te herkennen en 
erkennen, te besluiten acties en maatregelen te (helpen) nemen conform het voorstel en budget 
beschikbaar te stellen voor een vervolgaanpak. Ook vraagt u expliciet aandacht voor het 
stookalarm en de ISDE-subsidie op bepaalde pelletkachels. Wij ondersteunen de acties en de 
maatregelen die uw platform voorstelt, waarbij wij scherp zijn op de uitvoerbaarheid, de 
handhaafbaarheid en de uitvoeringskosten. Wij willen daarom op grond van deze criteria een 
stookverbod ontraden. Hieronder ga ik uitgebreider in op uw verzoeken. 
 
Erkenning probleem 
U vraagt ons het probleem van houtrookoverlast te herkennen en erkennen. Wij herkennen en 
erkennen dit probleem, zowel als het gaat over overlast als de bijdrage aan gezondheidsschade 
door de uitstoot van schadelijke stoffen. 
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Uit de enquête die wij in 2015 hebben gehouden, blijkt dat veel gemeenten te maken hebben met 
het onderwerp houtrook. Meer dan de helft van de gemeenten (61,7%) geeft aan dat inwoners in de 
gemeente houtrook als overlast ervaren. Vervolgens hebben wij in 2016 in een overleg met het 
toenmalige ministerie van Infrastructuur en Milieu gepleit voor EU-bronmaatregelen voor 
houtkachels, verkoopeisen van individuele stookinstallaties, gezondheidsonderzoek, ontwikkeling 
van een landelijke norm voor schadelijkheid van houtrook, als basis voor gemeenten zodat zij dit 
kunnen opnemen in hun omgevingsplan en de ontwikkeling van een handhaafbare 
beoordelingsmethode voor stookinstallaties in particuliere woningen. In dit overleg heeft het 
ministerie toegezegd een adviesaanvraag aan het Platform Houtrook en Gezondheid (hierna: het 
platform) te sturen. Uw brief is hier de uitkomst van. De recente media aandacht naar aanleiding 
van de brief van uw platform toont aan dat houtrook nog steeds een probleem vormt. 
 
Diverse gemeenten zijn actief bezig met het beperken van overlast en aandacht voor 
bewustwording bij hun inwoners. Op dit moment werkt een groep gemeenten met provincies en 
Buro Blauw aan de ontwikkeling van een methode om vast te stellen of sprake is van (ernstige) 
overlast of kans op gezondheidsschade voor omwonenden. Voor het ontwikkelen van deze 
praktische handhavingsmethode is ook de medewerking van het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat noodzakelijk. Zoals wij al eerder hebben bepleit, is een landelijk toetsingskader voor 
handhaving op houtrook nodig. Naast betrokkenheid van gemeenten bij het traject voor een 
handhavingsmethode zijn ook verschillende gemeenten, waaronder de gemeenten Alblasserdam 
en Amersfoort, met voorlichtingscampagnes gestart. De gemeente Amersfoort kreeg van veel 
gemeenten de vraag of zij de teksten van de campagne mochten gebruiken. De resultaten van de 
campagnes laten zien dat dit onderwerp leeft: Een bereik van 100.000 bezoekers op Facebook en 
761 reacties van voor- en tegenstanders of mensen die getipt werden. 
  
Voorgestelde maatregelen 
In uw brief verzoekt u ons te besluiten acties en maatregelen te (helpen) nemen conform het 
voorstel. Wij ondersteunen de acties en de te nemen maatregelen, want zij sluiten goed aan bij ons 
standpunt van eind 2016. Wel zullen wij daarbij scherp zijn op de uitvoer- en handhaafbaarheid en 
de uitvoeringskosten. Ook vergen een aantal maatregelen verder onderzoek en afstemming met het 
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en enkele andere partijen. 
 
Wij kunnen gemeenten op verschillende manieren ondersteunen bij de aanpak van houtrook: 

- Wij nemen een coördinerende rol op ons door gemeenten bij elkaar te brengen voor het 
uitwisselen van kennis en ervaring en om oplossingsrichtingen verder uit te werken. 
Vervolgens ligt het initiatief bij de gemeenten om de acties en maatregelen daadwerkelijk te 
nemen.  

- Wij informeren gemeenten via onze website en het ROM-netwerk over de laatste 
ontwikkelingen. Ook kunnen gemeenten onderling kennis en ervaring delen over 
succesvolle aanpakken op het ROM-netwerk. 

- Wij zullen in kaart brengen welke gemeenten zich aan willen melden voor de pilots. 
- Wij zullen de relatie leggen met het traject voor het Schone Lucht Akkoord (voorheen 

Nationaal Actieplan Luchtkwaliteit), waarin ook aandacht is voor de aanpak van lokale 
bronnen van luchtverontreiniging. 
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Budget 
U vraagt ons budget beschikbaar te stellen voor de vervolgaanpak. Wij denken graag mee over 
mogelijkheden om de vervolgacties te financieren, waarbij de ruimte op onze eigen begroting 
beperkt is. Op basis van het gevraagde budget en de toepasbaarheid van de activiteiten voor alle 
gemeenten nemen wij hier een besluit over. Daarnaast kunnen wij in kaart brengen welke 
gemeenten in principe bereid zijn budget beschikbaar te stellen voor het uitwerken van bepaalde 
oplossingsrichtingen. Wij weten dat een beperkt aantal gemeenten hier al over nadenkt. 

Stookalarm 
Tevens vraagt u ons de mogelijkheid te onderzoeken een stookalarm, inclusief stookverbod bij 
bepaalde weersomstandigheden af te kondigen. 

Wij zijn positief over de ontwikkeling van een stookalarm. Een stookalarm als middel om burgers te 
informeren op grond van bestaande systemen, zoals het waarschuwingssysteem van het KNMI of 
stookwijzer van de gemeente Nijmegen, met als doel inwoners bewuster te maken over het stoken 
van hout heeft zeker meerwaarde. 

Daarentegen ontraden wij de invoering van een stookverbod bij bepaalde weersomstandigheden. 
Een systeem zoals de stookwijzer geeft een oordeel af op basis van het huidige beeld en geen 
fijnmazig meetnet. Lokaal kunnen concentraties verschillen. Daardoor is een stookverbod op dit 
moment niet uitvoerbaar en handhaafbaar. Ook brengt dit grote uitvoeringskosten met zich mee. 

ISDE subsidie 
U vraagt onze aandacht voor de huidige ISDE-subsidie op bepaalde pelletkachels en stelt voor 
deze tegenstrijdigheid te beëindigen. Wij steunen het voorstel om de tegenstrijdigheid te 
beëindigen, met uitzondering van pelletkachels met volautomatische verbrandingsregeling. Ook 
vinden wij dat in de communicatie over houtrook duidelijk verschil dient te worden gemaakt tussen 
sfeerverwarming en warmteopwekking door kachels. 

Tot slot 
De VNG werkt graag met u samen aan de voorgestelde acties en maatregelen van het platform, 
waarbij wij scherp zijn op de uitvoerbaarheid, de handhaafbaarheid en de uitvoeringskosten. Wij 
lichten onze standpunten in deze brief dan ook graag toe in een gesprek.  

Met vriendelijke groet, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

E. Stigter
Directeur Beleid Leefomgeving




