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Burgerronde 14 januari 2015 m.b.t. Overlast door houtstook in kachels en open haarden 
Claudia van Steen, secretaris vereniging Leefmilieu 
 
Geachte  raadsleden, 
 
‘Houd ramen en deuren gesloten’, deze zin behoort toe aan grote branden of andere calamiteiten 
waarbij de burger voor zijn eigen veiligheid ramen en deuren gesloten moet houden. Echter voor 
veel burgers is het dagelijkse kost: zij ondervinden zoveel overlast door houtstook van mensen in hun 
directe leefomgeving dat het onmogelijk is om ramen open te zetten, het huis te ventileren.  Zeker 1 
op de 10 mensen heeft last van de rook van een of meer houtkachels in de buurt en lijdt mogelijk 
gezondheidsschade. Gezondheidsschade aan luchtwegen, hart en bloedvaten, en stress door 
langdurige geuroverlast.  
 
Waar het inmiddels normaal is dat je in de openbare ruimte niet in andermans sigarettenrook hoeft 
te zitten, is er geen enkele bescherming tegen houtrook die zelfs indringt in het eigen huis van de 
burger. 
 
Zoals uit de notitie van de gemeente Nijmegen blijkt, leveren houtkachels een onevenredig hoge 
bijdrage aan de luchtverontreiniging. De bijdrage aan de luchtvervuiling kan lokaal oplopen tot 20 % 
van de gehaltes aan PAK’s en fijn stof. De 4 grote steden pleitten daarom vorige week in een brief 
aan staatssecretaris Mansfeld voor de aanpak van houtrook als bron van (ultra) fijn stof. 
 
Tot nu toe neemt de overheid een veel te zwakke houding aan tegen deze ernstige problematiek en 
laat de burger in de kou staan. Landelijk wordt het als een lokaal probleem gezien dat de gemeenten 
moeten oplossen, op hun beurt wachten gemeenten het landelijke beleid en wet-en regelgeving af. 
Ook de gemeente Nijmegen schrijft in haar notitie af te zullen wachten en zich tussentijds te richten 
op voorlichting en mediation.  
 
De burgers die overlast ervaren kunnen niet wachten en wij vinden dan ook dat de gemeente 
Nijmegen meer kan doen: 
 

- In de APV kan de gemeente  een stookverbod opnemen, dit is in 2013 door staatssecretaris 
Mansfeld ook aangegeven. Wij stellen voor dat er minstens een verbod komt in de APV voor 
het stoken bij windstil of mistig weer. Handhaving is belangrijk, maar het ontbreken van 
capaciteit voor handhaving mag toch geen reden zijn om helemaal geen regels meer op te 
stellen? Gelukkig is er ook een aanzienlijk aantal burgers dat zonder dat de handhaver bij ze 
om de hoek staat aan wet- en regelgeving voldoet en in overlast situaties kan er in ieder 
geval handhavend opgetreden worden. 
 

- De gemeente kan regels stellen bij nieuwbouw en verbouw, waardoor mogelijke overlast 
door houtrook voor de omwonenden wordt voorkomen. Ook kan de gemeente houtstook 
beperkende maatregelen opnemen in bestemmingsplannen. 
 

- De gemeente Nijmegen kan zich naar de landelijke politiek sterk maken voor wetgeving. Zij 
kan pleiten voor normen waarmee de stoker beteugeld kan worden. Te denken valt aan 
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emissie-eisen voor de kachels, verbeterde bouwnormen voor schoorstenen, landelijk verbod 
op stoken bij windstil en mistig weer en in (dicht) bebouwde kom. 
 

- In de voorlichting naar de stoker kan een sterke waarschuwing over de mogelijke 
gezondheidsschade door houtrook komen.  Waarom bij sigaretten wel waarschuwen en bij 
houtrook niet, terwijl het stoken van 1 kg hout net zo veel fijn stof zou opleveren als 75 
pakjes sigaretten.  
 

- De gemeente kan zich openlijk distantiëren van de foutieve veronderstelling dat hout stoken 
een duurzame wijze is van verwarmen. De gemeente zou moeten ontmoedigen in plaats van 
aanmoedigen en eventuele subsidies die houtstook stimuleren afschaffen. 
 
Bedankt voor uw aandacht 
 

 
 


