
 

 

Artikel 41- vragen over Houtstook 

 

Houtstook is een heikel thema in de politiek. Veel mensen hebben een haard waar je gezellig hout in 

kunt stoken. Maar ook veel mensen ervaren overlast door houtstook. Hoe kun je dat als politiek in 

goede banen leiden? 

De SP krijgt regelmatig mails van mensen die overlast door houtstook ervaren. De SP wil weten hoe 

de gemeente deze inwoners tegemoet komt. Het kan toch niet zo zijn dat de gezelligheid voor de een 

de gezondheid van de ander in de weg staat.  

Daarom de volgende artikel-41 vragen: 

 

Vraag 1 

De SP ontvangt mails van inwoners met klachten over houtstook  veroorzaakt door naaste 

omwonenden. Gesprekken met deze buren lopen op niets uit. Men weet niet wat ze dan moeten 

doen. 

Krijgt de gemeente ook klachten over overlast door houtstook? En zo ja wat doet de gemeente dan 

daar aan? 

Vraag 2 

Volgens ons heeft onze gemeente niet in de APV opgenomen dat er handhavend kan worden 

opgetreden wanneer op hinderlijke wijze rook, roet, walm of stof wordt verspreid. 

Klopt deze constatering? 

Zo ja, wat is de reden waarom dit niet de APV is opgenomen? 

Vraag 3 

Vorig jaar ontvingen wij bij de ingekomen stukken voor de raad van 15 april een brief van het MOB 

(Mobilisation for the environment). Daarin stond een suggestie om twee regels in de APV op te 

nemen, te weten: 

a. Het beperken van de gebruiksduur van houtkachels en open haarden naar maximaal 4 uur 

per dag en enkel tussen 08.00 uur tot 22.00 uur. 

b. Een verbod op houtstook indien code rood van de stookwijzer is afgegeven voor het 

betreffende postcodegebied. 

Bent u bereid deze regels over te nemen in ons APV? 
Zo nee, waarom niet? 

Vraag 3 

De luchtkwaliteit hangt mede af van de weersomstandigheden (mistig en stil weer is funest). Het 

stookalert van de RIVM en stookwijzer maken duidelijk wanneer je beter niet kunt stoken.  

Op welke manier gebruikt de gemeente Oss deze hulpmiddelen om haar burgers te informeren? 



Vraag 4 

Veel klachten betreffen de gezondheid. Mensen hebben hoofd- en keelpijn en ervaren benauwdheid. 

Het moge duidelijk zijn dat mensen met astma, bronchitis of andere longziekten er nog meer last van 

hebben. 

Zijn er in onze gemeenten normen vastgelegd over de toegestane hoeveelheid fijnstof of CO2 in de 

uitstoot? Zo ja, wat zijn deze normen? Zo nee, waarom niet? 

Vraag 5 

Oss heeft het Schone Lucht Akkoord (SLA) ondertekend. Een doel van het SLA is dat de emissie van 

houtstook afneemt.  

Wat doet onze gemeente om de emissie van houtstook naar beneden te brengen? 

Vraag 6 

Het SLA spreekt over handhaven in overlastsituaties. 

Hoe handhaaft onze gemeente als er sprake is van overlast door houtstook? 

Vraag 7 

De gemeente Nijmegen geeft haar inwoners tips om de uitstoot te beperken.  

Hoe en wanneer gaat de gemeente Oss haar inwoners voorlichten hoe er bewuster kan worden 

gestookt met minder rook tot gevolg? 

Vraag 8 

Bij de omschakeling van gas naar een andere vorm van energie is er de kans dat inwoners compleet 

gaan overschakelen naar houtstook om hun woning te verwarmen. Klachten kunnen dan enorm 

toenemen. 

Hoe gaat de gemeente dit voorkomen? 

Vraag 9 

Wat vindt u van het idee om in nieuw te bouwen wijken houtstook te verbieden? 

 

Namens de fractie van de SP 

Ans Broersen 

 

 

 

 


