
Gemeenteraad
Motie vreemd aan de orde van de dag

Raadsvergadering: 17 december 2019
Onderwerp: Voorkomen van overlast door houtrook

De raad van de gemeente Westerveld in vergadering bijeen op 17 december 2019,

kennis genomen hebbend van het feit dat: 
- een groot aantal mensen, m.n. diegenen die lijden aan long- en luchtweg aandoeningen en hart en 

vaatziekten, jonge kinderen en kwetsbare ouderen, ernstige hinder en gezondheidsschade kunnen 
ondervinden van de rook van houtkachels en open haarden;

- dat de informatie hierover op de website van onze gemeente, dateert van januari 2016 en er sindsdien 
de nodige aanvullende kennis en maatregelen is bijgekomen;

- de beleidsvoornemens uit de “Hoofdlijnenbrief Schone Lucht Akkoord” van het ministerie van I en W 
van 2 juli 2019 over onder andere invoering van een stookalarm, mogelijkheden voor houtstookvrije 
wijken en aanscherping van de rendementseisen voor houtkachels,

overwegende dat:
- de luchtkwaliteit in onze gemeente in zijn algemeenheid op een hoog peil dient te blijven;
- verantwoord stookgedrag bevorderd en overlast voorkomen dient te worden,

verzoekt het college:
- de tekst op de gemeentelijke website niet (zoals nu) uitsluitend te laten bestaan uit de “toolkit 

houtrook en gezondheid” van het RIVM uit 2016, maar een eigen tekst te maken;
- hierin aan te geven hoe je verantwoord hout stookt (goede kachel, goed en schoon rookkanaal, goed 

hout, goed aanmaken en stoken);
- in samenwerking met houtkachelbedrijven en schoorsteenvegers cursussen verantwoord stoken te 

doen organiseren;
- op de gemeentelijke website een link naar het dagelijkse “stookalert” van het RIVM en KNMI weer te 

geven;
- daar eveneens duidelijke informatie te geven over klachtenmelding bíj en handhaving dóór de 

gemeente;
- daar ook een verwijzing naar de gemeentelijke procedure voor het melden van milieu- en overlast 

klachten op te nemen;
- op deze wijze de belangen van houtkachelstokers én diegenen die hiervan overlast ondervinden met 

elkaar in balans te brengen,

en gaat over tot de orde van de dag 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 17 december 2019.

J. van Roeden - Hoekstra H. Jager
Plaatsvervangend griffier Voorzitter
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