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❶  I N L E I D I N G 
 
 

“WE KOMEN ER SAMEN NIET UIT” 
 
Enige tijd nadat ik namens de PvdA raadslid werd roerde ik houtrookoverlast 

aan in de raad. Ik ontmoette nauwelijks bijval, vooral onbegrip. Reacties op 

Twitter maakten me echter duidelijk dat het probleem groter is dan mijn eigen 

buurt. En voor velen zeer ingrijpend. Zeker voor longpatiënten, die in het 

stookseizoen deuren en ramen gesloten moeten houden en niet zelden zelfs 

met acute longproblemen in het ziekenhuis belanden dankzij stokende buren.  

 

Eerst focuste ik op haarden/houtkachels binnen. Sinds 2014, toen ik aantrad, 

groeide het stoken sterk. Overlast voor omwonenden groeide mee. Ook werd 

buiten stoken een hype. Vuurkorven, buitenkachels, stooktafels, vuurschalen, 

schuurtjes met korte schoorsteentjes deden hun intrede in tuinen in de 

bebouwde kom. Het aanbod in tuincentra groeide tot ongekende proporties.  

 

Wie er last van heeft of ziek van wordt, staat alléén als de buren het stoken 

niet staken. Werkbare regelgeving en adequate handhaving zijn er nauwelijks. 

Mediation werkt soms maar meestal niet. Houtrook tast de gezondheid, de 

vrijheid en het welbevinden aan en dus de leefbaarheid van duizenden 

Winterswijkers. In hun eigen huis of tuin. Net als bij tabak werkt het adagio 

“we komen er samen wel uit” zelden. Dit beknopte feitendossier is bedoeld om 

iedereen van dit groeiende probleem te doordringen en te komen tot lokaal 

beleid, zolang landelijke regelgeving  vooralsnog tekort schiet. 

 
Ubel Zuiderveld 
raadslid PvdA in Winterswijk 



❷  O V E R  H O U T R O O K 
 
 
ENKELE FEITEN OVER HOUTROOK EN OVERLAST 
 
Meeroken. We weten allemaal dat het slecht is. Je huis vol houtrook is 

schadelijker dan het meeroken van tientallen sigaretten (“Bij een zelfde 

dichtheid als tabaksrook tot 12 x schadelijker,” aldus Milieudefensie). 

Houtrook tast niet alleen de gezondheid direct aan. Het feit dat je in je 

eigen huis of tuin in je vrijheid en welbevinden wordt aangetast door een 

buur of buren leidt tot psychische klachten. En hoe erg is het als je ramen 

en deuren gesloten moet houden en dus niet meer kunt ventileren?  

 

Overlast van houtrook is het algemene probleem van “een matige 

luchtkwaliteit in Nederland” ontstegen. Het is in toenemende mate een 

gezondheids- en leefbaarheidsprobleem dat een aparte aanpak en dus een 

apart beleid verdient. Hieronder: enkele algemene aspecten over houtrook. 

 

01 » GROTE BIJDRAGE AAN FIJNSTOF INNAME 

Houtrook bevat meer schadelijke stoffen dan lang is aangenomen. Onderzoek 

toont aan dat het tal van (kankerverwekkende) stoffen bevat. Houtrook is zelfs 

(één van) de grootste veroorzaker van fijnstof, de zogenaamde PM10 en 

PM2,5. Vooral de kleine deeltjes kunnen diep in het lichaam doordringen. De 

ultrakleine fijnstofdeeltjes vormen meestal circa 90 procent van de totale 

houtrook. Het schaadt op korte of lange termijn de gezondheid voor stokers en 

mensen die overlast van stokers ondervinden. De recent verschenen editie van 

het Kennisdocument Houtstook in Nederland (Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland, 10 september 2018) taxeert de bijdrage van houtstook aan fijnstof 



in de bebouwde op tenminste 30 tot 39 procent. Dat is echter slechts een 

gemiddelde. Nota bene: overheden nemen bij hun fijnstofberekeningen vaak 

het “grovere” PM10 als uitgangspunt, terwijl bij houtstook dus PM2,5 de grote 

boosdoener is. Bovendien maken deskundigen zich toenemende mate zorgen 

over de effecten van nog kleinere (roet)deeltjes, zoals PM0,1. 

 

02 » HART- EN LONGKLACHTEN, WELLICHT ALZHEIMER 

Afgezien van langdurende blootstelling aan de rook uit houtkachels, haarden 

en andere bronnen, treedt veelal de grootste vervuiling op dadelijk na het 

aansteken van kachels en haarden. Zeker als niet juist of nat hout wordt 

gestookt, treedt hyperlokaal (in de directe naaste omgeving) enorme 

rookontwikkeling op. In een paar minuten kunnen in een wijde omgeving 

(zelfs 300 tot 400 meter) buurhuizen zich volzuigen met rook dat langdurig 

binnen blijft circuleren. Met name op dit soort momenten kan dit direct leiden 

tot hart- en longklachten, verhoogde bloeddruk, prikkende en tranende ogen 

en meer aandoeningen.  

 

Doordat kleine roet- en stofdeeltjes diep in de hersenen kunnen doordringen, 

kan permanente schade optreden. Er zijn aanwijzingen dat dit de ziekte 

alzheimer kan bevorderen en (zeker bij kinderen) zelfs nadelig kan uitvallen 

voor de ontwikkeling van de hersenen en het intelligentieniveau.  

 

Organisaties als regionale GGD’s, het Longfonds, Milieudefensie en het RIVM 

wijzen recentelijk volop op de gevaren van houtstook voor de 

volksgezondheid. Enkele GGD’s (zoals GGD Amsterdam) pleiten voor een 

(lokaal) verbod op houtstook. De Gezondheidsraad pleit voor strengere 



emissie-eisen voor houtkachels en maatregelen om het gebruik van 

houtkachels en pelletkachels in woningen te ontmoedigen, bijvoorbeeld door 

indringende voorlichtingscampagnes over houtstook. 

 

03 » HOUTSTOOK VERGT DAGELIJKS DODEN 

Houtstook zorgt in Nederland voor vele honderden vroegtijdige doden, elk 

jaar opnieuw. Het gaat om vele honderden slachtoffers, vrijwel zeker een 

hoger aantal dan het aantal verkeersslachtoffers in ons land. Degelijk 

Nederlands onderzoek over het werkelijke aantal slachtoffers ontbreekt. Wie 

cijfers over houtstookdoden van de Europese tak van de Wereld Gezondheids 

Organisatie terugrekent, komt uit op een getal van 3 tot 7 vroegtijdige doden 

dagelijks, die het rechtstreeks gevolg zijn van kwalen die zijn veroorzaakt door 

houtrook.  

 

04 » HOUTSTOOK: NIET DUURZAAM OF CO2-NEUTRAAL 

Hoewel fervente houtstokers het vaak anders willen doen geloven, is 

houtstook niet duurzaam en niet CO2-neutraal. Zelfs houtpellets en biogas 

kennen een hogere uitstoot CO2 dan de vaak verfoeide steenkolen. Gewone 

houtrook dient zelfs te worden aangemerkt als een zwaar broeikasgas, temeer 

omdat het veel methaan bevat, dat de aarde 25 maal zo sterk opwarmt als CO2. 

Stokers voeren als argument vaak aan dat hout een natuurproduct is en 

tegenover stook herplanting (zuurstofemissie) staat. De werkelijkheid is 

echter dat hout ook niet kan worden aangemerkt als duurzame bron van 

langjarige energie, simpelweg omdat bij een ongebreidelde groei van 

houtstook te weinig stookhout beschikbaar zal zijn. De duurzaamheid van 

houtpellets (voor kachels en nu ook cv-installaties) is om dezelfde redenen 



sterk betwistbaar. Bovendien worden de pelletkorrels veelal met vervuilend 

vervoer van ver aangevoerd. De Europese import uit de VS en andere landen 

steeg tussen 2011 en 2018 van 3 miljoen naar 8,1 miljoen ton. Daarnaast is de 

samenstelling van de pellets (is het wel alleen onbewerkt hout?) niet 

onomstreden. 

 

05 » RUIM MILJOEN KACHELS EN HAARDEN 

Over het aantal kachels en haarden in Nederland (exclusief los stookgerei voor 

buitengebruik en een deel van de pelletinstallaties) wordt getwist. Het 

Centraal Bureau voor de Statistiek hanteert een aantal van bijna 1,1 miljoen. 

Stichting Nederlandse Haarden- en Kachelbranche (NHK) betwist dit aantal. 

NHK stelt zelfs dat het aantal kachels en haarden daalt en hanteert een cijfer 

dat tussen 800 en 900 duizend ligt. Gezien het sterk toegenomen aantal 

aanbieders van houtstook apparatuur de laatste jaren lijkt de NHK-taxatie van 

een dalend aantal onaannemelijk. De uitstoot van circa 1,1 miljoen 

haarden/kachels staat gelijk aan een PM2,5 fijnstofuitstoot van 8 miljoen 

auto’s. 

 

06 » FALENDE WETGEVING, DUS GEDOOGBELEID 

De wettelijke regelgeving in Nederland kan feitelijk worden gekenschetst als 

een gedoogbeleid. In de praktijk gaan stokers (uitzondering daargelaten) 

vrijuit en staan gedupeerden in de kou. Regelgeving omtrent houtrookoverlast 

is geregeld via het Bouwbesluit. Het meest belangrijk is hierin artikel 7.22: 

“Het is verboden in de omgeving op hinderlijke/schadelijke wijze rook, roet, 

walm of stof te verspreiden.” De specifieke regelgeving ten aanzien van 

schoorsteenpijpjes op schuren en rooktoestellen is zo mogelijk nog algemener. 



Voorts bevat het Bouwbesluit nog eisen die aan het rookkanaal van kachels en 

haarden worden gesteld; deze zijn echter vooral gericht op de stoker en in veel 

mindere mate van belang voor de buitenwacht. 

 

Omdat de wetgever verzuimde maximale normen te verbinden aan de overlast 

(zoals bijvoorbeeld bij geluidsoverlast het geval is) is adequate handhaving 

voor gemeenten vrijwel onmogelijk. (* zie addendum achterin)  Komt het tot 

gerechtelijke stappen, dan verwijst de rechter in veel gevallen terug naar de 

gemeente. De gemeente mag echter niet met eigen regelgeving (zoals de 

Algemeen Plaatselijke Verordening) landelijke wetgeving passeren. Het 

instrument van mediation waarop veel gemeenten terugvallen, werkt soms 

maar vaak niet. Gemeenten ontberen daarnaast meetinstrumenten om de 

mate van vervuiling door houtstook vast te stellen. Burgemeesters kregen 

recentelijk meer bevoegdheden om handelend op te treden tegen hardnekkige 

veroorzakers van overlast (met in het uiterste geval: huisuitzetting). Hierbij 

wordt “geuroverlast” nadrukkelijk vermeld. Gezien de geldende wetgeving 

lijkt doelmatig optreden van burgemeesters tegen geuroverlast door 

houtstook een illusie. Overigens zou volgens de Wereld Gezondheids 

Organisatie (WHO) normering van de houtrookoverlast helemaal niet nodig 

moeten zijn “omdat er bij houtstook geen veilige ondergrens bestaat”. De WHO 

pleit voor een algeheel houtstookverbod “in dichtbevolkte gebieden 

wereldwijd”, hetgeen voor ons land resulteert in een algeheel stookverbod.  

 

07 » GEEN EISEN AAN KACHELS EN HAARDEN 

Op Europees niveau is regelgeving in voorbereiding waarbij wettelijke eisen 

worden gesteld aan de uitstoot en rendementen van kachels en haarden, 



regelgeving die gebaseerd is op de strengere wetgeving in Duitsland. De 

nieuwe Europese richtlijn hieromtrent zou per 2022 uitgevaardigd moeten 

worden. Naar verwachting zal de implementatie in ons land daarna nog op 

zich laten wachten.  

 

Het is pas sinds 2004 dat juist alle soorten kachels weer verkocht mogen 

worden en feitelijk geen andere normen gelden dan keurmerken van de 

kachelbranche zelf. De strengste losse normen hanteren een uitstoot van 25 

tot 50 milligram fijnstofuitstoot per kubieke meter rook. De praktijk is dat 

veelal sprake is van een uitstoot die al snel oploopt tot vele honderden 

milligrammen. Het behalen van een fijnstofuitstoot van 0 milligram, bepleit 

door enkele milieudeskundigen en het WHO, is onrealistisch. Ook om deze 

reden zou een algeheel houtstookverbod te verkiezen zijn.  

 

08 » GÉÉN ZICHT OP WAT ER WORDT GESTOOKT 

Gedupeerden kunnen de gemeente verzoeken om handhaving. Hoewel er 

enkele voorbeelden zijn dat dit soelaas kan bieden, leidt handhaving zelden tot 

een afdoende situatie. Bovendien is in steeds meer buurten sprake van 

meerdere stokers, waardoor handhaving gericht op één overlastgever niet 

eenvoudig is. Feitelijk ontbreekt het de lokale overheid totaal aan middelen 

om adequaat op te treden tegen zichtbare/merkbare/ruikbare 

houtrookoverlast. Ook is er in gemeenten niet/nauwelijks sprake van 

controlemogelijkheden van het stookgoed. Slechts droog en onbewerkt hout 

kan/mag worden verstookt. In hoeverre andere materialen worden verstookt, 

daarop bestaat nauwelijks zicht. Er zijn aanwijzingen dat “afvalstook” 

toeneemt, nu in steeds meer gemeenten voor restafval betaald moet worden. 



❸  W I N T E R S W I J K S E  C I T A T E N         

 
 
“NIEMAND WIL ALS KLAGER TE BOEK STAAN” 
 
Hoe groot de houtrookoverlast in de gemeente Winterswijk is, is 

onbekend. Het aantal officiële klachten dat in recente jaren is ingediend 

bij de gemeente bleef beperkt tot slechts enkele. Recent nam dit aantal 

wel toe. Om meer verhalen uit te lokken, drong de PvdA Winterswijk er 

bij de gemeente op aan gericht houtrookgedupeerden op te roepen zich 

te melden, maar de gemeente ging hiertoe niet over. Nadat de PvdA het 

onderwerp aansneed in de gemeenteraad en in diverse perspublicaties 

meldden zich wel de nodige gedupeerden van houtstook. 

 

Enkele houtstookgedupeerden deden op initiatief van de PvdA-fractie hun 

verhaal bij burgemeester Joris Bengevoord en de verantwoordelijke 

ambtenaar. Veelal willen klagers anoniem blijven, omdat ze de rust in hun 

buurt of straat willen behouden en niet als klagers bekend willen staan. Om 

een indruk te geven van zaken die Winterswijkers te berde brengen over 

houtrookoverlast, hierbij een anonieme weergave van opgetekende citaten.  

Om de anonimiteit te waarborgen, zijn ook geen straatnamen genoemd. De 

mensen die hun woord doen wonen verspreid over verschillende delen van 

Winterswijk (zie: plattegrond met vlamicoontjes die als bijlage is toegevoegd). 

 

Het gaat in alle gevallen om rechtstreeks aan de PvdA gerichte uitspraken. 

Daarnaast kwamen er vele tientallen reacties binnen via Facebook. Die zijn 

niet meegenomen, omdat niet altijd duidelijk is of het om inwoners gaat van 



Winterswijk of niet. De reacties geven een indruk van de ernst van de klachten. 

Daarnaast mag worden aangenomen dat houtstook in steeds meer straten een 

splijtzwam vormt: het heeft ongetwijfeld een negatief effect op de onderlinge 

samenhang en cohesie tussen bewoners. 

 

» “GROTE ROOKWOLKEN IN DE WIJK” 

“Van september tot en met april houden wij aan het begin van de avond alle 

ramen dicht, want dan worden alle kachels aangestoken. Het gevolg is grote 

rookwolken in de wijk. Zeker in het voorjaar en bij mist en dauw staat de 

buurt vol met rook.” 

 

» “DE PROVINCIE MAAR GEBELD” 

“Zaterdagnacht was de overlast zo groot dat ik een klacht heb ingediend bij de 

provincie. Het is nog gezonder om naast de snelweg te wonen dan naast een 

houtstoker. Ik begrijp in mijn omgeving dat er veel mensen last van hebben, 

maar niemand meldt dat omdat ze niet als klager gezien willen worden.” 

 

» “ALLE OPENINGEN MOETEN POTDICHT” 

“In onze buurt zitten enkele fanatieke openhaardstokers. Vooral bij mistig en 

windstil weer wordt de lucht zwaar bevuild. Alle ramen en andere openingen 

moeten dan potdicht.” 

 

» “LANGER OP VAKANTIE IN STOOKSEIZOEN” 

“Elk jaar gaan wij in de winter op vakantie naar het zuiden. De laatste jaren 

gaan we eerder weg en blijven we langer weg om zolang mogelijk van huis te 

zijn tijdens het stookseizoen en de overlast zoveel mogelijk te vermijden.” 



 

» “GEEN JURIDISCHE MOGELIJKHEDEN” 

“Ook wij ondervinden regelmatig ernstige hinder van rook en stankoverlast. In 

een brief gericht aan het College van Burgemeester en Wethouders van de 

gemeente Winterswijk heb ik hiervan melding gedaan. Deze brief is echter 

ambtelijk afgedaan met de mededeling dat er geen juridische mogelijkheden 

zijn om tot een verbod te komen.” 

  

» “VOORDAT JE ’T IN DE GATEN HEBT, STINK ’T HELE HUIS” 

“Wij willen graag een klacht indienen over overlast van rook van de openhaard 

van de buren. Zodra de buren de open haard aan hebben, moeten we snel zijn 

om de ramen en roosters van de bovenverdieping dicht te doen. Helaas is het 

zo dat je het altijd te laat in de gaten hebt waardoor onze hele huis stinkt naar 

rook. We hebben het er met de buren over gehad of ze in ieder geval niet 

willen stoken met windstil en mistig weer, maar ze geven hier geen gehoor 

aan. We ondervinden heel veel hinder van de stank. We weten dat er helaas op 

dit moment geen regels zijn die het stoken van open haarden verbiedt maar 

hopen dat er meer mensen zijn die ook veel overlast hebben van rook van 

open haarden en houtkachels en een klacht indienen zodat de politiek hier iets 

aan kan doen.” 

  

» “IK WORD ER ZIEK VAN EN WIL VERHUIZEN” 

“Ik heb veel last van het stookgedrag van mijn buurt. Als astmapatiënt word ik 

er letterlijk ziek van. Afgelopen weekend was het weer raak. Boven op de 

slaapkamer komen en alles stinkt naar rook. In de herfst/winter dus geen 

raam open, terwijl ventileren zo belangrijk is. Wij zijn zelfs aan het kijken of 



we kunnen verhuizen naar een huis buitenaf en de rookoverlast is hier mede 

voor verantwoordelijk.”  

 

» “MET MONDKAPJES OP TELEVISIE KIJKEN” 

“In onze buurt zijn verschillende stokers. Het aantal neemt alleen maar toe en 

het is dus bijna niet meer te zeggen van wie de overlast en stank precies 

komen. Wel hebben we al zeker vijftien jaar last van één buurman wiens 

kachel verschrikkelijk stinkt en rookt. Nadat we zelf met hem gingen praten, 

kregen we uiteindelijk woorden. Mediation van de gemeente leverde ook niets 

op. Het is soms verschrikkelijk en af en toe ziet onze achtertuin zelfs helemaal 

blauw. Soms stookt hij als het koud is drie keer per dag de kachel op en staat 

ons huis drie keer op een dag vol met zijn rook. Afgelopen voorjaar stond onze 

straat zelfs een keer helemaal blauw, je kon de huizen aan de overkant niet 

meer zien. Eén keer begon hij op een zaterdagavond rond middernacht te 

stoken toen het heel koud was. Toen hebben we letterlijk met mondkapjes op 

naar een detective op de televisie zitten kijken. Mijn man ging helemaal over 

de rooie, heeft bij hem aangebeld en hem de huid vol gescholden.” 

 

» “REACTIE WAS: BETAAL JIJ MIJN GAS?” 

“Wij zijn ook het slachtoffer van de overburen die soms 24 uur per dag de 

houtkachel stoken. Ik heb verzocht ook eens rekening te houden met de 

overige bewoners. Reactie: "Betaal jij mijn gasrekening?” Zelfs hedenmorgen 

met regenachtig weer en een windkracht van één Beaufort stookten zij de 

kachel, met als gevolg dat ons huis vergeven was van de rook. Ten 

noordoosten woont een familie die gezondheidsklachten heeft (problemen 

met de ademhaling) en die gedurende de “winterperiode” veel overlast 



ondervindt. De "winter" start al begin september en eindigt eind april of medio 

mei. Zelfs ‘s nachts kunnen ze niet ventileren, hoewel dat voor hen en de 

kinderen belangrijk is.” 

 

» “ALLE RAMEN DICHT” 

“Goed stuk omtrent rookoverlast. Denk echter wel dat het verhaal nuance 

verdient op vuurkorf/bbq gebied. Dat is namelijk vaak een aantal keren per 

jaar. Bij ons in de wijk is het probleem van de kachels/haarden in huis veel 

groter. Vanaf september tot en met april houden wij aan begin avond alle 

ramen dicht, want dan worden alle kachels aangestoken. Nat hout, slechte 

trek, slecht opstoken etc levert grote rookwolken op in de wijk. Zeker in het 

na- en voorjaar als er wat mist/dauw is staat de buurt vol rook.” 

 

» “IK STONK ALS EEN ASBAK” 

“Afgelopen weekend ging ik wat te drinken halen uit de koelkast in de schuur 

achter ons huis. Misschien één of twee minuten ben ik buiten geweest. Toen ik 

weer binnenkwam stonk mijn haar als een asbak door de houtrooklucht in 

onze buurt.” 

 

» “PRIKKENDE OGEN EN SCHRALE LUCHT” 

“Vanaf het einde van de zomer tot het begin van de nieuwe zomer heb ik last 

van de stank van verschillende houtkachels in mijn omgeving. Het ademhalen 

wordt bemoeilijkt, prikkende ogen en schrale rooklucht bemoeilijken dan de 

ademhaling en verpesten het leefgenot.” 

 

 



❹  W I N T E R S W I J K S E  F E I T E N  & C I J F E R S  
 

 

“3 DODEN PER JAAR IN WINTERSWIJK” 
 
Ten aanzien van houtstook en houtrookoverlast zijn voor de gemeente 

Winterswijk weinig harde data en harde feiten voorhanden. Hoewel 

iedereen met het oog en de neus kan waarnemen dat de stook toeneemt 

(binnen maar vooral buiten) ontbreken harde indicatoren ten enen 

male. De feiten en cijfers hieronder zijn dan ook in belangrijke mate 

gebaseerd op (teruggerekende) data uit andere dan Winterswijkse 

bronnen.  

 

» 2250 HOUTKACHELS EN HAARDEN 

Het CBS taxeerde het aantal houtkachels in ons land in 2013 op bijna 1,3 

miljoen. Omgerekend naar Winterswijk: ongeveer 2250 houtkachels en 

haarden. Hoewel landelijke cijfers inmiddels lijken afgezwakt, mag gezien de 

groeiende tendens de laatste jaren, aangenomen worden dat het er nu 

ongetwijfeld royaal meer zijn. Nog afgezien van niet in de telling opgenomen 

vuurkorven, buitenkachels, vuurschalen en -korven en pellet-installaties die 

ook gifstoffen verspreiden en in de zomer zorgen voor overlast. Ook de 

barbecue is niet opgenomen in de cijfers. 

 

» 5300 WINTERSWIJKER ERVAREN OVERLAST 

Recent onderzoek (2017) van de GGD Noord- en Oost-Gelderland onder 180 

Winterswijkers toont aan dat 16 tot 20 procent in enige mate kampt met 

houtrookoverlast. Dat zijn omgerekend ongeveer 5300 Winterswijkers. Een 



ander onderzoek (Motivaction, 2015) wijst uit dat iets minder dan de helft van 

de Nederlanders “op z’n minst in enige mate overlast” ondervindt en circa 10 

procent in grote of zeer grote mate. Het gaat dan dus in het eerste geval om 

circa 14.000 Winterswijkers en in het tweede geval om ruim 2900. Zeer 

recente indicatieve polls in verschillende delen van Nederland laten een groei 

zien (ten opzichte van het Motivaction-onderzoek van 2015). Zie verderop. 

 

» “2 TOT 4 DODEN JAARLIJKS IN WINTERSWIJK” 

Volgens onderzoek van de Europese tak van de Wereld Gezondheids 

Organisatie (WHO) levert houtrook in de Europese Unie jaarlijks ongeveer 61 

duizend vroegtijdige doden op. Volgens een eigen calculatie zouden dit er in 

Nederland dan circa tweeduizend zijn. Reken je verder terug, dan kom je voor 

de gemeente Winterswijk op 2 tot 4 slachtoffers per jaar, aangenomen dat in 

Winterswijk de stookintensiteit hooguit ongeveer gemiddeld is. 

 

» “HOUTSTOOK IS OVERLASTGEVEND” 

Veel Nederlanders zijn voor stringente maatregelen tegen houtstook in ons 

land. In verschillende polls en onderzoeken zijn de meningen gepeild. Steevast 

blijkt hieruit: 35 tot ruim 60 procent van de Nederlanders is zelfs voorstander 

van de stelling “houtkachels en vuurkorven moeten verboden worden” 

(Algemeen Dagblad: 63 procent). Een groot poll in Noord-Holland (ruim 7500 

deelnemers) spraak ook boekdelen. Stemmers konden kiezen tussen 

“houtkachel en haarden, gezellig” en “houtkachel en haarden, overlast”. Ruim 

55 procent koos voor overlast. Indien je deze uitslag vertaalt naar de gemeente 

Winterswijk: circa 16.000 inwoners ervaren houtstook als overlastgevend. 

 



» CIRCA 1700 MENSEN MET LONGPROBLEMEN 

Voor Winterswijkers met chronische luchtweg- en longproblemen is de 

overlast van houtstook extra problematisch. Te denken valt aan aandoeningen 

als astma en COPD. Ruim een miljoen Nederlanders kampt met chronische 

longziekten. Voor Winterswijk betekent dit dat er zeker 1700 inwoners zijn 

met chronische longproblemen. Daarnaast zijn er nog ongeveer duizend 

Winterswijkers met luchtweg- en longproblemen van minder chronische aard. 

Velen van hen zijn zo gevoelig voor houtrook, dat dit soms leidt tot ernstige 

acute symptomen. 

 

» TOENAME BEDRIJFSMATIGE HOUTSTOOK 

Naast particuliere houtstook, zien we in Nederland het bedrijfsmatig gebruik 

van hout als brandstof sterk stijgen. Soms gaat het om sfeerverhogende stook 

(horeca, evenementen), maar ook neemt het aantal houtgestookte ovens 

(horeca) toe en zijn er bedrijven en instellingen die in hun energie voorzien 

met houtgestookte installaties waarbij de houttoevoer veelal automatisch 

geschiedt. Daarnaast is sprake van verbranding van zogenaamde 

biobrandstoffen op boerenbedrijven en bij lokale en regionale leveranciers 

van energie. Ook de uitstoot van deze voorzieningen is niet onomstreden en 

zorgt op verschillende plekken in toenemende mate reeds voor rookoverlast. 

 

» HET RECHT OP FRISSE BUITENLUCHT 

Elke Winterswijker heeft zoals elke Nederlander recht op frisse lucht. Veel 

stokers doen klachten over “slechts” geuroverlast af als “gezeur”. Maar hoe 

triviaal is het om, zeker in een landelijke gemeente als Winterswijk, van 

anderen te vragen dat ze jou niet belemmeren in het opsnuiven van frisse 



herfst- en voorjaarslucht? Uit eigen waarneming getuigt een inwoner van 

Winterswijk dat er in zijn buurt plekken zijn waar hij op bepaalde momenten 

in het stookseizoen met de hand voor mond/neus moet passeren vanwege de 

stank. Daarnaast menen deskundigen dat huizen goed geventileerd moeten 

worden. Ook dit is bij chronische houtstookoverlast onmogelijk. Daarnaast zijn 

er Winterswijkers die hun was nog altijd buiten hangen om te drogen, hetgeen 

hen bij houtrookontwikkeling in toenemende mate onmogelijk gemaakt wordt, 

temeer daar houtstook steeds meer transformeert van “af en toe voor de 

gezelligheid” naar permanente bron van warmtenergie.  

 

» SOCIALE CONFLICTEN IN BUURTEN 

Voorts nog enkele zaken die aan het licht kwamen bij het samenstellen van dit 

dossier. Houtstook zorgt voor sociale conflicten in buurten en straten; een 

gedupeerde vertelt dat buurtborrels minder gezellig zijn sinds het thema op 

tafel kwam en het onderwerp nu angstvallig wordt gemeden. Houtstook zorgt 

er niet alleen voor dat sommige longpatiënten (dagenlang) ziek zijn, maar 

veroorzaakt bij gedupeerden vaak veel stress en/of psychische klachten. 

Enkele stokers geven aan door houtstook veel geld op hun energierekening te 

besparen, maar beseffen kennelijk niet dat dit gebeurt ten koste van de 

volksgezondheid en leefbaarheid in hun omgeving. 

 

 
 
 
 
 
 
 



❺  W I N T E R S W I J K S E   B E L E I D S P R A K T I J K 
 
 

 

LANGZAME BEWUSTWORDING, RICHTING ONTMOEDIGING 

 

De gemeente Winterswijk is net als de andere gemeenten in Nederland 

gehouden aan de uitermate beperkte wettelijke bepalingen die over 

houtrookoverlast zijn opgenomen in het Bouwbesluit, alsmede de uiterst 

summiere bouweisen die hierin staan ten aanzien van rookafvoer.  

 

Zowel de politie als verantwoordelijke ambtenaren kunnen in het geval van 

klachten poolshoogte komen nemen. Tot handhaving komt het niet of 

nauwelijks; hooguit pakt de politie excessen aan (bijvoorbeeld als bewerkt 

hout op een vuurkorf wordt aangetroffen). Leveren onderlinge gesprekken 

tussen stokers en gedupeerden niets op, dan kan mediation worden ingezet, 

waarbij mediators namens de gemeente met beide partijen in gesprek gaan. 

Dit is vaak een tijdrovend proces dat vele maanden of zelfs ettelijke jaren in 

beslag kan nemen, terwijl de overlast in de meeste gevallen blijft aanhouden. 

Mediation leidt zelden tot het volkomen uitbannen van de overlast. 

 

Hoewel lokale data ontbreken, lijkt de praktijk in de overgrote meerderheid 

van de gevallen een andere. Namelijk deze: stookgedupeerden klagen niet of 

nauwelijks. Zowel niet bij de stokers die de overlast veroorzaken en zeker niet 

bij de gemeente en/of politie. Gezien de vermoedelijk tamelijk grote populatie 

die overlast ervaart (op grond van landelijke cijfers) en het, naar verhouding, 



betrekkelijk geringe aantal officiële stookzaken mag worden aangenomen dat 

de meeste gedupeerde hun lot in stilte dragen. 

 

Wat is verder de huidige praktijk in Winterswijk? 

 

» POLITIE WIL DAT POLITIEK ZICH UITSPREEKT 

Het aantal daadwerkelijk ingediende klachten rechtstreeks bij de gemeente 

Winterswijk is de laatste jaren uitermate beperkt maar stijgend. Daarnaast 

wordt de politie benaderd door gedupeerden. Landelijk rukt de politie 

duizenden keren jaarlijks uit bij klachten over houtrookoverlast. In de 

gemeente Winterswijk gaat het om hooguit enkele tot enkele tientallen 

gevallen. De politie staat echter net als gemeenten goeddeels met lege handen 

om op te treden als gevolg van de summiere landelijke wet- en regelgeving. Uit 

gesprekken met individuele politiebeambten in Winterswijk kan worden 

opgemaakt dat zij de problematiek goed kennen, maar nadrukkelijk 

verwachten dat de politiek met betere regelgeving op de proppen komt. 

 

» GEMEENTE ONTBREEKT (OOK) HET INSTRUMENTARIUM 

Het ontbreekt de gemeente Winterswijk aan wettelijk instrumentarium om 

handelend op te treden. Hoewel de burgemeester tegenwoordig meer 

bevoegdheden heeft om handelend op te treden bij overlastgevend gedrag 

(ook bij geuroverlast) van inwoners, is deze bevoegdheid niet of nauwelijks 

toepasbaar op houtstookkwesties. Omdat de lokale overheid landelijke 

wetgeving niet mag overstemmen, is eigen gemeentelijke regelgeving 

nauwelijks mogelijk en houdt eventuele handhaving vaak bij een rechterlijke 

procedure geen stand (enkele uitzonderingen daargelaten). Hierbij komt nog 



dat lokale APV’s met hun regelgeving niet mogen ingrijpen achter de voordeur 

(verbod op of voorwaarden stellen aan stoken van kachels/haarden). De 

nieuwe Omgevingswet zal gemeenten mogelijkheden bieden om 

straten/buurten als stookvrije gebieden aan te wijzen. Dit biedt echter geen 

soelaas voor buurten die niet als zodanig aangewezen worden. Het instrument 

is onvoldoende. Daarnaast laat de inwerkingtreding van de Omgevingswet nog 

zeker enkele jaren op zich wachten, waardoor de huidige situatie voortduurt 

en houtstook mogelijk verder toe kan nemen. (* zie addendum achterin) 

 

Overigens zij hierbij wel gezegd dat gemeenten als Winterswijk een signaal 

kunnen afgeven door wel handhavend op te treden als een gedupeerden 

hierom verzoekt. Kansrijk of niet, hiermee geeft de gemeente in elk geval te 

kennen in de bres te springen voor de leefbaarheid en de volksgezondheid, 

terwijl gedupeerden in de huidige feitelijke situatie zich niet gehoord voelen. 

 

» VERHUURDER KAN WÉL OPTREDEN 

Particuliere verhuurders en woningbouwvereniging kunnen wel optreden 

tegen houtrookoverlast. Indien andere huurders gedupeerd worden door 

stokers in hun huurcomplex, kan een beroep worden gedaan op de 

verhuurder. De verhuurder kan in zijn woningen een stookverbod afkondigen, 

aangezien hij als eigenaar gedragsregels kan uitvaardigen. Het Hof in Den 

Bosch sprak kortgeleden uit dat een huurder die zich niet aan een dergelijk 

verbod wenst te houden door de verhuurder uit zijn woning gezet mag 

worden. Onbekend is in hoeverre verhuurders (zoals De Woonplaats) in de 

gemeente Winterswijk restricties opleggen ten aanzien van houtstook. 

 



» BELEID TEN AANZIEN VAN BEDRIJFSMATIGE STOOK 

Dit dossier handelt primair over particuliere houtstook (en dus niet de 

bedrijfsmatige stook) in de bebouwde kom. (Nota bene: dit betekent niet dat 

het níet speelt in het buitengebied. Mondeling kwamen drie klachten binnen 

van bewoners uit het buitengebied die wel degelijk overlast 

ondervinden/ondervonden, ook al is de stoker soms 200 meter of verder 

verwijderd.) De bedrijfsmatige houtstook is een apart onderwerp. Onbekend is 

in hoeverre houtgestookte ovens, energieinstallaties van bedrijven, maar ook 

grote hout/kolen gestookte buitenkeukens (horeca, agrariërs en anderen) 

overlast en luchtvervuiling veroorzaken. Bedrijven vallen onder andere 

wettelijke regimes en eisen ten aanzien van de afvoer van rookgassen. 

Aangenomen mag worden dat hierop in de gemeente Winterswijk wordt 

gecontroleerd en, indien nodig, gehandhaafd.  

 

NB: Overigens valt in dit verband wel het volgende vast te stellen: door 

gedupeerden gerapporteerde particuliere uitstoot, vervuiling en overlast door 

houtstook is niet zelden zo ernstig, dat zeker handelend zou zijn opgetreden 

als een vergelijkbare uitstoot door een bedrijf zou zijn veroorzaakt. 

 

Actuele ontwikkelingen in de beleidspraktijk van de gemeente 

Winterswijk in de meest recente jaren zijn opgenomen in hoofdstuk 6. 

 

 

 

 

 



❻ W I N T E R S W I J K S E   A A N B E V E L I N G E N  
 

 

“VOORBEREIDEN OP HOUTROOKVRIJE TOEKOMST” 

 

Gezien de landelijke wetgeving en het feit dat lokale APV’s niet mogen 

ingrijpen achter de voordeur van Winterswijkers (zie vorige hoofdstuk), 

is het moeilijk mogelijk houtrookoverlast in de gemeente te bestrijden 

met afdoende regelgeving. Dat wil niet zeggen dat er niets mogelijk is. 

Om te beginnen ontbreken data over houtstook en overlast in de 

gemeente. Daaraan moet naar de opinie van de PvdA iets veranderen. 

Verder behoort een intensief ontmoedigingsbeleid tot de mogelijkheden. 

 

Weeg je voordelen en nadelen van houtstook af, dan blijkt al snel dat de 

voordelen vooral individuele belangen dienen en de nadelen ten koste gaan 

van het algemeen belang. “Gezelligheid, sfeer” en “besparing op energiekosten” 

zijn als voordelen van houtstook immers vooral van individueel belang. 

Hooguit kun je stellen dat kachelbranche een soort van algemeen belang dient, 

namelijk het verstrekken van werkgelegenheid. Dit geldt evenzeer voor 

productiebedrijven van stookhout die ook in de gemeente Winterswijk te 

vinden zijn. Dat zij zich in hun bestaan bedreigd voelen, is begrijpelijk. 

Anderzijds maakte ons land eerder dergelijke transities mee; in het verleden 

hebben ook branches als de turf- en steenkoolwinning zich na wettelijke 

maatregelen opnieuw moeten uitvinden. 

 

De nadelen ten koste van het algemeen belang zijn nu eenmaal legio. 

Houtstook gaat ten koste van de volksgezondheid en de leefbaarheid. 



Daarnaast is houtstook geenszins duurzame energie. Als verdediger van het 

algemeen belang, dient de (lokale) overheid derhalve haar 

verantwoordelijkheid te nemen. Het uitgangspunt zou immers moeten luiden: 

“De individuele vrijheid (van de stoker) eindigt op het moment dat anderen 

hun vrijheid (op structurele basis) wordt ontnomen.” Dat is precies waar bij 

houtrookoverlast sprake van is.  

 

Actuele beleidspraktijk en beleidswijzigingen: 

 

» MEDIATION EN STOOKTIPS 

De gemeente Winterswijk raadt gedupeerden van houtrookoverlast in eerste 

instantie aan om het gesprek met de vermeende overlastveroorzaker aan te 

gaan. Komen bewoners er onderling niet uit (vaak is tegenwoordig trouwens 

sprake van meer dan één overlastgever in buurten en straten) dan wordt 

mediation cq buurtbemiddeling als middel ingezet. Zoals gezegd: menig 

mediation-dossier wordt na enige tijd gesloten zonder een bevredigende 

oplossing voor de gedupeerden. Nadat de PvdA houtstook in de gemeenteraad 

aan de orde stelde en enkele gedupeerden met de burgemeester in contact 

bracht, wees de gemeente Winterswijk in de rubriek Gemeentenieuws in 

februari 2018 op de mogelijke overlast door houtstook. “We zijn niet tegen het 

stoken van een vuurtje. Integendeel. Dat kan heel gezellig zijn,” zegt de 

burgemeester in dit bericht. Er wordt gewezen op de schaduwzijden en 

verwezen naar tips en informatie van het RIVM. Het is feitelijk de enige vorm 

van voorlichting die de gemeente Winterswijk tot op heden gaf. Sommige 

gemeenten verstrekken tips over “juiste” stookwijzen. Menig deskundige is 

hiervan geen voorstander, omdat ze kunnen worden opgevat als een 



aanmoediging om te gaan stoken. Citaat van Stichting Luchtfonds: “De lokale 

overheid verstrekt toch ook geen tips hoe je het beste een sigaret kan 

opsteken?” 

  

» NIEUWE BROCHURE, EEN BELEIDSWIJZIGING 

Zeer recent lijkt sprake van een kentering ten aanzien van de uiterst beperkte 

voorlichting van de gemeente Winterswijk. Voor het eerst worden bij 

houtstook als bron van warmte en energie openlijk vraagtekens gezet. In een 

pas verschenen gemeentelijke brochure over nieuwbouwwoningen zonder 

aansluiting op het gasnet staat te lezen: “Hoe duurzaam is een houtkachel, 

pelletkachel of biomassaketel? een houtkachel, pelletkachel of biomassaketel 

wordt gestookt met hout of houtpellets. Pelletkachels en biomassaketels zijn 

door hun hogere rendement schoner dan houtkachels, maar stoten meer 

fijnstof uit dan verwarming op gas of elektriciteit. Dit zorgt voor extra 

luchtvervuiling. Zeker bij weinig wind is het gebruik in woonwijken niet 

wenselijk. Bovendien is er lokaal onvoldoende hout beschikbaar om deze 

brandstof als duurzaam aan te merken. Deze kachels zijn hierdoor geen 

duurzame warmtebronnen.”  

 

Staand beleid in Winterswijk zou kunnen worden: nieuwbouwwoningen 

worden niet alleen opgeleverd zonder aansluiting op het gasnet, maar ook 

zonder rookafvoerkanaal voor haarden en kachels. In enkele steden 

(Amersfoort) is dit al beleid. In de praktijk geven woningkopers de bouwers 

dan soms alsnog de opdracht langs de buitenmuren een afvoerkanaal voor 

rookgassen te laten aanbrengen. De gemeente Winterswijk zou dit zowel bij de 

woningkopers als de ontwikkelaars en bouwers ten sterkste kunnen ontraden. 



 

» HOUTSTOOK VERDIENT GEEN STEUN 

De gemeente Winterswijk verstrekt duurzaamheidsleningen bij particuliere 

investeringen in duurzame, niet-fossiele energiebronnen. Tot op heden was 

ook steun mogelijk bij de aanschaf van pelletkachels en pelletcv’s. PvdA 

Winterswijk stelde hierover vragen in de gemeenteraad. Hierop antwoordde 

het college dat de steunpot voor het toen lopende jaar leeg was en slechts een 

beperkt aantal pelletkachels met de duurzaamheidslening was aangeschaft. 

Gelet op de tekst in de nieuwe brochure mag ervan worden uitgegaan dat in de 

brochure genoemde installaties voortaan niet meer voor 

duurzaamheidsleningen in aanmerkingen komen. 

 

Nog altijd is al met al sprake van een uiterst summier gemeentelijk beleid ten 

aanzien van houtstook, waarbij vaak is aangevoerd dat de wet weinig 

mogelijkheden biedt tot een actieve Winterswijks opstelling. Binnen de 

wettelijke kaders is naar de mening van de PvdA Winterswijk echter wel 

degelijk één en andere mogelijk. 

 

Aanbevelingen voor beleid in de zeer nabije toekomst: 

 

» ZICHT OP DE OMVANG VAN DE PROBLEMATIEK 

In de gemeente Winterswijk is nauwelijks zicht op de omvang van houtstook 

in het algemeen en houtrookoverlast in het bijzonder. De gemeente 

Winterswijk kan op dit gebied eigenstandig dataverzameling opstarten. 

Hoeveel houtstookapparatuur is er aanwezig in de gemeente? In welke mate 

ervaren inwoners overlast? Waaruit bestaat deze overlast? Welke klachten op 



het gebied van leefbaarheid en gezondheid koppelen de gedupeerden aan 

houtstook? PvdA Winterswijk pleitte al voor het actief uitlokken van klachten 

ten aanzien van houtstook. Inwoners zullen wellicht sneller hun klachten 

melden als de gemeente in dit dossier kiest voor een proactieve opstelling. In 

buurten en straten waar (op bepaalde momenten) volgens inwoners sprake is 

van ernstige stookvervuiling kan de gemeente de mate van vervuiling meten 

met specialistische apparatuur.  

 

» INDRINGEND BENADEREN OVERLASTGEVERS 

Binnen de kaders van de regelgeving in het Bouwbesluit kan de gemeente 

Winterswijk gerapporteerde overlastgevers (ook aan de hand van verzamelde 

data over de mate van overlast en rookvervuiling) veel indringender 

benaderen dan tot op heden het geval is. Hiertoe zou de gemeente zich moeten 

opwerpen als hoeder van de volksgezondheid/leefbaarheid en daarmee dus 

feitelijk de benadeelde partij dienen te beschermen. Met overlastgevers kan de 

gemeente indringend in gesprek gaan, aandringen op het nemen van 

maatregelen, gevolgd door herinspecties tot de overlast/vervuiling is 

teruggebracht tot een aanvaardbaar niveau. Dit alles op basis van verzamelde 

data, zoals geconstateerde en gemeten vervuiling. Voorts zou de gemeente een 

krachtig signaal afgeven door bij officiële verzoeken om handhavend wegens 

stookoverlast op te treden, hiertoe daadwerkelijk over te gaan, ondanks de 

falende wettelijke regelgeving. Hiermee geeft de gemeente te kennen zijn taak 

als hoeder van de volksgezondheid en leefbaarheid serieus te nemen.   

 

 

 



» VOORBEREIDEN OP HOUTROOKVRIJE TOEKOMST 

Nieuwe landelijke regelgeving op het gebied van houtstook laat vooralsnog op 

zich wachten. Gezien de maatschappelijke druk van zowel Nederlandse 

burgers als gezondheids- en milieuorganisaties en pressiegroepen, kan het 

niet anders of er komen stringentere eisen voor houtstook, op de langere 

termijn vrijwel zeker door een vorm van verboden en/of strikte geboden. 

Zeker als de houtstook verder zal groeien, keert de wal onvermijdelijk het 

schip. Indachtig de tekst in de recente brochure over gasloze woningbouw, kan 

de gemeente Winterswijk zijn inwoners voorbereiden op verwachte restricties 

aan houtstook opdat Winterswijkers kapitaalvernietiging door investering in 

stookinstallaties bespaard blijft. Landelijk wordt gesproken over regelgeving, 

maar de verwachting is vooralsnog niet dat dit zal leiden tot afdoende 

maatregelen op korter termijn. Vraag is zelfs of de politieke wil en durf 

aanwezig is om aan houtstook nu al paal en perk te stellen. Op de langere 

termijn zal zeker streng(er) beleid worden geformuleerd naarmate de omvang 

van de problematiek toeneemt. Nederland wordt immers, dat zal iedereen 

inzien, onleefbaar als alle ruim 7 miljoen huishoudens het gedoogbeleid om te 

mogen stoken gaan benutten.  

 

PvdA Winterswijk staat voor ogen dat de gemeente Winterswijk een 

voorschot neemt op al deze verwachte ontwikkelingen en op korte 

termijn een stringent “ontmoedigingsbeleid houtstook” formuleert. In de 

slotsom staat te lezen wat de PvdA Winterswijk verstaat onder een 

dergelijk beleid. 

 

 



❼  S L O T S O M  :  O N T M O E D I G I N G S B E L E I D 

 

 

INZETTEN OP EEN INDRINGEND ONTMOEDIGINGSBELEID 

 

PvdA Winterswijk staat het optuigen voor ogen van een actief, intensief 

en indringend ontmoedigingsbeleid ten aanzien van alle vormen van 

particuliere en bedrijfsmatige houtstook in de gemeente Winterswijk 

 

- waarbij bevordering van de volksgezondheid en het leefbaar houden 

van buurten en wijken voorop staat en waarbij de stookgedupeerde 

centraal staat; 

 

- waarbij de gemeente Winterswijk actief via media oproept klachten 

over houtstookoverlast te melden bij een dedicated (toegewijde) afdeling 

en de klachten te bundelen in een periodieke openbare inventarisatie, 

met waarborging van de anonimiteit van de klager; 

 

- waarbij Winterswijkse data ten aanzien van houtstook in kaart worden 

gebracht en in voorkomende gevallen hyperlokale metingen van de 

luchtkwaliteit zowel in- als buitenshuis worden uitgevoerd (binnen 

uiteraard met toestemming van de klager en/of stoker); 

 

- waarbij na de gebleken veroorzaking van overlast indringend druk 

wordt uitgeoefend op de (voornaamste) overlastgever; 

 



- waarbij intensieve voorlichting wordt gegeven over de vele nadelige 

effecten van houtstook voor zowel de stoker als zijn omgeving (en dus 

geen “aanmoedigende” tips gericht op stokers); 

 

- waarbij instrumentarium wordt opgetuigd dat ertoe leidt dat in de 

gemeente Winterswijk bij ongunstige weersomstandigheden het stoken 

sowieso tot een minimum moet worden beperkt; 

 

- waarbij sprake is van een campagne die ertoe dient te leiden dat 

Winterswijkers stoken bij een negatief advies  als net zo sociaal 

onwenselijk en a-sociaal gaan ervaren als roken op de werkplek; 

 

- waarbij de gemeente Winterswijk bevordert dat nieuwe woningen en 

bedrijven worden opgeleverd zonder kanaal voor houtrookafvoer; 

 

- waarbij de gemeente bedrijfsmatige houtstook adequaat controleert op 

vigerende (nu geldende) regelgeving cq controlerende instanties hiertoe 

aanzet; 

 

- waarbij hout- en vergelijkbare stook op geen enkele wijze ondersteund 

wordt in het kader van bevordering van duurzame cq klimaatneutrale 

energie; 

 

- waarbij de gemeente Winterswijk bij het ontbreken van expertise en 

capaciteit zulks extern inhuurt; 

 



- waarbij Winterswijk zijn invloed buiten de gemeente, bijvoorbeeld bij 

het VNG en ministeries, aanwendt om op adequate landelijke wetgeving 

aan te dringen (in casu ijvert voor een landelijk stookverbod indien de 

raad hiermee in meerderheid instemt).  

 

De PvdA wil hiertoe en hierover graag in overleg treden met de andere 

fracties in de Winterswijkse gemeenteraad. Bovendien streeft de PvdA 

Winterswijk ernaar een zogenaamd Politiek Forum aan dit onderwerp te 

wijden. Graag is de PvdA bereid voorafgaand hieraan vragen die 

voortvloeien uit dit dossier te beantwoorden; zowel schriftelijk, 

mondeling als door aan te schuiven bij het fractieoverleg van de 

verschillende partijen. Het uiteindelijke doel voor de PvdA Winterswijk 

is te komen tot steun voor een Motie Ontmoediging Houtstook. 

 

*) Addendum, februari 2019. 

 

In januari vond in de Tweede Kamer een debat plaats over (de aanpak van) 

houtstookoverlast. Naast een aangenomen motie, deed staatssecretaris Stientje van 

Veldhoven enkele toezeggingen. Dit levert op termijn de volgende maatregelen op: 

 

- Europese eisen t.a.v. de kwaliteit van kachels en haarden worden eerder van kracht; 

- In samenwerking met TNO wordt instrumentarium ontwikkeld voor het uitvoeren van 

metingen en controles om gemeentelijk handhavingsbeleid mogelijk te maken; 

- Houtstook wordt expliciet meegenomen in periodieke keuring van de luchtkwaliteit 

(waarbij “hyperlokale metingen” in straten/wijken niet expliciet zijn vermeld). 

 

NB: In het debat pleitten twee partijen voor “het uitfaseren van houtstook in Nederland”. 

Daarnaast: in juni is er een evaluatie ten aanzien van Duurzaamheidssubsidies: er gaan in de 

Tweede Kamer stemmen op om pelletkachels uit de “duurzaamlijst” te verwijderen. 

 



B I J L A G E  1 

Op de onderstaande kaart is met vlamicoontjes aangegeven uit welke delen 

van de bebouwde de klachten kwamen die de PvdA direct bereikten. 

 

 



B I J L A G E  2 

Overheidsinstantie Vlaamse Milieumaatschappij vatte in een heldere 

infografiek de schadelijke effecten van houtstook samen. 

 

 



 

 

 



N A S C H R I F T 

 

Bronnen | Voor zover geen bronnen zijn genoemd, is de informatie in dit 

dossier afkomstig uit algemeen geaccepteerde wetenschappelijke bronnen en 

zijn bronnen op aanvraag beschikbaar. Daarnaast is (bijvoorbeeld in het geval 

van de “Winterswijkse Citaten”) geciteerd uit gesprekken en ontvangen 

berichten over houtstookoverlast in Winterswijk.  

 

Citaat uit verkiezingsprogramma PvdA Winterswijk | “Individuele vrijheid 

van de één mag niet ten koste gaan van de vrijheid van een ander. Dit betekent 

dat overlast van geluid, geur, licht en het overmatig beslag op de openbare 

ruimte aangepakt moeten worden. Houtrook is een recent voorbeeld. Overlast 

dient actief bestreden te worden. Eerst met verplichte filters, in het uiterste 

geval via een verbod op houtstook van de overtreder. PvdA Winterswijk wil 

een campagne die Winterswijkers wijst op de grenzen van individuele 

vrijheid.” 

 

Stichting Luchtfonds | Voor de zuiverheid zij vermeld dat raadslid Ubel 

Zuiderveld sinds najaar 2018 secretaris is van de nieuwe Stichting Luchtfonds. 

De functie is voortgekomen uit de opstelling in het lokale politieke debat over 

houtstook. Het Luchtfonds ijvert ervoor op termijn te komen tot een 

totaalverbod op alle vormen van houtstook in Nederland, waarbij gemeenten 

de mogelijkheid krijgen tot het verstrekken van (incidentele) ontheffingen, 

bijvoorbeeld voor paasvuren. 

 

Winterswijk, november 2018/addendum februari 2019 
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Houtstook(overlast) in coalitieprogramma van nieuw Winterswijks 

college van PvdA met Winterswijks Belang, VVD en Groenlinks 

 

Ontmoedigingsbeleid | Op maandag 18 februari jongstleden presenteerde 

zich in Winterswijk een nieuwe coalitie van Partij van de Arbeid, Winterswijks 

Belang, VVD en Groenlinks. Tijdens de onderhandelingen bleek dat het door de 

PvdA voorgestane “ontmoedigingsbeleid houtstook” bij de andere drie partijen 

niet op voldoende draagvlak kan rekenen. Wel vonden de vier partijen elkaar 

in het benoemen van, en het aanzet geven tot gerichter beleid.  

 

Tekst in coalitieprogramma | Op aandringen van de PvdA zijn passages over 

houtstookbeleid opgenomen in programma 4. Tot dit programma behoort 

onder meer het beleidsveld “gezondheid”. De PvdA wil uitdragen dat 

houtstook een zogenaamd hyperlokale (buurten, straten, in en om huis) 

aantasting van de gezondheid en leefbaarheid kán vormen. Daarom was voor 

de PvdA belangrijk dat houtstook lokaal in het programma “gezondheid” 

belandt en niet primair wordt beschouwd als slechts één van de aspecten van 

“milieu en algehele luchtkwaliteit”. Ambities die bij programma 4 zijn 

opgenomen door de coalitie van PvdA, WB, VVD en GL: 

 
● Houtstook kan de gezondheid/leefbaarheid van onze inwoners schaden. We 

gaan beleid maken dat moet leiden tot meer inzicht en bewustwording.  

● We monitoren de ontwikkelingen omtrent houtrookoverlast d.m.v. 

meldpunt en luchtmetingen. 


