
 
 

MOTIE Als de rook om je hoofd is verdwenen  
 

De raad van de gemeente Heemstede in vergadering bijeen op 3 en 4 november 2022, ter bespreking 

van de ‘Programma begroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2026’; 

 

Constaterende dat:  

- In Heemstede veel inwoners zijn met een houtkachel of open haard, die in de koudere maanden 
hun huis (deels) verwarmen met hout/biomassa als brandstof; 

- Door de gestegen gasprijs de verkoop van hout, houtkachels en haarden toeneemt; 
- Bij het verbranden van hout, zoals houtblokken, biomassa pellets en houtskool, rook vrij komt 

die – ondanks dat hout een natuurproduct is – ongezond is om in te ademen door o.a. fijn stof, 
roet, benzeen, en PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen); 

- Houtrook, afhankelijke van het weer, stookgedrag en plaatselijke omstandigheden zich over een 
grote afstand kan verspreiden en via ramen, kieren of gaten ook andere woningen 
binnendringen; 

- De vrijkomende rook schadelijk is voor de volksgezondheid en bijdraagt aan een slechte 
luchtkwaliteit in de woonomgeving; 

- Er in Nederland ca. 1,2 miljoen mensen zijn met chronische luchtwegklachten, die zich zelf niet of 
nauwelijks kunnen beschermen; 

- Het Longfonds aandacht vraagt voor dit gezondheidsprobleem1 en ook de WMO houtstook 

identificeert als gezondheidsprobleem23; 
 
 
Overwegende dat: 

- De duurzaamheidsnota 2020-2024 vermeldt dat Heemstede het Schone Lucht Akkoord 
onderschrijft en daarmee de noodzaak tot verbetering van de luchtkwaliteit, maar tot nu toe 
alleen inzet op het doorverwijzen naar tips van de Rijksoverheid om overlast van houtrook te 

voorkomen en naar tips van Milieu Centraal om op een juiste manier hout te stoken5;  
- Een zorgvuldig stookgedrag (juiste kachel, afvoerhoogte en droge, schone brandstof) bij goede 

meteorologische omstandigheden kan leiden tot vermindering van de schade en overlast; 
- In het coalitieakkoord desondanks geen enkele ambitie m.b.t. gezondere lucht is opgenomen; 

- Door de te verwachten toename van houtstook het aantal klachten wel zal oplopen en mogelijk 

onenigheid zal ontstaan tussen buurtbewoners; 

- Er mogelijkheden en voorbeelden zijn waarbij in de APV overlast en schade door houtrook is 

opgenomen. Hierbij valt te denken aan gebruik van schone en droge brandstoffen, 

stookvenstertijden en een verbod op stoken bij ongunstige weersomstandigheden (code oranje 

of code rood volgens stookwijzer.nu). 

 

Draagt het College op: 

- Om te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is een verbod op overlast als gevolg van houtstook 
ten tijde van Code Rood, aangegeven door Stookwijzer.nu, opgenomen kan worden in de APV; 



 
 
- De raad hierover voor 1 mei 2023 te informeren 
 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 

                                           
J. Wulfers A. van der Have    A. Rocourt T. van der Heijden      O. Boeder            R. Pameijer 

 

1 https://www.longfonds.nl/nieuws/houtrook-voor-iedereen-ongezond 
 
2 https://houtrookvrij.nl/leefomgeving/ 

3https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/271836/ResidentialHeatingWoodCoalHealt

hImpacts.pdf 

4 https://gemeentebestuur.heemstede.nl/Vergaderingen/College-van-Burgemeester-en-

Wethouders/2022/08-februari/09:30/Rapportage-uitvoering-kwaliteit-VTH-taken-2021-docx.pdf 

5 https://www.heemstede.nl/melden-en-meedoen/hout-stoken 
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