
Aan: raadsleden en fractievertegenwoordigers
Onderwerp: houtstook(aanpak) in raadsprogramma 2022-2026
Datum: 7 juli 2021

Beste mensen,

Gericht op de gemeenteraadsverkiezingen van maart komend jaar, gaan 
partijen aan de slag om voor de raadsperiode 2022 – 2026 een 
programma en actieplan te maken.
Het is noodzaak om de negatieve effecten van houtstook op de agenda 
van de gemeente te krijgen.

Mijn vrouw en ik merken aan den lijve hoe schadelijk houtstook is. In 
onze omgeving zien wij het stoken van hout hand over hand toenemen. 
Voor velen betekent “van het gas af”: “aan het hout”. Zo is de energie-
transitie natuurlijk niet bedoeld.

Om de volgende redenen is houtstook een urgente kwestie:
 Ongeveer 1 op de 3 Nederlanders heeft last van houtstook omdat 

gezondheid en leefklimaat eronder lijden.
 Een recente studie van het RIVM wijst uit dat maar liefst een kwart 

van de Nederlandse fijnstofuitstoot te wijten is aan houtstook.
 Fijnstof veroorzaakt luchtvervuiling en brengt zowel de houtstoker 

als diens omgeving gezondheidsschade toe, ook wanneer je de 
rook niet meer ziet.

De bijlage “Houtstook informatie” helpt u om snel een algemeen beeld te 
krijgen van de houtstook problematiek. Tegelijk krijgt u een beeld hoe 
onze buurgemeente Amersfoort ermee doende is.
De mail van naam ambtenaar xxx en de bijlage “Nieuwsbericht 
communicatie houtrook” tonen de inzet van Leusden.

Er zijn overeenkomsten en verschillen tussen Leusden en Amersfoort.
Beide gemeenten doen aan informatieverstrekking en het creëren van   
bewustwording, zij het Amersfoort wat meer dan Leusden.
Amersfoort heeft bovendien een hoger ambitieniveau en wil dan ook 
verdergaande actie ondernemen.

Ik doe een beroep op u om in uw nieuwe verkiezingsprogramma 
concrete maatregelen op te nemen ter bestrijding van houtstook overlast.
In voornoemde bijlage “Houtstook informatie” staan deze maatregelen 
die andere gemeenten nemen:

 Een inruilregeling of slooppremie voor oude kachels.



 Subsidie voor het verwijderen van rook-/schoorsteenkanalen.
 Subsidie om houtkachels te verschonen, d.w.z. plaatsing van 

filters/katalysatoren (met bewezen werking).
 Geven van houtstook cursussen waardoor mensen goed leren 

stoken met minder overlast.
 Ondertekening van het Schone Lucht Akkoord, dat begin 2020 is 

ondertekend door een aantal gemeenten, provincies en de 
rijksoverheid.  

Op het vlak van beleid liggen er de nodige uitdagingen voor de 
gemeente:

 In het ruimtelijk en gezondheidsbeleid is het zaak om bestrijding 
van houtstook overlast continu prioriteit te geven.

 De Omgevingswet vraagt gedegen voorbereiding, zeker waar het 
gaat om het verankeren van beleid omtrent houtstook.

 Samen met andere gemeenten is druk nodig op landelijk niveau 
om op gemeentelijk niveau meer handelingsbevoegdheid te 
krijgen.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan hoor ik dat graag.

Veel succes toegewenst bij de (voorbereiding van de) verkiezingen!

Met vriendelijke groet,

Naam en adres gegevens bekend bij de griffie


