
     

 

Hardinxveld-Giessendam, 29 februari 2020  

 

Artikel 12 vragen regelement van orde: voorlichting houtstook en onderzoek om overlast en 

schadelijke gevolgen hiervan tegen te gaan.   

  

Geacht college, 

Op 16 mei 2019 is de motie “Gemeentelijke voorlichting en melden houtrookoverlast”. 

unaniem aangenomen door de gemeenteraad.  Daar wordt in gesteld; 

- Via de gebruikelijke communicatiekanalen regelmatig te blijven communiceren over de   

gevolgen van houtstook voor de luchtkwaliteit, de gezondheid en de overlast voor de 

omgeving, en zo het ontmoedigen van het stoken van hout te vergroten.  

- Het melden van houtstookoverlast te vereenvoudigen op de gemeentelijke website. Zodat 

men duidelijk en eenvoudig de overlast kan melden. 

 

1. In de hoofdlijnenbrief Schone Lucht akkoord wordt geschreven dat “Naast verlies van 

levensverwachting tast luchtverontreiniging ook de kwaliteit van leven aan”.  Gezien de 

ernst van deze conclusie vinden wij dat er een krachtige voorlichting moet komen om onze 

inwoners te informeren over de ernstige risico’s van luchtverontreiniging door houtstook. 

Wilt u daar gevolg aan geven? 

 

2. Bent u met ons van mening dat er een ontmoedigingsbeleid moeten komen inzake 

houtstook en de aanschaf van houtgestookte installaties. Inwoners schaffen nu dergelijke 

installaties aan door dat zij denken daar voordeel van te hebben gezien we van het gas af 

gaan. Maar nu investeren zij duizenden euro’s terwijl het toekomstige beleid wellicht gericht 

is om dit ernstig aan banden te leggen. 

 

3. Op de website van de gemeente Hardinxveld-Giessendam staat wel een stappenplan en 

10 stooktips voor de stoker. En een pagina “je ziet het niet maar het is er wel”. Maar voor de 



klager is er zo goed als niets veranderd. Wat menigeen die ernstige overlast ondervindt 

wanhopig maakt, omdat zij ernstige hinder ondervinden van de houtrook en de gevolgen 

van het inademen van houtrook. Bent u bereid voor deze gedupeerden op de website ook 

duidelijke stappen te vermelden hoe te handelen?  Bv. bij klachten melden hangen daar een 

aantal niet ter doende zaken aan, of bij melden overlast wordt men doorverwezen naar de 

politie (overlast Particulieren). Wat vervolgens weinig oplevert. 

 

4. De PvdA constateert dus dat er weinig of geen of communicatie is via de gebruikelijke 

kanalen over de kwalijke gevolgen van houtrook voor de gezondheid en de overlast voor de 

omgeving. En ook geen ontmoedigingsbeleid hierop. Wanneer gaat u daar daadwerkelijk 

mee aan de slag? 

 

5. In het Schone Lucht Akkoord wordt op pagina 6 enkele pilots vermeld, waaronder “Lokale 

aanpak van gezondheidsschade door houtstook en de mogelijkheden voor houtstook vrije 

(nieuw)bouwwijken. Dit om verdergaande maatregelen in de luchtkwaliteit aan te pakken. 

Aangezien er in Hardinxveld-Giessendam een aantal nieuwbouwprojecten in ontwikkeling 

zijn. Bent u bereidt in het kader van deze pilot daar medewerking aan te verlenen? Dit voor 

een betere luchtkwaliteit voor ons en onze kinderen. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Liny de Jager                                                                                                                                                                  

PvdA 

 

 

 

 


