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Betreft: verzoek tot het stellen van regels en normen voor houtstook 
 

Geacht college van B&W, geachte raadsleden, 

 

Mede in verband met de hoge prijs van fossiele brandstoffen gaan steeds meer mensen over 

tot het stoken van hout om hun huis op te warmen. Of ze doen dat omdat ze houtstook 

gezellig en knus vinden. Helaas leidt het voordeel of het genot dat mensen beleven aan 

houtstook vaker tot overlast voor buren die bijvoorbeeld te maken hebben met een 

longaandoening. En steeds duidelijker wordt dat het stoken van hout zelfs leidt tot het 

ontstaan van die longaandoeningen1. Alle reden om aandacht te besteden aan houtstook. 

 

Aanleiding voor het schrijven van deze brief is de zitting van de commissie voor de 

behandeling van bezwaarschriften en klachten, die zich gebogen heeft over een bezwaar van 

een inwoner van Horst aan de Maas tegen het besluit van uw college om niet handhavend 

op te treden tegen de houtstook van de buurman. Tijdens de zitting kwam naar voren dat er 

feitelijk niet op objectieve wijze, op basis van metingen, geconstateerd kan worden of er 

sprake is van overlast, omdat in de regelgeving normen ontbreken. Ondanks het ontbreken 

van die normen meende de vertegenwoordiger van de gemeente tijdens de hoorzitting van 

de commissie te kunnen vaststellen dat er geen sprake was van “overmatige overlast”. Een 

dubieuze conclusie als er geen normen zijn vastgesteld. Temeer omdat daarmee volledig 

voorbijgegaan werd aan de gezondheidsklachten die de houtstook tot gevolg had. De 

gemeentelijk toezichthouder heeft op geen enkele wijze geprobeerd om vast te stellen in 

welke mate er sprake was van gezondheidsklachten naar aanleiding van de houtstook. Ook is 

geen gebruik gemaakt van objectieve meetmethoden, bijvoorbeeld om vast te stellen of en 

in welke mate er sprake is van uitstoot van fijnstof. 

 

De commissie heeft in haar advies als aanbeveling aan het college geschreven: “Gelet op de 

bezwaren en problemen die kleven aan de huidige normering van het stoken van hout geeft 

de commissie het college in overweging om onder de werking van de toekomstige 

Omgevingswet in het Omgevingsplan een duidelijke norm op te nemen voor de emissie van 

het stoken van hout in een kachel. Ook geeft de commissie het college in overweging om bij 

die normering rekening te houden met het op een eenvoudige wijze kunnen controleren van 

deze emissies door een toezichthouder”. 

 
1 zie als bijlagen de position papers die beschikbaar zijn gesteld aan de Tweede Kamer i.v.m. met het Ronde-
tafelgesprek over de Luchtkwaliteit in Nederland in het kader van het Schone Lucht Akkoord (SLA) dat ook door 
de gemeente Horst aan de Maas is ondertekend. Het gaat om position papers van het Longfonds; Prof.dr.ir. B. 
Brunekreef, emeritus hoogleraar milieu-epidemiologie van de Universiteit Utrecht; Stichting HoutrookVrij. 



In de raadsvergadering van 15 februari 2022 werd gesproken over aanpassingen van de 

Algemene Plaatselijke Verordening (APV). In de APV staan allerlei regelingen die de 

gemeente de mogelijkheid biedt om handhavend op te treden bij veel dagelijkse zaken. 

Namens de SP wees toenmalig raadslid Sonja van Giersbergen op een aantal punten die de 

gemeente beter zou kunnen regelen. Daarbij ging het haar onder andere om het invoeren 

van regels met betrekking tot houtstook, die voor burgers met luchtwegproblemen veel 

overlast kan bezorgen. In zijn reactie zegde de portefeuillehouder – burgemeester Palmen – 

onderzoek toe en met de bevindingen van dat onderzoek zou hij terugkomen naar de raad. 

Daar is tot nu toe nog geen gevolg aan gegeven. 

 

Het is uit het oogpunt van algemene rechtsbescherming van belang – zowel voor degenen 

die hout willen stoken als voor degenen die daar overlast van (kunnen) ondervinden – dat er 

duidelijke normen worden gesteld aan houtstook. En ook voor de toezichthoudende, c.q. 

handhavende instelling (in dit geval de gemeente) is het van belang dat men een adequaat 

instrumentarium heeft om vast te stellen op basis waarvan houtstook wél of niet toegestaan 

kan worden. Nu is het voor burgers die overlast ondervinden en zeker voor hen waar die 

overlast samenhangt met hun gezondheidssituatie bijna onmogelijk om zich teweer te 

stellen. Adviezen van de gemeente aan gebruikers van houtstook om informatie van het 

RIVM op te volgen zijn goed gemeend, maar onvoldoende om bescherming te bieden voor 

de mensen die de overlast ervaren. Temeer omdat die adviezen vrijblijvend zijn. 

 

Buiten de concrete overlast die burgers kunnen ervaren van houtstook heeft houtstook in 

zijn algemeenheid een negatief effect op de luchtkwaliteit, zeker in dichtbewoonde buurten. 

Daar waar de gemeente het Schone Lucht Akkoord (SLA) heeft ondertekend naar aanleiding 

van een motie die ondersteund is door de gemeenteraad (en de verantwoordelijke 

wethouder) is het logisch dat de gemeente in de regelgeving concreet gestalte geeft aan de 

intenties die gepaard gaan met de ondertekening van het SLA. 

 

Om voornoemde redenen verzoeken wij het College van B&W en de gemeenteraad om te 

komen met voorstellen om regelgeving m.b.t. houtstook inclusief normering te realiseren. 

De urgentie daarvoor neemt toe vooral omdat het nieuwe stookseizoen in aantocht is. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de SP Horst aan de Maas 

 

 

 

Paul Geurts 

Blauwververstraat 77 

5961 KH Horst 


