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MOTIE HOUTSTOOK

DEN HELDER

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 6 april 2021,
Constaterende dat:
• De helft van de Nederlanders wel eens overlast ervaart door houtrook (brief
Staatssecretaris van Infrastructuur en waterstaat, IENW/BSK-2019/6882, 2019).
• Deze klachten zich concentreren op geurhinder, gezondheidsklachten en roetneerslag.
• Er bij onzorgvuldige houtstook vele giftige stoffen vrijkomen en studies deze stoffen
associëren met (meer ziekenhuisopnamen voor) hart- en vaataandoeningen,
luchtwegklachten en een verslechterde longfunctie.
• De RIVM (www.rivm.nl/dossier-fijn-stof) en het longfonds
(www.longfonds.nl/nieuws/houtrook-voor-iedereen-ongezond) adviseren om uitstoot
te beperken en voor meer voorlichting te zorgen.
• Er voor nieuwere kachels strengere richtlijnen komen, maar voor bestaande kachels
geen nieuwe afspraken gemaakt worden (schone luchtakkoord, Rijksoverheid, januari
2020).
• Het Planbureau voor de Leefomgeving stelt dat houtstook in woningen in 2030 voor
17 procent bijdraagt aan de fijnstofblootstelling in Nederland en voor 40 procent aan
de roetblootstelling.
• Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) fijnstof
afkomstig van houtstook net zo schadelijk is als fijnstof van andere bronnen en het
daarom raadzaam is om ook de emissies van houtstook te beperken.
• Er in het Schone Lucht Akkoord (januari 2020), door Rijk, provincies en gemeenten
afspraken zijn gemaakt om de kwaliteit van de lucht te verbeteren, waarbij onder meer
tot doel is gesteld emissies ten gevolge van houtstook te laten afnemen.

Overwegende dat:
• Den Helder een relatief schone lucht heeft en we er alles aan moeten doen om dat zo te
houden of zelfs nog beter te maken.
• Hoewel de meerderheid van de Nederlanders houtstook gezellig vindt, lekker warm en
leuk om te doen, houtstook ook zorgt voor geuroverlast, het een belangrijke bron is
van luchtverontreiniging en het slecht is voor ieders gezondheid, vanwege de uitstoot
van fijnstof en roet.
• Overlast beperkt wordt door reductie van uitstoot van rook.
• Er op landelijk niveau geen middelen beschikbaar gesteld worden voor het verlagen
van uitstoot.

•

Er tegenwoordig betaalbare katalysatoren en filters zijn die uitstoot en geuroverlast
aanzienlijk verminderen (er wordt melding gemaakt van tot fijnstofemissiereductie tot
95%, PAK's emissiereductie tot 90% en CO-emissiereductie tot 65%.)

•

Er een kennisdocument (https://stab.nl/wp-content/uploads/2019/11/STAB-

Kennisdocument-Houtstook-september-2019.pdf) is dat uitstekend gebruikt kan
worden als basis om beleidskeuzes te maken en inwoners te informeren.
Verzoekt het college:
1. het in januari 2021 gestarte onderzoek bij de drie pilotgemeenten (Helmond, Utrecht
en Nijmegen) te monitoren en de evaluatie af te wachten;
2. voorlichting aan de inwoners te verstrekken over het stoken van hout;
3. de uitkomsten van de evaluatie als genoemd onder punt 1 zo spoedig mogelijk met de
raad te delen,
en gaat over tot de orde van de dag.
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