
Actuele motie lid Van Dokkum (PvdA) e.a. over 
Houtstook

De gemeenteraad van Noordwijk, in vergadering bijeen op 15 december 2020,

Gehoord de inspraak tijdens het RTG d.d. 17-11-2020, bij het onderwerp APV.

Constaterende dat:
 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.

 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.

 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.

 De helft van de Nederlanders wel eens overlast ervaart door houtrook (brief Staatssecretaris 
van Infrastructuur en waterstaat, IENW/BSK-2019/6882, 2019).

 Er voor nieuwere kachels strengere richtlijnen komen, maar voor bestaande kachels geen 
nieuwe afspraken gemaakt worden (schone luchtakkoord, Rijksoverheid, januari 2020).

Overwegende dat:
 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 de 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 96 procent reductie van uitstoot van 
schadelijke stoffen). 

Verzoekt het college:
 Te zorgen voor reductie van uitstoot door het verstrekken van een slooppremie voor oude 

houtkachels op het moment dat deze worden vervangen door een nieuwe, schoner stokende 
kachel en een subsidie voor katalysatoren en/of filters, waarvan de werking bewezen is. Deze 
laatste subsidie wordt alleen verstrekt bij bestaande kachels.

 Hiervoor in eerste instantie een pilot te starten, voor de duur van twee jaar en deze te 
financieren uit de algemene reserve;



 Bij een positieve evaluatie van de pilot de financiering structureel in te bedden in het 
duurzaamheidsbeleid van de gemeente en de programmabegroting;

 Regelmatig voorlichting te blijven geven over de risico’s en nadelige gevolgen van het stoken 
van hout, het stookalert en hoe het stoken van hout, op een zo schoon mogelijke manier 
gedaan kan worden.

En gaat over tot de orde van de dag.

Rommie van Dokkum     Richard Brouwer Astrid Warmerdam
PvdA NZLokaal DOEN!


