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Het Platform Houtrook en Gezondheid heeft onder meer de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten aangeschreven om het stoken van hout in open haarden en kachels te
ontmoedigen. Bij het platform zijn ook enkele gemeenten zelf aangesloten.
Het platform roept tevens staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat op ‘actie
te ondernemen om dit probleem te voorkomen dan wel sterk te verminderen’. Zo zouden gemeenten
praktische instrumenten nodig hebben om vast te stellen of er sprake is van overlast of kans op
gezondheidsschade voor omwonenden.

Stookalarm en -verbod

Bij ongunstige meteorologische omstandigheden, zoals weinig wind, zou een ‘stookalarm’ kunnen
worden ingesteld. Zelfs mogelijk gevolgd door een stookverbod. Onlangs stelde het Longfonds ook
al dat gemeenten een rol kunnen en moeten spelen bij het verbeteren van de luchtkwaliteit. Het thema
zou nadrukkelijk op de agenda moeten komen van nieuw te vormen coalities na de verkiezingen.

10 procent heeft last

Verder denkt het platform aan publieksvoorlichting als oplossing. Burgers zouden moeten worden
geïnformeerd over de schadelijke effecten voor gezondheid en milieu van het gestook. Ongeveer 10
procent van de Nederlandse bevolking zou last hebben van houtrook. Volgens het platform is het
gebruik van houtkachels en open haarden voor het verwarmen van woningen de laatste jaren juist
toegenomen. Ongeveer 14 procent bezit een hout gestookte installatie.

Extreme situaties
De aangesloten gemeenten bij het platform zijn Amersfoort, Utrecht, Groningen en Nijmegen. Op de
website geeft Utrecht daarbij als verklaring: ‘De gemeente ontvangt geregeld overlastmeldingen rond
(hout)stoken door particulieren. Vanwege de beperkte mogelijkheden kunnen deze helaas niet naar
tevredenheid worden opgelost. Wij zijn aangesloten bij dit platform om bij extreme situaties een
oplossing te bieden voor onze Utrechtse inwoners.’
Overigens is ook het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zelf aangesloten bij het platform.

