
        
W A T  K U N T  U  D O E N  B I J  H O U T R O O K O V E R L A S T ? 
 
 

Falende wetgeving | Houtstookgedupeerden worden nauwelijks 
beschermd door de wet. In het Bouwbesluit staat dat stokers geen overlast 
mogen veroorzaken. Bij geluidsoverlast gelden normen. Omdat dergelijke 
normen bij stookoverlast ontbreken, hebben gemeenten weinig wettelijke 
mogelijkheden tot handhaving. Zijn er meer stokers in uw buurt, dan is 
lastig overtuigend hard te maken van wie de overlast afkomstig is. 
 

Gesprek en bemiddeling | Natuurlijk spreekt u, indien mogelijk, eerst de 
stoker aan op de overlast die hij veroorzaakt. U wijst hem/haar op de 
gevaren voor de gezondheid en de aantasting van de leefbaarheid. Er zijn 
nog redelijke mensen: soms is zo’n gesprek afdoende. Is dit niet het geval, 
dan is in de meeste gemeenten het inschakelen van buurtbemiddeling 
mogelijk. Het is een vaak langdurig proces waarbij tussenpersonen met 
beide partijen in gesprek gaan. Als het gesprek met de stoker niks 
opleverde, biedt buurtbemiddeling meestal ook weinig soelaas. Bouw 
ondertussen een dossier op over de stookoverlast (zie tekst verderop). 
 
Cumulatie van stokers | Steeds vaker is er niet één veroorzaker van 
stookoverlast, maar zijn er meer buren die binnen of buiten stoken. In zo’n 
geval is het uitermate lastig zelf de problematiek op te lossen.  
 
Bouw een dossier op | Belangrijk is het een dossier op te bouwen van de 
overlast. Noteer stooktijden, de overlast die u ervaart (tuin, woonkamer, 
slaapkamer vol rook) en eventuele gezondheidsklachten. Probeer foto’s te 
maken, vooral als er duidelijk zichtbaar blauwe/zwarte rook uit de 
schoorsteen van de buur komt. Verzamel roet/asdeeltjes die in uw tuin of 
op uw balkon/kozijnen neerslaan. Ook kunt u een luchtkwaliteitsmeter 
aanschaffen om de verontreiniging te meten. Indien u de middelen heeft of 
een rechtsbijstandverzekering, kunt u een externe deskundige inhuren. 

 
 
 
 

Huurders in het voordeel | Indien u woont in een huurwoning en 
stookoverlast ondervindt van een andere huurder, kan het soelaas bieden u 
tot de verhuurder te wenden. Zeker als meer huurders overlast ervaren, 
kan de verhuurder een stookverbod opleggen. Het Hof in Den Bosch heeft 
zelfs toegestaan dat een stokende huurder uit zijn woning werd gezet door 
de verhuurder wegens zijn stookgedrag.   
 

Klaag bij de gemeente | Maak aan de hand van uw dossier een compact 
maar indringend verhaal over de klachten die u ervaart en dien een officieel 
verzoek in tot handhaving op basis van artikel 7.22 in het Bouwbesluit 
2012. Vraag spreektijd aan bij de politieke fracties in uw gemeente om uw 
verhaal te doen. Doen de partijen niets met uw klachten, vraag dan een 
gesprek aan met de verantwoordelijke wethouder. Vaak wijzen gemeenten 
uw verzoek tot handhaving af, omdat de wet hen niet voldoende 
mogelijkheden zou bieden. Toch zijn enkele voorbeelden bekend van 
gemeenten die wel degelijk gingen handhaven. Bedenk wel dat de stoker 
een verbod met of zonder dwangsom op zijn beurt nog kan aanvechten. 
Hoe dan ook: blijf klagen en overlast melden bij uw gemeente. 
 
Gang naar de rechter | Biedt dit allemaal geen soelaas, dan rest u alleen 
nog een gang naar de rechter. Negen van de tien keer verwijst die u tot op 
heden terug naar de gemeente en staat u met lege handen. Toch is een gang 
naar de rechter niet voor niets: hoe meer er gebeurt, des te groter wordt de 
kans op goede regelgeving in ons land. 
 
Maak een vuist met andere slachtoffers | Ga via sociale media en op 
andere wijze in uw gemeente op zoek naar medegedupeerden. Samen staat 
u altijd sterker. Maak een vuist en oefen druk uit op lokaal niveau! 

 


