MOTIE ‘’Gemeentelijke voorlichting en meldpunt Houtrookoverlast’’
De raad bijeen op dinsdag 12 maart 2019,
Overwegende dat:
1. Dat de lokale overheid verantwoordelijk is voor beleid en handhaving op overlast door
houtrook op basis van artikel 7.22 van de wet Milieubeheer.
2. Dat houtstook overlast en gezondheidsrisico’s kan opleveren voor inwoners in de vorm van
geurhinder, gezondheidsklachten en roetneerslag.
3. Dat voor veel inwoners houtstoken primair staat voor gezelligheid en dat zij zich veelal niet
bewust zijn van de gezondheidsrisico’s en overlast die hiermee kan worden veroorzaakt.
4. Dat beleid op houtrook begint met een goede voorlichtingscampagne over mogelijke
gezondheidsrisico’s en overlast.
5. Dat deze campagne noodzakelijk is omdat er een toename is sinds 2000 aan woningen met
houtkachels. Deze niet alleen voor de gezelligheid en de sfeer af en toe branden, maar vaak
continue als warmtebron voor de woning worden gebruikt.
6. Dat beleid op houtrook begint bij een goede registratie van overlast en dat inwoners
daarvoor makkelijker dan nu het geval is, overlast moeten kunnen melden bij de gemeente
die immers een VIP dienstverlening nastreeft.
7. Dat een goede communicatiecampagne en makkelijke registratie van overlast ook
ondersteunt bij het behouden van de leefbaarheid in wijken en buurten. Het onderwerp
houtrook en overlast wordt er mee bespreekbaar gemaakt.
Besluit:
1. De inwoners van Helmond uitvoerig te informeren via alle kanalen waarover de gemeente
beschikt over de gezondheidsrisico’s en overlast die het stoken van hout kunnen geven en
hoe bij overlast hiervan melding gemaakt kan worden.
2. Het melden van overlast door houtrook even simpel en eenvoudig te maken als het melden
van klachten over de openbare ruimte. Inwoners hoeven immers in het kader van de VIP
dienstverlening geen last te hebben van verschillende wetten, regels en afdelingen die met
de meldingen aan de slag gaan.
En gaat over tot de orde van de dag,
Helmond, 12 maart 2019.
Martijn Rieter,
Raadslid Helder Helmond
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