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Wat zegt de wet
over houtstook?

Houtklachten: een
vicieuze cirkel

Een enorme stapel
dikke rapporten

Mag je je buren
in de blauwe
walm zetten?
Dit zegt de wet.

Klacht over
houtrook? Je
loopt van het
kastje naar de
muur.

Er is heel veel
geschreven
over houtrook.
Wij citeren uit
rapporten.
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Miljoen mensen ziek door houtstook
Ruim een miljoen
Nederlanders zijn
ziek door houtrook.
Dat is de uitkomst
van onderzoek dat
Motivaction uitvoerde
onder 1219 mensen.
32 procent geeft aan
soms tot vaak overlast te ondervinden
van houtrook binnen
en buiten. Van hen
kampt 19 procent
naar eigen zeggen
met ernstige gezondheidsklachten door
houtstook.

Stookverbod breidt zich uit
De Poolse stad
Krakau en het Franse
wintersportoord
Chamonix. Het
zijn twee gemeenten die recent een
houtstookverbod
afkondigden.
Bovendien gaf de
Engelse milieumi-

nister reeds enkele
malen te kennen,
dat in zijn land een
landelijk stookverbod
wenselijk is om de
volksgezondheid te
bevorderen. Ook in
landen als Duitsland,
Ierland en Slowakije
staat de particuliere
stook van hout en

kolen ter discussie.
Ze willen deze vorm
van verwarming ontmoedigen. Slowakije
en Ierland geven subsidie aan inwoners
die overstappen op
aardgas. In Nederland lijkt het beleid
juist omgekeerd.

Ademvrijheid of…
Ademvrijheid? Dat is
de titel van de nieuwe lezing van het
Luchtfonds. Persoonlijke ervaringen
én de effecten en
regelgeving passeren
de revue. Hamvraag
is: stookvrijheid of
ademvrijheid? Met het
Longfonds verzorg-

de het Luchtfonds
reeds een lezing in
het ziekenhuis van
Winterswijk.
In Bussum sprak het
Luchtfonds bij de GGD
Gooi en Vechtstreek
wethouders, bestuurders en ambtenaren
toe.

Steun ons werk via www.luchtfonds.nl/over-luchtfonds
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Overlast: dit zegt de wet erover…
Wat zegt de wet
over houtstook? Het
wetsartikel dat de
basis vormt, is artikel
7.22 in het Bouwbesluit 2012. Hieronder
lees je een vertaling in
spreektaal.
“Vanuit of bij een huis
(of andersoortig pand,
of eigen terrein) is het

verboden om rook,
roet, walm of stof te
verspreiden die voor
de omgeving hinderlijk/schadelijk is.
Ook mag vanuit een
huis, pand of terrein
op hinderlijke/schadelijke wijze geen
stank, stof, vocht of
irriterend materiaal
worden verspreid.

Verder mag vanuit
een bouwwerk, erf of
terrein geen overlast
worden veroorzaakt
door verontreiniging.”
To zover de wet.
Iedereen die houtrookoverlast ervaart,
weet dat bijna alles
wat genoemd wordt
van toepassing is. Er
is hinder door rook,

roet, walm, stank én
stof. Alle richten ze
schade aan; aan de
gezondheid en het
welbevinden. Je kunt
zelfs stellen dat smerige was, vitrage en
vensterbanken zorgen
voor schade aan jouw
bezittingen. Ook wordt
“irriterend materiaal”
verspreid; houtrook

zit vol met chemische
verbindingen.
Geluid is gebonden
aan decibelnormen.
Omdat bij rookoverlast geen “decibellen”
zijn vastgelegd, biedt
artikel 7.22 in de praktijk zelden een oplossing voor gedupeerden van houtstook.
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Dordrecht

Venlo

Heuvelrug

Delfzijl

Munstergeleen

“Verhuisd naar
de garage om te
slapen. Roosters afgeplakt en nog stank
en benauwd.”

“Rookgaskanaal op
drie meter afstand
van balkon en slaapkamers. Baby aanwezig en vrouw met MS.”

“Buren stoken onverantwoord. Weer geen
stem en ademnood.”

“Door houtkachels
van buren ontwikkelden ik en mijn zoon
van 7 astma en zitten
we nu aan de pufjes.”

“Door meerdere
stokers in de buurt
is werken in de tuin
voor mij vaak niet
meer mogelijk.”

Acute astma-aanval
kán door houtrooksmog

Jaarlijks 900 tot 2700
houtstookdoden in NL

Kankerrisico 12 x
groter dan roken
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Klachtenprocedure:
’n vicieuze
cirkel
Weinig houtrookgedupeerden klagen bij
de gemeente. Wie dat
wel doet en verdere
stappen zet, komt
vaak van een koude
kermis thuis.
1. Bemiddeling | Gemeenten willen dat
buren eerst met elkaar in gesprek gaan.

Vaak is dit al gebeurd;
wat doe je bovendien
als sprake is van meer
stokers? Sommige
gemeenten zetten
buurtbemiddeling in;
een tijdrovend proces
waaraan stokers vaak
niet meewerken.
2. Handhaving | Na
een officieel verzoek

tot handhaving (zie
Luchtfonds.nl), moet
de gemeente in actie
komen tegen een stoker. Conclusie is vaak:
de stoker doet niets
verkeerd.
In tientallen gevallen
gingen gemeenten wel
over tot handhaving en
zijn stookverboden of

andere beperkingen
opgelegd.
3. Rechter | In zo’n
geval stapt meestal
de stoker naar de
rechter. Omdat die
zich niet bij de handhaving neerlegt, daagt
hij de gemeente. 99
van de 100 keer stelt
de rechter de stoker

in het gelijk. Hij wijst
de zaak terug naar de
gemeente, omdat die
de overlast niet kan
bewijzen. Immers: de
wet kent geen normen
voor overlast.
Met deze terug verwijzing naar gemeenten,
is de vicieuze cirkel
rond.

Stientje zegt “Nee”

Wat kleine lichtpuntjes…

Een houtstookverbod? “Nee,” zegt
Stientje van Veldhoven, minister van
Milieu en Wonen.

De aandacht voor
houtstook groeit. Bovendien kennen we
sinds kort bij windstil
weer het fenomeen
“stookalert”. Maar er
zijn meer lichtpuntjes. Zo wil de minister
experimenteren
met houtrookvrije
(nieuwbouw)wijken. Daarnaast test
het ministerie met

Maar ook: “Er komt
géén wettelijke landelijke norm voor de
uitstoot van houtrook
door particulieren.”

TNO instrumenten
voor gemeenten om
houtrookvervuiling
te kunnen meten.
Verder: voorlichting
en onderzoek. Zo
komt er (eindelijk)
onderzoek naar de
gezondheidsimpact
van houtstook in
wijken. Ook positief:
een organisatie die
rechters adviseert,

deed uitgebreide
aanbevelingen over
houtrookoverlast.
Hierdoor beschikken
rechtbanken nu over
meer kennis.
Daarnaast zijn er gemeenten die bekijken
of ze overlastnormen
kunnen opnemen in
hun lokale wetgeving,
de zogenaamde APV.
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Dikke rapporten
zijn er in overvloed…
Onderzoek en beleid:
dit staat er geschreven
Rapporten en onderzoeken over
houtstook, luchtkwaliteit, gezondheid en
beleid zijn er volop.
Het Luchtfonds plukte
er veelzeggende citaten uit.
Sinds mei 2019 ligt
het op de regeringstafel; het eigen
overheidonderzoek
IBO Luchtkwaliteit.
Een zogenaamd
“interdepartementaal
beleidsonderzoek”,
een rapport dat verschillende ministeries
bestrijkt. Wij citeren:
“De meeste gezondheidswinst is te behalen bij maatregelen
rond de particuliere
houtstook. Uit de analyses van RIVM en PBL
blijkt dat maatregelen
rond houtstook het
grootste effect hebben

roert zich regelmatig
in het stookdebat.
Hij publiceerde het
artikel “De Keerzijde
van Houtstook in Open
Haarden en Kachels”.
Hein schreef: “De
gezondheidseffecten
van fijnstof door alle
vormen van houtstook
worden sterk onderschat, zeker ook
de gevolgen voor de

“Houtstook
zorgt lokaal
voor hotspots
van fijnstof”

op het reduceren
van de blootstelling
aan fijnstof en ze zijn
daarmee relatief zeer
doeltreffend. Daarom wordt specifiek
particuliere houtstook
in dit IBO ontraden.”
Verder: “Met name
wanneer veel huishoudens houtstook als
alternatieve warmtebron gaan zien, zal de

uitstoot van luchtverontreinigende stoffen
sterk toenemen. Dat
zal de deken boven
Nederland verder
verdichten en lokaal
zorgen voor hotspots
van fijnstof.”
Inschatting
Professor ecologie
Lars Hein van de Wageningse universiteit

laat zien dat fijnstof
van houtrook even
schadelijk of soms
schadelijker is dan
fijnstof van andere
bronnen. Ook bevat
houtrook verscheidene stoffen die kanker
kunnen verwekken.
Onderzoek met vrijwilligers die in experimenten enkele uren
zijn blootgesteld aan
houtrook, toont aan
dat dit kan leiden tot
gezondheidsschade.”

GGD’s in Noord-Nederland publiceerden
een onderzoek naar
fijnstof. Citaat: “Toxicologisch onderzoek

Roet
Tot slot het rapport
“Kosten en Effecten
van Opties voor National Luchtbeleid” van
het Planbureau voor
de Leefomgeving. “De
houtstook in woningen
levert in 2030 een bijdrage van 40 procent
aan de roetblootstelling. De volledige uitfasering van verouderde
houtkachels in 2030
heeft een vier- tot zevenmaal groter effect
op de fijnstofblootstelling dan het realiseren
van de kabinetsambitie voor 100 procent
nieuwverkoop van
nulemissieauto’s.”

stoker zelf. Een eerste,
voorlopige inschatting is dat het stoken
van hout jaarlijks
leidt tot 900 à 2700
voortijdige sterfgevallen. De emissies van
houtstook in de emissieregistratie lijken
sterk onderschat te
worden.”
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“Café onder mij
stookt in vuurkorf.
Het is zo verstikkend dat ik duizelig
word.”

“Soms hangt er
houtrookmist in onze
straat, smog. In onze
straat stoken 32
mensen.”

“Door vermeerdering
van houtkachels, is
mijn astma verergerd. Mijn rookmelder gaat soms af door
de rooklucht.”

“Ik heb er lichamelijke klachten door;
hoofdpijn, misselijk,
moeilijke ademhaling,
slijm in keel en neus.”

“Door hun stookgedrag ben ik al een
paar keer beland op
de spoedafdeling
van het ziekenhuis.”
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