
 

Gemeenteraad Arnhem 

Bijeen op 13 februari 

Ter bespreking van Vaststellen Luchtagenda "Naar een schonere lucht in 

2025" 

Motie van Muriël Simonis, GroenLinks 

Titel motie Houtrook overlast, hout stook ontmoedigen 

Nummer  

Zaaknummer 

19M09 

De Raad, 

 

Gehoord de beraadslaging, 

Constaterende dat: 
- Het onderzoek van de Royal Haskoning voor de gemeente Arnhem uitwijst dat hout stoken 

door consumenten de een na grootste veroorzaker van roet is in de stad; 

- De luchtkwaliteit in de stad op veel plekken dicht tegen de toegestane Europese limieten zit;  

- Het VVM (Netwerk van milieuprofessionals) voor gemeenten-richtlijnen heeft vastgesteld om 

met overlast van hout stook om te gaan. 

 

Overwegende dat: 

- Er veel mensen met en zonder longproblematiek hinder ondervinden van houtrook; 

- Er niets gedaan kan worden bij overlast van houtrook omdat deze overlast niet verboden is; 

- De onjuiste veronderstelling bestaat dat hout stook een duurzaam alternatief is voor aardgas.  

Roept het college op: 

Een voorstel voor te leggen aan de gemeenteraad om overlast van houtrook te beperken, met 

onder andere de volgende punten; 

- De toolkit van ‘Houtrook en Gezondheid’ hanteren in de gemeente Arnhem; 

- Handhaving tegen overlast van houtrook in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) 

mogelijk te maken, hierbij wordt gekeken naar het lopende TNO (Nederlandse Organisatie voor 

toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek) onderzoek naar de definitie van hinder van 

houtrook. Tevens worden de VVN-richtlijnen gehanteerd bij het verwerken van klachten.  

- Zodra het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut) en het RIVM (Rijksinstituut 

voor Volksgezondheid en Milieu) het stook-alert hebben ontwikkeld dit gehanteerd wordt in 

Arnhem; 



- De campagne in te richten met ‘ontmoediging’ naast voorlichting. In de vorm van bijvoorbeeld 

‘hout stook liever niet, maar als je het doet, doe het dan goed’. Tevens deze campagne in 

samenwerking met de stakeholders te organiseren (kachel- en brandhouthandelaren). 

Daarnaast bijvoorbeeld te wijzen op de gezondheidsproblematiek voor stokers en 

omwonenden, inzichtelijk maken hoeveel rookkanaalbranden er ontstaan, vermelden dat 

inboedelverzekeringen eisen dat schoorstenen jaarlijks geveegd moeten worden; 

 

en gaat over tot de orde van de dag 

 

Muriël Simonis, GroenLinks 

 


