Motie: voorlichting houtstook
De raad van de gemeente Renkum, in vergadering bijeen op woensdag 31 oktober 2018,
behandelende de Begroting 2019

Constaterende dat:
•

•

•
•

•

uit onderzoek door Motivaction in 2015 blijkt dat in totaal iets minder dan de helft van de
ondervraagde Nederlanders op zijn minst enige mate van overlast ervaart van houtrook.
Circa tien procent van de ondervraagden gaf in het onderzoek aan dat dit in grote of zeer
grote mate zo is;
de verbranding van hout niet alleen leidt tot uitstoot van fijnstof, maar ook verschillende
andere componenten in het rookgas relevant zijn voor de luchtkwaliteit, met mogelijk
gevolgen voor de volksgezondheid en andere milieueffecten zoals verzuring van de bodem;
door het ontbreken van duidelijke regels waarop gehandhaafd kan worden het voor
gemeentes vaak lastig is om tegen houtrookoverlast op te kunnen treden;
de Gezondheidsraad pleit voor strengere emissie-eisen voor houtkachels en maatregelen om
het gebruik van houtkachels en pelletkachels in woningen te ontmoedigen, bijvoorbeeld
door voorlichtingscampagnes over houtstook (Kennisdocument Houtstook in Nederland,
september 2018);
in het coalitieakkoord “Zes dorpen, één Renkum” is opgenomen dat we goede informatie
willen verstrekken over milieuoverlast door bijvoorbeeld houtrook.

Overwegende dat:
•

•

•
•
•

in het omgevings- en gezondheidsbeleid een steeds grotere verantwoordelijkheid gelegd
wordt bij de gemeente om voor een gezonde en veilige leefomgeving voor haar inwoners te
zorgen;
houtrook veel verschillende stoffen bevat die schadelijk voor de gezondheid kunnen zijn, die
zowel op korte termijn (ontstekingsreacties) als op lange termijn (toename van de kans op
astma, COPD, longkanker, hart- en vaatziekten) gezondheidseffecten teweeg kunnen
brengen.
daarnaast geurhinder van houtrook kan leiden tot stress en daarmee ook schadelijk kan zijn
voor de gezondheid.
ook inwoners van gemeente Renkum hinder ondervinden van houtrook, mensen met
luchtwegaandoeningen in het bijzonder;
het van belang is de bewustwording van de gezondheidseffecten van houtstook te vergroten
om de overlast ervan te verminderen;

Draagt het college op:
•

•

via de gebruikelijke communicatiekanalen regelmatig te communiceren over de gevolgen van
houtstook voor de luchtkwaliteit en overlast voor de omgeving, om het bewustzijn van
inwoners te vergroten;
in de herfst- en wintermaanden meer en vaker te communiceren over het juiste gebruik van
open haarden, houtkachels en vuurkorven en inwoners te wijzen op de website
Stookwijzer.nu;

En gaat over tot de orde van de dag

