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(0597) 53 71 74 
6 december 2015 
  
schriftelijke vragen aan het college conform artikel 32 Regelment van Orde voor de 
vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad. 

 
 
Geachte mevrouw/heer, 
 
Op 7 december  2015 hebben wij uw vraag ontvangen naar aanleiding van ons antwoord op uw 
vragen van betreffende overlast van houtrook. Wij kunnen uw vraag als volgt beantwoorden. 
 
In aanbeveling 2 (in het onderzoek van de GGD naar rookoverlast van oktober 2015) wordt het 
volgende aangegeven: 

2. Regelgeving 
Het is raadzaam te overwegen de regelgeving zodanig aan te scherpen dat gemakkelijker 
maatregelen opgelegd kunnen worden in situaties van ernstige overlast. Te denken valt aan 
de volgende mogelijkheden. 

 Het uitbreiden van de bouwregelgeving (de zogeheten verdunningsfactor) voor 
afstand tussen schoorsteenmond en ventilatieopeningen van het eigen pand naar ook 
naburige panden. 

 Stoken niet of minder toestaan bij ongunstige weersomstandigheden, zoals mist of 
windstil weer. 

 In het kader van de Omgevingswet voor bepaalde woonwijken: 
- aanwijzen houtrookvrije buurten; 
- de WHO-advieswaarden voor PM2.5 als luchtkwaliteitsnorm vastleggen; 
- verplichten van effectieve katalytische rookreiniging in schoorstenen van nieuwe 

houtkachels. 

 Het strafbaar stellen van rook en stank, analoog aan de bepaling in het Wetboek van 
Strafrecht tegen rumoer en burengerucht. 
 

U geeft aan dat het hier wel degelijk gaat om een aantal gemeentelijke bevoegdheden, zoals 
bijvoorbeeld de APV en de gemeentelijke bouwverordening. De gemeente kan hierin bepalingen 
opnemen, zoals weergegeven in aanbeveling 2.  
 
Vraag: Gaat het college hier werk van maken en binnen de eigen bevoegdheden zorgen 
dat overlast van houtstook en houtrook aangepakt kan worden? 
 

  

Fractie GroenLinks Bellingwedde 
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Antwoord:  
APV 
Middels de APV kan de gemeente geen ge- of verbodsbepalingen opnemen die betrekking 
hebben op handelingen of gedragingen die niet in de openbare ruimte plaatshebben.  
Betreffende  het verbod van het stoken van vuur is daarom alleen het volgende artikel 
opgenomen in de APV:  

Artikel 5:34 Verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of 
anderszins vuur te stoken 
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 10:63 lid 1 van de Wet 

milieubeheer is verboden in de openlucht afvalstoffen te 
verbranden buiten inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer 
of anderszins vuur aan te leggen, te stoken of te hebben. 

2. Mits er geen sprake is van gevaar, overlast of hinder voor de 
omgeving, is het verbod niet van toepassing op:  

a. verlichting door middel van kaarsen, fakkels en dergelijke; 
b. sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven, indien geen 

afvalstoffen worden verbrand; 
c. vuur voor koken, bakken en braden. 

3. Het college kan van dit verbod ontheffing verlenen. 
4. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de ontheffing worden 

geweigerd ter bescherming van de flora en fauna. 
5. Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt 

voorzien door artikel 429, aanhef en onder 1 of 3, van het Wetboek 
van Strafrecht of de Provinciale milieuverordening. 

6. Op de ontheffing bedoeld in het derde lid is paragraaf 4.1.3.3 van 
de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij 
niet tijdig beslissen) niet van toepassing. 

Het opnemen van een voorschrift om het stoken van vuur (in een houtkachel) binnen een woning 
alleen onder bepaalde voorwaarden toe te staan is niet mogelijk omdat ze dan te zeer ingrijpt in 
de privésfeer van de burgers. Dit kan alleen door de landelijke overheid worden ingevuld. 
 
Gemeentelijke bouwverordening 
In landelijke wet- en regelgeving voor bouwwerken en gebouwen zoals de Woningwet, de Wabo 
en het Bouwbesluit, worden steeds meer regels voor bouwwerken en gebouwen opgenomen. In 
de gemeentelijke bouwverordening mogen geen regels worden opgenomen, wat reeds in 
voornoemde hogere wet- en regelgeving is geregeld.. Dit betekent dat in de gemeentelijke 
bouwverordening geen regels kunnen worden gesteld aan bijvoorbeeld de afstand tussen een 
schoorsteen en ventilatieopening van een bepaald pand en een naburig pand. Dit is reeds 
geregeld in de hogere wet- en regelgeving.  
 
Omgevingswet 
De Omgevingswet is nog niet van kracht. Indien in deze wet de mogelijkheid is gegeven dat 
gemeenten houtrookvrije buurten mag aanwijzen, zou de gemeente Bellingwedde dit ook kunnen 
doen. Het is echter niet duidelijk of dit ook inderdaad mogelijk zal zijn. 
Het hanteren of vaststellen van een luchtkwaliteitsnorm is voorbehouden aan de landelijke 
overheid, evenals het verplichten van katalytische rookreiniging, tenzij de wet uitdrukkelijk bepaalt 
dat de gemeente dit mag regelen. 
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Strafbaar stellen van rook en stank 
De gemeente kan alleen iets strafbaar stellen (in de APV of de gemeentelijke bouwverordening) 
als daarvoor een wettelijke grond is in de hogere wetgeving. Dit is momenteel niet het geval. 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde, 
 
 
 
 
A. Doornbos J.F. Snijder-Hazelhoff 
Gemeentesecretaris Burgemeester 
 


