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Aanleiding 

 

Ingediende schriftelijke vragen op grond van het reglement van orde van de raad. 

 

Vragen en antwoorden 

 

Inleiding (inleiding en vragen door indiener) 

Overlast door rook uit houtkachels en allesbranders: 
 
De VKP krijgt van inwoners wel eens klachten over de hinder die men ervaart door het gebruik van 
houtkachels en allesbranders. Met name mensen met luchtwegaandoeningen kunnen hier hinder van 
ondervinden. 
Afgelopen week heeft de VKP per mail weer een concreet voorbeeld hiervan gekregen: 
 
Geachte raadsleden, 
 
Wist u dat 28% hinder heeft van houtrook? Dit blijkt uit onderzoek van de gemeente Amersfoort. In uw 
gemeente geven mensen wel aan dat zij last hebben maar willen daar verder niets mee doen. Zij zeggen 
tegen de gedupeerde: Dan moet je maar niet hier gaan wonen. Of je moet niet 
zo zeuren. De gemeente Mill doet niets aan de meldingen van houtrook. Zij zeggen: Ga maar naar Den-
Haag. Terwijl Den-Haag juist de gemeente als taak heeft gegeven om houtrookoverlast te gaan bestrijden. 
Het RIVM heeft zelfs speciaal een TOOLKIT geschreven. Maar kennelijk is dat een papieren constructie 
dat niemand gebruikt: De landelijke politiek kan dan vol trots roepen: Wij hebben hier iets aan gedaan. 
Buurtbemiddeling heeft in deze zaak tot niets geleid. De stoker gaat gewoon door met slecht stoken. En 
houdt geen rekening met de omgeving. Dat kan zolang niemand ingrijpt en zijn handen hier niet aan durft 
te branden. 
 
De VKP is van mening dat het voor elke inwoner prettig wonen, werken en recreëren moet zijn in onze 
gemeente waarbij we overlast beperken binnen de daarvoor vastgestelde wettelijke kaders en 
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regelgeving. Daar waar men zich niet aan de afspraken wenst te houden zal er handhavend opgetreden 
moeten worden. 
 
De VKP heeft hierover de volgende vragen: 

 

Vraag 1 

Wat is het beleid met betrekking tot het gebruik van houtkachels en allesbranders in de gemeente Mill en 
Sint Hubert? (zie Toolkit RIVM) 

 

Antwoord 1 

In de gemeente Mill en Sint Hubert is het gebruik van houtkachels en allesbranders door particulieren 

toegestaan, mits deze voldoen aan de geldende technische aspecten zoals genoemd in het Bouwbesluit 

2012 en de particulier goed- stookgedrag laat zien. 

 

Vraag 2 

Hoe is de handhaving van dit beleid geregeld en wie is hiervoor verantwoordelijk? 

 

Antwoord 2 

Bij meldingen/ klachten van rookoverlast uit houtkachels gaan de bouwtoezichthouders naar de particulier 

toe om de technische aspecten uit het Bouwbesluit 2012 te controleren.  Wanneer uit deze controle blijkt 

dat de technische aspecten van het rookgasafvoerkanaal en de opstelplaats van een open 

verbrandingstoestel niet zijn uitgevoerd conform het Bouwbesluit 2012, wordt er een bestuursrechtelijk 

handhavingstraject gestart om deze overtreding te doen ophouden. De burger wordt dan verplicht om de 

technische aspecten conform het Bouwbesluit 2012 uit te voeren. 

Daarnaast wordt tijdens een dergelijke controle gekeken naar het soort hout wat gebruikt wordt om te 

stoken in de houtkachel en de plaats waar het hout wordt opgeslagen voordat het daadwerkelijk gebruikt 

wordt in de houtkachel. Hierdoor kan worden gecontroleerd of het soort hout (bijv. het hout mag niet 

bewerkt zijn) voor overlast kan zorgen en of de het droog hout betreft. Ook worden de stooktips, zoals ook 

genoemd in de toolkit RIVM besproken met de burger.  

De bevindingen van deze controle worden ook gedeeld met de melder die de overlast ervaart. Tevens 

wordt er door de toezichthouder gewezen op de mogelijkheid om gebruik te maken van buurtbemiddeling 

zodat burgers onderling kenbaar kunnen maken waar de ergernis zit en hoe er concrete afspraken kunnen 

worden gemaakt om tot een situatie te komen dat er geen overlast meer wordt ervaren. 

Op het moment dat de technische aspecten allemaal in orde zijn, maar er toch overlast van rook wordt 

ervaren, kan hiervan melding worden gedaan via de Fixi- app, de mailbox van handhaving en telefonisch 

via het TIC. Deze meldingen worden gelezen door de boa’s en gaan dan ter plaatse, om te controleren of 

er inderdaad sprake is van een overlastsituatie en zij kunnen nogmaals controleren wat voor soort hout er 

wordt verbrand wordt (dus controleren of de stooktips van het RIVM worden nageleefd). Om overlast 

bestuursrechtelijk te kunnen handhaven dienen bijv. meerdere objectieve waarnemingen te worden 

gedaan. Indien dat het geval is, kunnen we bestuursrechtelijk gaan handhaven. 

 

Vraag 3 

Zijn bovenstaande klachten bij u bekend? 

 

Antwoord 3 

Het cluster Toezicht en Handhaving krijgt wel eens meldingen over rookoverlast door houtkachels of 
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allesbranders. In deze concrete situatie is er op 11 januari 2017 een controle gedaan door een 

bouwtoezichter. Deze controle is verlopen zoals beschreven bij antwoord 2. Er zijn bij deze controle geen 

technische aspecten aangetroffen welke strijdig waren met het Bouwbesluit 2012. Ten tijde van de 

controle was de houtkachel ook in gebruik en is geconstateerd dat er met droog en onbewerkt hout werd 

gestookt.   

 

Vraag 4 

Zo ja, welke actie is er in deze ondernomen of gaat er ondernomen worden? 

 

Antwoord 4 

Op 8 december 2017 is er voor deze concrete situatie een handhavingsverzoek ingediend, welke 

momenteel in behandeling is. 

 

Vraag 5 

Is het huidige beleid voldoende om “overlast” te voorkomen of dient dit aangepast te worden in het kader 
van de volksgezondheid? 

 

Antwoord 5 

Indien klachten van overlast door rook van houtkachels of allesbranders terecht lijken, heeft de gemeente 

Mill en Sint Hubert de mogelijkheid om bestuurlijk tegen de situatie op te treden. Per situatie wordt door de 

gemeente een afweging gemaakt tussen de verschillende belangen en wordt bepaald of er sprake is van 

onaanvaardbare hinder. Indien er sprake is van onaanvaardbare hinder wordt hier tegen op getreden. 

 

Zoals in de toolkit RIVM genoemd is het vaststellen van een onaanvaardbare verhoging van fijnstof of 

andere schadelijke componenten (voor de Volksgezondheid) erg ingewikkeld, omdat er geen specifieke 

landelijke normen voor de uitstoot van houtrook door particulieren zijn.  

 

 

Bijlagen 

 

n.v.t. 

  

 

Hoogachtend,  

burgemeester en wethouders van Mill en Sint Hubert, 

 

 

 

 

J.P.P.S. Ruyters Ing. A.A.M.J. Walraven 

secretaris burgemeester 

 


