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Criterium Vragenhalfuur 

Het onderwerp is actueel en politiek relevant. Het onderwerp is niet op andere wijze reeds geagendeerd. Het antwoord kan 

terstond worden gegeven. 
 

Naam en fractie: Jan Portengen, fractie GroenLinks 

Datum raadsvergadering: 18 maart 2021 

Onderwerp:  Klachten Notoire houtrookoverlastveroorzaker 

 
Inleiding 
 
De raad heeft een email ontvangen van een bewoner uit Bussum over houtrookoverlast. Volgens de verzendlijst heeft B en W 
deze email ook gekregen (dd. 7 maart jl. via bestuurssecretariaat@gooisemeren.nl). De bewoner geeft in dit schrijven aan dat 
deze al een aantal meldingen heeft gedaan over een notoire houtrookoverlastveroorzaker op website van de gemeente via 
‘Melding Openbare Ruimte’ onder het kopje ‘overlast houtrook’. De bewoner heeft hier op ontvangstbevestigingen gekregen, 
maar naar eigen zeggen nog geen verder bericht over voortgang of afhandeling. 
 
Vraag 1 
Is er actie ondernomen naar aanleiding één of meerdere van deze meldingen? Zo ja, welke? 
 
Antwoord 
Ja, er is actie ondernomen, naast de ontvangstbevestiging, is er ook een e-mail met daarin de destijds bekende stand van 
zaken naar verschillende overlastmelders verzonden. Het kan zijn dat hier enige vertraging in zit, maar het college streeft er 
naar om naast de ontvangstbevestiging ook inhoudelijk te reageren. Daarnaast heeft er een gesprek plaatsgevonden met een 
van de overlastmelders. 
 
Vraag 2 
Aangezien de overlast niet lijkt te zijn verdwenen, is het college bereid om deze zaak verder op te pakken en zo nodig artikel 
2.79 van de APV toe te passen? Zo nee, waarom niet en zo ja, kan deze handhavende activiteit nog in dit stookseizoen 
plaatsvinden? 
 
Antwoord 
Het college is zeker bereid om de zaak verder op te pakken. Het college constateert hierin echter wel dat de Rijksoverheid 
(nog) geen wettelijke normering heeft vastgesteld. Hierdoor wordt de handhaving ernstig bemoeilijkt. Gevolg hiervan is dat 
moet worden uitgeweken naar andere (creatieve) oplossingen, zoals artikel 2:79 van de APV. Zo’n oplossing vraagt alleen een 
extra zorgvuldige voorbereiding, wil het uiteindelijk in een concreet geval in een eventuele rechtelijke uitspraak in stand 
blijven.  
 
Vraag 3 
Krijgt een melder van houtrookoverlast naast een ontvangstbevestiging ook bericht over de afhandeling van de melding? 
 
Antwoord 
Zie vraag beantwoording vraag 1 


