
Gemeenteraad Gooise Meren 
Schriftelijke vragen ex. artikel 33 Reglement van Orde 

 

Opvattingen van het college of burgemeester ex. artikel 33 Reglement van Orde. De griffie zorgt voor verspreiding. 

Beantwoording volgt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken. 
 
 

Naam en fractie: Freek Vos en Daan Heineke / GroenLinks 

Datum indiening: 29 januari 2023 

Datum antwoord:  

Onderwerp: Houtrookoverlast 

 

Inleiding 
Er lijken steeds meer huishoudens in de gemeente Gooise Meren te zijn die voor het verwarmen van het huis en/of het creëren 
van een gezellige sfeer in huis hout stoken. Ook zijn er inwoners die hout stoken in vuurkorven in hun tuin. Het stoken van 
hout kan voor overlast zorgen voor omwonenden door de scherpe geur van houtrook. En voor mensen met een longziekte 
(astma, COPD, bronchitis), ouderen en kinderen veroorzaakt houtrook gezondheidsklachten: benauwdheid, veel hoesten of 
een slechtere longfunctie. De rook van een houtvuur bevat altijd schadelijke stoffen, zoals fijnstof, kankerverwekkende 
koolwaterstoffen (PAK’s) en koolmonoxide. Hout stoken veroorzaakt dus een ongezonde leefomgeving. 
 
De gemeente Gooise Meren is met bovenstaande bekend en communiceert regelmatig naar haar inwoners met voorlichting 
richting zowel houtstokers (met stooktips zoals droog hout en niet stoken bij mistig weer) als naar omwonenden die last van 
houtrook ervaren (praat met de buren en meldt de overlast eventueel bij de gemeente). Dit doet de gemeente via de 
gemeentepagina van de lokale kranten en via de website. 
 
Daarnaast heeft de gemeente weinig handhavende instrumenten, met uitzondering van de Wet Milieubeheer (een verbod op 
het stoken van afval of bewerkt hout), het Bouwbesluit 2012 (controleren op de technische eisen aan de afvoer van de rook) 
en de APV (Artikel 2:79, waar staat dat de burgemeester een last onder dwangsom of onder bestuursdwang kan opleggen bij 
ernstige en herhaaldelijke rookoverlast. 
 
De fractie van GroenLinks krijgt steeds meer signalen van ernstige overlast door houtrook. 
 
Vraag 1 
Inwoners van de gemeente Gooise Meren kunnen via de website van Gooise Meren rookoverlast melden 
(https://gooisemeren.nl/mijn-wijk/rookoverlast-door-houtkachels/).  
1.a Kunt u een overzicht geven van de meldingen houtrookoverlast in 2021 en 2022, zowel wat betreft aantallen per maand 
als de wijken waar ze vandaan komen? 
1.b Kunt u ook meldingen opvragen via de Stookwijzer (waar inwoners via  www.stookwijzer.nu een laagdrempelige aan 
kunnen geven dat zij overlast ervaren)? 
 
Antwoord 
 
 
Vraag 2 
Op welke wijze communiceert u met de melders van overlast? Krijgen zij alleen een ontvangstbevestiging of ook een bericht 
dat er contact met hen wordt opgenomen vanuit de gemeente? En hoe krijgen zij te horen dat u acties heeft ondernomen 
richting de inwoners die hout stoken met overlast voor de omwonenden? 
 
 
Antwoord 
 
 
Vraag 3 
Op de website van Gooise Meren geeft u aan dat de gemeente niet handhavend kan optreden tegen rookoverlast. 
Desondanks zijn er wel wettelijke bepalingen (zie inleiding: Wet Milieubeheer, Bouwbesluit 2012 en de recent geactualiseerde 
APV). Welke maatregelen heeft u kunnen nemen in 2021 en 2022, bijvoorbeeld controle van afvoerkanalen van rook of het 
opleggen van een last aan de hand van de APV? 
 
 
Antwoord 
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Vraag 4 
Is het u bekend hoeveel inwoners gebruik gemaakt hebben van buurtbemiddeling via Versa Welzijn? Is het mogelijk om als 
gemeente een actieve rol te vervullen in het organiseren van buurtbemiddeling? 
 
 
Antwoord 
 
 
 
 
 
 


