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Beste leden van de werkgroep Partij voor de Dieren Woudenberg, 

 

 

Op 4 november 2022 stuurde u een brief naar het college en de raad over de 

problematiek van houtstook. Deze brief is opgenomen in de lijst ingekomen stukken van 

de raad van 24 november en de gemeenteraad heeft ons verzocht deze mede namens 

hen te beantwoorden. Op 20 december hebben wij deze brief vastgesteld. 

 

Wij ondersteunen uw zorg voor het belang van schone lucht en gezondheid van onze 

inwoners. Daarom hebben wij ons in februari 2022 aangesloten bij het Schone Lucht 

Akkoord. Houtstook is hierin een belangrijk onderdeel. We onderschrijven ook uw 

constatering dat met de sterk stijgende prijzen van energie het gebruik van houtkachels 

zal toenemen. 

 

Wij voeren sinds 2021 een ontmoedigingsbeleid voor het stoken van hout. Op onze 

website is een pagina Houtstook ingericht. Tevens vestigen wij regelmatig via (sociale) 

media aandacht op deze website, geven concrete adviezen met betrekking tot 

stookgedrag en wijzen op de effecten van houtstook op de gezondheid van de inwoners. 

 

We doen op een ieder een beroep de aanbevolen stookregels op te volgen. Onderdeel is 

dat we de inwoners, die last hebben van rookoverlast, aanraden in gesprek te gaan met 

de stokers. Wij verwachten dat de meeste inwoners bereid zijn de stookregels op te 

volgen, waarbij wij ons realiseren dat veel inwoners nog niet bekend zijn met deze 

regels. Daarom brengt de gemeente, zoals gezegd, de stookregels actief via de (sociale) 

media onder de aandacht.   

 

Tevens zal de gemeente in 2023 de eventuele subsidiemogelijkheden bezien waardoor 

een intensievere aanpak mogelijk wordt.  

 

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, bij vragen kunt u contact 

opnemen met de behandeld ambtenaar. 
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Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van 

Woudenberg, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.C.G. Ruseler 

Secretaris 

 

 

 

 

 

M. Jansen-van Harten 

Burgemeester 

 

 


