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Motie behorende bij agendapunt 5, Raadsvoorstel ’Herziene Achterhoek Visie 2030’ 
 

De Achterhoek Raad, in vergadering bijeen, 
Gehoord de beraadslagingen, 

 

Constaterende dat 
 

- Ruim de helft van de Nederlanders wel eens overlast ervaart door houtrook. Deze klachten 
zich concentreren op geurhinder, gezondheidsklachten en roetneerslag;  

- Er bij houtstook vele giftige stoffen vrijkomen en studies deze stoffen associëren met (meer 

ziekenhuisopnamen voor) hart- en vaataandoeningen, luchtwegklachten en een verslechterde 
longfunctie; 

- Het RIVM en het Longfonds (2) adviseren om uitstoot te beperken; (www.rivm.nl/dossier-fijn-
stof ; https://gelderland. longfonds.nl/actueel/nieuws/longfonds-roept-gemeenten-op-

houtstook-te-beperken)  

- In het rapport 'Naar een gezonde lucht in Gelderland' (GGD Gelderland Midden 2017) wordt 
vermeld dat beter beleid om houtstook tegen te gaan wenselijk is; 

- De GGD vindt bronbeleid de beste keuze voor de vermindering van blootstelling en 
gezondheidseffecten. Denk hierbij aan het wegnemen van de bron (geen houtkachel) en 

verminderen van de bron (minder stoken) (GGD: Luchtkwaliteit en Gezondheid in Gelderland, 
Rapportage februari 2022 over de luchtkwaliteit in 2019); 

- Ruim de helft van de Nederlanders voorstander is van een houtstookverbod (Luchtfonds, 

oktober 2021);  
- Er voor nieuwe kachels strengere richtlijnen komen, maar voor bestaande kachels geen  

nieuwe afspraken gemaakt worden  
 

Overwegende dat  

 
- In de Herziene Achterhoek Visie 2030 als doel gesteld is: “Achterhoekers zijn in 2030 langer 

gelukkig en gezond” (pag 28); 
- In dat kader terecht wordt ingezet op Preventie en dat preventie o.a. inhoudt dat we moeten 

streven naar een gezonde leefomgeving; 



- Houtrook is ca 12 x meer kankerverwekkend dan sigarettenrook; (goed om hier in ‘stoptober’ 

aandacht aan te schenken); 
- Er jaarlijks minimaal 3000 Nederlanders overlijden (omgerekend ca. 70 Achterhoekers) aan 

aandoeningen die het gevolg zijn van houtstook in hun omgeving (vroegtijdige overlijdens, 
Lars Hein, WUR, 2018-2020)   

- Door de gestegen gasprijzen bewoners vaker overstappen op houtstook; 

- Het streven naar een Rookvrije generatie gericht is op tabaksrook rond kinderen/jongeren die 
nog in ontwikkeling zijn, terwijl houtrook in hun omgeving juist toeneemt; 

- Overlast en gezondsheidsverlies beperkt wordt door reductie van uitstoot van rook 
- Er op landelijk niveau nog geen beleid is ontwikkeld en geen middelen beschikbaar gesteld 

worden voor het verlagen van uitstoot. 
 

Verzoeken de Achterhoek Board 

  
1. In aanvulling op de in de Herziene Achterhoek Visie 2030 aangekondigde 

gezondheidsmaatregelen een plan van aanpak te ontwikkelen om houtrook in de regio te 
beperken ten behoeve van een betere gezondheid van onze inwoners; 

2. Voor dit plan van aanpak samen te werken met de GGD; 

3. Elementen in dit plan zijn o.a.: 
a. Een bewustwordings-campagne richting inwoners; 

b. Een oproep aan gemeenten om het Schone Lucht Akkoord te ondertekenen, waarmee 
o.a. toegang wordt verkregen tot specialisten; 

c. Het opzetten of stimuleren van een dekkend (burger-)meetnet waarmee de 
luchtkwaliteit gemonitord kan worden; 

d. Een advies aan gemeenten op te stellen over de mogelijkheden van een verbod op 

overlast als gevolg van houtstook op te nemen in de APV’s;  
e. Het ontwikkelen van financiële steunmaatregelen om houtrook te verminderen zoals 

een slooppremie voor houtkachels en open haarden, een subsidie voor katalysatoren 
en een inruilpremie voor omwisselen van de kachel door een warmtepomp of ander 

schoon warmte-systeem, 

 

en gaan over tot de orde van de dag. 
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