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Subject:  Houtrook en gezondheid GGD Fryslân, Drenthe en Groningen 

 

 Geachte griffier, 
 
Wilt u dit bericht doorgeven aan de raadsleden, en het college van B&W? 
 
Tevens vragen om rookhinder tegen te gaan: 
 
1. Kunt u, in verband met het probleem van de handhaafbaarheid, 
concreet aangeven wat u in uw huidige instrumentarium mist om het in 
het Bouwbesluit genoemde verbod op het veroorzaken van stankoverlast 
effectief te kunnen handhaven? 
 
2. Op welke punten schieten de huidige normen tekort? Hoe zouden ze 
moeten veranderen om effectief te kunnen handhaven? 
 
3. Is artikel 7.22 van het Bouwbesluit ontoereikend - zo ja: hoe zou 
het toereikend gemaakt kunnen worden? 
 
4. Schiet de Algemene Plaatselijke Verordening tekort - zo ja: hoe zou 
hij gewijzigd moeten worden? 
 
5. Hebt u meetapparatuur nodig, die er nu niet is? 
 
6. Hoe kan landelijke wetgeving uw plaatselijke handhaving 
ondersteunen? 7. Zo ja: hoe zou die wetgeving eruit moeten zien? 
 
Uit onderzoek van CBS zou blijken dat 10% van de bevolking hinder 
heeft van houtrook. De vragen, hoe deze zijn opgesteld heb ik helaas 
niet tot mijn beschikking. Ik heb een sterke vermoeden dat dit niet 
correct is. 
 
Overzicht klachten bij gemeentes: 
 
www.rookoverlast.pieptonen.nl uit het onderzoek dat ik gedaan heb 
blijkt dat er niet veel klachten zijn. Maar weten inwoners wel dat ze 
een melding kunnen maken bij de gemeente? Ik ga er vanuit dat de 
lokale overheid zorg draagt voor de gezondheid van haar inwoners. 
 
Graag ontvang ik van de raadsleden een reactie wat haar standpunt is 
over houtrook. Denk bijvoorbeeld dat mensen de houtkachel als 
hoofdverwarming gebruiken en mensen vrijwel de gehele dag in de 
houtrook geur zitten. De overheid adviseert de woning te ventileren. 
Dit is hierdoor niet meer goed mogelijk. En vind u klachten als 
benauwdheid ernstig genoeg om hier wat aan te gaan doen? Of is een 
klacht als benauwdheid het probleem van de astma c.q. copd patiënt? 
Onderschrijft u de reactie van een VVD kamerlid van der Velde dat het 
drinken van een glas wijn het probleem van enge ziektes voorkomt? 
 
Met vriendelijke groet, 



 
Dijk 
www.vuurkorfoverlas.forum2go.nl 
www.rookoverlast.bromtonen.nl 
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