
From: B. Dijk <mailuitingen@gmail.com>
Sent: vrijdag 19 februari 2016 14:20:49
To: undisclosed-recipients:;
Cc:
Subject: Remco Dijkstra standpunt houtstook

Geachte griffier,

Wilt u dit bericht delen met de raadsleden?

Volgens Remco Dijkstra kan de gemeente regels opstellen.�

Veel mensen hebben een houtkachel, open haard, allesbrander of vuurkorf. Een houtvuurtje stoken in je tuin is leuk en gezellig, maar 

het kan ook overlast geven. Als je buren last hebben van rook, stank, of zich benauwd voelen, is dat niet prettig. De VVD vindt het 

echter geen taak van het Rijk om zich (naast voorlichting en strenge eisen aan nieuwe kachels) hiermee te bemoeien. Gemeenten 

kunnen regels opstellen, maar het belangrijkste is dat je rekening houdt met je omgeving en het samen oplost. Een verbod op stoken 

gaat de VVD dan ook te ver, dus doe gewoon een beetje normaal. � �

Bron:�http://remcodijkstra.vvd.nl/standpunten/3195/houtstook

Zou u het advies willen overnemen van de VVD? Dat u regels gaat opstellen? De VVD vind het belangrijk dat 
mensen het samen oplossen. Maar wat als de stoker dit niet wil? 23% van de stokers geeft aan zijn of haar 
gedrag niet te willen aanpassen. De VVD erkent dus wel dat mensen zich benauwd kunnen voelen.�

De VVD vind dat het rijk zich hier niet mee moet gaan bemoeien. Wat wil de VVD dan wel? De term strekt de 
lading niet in mijn optiek 'vrede, vrijheid en democratie'. De vrijheid van de gedupeerde wordt zelfs in zijn of 
haar woning ontnomen.�

De gemeentes krijgen jaarlijks zo'n 5 tal meldingen binnen. Mogeijk dat de gemeente in haar gemeenteblad, 
boekje en op de website kan oproepen dat wanneer mensen medische klachten door houtrook krijgen dit 
ook te melden aan de GGD en aan de tweede kamerleden van milieu & infrastructuur. En daarnaast het te 
laten weten aan de lokale politiek. Zodat er beter in kaart wordt gebracht wat er zoal speelt in uw gemeente 
voor wat betreft stankoverlast. Al zijn er geen meldingen volgens de GGD kunnen houtkachels schadelijk zijn 
voor de gezondheid zoals aderverkalking. Het is de taak aan de gemeente om schone lucht te gaan 
cree�ren.�

site's met informatie:

www.houtrookoverlast.nl
www.houtrookvrij.nl
www.houtrook.nl
www.houtrook.com�

De PvdA zegt in feite hetzelfde als de VVD (Sharon Dijksma)

Antwoord 4

De in het antwoord op vraag 2 genoemde brochure bevat informatie over wat burgers die overlast ondervinden kunnen doen en hoe GGD-en en gemeenten met 

klachten van burgers kunnen omgaan. Het is verder aan gemeenten om te bepalen op welke wijze zij invulling geven aan hun bevoegdheden bij het bestrijden van 

rookoverlast.

Bron:�http://www.houtrookvrij.nl/nieuws/wat-vindt-de-stichting-houtrookvrij-van-de-antwoorden-van-sharon-dijksma-op-de-

kamervragen-over-houtrookoverlast/�

Stem op een partij dat omziet naar het milieu. De heer Dijkstra van de VVD had feedback (via Twitter) op Pechtolt over het stoken 

in de Wereld Draait door en vroeg zich af of D66 wel voor schone lucht is?�
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