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Onderwerp 

Afdoening motie M/5 van 28 juni 2018 over het doelgericht tegengaan 

luchtverontreiniging door houtstook 

  

In de raadsvergadering van 28 juni 2018 ter bespreking van de Voortgangsrapportage luchtkwaliteit 

hebben de gemeenteraadsleden Grinwis, Teunissen, Drost, Partiman en Bos motie M/5 “Doelgericht 

tegengaan luchtverontreiniging door houtstook” ingediend. Deze motie is door de gemeenteraad 

aangenomen.  

 

De motie luidt als volgt: 

 

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 28 juni 2018, ter bespreking van de 

brief wethouder SWDC inzake Voortgangsrapportage luchtkwaliteit Den Haag 2017, 

 

constaterende dat: 

 één op de zes Haagse huishoudens een open haard dan wel houtkachel heeft en dat dit meer 

is dan het landelijk gemiddelde van één op de tien;1 

 de uitstoot van houtstook na verkeer de belangrijkste lokale bron van luchtverontreiniging 

in Den Haag is;2 

 de gemeente de bewustwording van de gezondheidseffecten van houtstook wil vergroten en 

de overlast ervan wil verminderen en dat het expliciet niet de bedoeling is om houtstook te 

verbieden3; 

 de gemeente op de webpagina over verstandig houtstoken niet verwijst naar relatief 

gezondere alternatieven als palletkachels of meer milieuvriendelijke verwarmingsvormen4; 

 

overwegende dat 

 het Longfonds heeft gepleit voor een sloopregeling voor houtkachels, een aanschafsubsidie 

voor gezonde alternatieven en houtrookvrije nieuwbouw5; 

 

verzoekt het college: 

 de voorlichting op het gebied van gebruik van open haarden en houtkachels te verbeteren, 

waarbij in elk geval op de gemeentewebsite expliciet naar alternatieven voor houtkachels en 

open haarden wordt verwezen; 
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 te onderzoeken welke stimulerende maatregelen er kunnen worden getroffen om het aandeel 

huishoudens met een open haard dan wel een houtkachel te verkleinen 

 

Ter afdoening van deze motie bericht het college u het volgende. 

 

Schone lucht en gezondheid hebben hoge prioriteit in Den Haag. Het aandeel houtstook in de totale  

luchtverontreiniging neem toe.1  Om burgers bewust te maken van de schadelijke effecten van 

houtrook houdt de gemeente voorlichtingscampagnes. In de winter is de campagne gericht op het 

gebruik van houtkachels en open haarden, in de zomer op het gebruik van barbecues, terrashaarden en 

vuurkorven. Hierbij zoeken we voortdurend naar verbetering, zowel qua type voorlichtingskanaal 

(website, facebook, artikelen in de Posthoorn), als qua boodschap. Het college staat open voor 

suggesties om de communicatie te verbeteren en zal op de gemeentelijke website expliciet verwijzen 

naar alternatieven voor houtkachels en open haarden.  

  

Wat betreft het onderzoek naar nieuwe maatregelen heeft wethouder Van Tongeren tijdens de 

raadsvergadering op 28 juni gevraagd en bevestigd gekregen dat de motie niet vraagt  om het optuigen 

van nieuw onderzoek door de gemeente, maar om goed te kijken wat er al loopt en hoe we kunnen 

aansluiten bij initiatieven van andere gemeentes. Den Haag werkt al nauw samen met andere 

gemeenten en het Platform Houtrook. Het college is op de hoogte van de aanbevelingen en 

onderzoeken van het Platform Houtrook en Gezondheid en de oplossingsrichtingen die zijn 

voorgesteld.  De gemeente is betrokken bij twee werkgroepen om deze oplossingsrichtingen verder uit 

te werken. Het betreft de ontwikkeling van een stookalarm en uitbreiding van 

communicatie/voorlichting. Wij zullen u op de hoogte houden van de uitkomsten. 

 

Het college beschouwt hiermee de motie als afgedaan. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris de burgemeester 

 

Peter Hennephof Pauline Krikke 
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