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Datum 10 november 2021 
Betreft Oproep aan uw gemeente om aan te sluiten bij de 

Stookwijzer 

Geachte heer/mevrouw, 

Luchtvervuiling door houtstook kan zorgen voor, soms ernstige, overlast en 
gezondheidsklachten. In het Schone Lucht Akkoord werk ik daarom samen met 
gemeenten en provincies aan een pakket aan maatregelen om de overlast en 
emissies terug te dringen. 

Een belangrijke afspraak is dat gemeenten die meedoen aan het Schone Lucht 
Akkoord meldingen van overlast en gezondheidsklachten, die via de Stookwijzer 
binnenkomen, in ontvangst nemen.   
Ik vind het belangrijk dat inwoners in alle gemeenten in Nederland hun klachten 
kenbaar kunnen maken. Hoewel uw gemeente (nog) niet deelneemt aan het 
Schone Lucht Akkoord, vraag ik uw toestemming om eventuele meldingen aan uw 
gemeente door te sturen.  

In deze brief licht ik mijn verzoek graag toe en wil ik u informeren over andere 
maatregelen die uw gemeente kan nemen om houtstookemissies te verminderen. 

Houtstook en het Schone Lucht Akkoord 
Schone en gezonde lucht is van levensbelang. Met het Schone Lucht Akkoord 
werkt het kabinet met gemeenten en provincies aan een permanente verbetering 
van de luchtkwaliteit om gezondheidswinst te realiseren.  

De aanpak van luchtvervuiling door houtstook van consumenten is een belangrijk 
thema in het Schone Lucht Akkoord. De rook van een houtvuur bevat schadelijke 
stoffen zoals fijnstof, koolwaterstoffen (PAK’s), benzeen en koolmonoxide. 
Daarnaast kan houtstook lokaal voor veel overlast zorgen, bijvoorbeeld in de vorm 
van geurhinder. In de aanpak van houtstookemissies gaat speciale aandacht uit 
naar voorlichting, het verbeteren van de handhaving bij overlastsituaties en het 
creëren van een gezondere leefomgeving voor gevoelige groepen. Daarnaast 
werken partijen aan het ontwikkelen van nieuwe maatregelen en aanpakken, in 
pilots en door onderzoek naar aanvullende maatregelen. Ook delen partijen 
informatie, kennis en praktijkervaringen ten behoeve van de uitvoering van 
maatregelen. 
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Nieuw voorlichtingsmateriaal  
Veel gemeenten gebruiken het door de Rijksoverheid beschikbare 
voorlichtingsmateriaal houtstook om inwoners te informeren over houtstook. 
Vanaf 3 november 2021 is het voorlichtingsmateriaal houtstook 2021/2022 voor 
gemeenten beschikbaar1. In de voorlichting wordt vaak verwezen naar 
hulpmiddelen als de Stookwijzer of het stookalert2 van het RIVM.   

Oproep aan gemeenten om klachten van de Stookwijzer in ontvangst te 
nemen 
Eén van de maatregelen in het Schone Lucht Akkoord is dat gemeenten klachten 
die via www.stookwijzer.nu binnenkomen in ontvangst nemen en acteren bij 
herhaalde overlast. De Rijksoverheid draagt zorg voor de Stookwijzer en het 
doorsturen van de klachten.  

De melding van overlast via www.stookwijzer.nu is voor inwoners een 
laagdrempelige manier om aan te geven dat zij overlast ervaren. Voordeel voor 
gemeenten is dat zij beter inzicht krijgen in de lokale omvang van overlast door 
houtstook en gericht lokaal maatregelen kunnen treffen om de emissies door 
houtstook terug te dringen.  

De meldingen van de Stookwijzer worden al ontvangen door de ondertekenaars 
van het Schone Lucht Akkoord3. Ook hebben verschillende gemeenten, die nog 
geen ondertekenaar van het Schone Lucht Akkoord zijn, zich aangemeld, zodat 
ook zij de meldingen van de Stookwijzer krijgen en daarmee kunnen handelen. Dit 
initiatief ondersteun ik van harte. Daarom vraag ik alle gemeenten in Nederland, 
ook uw gemeente, om zich aan te melden om houtstookmeldingen van de 
Stookwijzer te ontvangen.  

Door mee te doen met de Stookwijzer, zorgt u voor een toegankelijke manier voor 
burgers om overlast van houtstook te melden. Daarnaast geeft deelname uw 
gemeente meer inzicht in de lokale omvang en problematiek van houtstook. Deze 
informatie kunt u gebruiken om huidig en toekomstig luchtkwaliteitsbeleid op te 
stellen, uw voorlichting gerichter toe te passen op een bepaalde wijk of buurt of 
extra maatregelen tegen overlast van houtstook te treffen.  

In de bijlage staat een toelichting over de Stookwijzer met daarin meer uitleg over 
de melding en mogelijke acties richting een melder. Ook is daarin informatie 
opgenomen over hoe uw gemeente zich kunt aanmelden. Voor meer informatie 
over de Stookwijzer kunt u terecht op de website van het Informatiepunt 
Leefomgeving4. Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben dan kunt u 
contact opnemen met de helpdesk van het Informatiepunt Leefomgeving5.  

Ik hoop op uw inzet op dit belangrijke onderwerp. Graag nodig ik u daarom 
nogmaals uit om mee te doen met het Schone Lucht Akkoord, en vraag ik u om 
nog dit stookseizoen klachten uit de Stookwijzer voor uw gemeente in ontvangst 
te nemen.   

1 IPLO. Lucht. Voorlichtingsmateriaal houtstook 2021/2022 - Informatiepunt Leefomgeving 
(iplo.nl) 
2 RIVM. Stookalert. https://www.rivm.nl/stookalert  
3 Schone Lucht Akkoord. https://www.schoneluchtakkoord.nl/  
4 IPLO. Houtstook: de Stookwijzer en het stookalert. https://iplo.nl/thema/lucht/regels-
houtstook-vanuit-woningen/houtstook-stookwijzer-stookalert/  
5 IPLO. Contact. https://iplo.nl/contact/  
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U kunt uw akkoord voor het ontvangen van de klachten uit de Stookwijzer 
doorgeven door een e-mail te sturen naar Schoneluchtakkoord@minienw.nl. Via 
hetzelfde e-mailadres kunt u zich ook aanmelden voor deelname aan het Schone 
Lucht Akkoord. 

Ik kijk uit naar uw reactie. 

Met vriendelijke groet, 

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 

S.P.R.A. van Weyenberg 


