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Onderwerp: VNG-motie Amersfoort /Leeuwarden mbt houtrook 

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 30 mei 2016, 
gehoord de beraadslagingen, 

overwegende dat 
1. middels ingekomen stuk A01 voor de raad van juni het college van burgemeester en 

wethouders van de gemeenten Amersfoort en Leeuwarden andere gemeenten 
oproepen om hun motie betreffende aanpak houtrook te steunen op het aankomende 
VNG-congres van 8 jun i ; 

2. tijdens een politiek uurtje aandacht is gevraagd voor ervaren overlast en 
gezondheidsklachten die samenhangen met houtrook; 

van mening dat 
1. de motie van de gemeenten Amersfoort en Leeuwarden goede argumenten bevat en 

daarom de steun van de gemeente Noordoostpolder verdient; 
2. overlast door houtrook in de Noordoostpolder geen groot probleem is, maar betere 

regulering in specifieke gevallen binnen de bebouwde kom wel gewenst is; 
3. het gebruik van efficiënte houtkachels onderdeel vormt van een duurzame 

energiemix en het daarom van belang is te zorgen voor goede regulering zodat 
nadelige gezondheids- en milieueffecten en ervaren overlast verminderd worden. 

verzoekt het college 
de motie 'aanpak houtrook' die de gemeenten Amersfoort en Leeuwarden tijdens het 
VNG-congres van 8 juni indienen te steunen 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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16.1 Motie 'VNG-motie Amersfoort/Leeuwarden mbt houtrook' 
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