M O T I E 2019-04-..
Onderwerp: houtrook
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 01-04-2019,
gehoord de beraadslagingen,
overwegende dat
1. bewoners in de Noordoostpolder regelmatig van de raad aandacht vragen om
houtrook te beperken in de Noordoostpolder;
2. het kabinet de emissies van houtstook wil verminderen om de schadelijkste
gezondheidseffecten te beperken;
3. eind 2019 het kabinet een ‘stookalert’ introduceert om gebruikers te alarmeren
wanneer de weersomstandigheden niet goed zijn om de houtkachel aan te maken;
4. er een protocol komt waarmee gemeenten overlast door houtkachels kunnen
aanpakken;
5. er door het kabinet wordt onderzocht of het nog wenselijk is subsidie op
pelletkachels te geven (kamerbrief 15 jan 2015);
6. dit niet zo vreemd is als je bedenkt dat zo’n houtkachel alsnog evenveel fijnstof
uitstoot als zes dieselvrachtwagen (Kamerbrief 15 jan 2019),
van mening dat
1. overlast door houtrook in de Noordoostpolder ook een probleem is en regulering
in specifieke gevallen binnen de bebouwde kom wel gewenst is;
2. 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;
3. het wenselijk is dat de gemeente Noordoostpolder vooruitlopend op het
kabinetsbeleid reeds beleid gaat voorbereiden en onderzoekt hoe de APV kan
worden aangepast;
4. in de voorbereiding inwoners meegenomen dienen te worden zodat er tijdig
maatregelen getroffen kunnen worden zoals het aanschaffen van een filter;
5. de gezondheid van de inwoners leidend dient te zijn boven het genot van een
houkachel en degezondheidseffecten zorgelijk zijn (GGD 2015, 2018);
6. houtstook tevens negatief van invloed is op de zogeheten PAS-regeling
(programmatische aanpak stikstof) van onze gemeente,
verzoekt het college
1. in de raad van de december 2019 een voorstel voor de aanpak van houtrook aan
de raad voor te leggen., zodat deze in de APV van 2020 kan worden opgenomen;
2. inwoners tijdig te informeren over de verandering van de APV aangaande
houtrook
en gaat over tot de orde van de dag.
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