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Geachte griffie, 
 
Wilt u dit bericht doorsturen aan de raadsleden? En indien mogelijk ook aan de brandweer? 
 
Op ons meldpunt Rookoverlast blijkt dat er mensen stoken op afval en door de lokale overheden wordt 
hier niet op gehandhaafd. Als meldpunt Rookoverlast hebben wij geadverteerd met het aanbieden van 
chemisch- en geverfd hout. Hier is veel animo voor. Bij de rechter mag je helaas niet het roet van de 
stoker opeisen om zodoende te bewijzen dat er in uw omgeving gestookt wordt op afval*. De 
staatssecretaris liet eerder al eens weten dat handhaving hierop niet of nauwelijks mogelijk is. De 
meeste politieke partijen vinden dat dit via buurtbemiddeling opgelost dient te worden. Wij zien dat dit 
in de praktijk niet gebeurd. In feite kiezen de politieke partijen voor de stoker. Die blijft onaantastbaar. In 
Duitsland werd er altijd een deel van het roet opgestuurd naar het lab door de schoorsteenveger. 
Immers bij gebrek aan controles krijg je misstanden. We krijgen schrijnende gevallen binnen. Immers er 
komen bij het verbranden van afval zeer giftige stoffen vrij. Wat is u bekend over de gezondheid van 
mensen als iemand stookt op afval? De meeste mensen durven er niets van te zeggen omdat ze hun 
buren er niet bij willen lappen. En de mensen die er wat van zeggen -zo blijkt op ons meldpunt- krijgen 
vaak te horen dat ze niet moeten zeuren. Graag hoor ik van u of u ook een wetswijziging wilt gaan 
instellen om het afval verbranden in houtkachels te laten stoppen. Zo niet, wat denkt u wat de kosten 
van de gezondheid zullen zijn? Mensen kunnen niet altijd verhuizen. Het bereik van een afval stoker kan 
wel 500 meter bedragen. Dit terwijl buurtbemiddeling alleen maar gaat om je eigen buren.  
 
De GGD heeft al eens onderzocht of mensen ook stoken op afval zie: 
 
https://rookoverlast.wordpress.com/2017/07/21/ruim-een-op-de-drie-friezen-stookt-regelmatig-hout/ 
 
De partijen: VVD**, PVV en FvD zijn voorstander van het verbranden van afval in houtkachels. Zij hebben 
tot op heden geen antwoord gegeven over de extra inzet van de brandweer en de gevolgen van de 
oplopende gezondheidskosten. Zie: https://www.partijvoordedieren.nl/moties/motie-van-esch-over-
het-serieus-opvolgen-van-meldingen-van-houtstookoverlast 
 
*= Blijkt uit een rechtszaak van Milieudefensie Groningen. 
**= Meldpunt Rookoverlast heeft alle raadsleden van de VVD al eens benaderd. Hieruit blijkt duidelijk 
dat de VVD geen regels hiervoor wil hebben. Uit de reacties blijkt dat zij deze meldingen van burgers niet 
serieus nemen en het probleem gebagatelliseerd wordt.  
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Met vriendelijke groet, 
…………. 
Meldpunt Rookoverlast 
www.rookoverlast.wordpress.com  
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