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Houtkachels, open haarden, vuurkorven etc

 Relatieve bijdrage particuliere houtstook groeit

 Sfeerverwarming: nu ongeveer 23% van Nederlandse uitstoot PM2.5

(Emissieregistratie)

 Lokale pieken op windstille winteravonden

Uitgangspunt Omgevingswet: decentraal, tenzij…

 Landelijk verbod verbranden afvalstoffen

 Landelijk: enkele technische eisen aanleg kachels (Bouwbesluit, straks Bbl)

 Bruidsschat omgevingsplan: geen overlast

 Ruimte voor lokaal beleid en regels voor GEBRUIK van kachels

 Omgevingsvisie, programma, omgevingsplan

Bescherming tegen houtrook



Specifieke zorgplicht in het omgevingsplan

Artikel 22.18 Specifieke zorgplicht gebruik bouwwerk 
Lid 2: Degene die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zijn handelen of nalaten in, op of aan een bouwwerk overlast 
of hinder veroorzaakt of kan veroorzaken voor de omgeving, is verplicht alle maatregelen te treffen die redelijkerwijs van 
diegene kunnen worden gevraagd om die overlast of hinder te voorkomen of niet te laten voortduren. Het gaat daarbij in 
elk geval om overlast of hinder door:

a. het op hinderlijke wijze verspreiden van rook, roet, walm, stof, stank, vocht of irriterend materiaal;

Artikel 22.20: idem voor gebruik van open erven en terreinen

 Toelichting noemt als voorbeeld: “ernstige rookhinder door het stoken van hout of andere 
stoffen”

 Lokaal maatwerk mogelijk:
• Regel uitwerken en beoordelingscriteria vaststellen
• Zo nodig individuele maatwerkvoorschriften 
 bv: bewoners van adres X mogen de kachel alleen gebruiken bij een bepaalde windrichting



Houtstookregels in het omgevingsplan

Regels voor het gebruik van kachels, haarden en vuurkorven  
(‘milieubelastende activiteit’)

 eenvoudiger handhaafbaar dan (alleen) beoordeling overlast

• Kan ook voor specifieke gebieden of gebiedstypen
• Capaciteit toezicht, handhaafbaarheid

Geen lokale regels als specifieke wet het al uitputtend regelt
 technische bouweisen in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving
 als oogmerk verschilt: lokale aanvulling soms mogelijk als voorwaarde voor 

gebruik (bv schoorsteenhoogte)

https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/technische-bouwactiviteit/rijksregels-bouwactiviteit/technische-bouwregels-houtkachels/#h76d1b19c-9382-3a41-95fa-e05f64b5fde6


Houtstookregels in het omgevingsplan

Enkele denkrichtingen voor lokale regels:

• Niet stoken bij bepaalde weersomstandigheden (stookalert, Stookwijzer)

• Stooktijden (niet na 21u ‘s avonds)

• Open haard of oud kacheltype niet gebruiken (max. emissies)

• Lokale vergunningplicht (en beoordelingsregels)

• Schoner stoken: jaarlijks schoorsteenvegen, vochtpercentage hout



Samenwerken in het Schone Lucht Akkoord

• Maatregelen in uitvoeringsagenda
• Themagroep Houtstook
• Pilots ‘houtstookarme wijken’ en ‘stookverbod bij stookalert’
• Samen werken aan Routewijzer voor gemeenten

• Actualisatie stappenplan bij houtrookoverlast
• Mogelijkheden voor lokale regels in het omgevingsplan

IPLO website en helpdesk voor vragen over regelgeving
Regels voor houtstook vanuit woningen - Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)
Contact - Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)

https://iplo.nl/contact/
https://iplo.nl/contact/


Vragen? 

Ervaringen?

Praktijkvoorbeelden?


