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Graag inboeken als ingekomen stuk voor de gemeenteraad van Oudewater.

Met vriendelijke groet, 

Arjen van der Lugt

Raadsgriffier

E: a.lugt@oudewater.nl

T: 06 – 30 25 64 79

Van: Secretariaat Haardenbranche [mailto:secretariaat@haardenbranche.nl] 
Verzonden: maandag 13 mei 2019 18:31
Aan: Secretariaat Haardenbranche

Onderwerp: rapport Basis voor beleid houtrookoverlast en luchtkwaliteit

Geachte griffie,

Er is veel te doen rondom biomassa gestookte haarden en kachels en houtrookoverlast. Op een goede, duurzame manier hout stoken vraagt om 

bewustwording en een gedegen voorbereiding: dan alleen ontstaat een efficiënt en emissiearm haardvuur.

Het bijgaande rapport ’Basis voor beleid houtrookoverlast en luchtkwaliteit 20192030’ is opgesteld door de Nederlandse Haarden en 

Kachelbranche (NHK) op basis van feitelijke informatie en bedoeld voor beleidsmakers voor het voeren van een inhoudelijk debat over houtstook.

Als grootste kennispartner voor detaillisten, fabrikanten en installateurs van haarden en kachels streven wij naar het verduurzamen van houtstook. 

Wij waarderen het dat veel gemeentes actief beleid maken op het stoken van biomassa. Beleid wat niet gestuurd is door emotie en onderbuik, maar 

door feiten en cijfers.  

Daarnaast wordt in veel gemeentes nagedacht over het Schone Lucht Akkoord en de Regionale Energiestrategie (RES). De NHK zet zich voor een 

gezonder leefklimaat en neemt haar verantwoordelijkheid met als doelstelling een halvering van de emissies de komende tien jaar ten opzichte van 

het RVO Kennisdocument 2018.

Begin januari stuurde staatssecretaris Van Veldhoven een brief naar de Tweede Kamer waarin ze aangaf dat er geen categorisch verbod komt op 

houtstook. Wel vroeg zij de kachelbranche de Ecodesignrichtlijn per 1 januari 2020 versneld in te voeren (in plaats van 2022). De Ecodesignrichtlijn 

is een maatregel die ervoor gaat zorgen dat hout en pellet gestookte haarden en kachels aan strenge kwaliteits en emissieeisen voldoen. Als 

branche staan we klaar om deze norm te hanteren.

De activiteiten op het gebied van informatie en voorlichting breiden we samen met gemeentes graag verder uit. We streven naar veel hernieuwbare 

en duurzame energie. De NHK pleit ervoor om overlast te beperken, de kachel deugdelijk te installeren en te onderhouden, foutief stoken aan te 

pakken en kwalitatieve houtstook continu onder de aandacht te brengen. 

Wij verzoeken u deze brief (volledigheidshalve ook als bijlage bijgevoegd) met het bijgevoegde rapport te delen met álle partijen of de betreffende 

partijwoordvoerders van uw gemeenteraad. Als er vragen zijn, er een toelichting nodig is in een commissiedebat of fractievergadering, laat dat 

gerust weten! Wij helpen graag om in uw gemeente scherp en duidelijk beleid te formuleren als het gaat om houtstook en de overlast die daarbij 

komt. 

Bijlage: rapport Basis voor beleid houtrookoverlast en luchtkwaliteit 20192030 

Met vriendelijke groet,

Benno de Groot, voorzitter

Gert Kooij, vicevoorzitter

Rein Gelten, bestuurslid

Stichting Nederlandse Haarden en Kachelbranche (NHK)

P Postbus 404, 6710 BK  EDE  



T 0318551260  

E info@stichtingnhk.nl

I www.stichtingnhk.nl
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Stichting Nederlandse Haarden- en Kachelbranche 

Postbus 404, 6710 BK Ede 

E-mail: secretariaat@haardenbranche.nl 

Website: https://stichting-nhk.nl/contact/ 

 

Veenendaal, 13 mei 2019 

 

Betreft: rapport Basis voor beleid houtrookoverlast en luchtkwaliteit 

 

Geachte griffie, 

 

Er is veel te doen rondom biomassa gestookte haarden en kachels en houtrookoverlast. Op een 

goede, duurzame manier hout stoken vraagt om bewustwording en een gedegen voorbereiding: dan 

alleen ontstaat een efficiënt en emissiearm haardvuur. 

 

Het bijgaande rapport ’Basis oor eleid houtrooko erlast en lu htk aliteit 9- ’ is opgesteld 

door de Nederlandse Haarden- en Kachelbranche (NHK) op basis van feitelijke informatie en bedoeld 

voor beleidsmakers voor het voeren van een inhoudelijk debat over houtstook. 

Als grootste kennispartner voor detaillisten, fabrikanten en installateurs van haarden en kachels 

streven wij naar het verduurzamen van houtstook. Wij waarderen het dat veel gemeentes actief 

beleid maken op het stoken van biomassa. Beleid wat niet gestuurd is door emotie en onderbuik, 

maar door feiten en cijfers.   

 

Daarnaast wordt in veel gemeentes nagedacht over het Schone Lucht Akkoord en de Regionale 

Energiestrategie (RES). De NHK zet zich voor een gezonder leefklimaat en neemt haar 

verantwoordelijkheid met als doelstelling een halvering van de emissies de komende tien jaar ten 

opzichte van het RVO Kennisdocument 2018. 

 

Begin januari stuurde staatssecretaris Van Veldhoven een brief naar de Tweede Kamer waarin ze 

aangaf dat er geen categorisch verbod komt op houtstook. Wel vroeg zij de kachelbranche de 

Ecodesign-richtlijn per 1 januari 2020 versneld in te voeren (in plaats van 2022). De Ecodesign-

richtlijn is een maatregel die ervoor gaat zorgen dat hout en pellet gestookte haarden en kachels aan 

strenge kwaliteits- en emissie-eisen voldoen. Als branche staan we klaar om deze norm te hanteren. 

 

De activiteiten op het gebied van informatie en voorlichting breiden we samen met gemeentes graag 

verder uit. We streven naar veel hernieuwbare en duurzame energie. De NHK pleit ervoor om 

overlast te beperken, de kachel deugdelijk te installeren en te onderhouden, foutief stoken aan te 

pakken en kwalitatieve houtstook continu onder de aandacht te brengen.  

 

Wij verzoeken u deze brief met het bijgevoegde rapport te delen met álle partijen of de betreffende 

partijwoordvoerders van uw gemeenteraad. Als er vragen zijn, er een toelichting nodig is in een 

commissiedebat of fractievergadering, laat dat gerust weten! Wij helpen graag om in uw gemeente 

scherp en duidelijk beleid te formuleren als het gaat om houtstook en de overlast die daarbij komt.  

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur van de NHK  

 

Benno de Groot, voorzitter  Gert Kooij, vicevoorzitter Rein Gelten, bestuurslid 
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