Aan:
College van Burgemeester en Wethouders Veenendaal
Postbus 1100 3900 BC Veenendaal
Van:
PvdA fractie
p/a De Tinneweide 149
3901 KJ Veenendaal
Betreft: Procedure rondom overlast m.b.t. houtstook
Veenendaal, 14 september 2018
Geacht college,
De burgemeester, dhr P. Zoon, heeft in de commissievergadering van net voor het reces een toelichting gegeven
op vragen van de PvdA op de wijze waarop handhaving met betrekking tot de overlast die door houtstook wordt
ervaren. Daarbij staat voorop dat er communicatie tussen diegene die de overlast veroorzaakt en ervaart met
elkaar in overleg treden. In uw toelichting is daarbij ook een ‘escalatie’-procedure geschetst, die ook onze
instemming heeft.
De gemeente heeft zelfs een folder ‘ overlast houtstook’ uitgebracht. Tot onze verbazing is de folder echter
tamelijk eenzijdig en verhaalt nauwelijks iets over de schadelijkheid en gezondheidseffecten en ook de
escalatieprocedure is daarin niet uitgelegd in geval overleg met betrokkenen niet tot een goede
overeenstemming leidt. Ook op de gemeentelijke website is niets te vinden over welke stappen de gemeente
Veenendaal kent om tot een oplossing te komen.
De PvdA fractie heeft derhalve de volgende vragen/suggesties:
-

-

Gaat het college/gemeente haar website voorzien van de laatste stand van zaken met betrekking tot
overlast houtstook en daarbij de procedure publiceren welke tot een oplossing moet leiden om overlast
te beperken?
Gaat daarbij ook een extra uitleg komen over huizen of wijken die een warmte-terug-win installatie
hebben waar de overlast en het gezondheidsrisico nog groter is?
Wordt de folder ‘overlast houtstook’ aangepast door herdruk of voorzien van een sticker met een
verwijzing naar de website waarin de handhavingsprocedure en het stappenplan wordt uitgelegd?
Gaat de gemeente ook proactief op haar website een ‘monitor’ plaatsen waarin windrichting en snelheid wordt weergegeven met als doel dat beneden windkracht 3 en bij mist een dringend negatief
advies wordt gegeven om hout stoken achterwege te laten?

Met vriendelijke groet,
Namens de PvdA fractie,
Hans van de Braak
0642465338/hans.van.de.braak@veenendaal.nl

