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Breda, 3 maart 2021  
 
Aan: Gemeenteraad van Breda 
 
Onderwerp: regulering van gebruik houtkachels is noodzakelijk 
 
Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
Een algeheel verbod op open haarden, hout- en pelletkachels lijkt in ons land een kwestie van tijd.  
De gezondheid van de inwoners van Breda en  van de natuur  in de stad maken het noodzakelijk dat uw raad 
nu al regulerende maatregelen neemt , vindt Markkant/Milieudefensie Breda.  
 
Houtstook is  schadelijker als eerder gedacht 
De schadelijke gevolgen van luchtvervuiling in woningen is een blinde vlek. Aldus de Volkskrant van dinsdag  16 
februari 2021. De krant stelde een onderzoek in via sensoren in 23 woningen om te meten  hoe de 
luchtkwaliteit op een dag was. De uitkomst was onthutsend. 
Recente berekeningen van het RIVM bevestigen de uitkomsten.  Houtstook is landelijk verantwoordelijk voor 
23% van de gevaarlijke fijnstofuitstoot. 
 
Hart-, vaat- en longziekten komen vaker voor in gebieden met hoge fijnstofconcentraties . Fijnstofdeeltjes 
dringen via de longen binnen en veroorzaken kleine ontstekingen.  Per jaar sterven in Nederland, zo berekende 
het RIVM in 2018, elfduizend mensen vroegtijdig door luchtvervuiling, voor een belangrijk deel door fijnstof.  
Eén op de vijf huishoudens in Nederland heeft een open haard, hout- of pelletkachel. Dat zijn ongeveer 1,5 
miljoen apparaten. Open haarden branden gemiddeld 137 uur per jaar, vrijstaande houtkachels 525 uur per jaar. 
Gemeentelijke regulering is wenselijk 
Aanpak van de overlast is vooral een zaak van de gemeenten, oordeelt staatssecretaris Van 
Veldhoven (VWS). Gemeenten kunnen het bezit en met name het gebruik van houtkachels reguleren. 
Bijvoorbeeld door, al dan niet een weerssituatie- of seizoengebonden afhankelijk, stookverbod op te 
leggen, ook al hebben gemeenten vaak moeite om te bepalen of er daadwerkelijk sprake is van 
milieuhinderlijke rook. Hiervoor ontwikkelt TNO momenteel op verzoek van de staatssecretaris een 
meetsysteem. Dit moet het mogelijk maken om metingen uit te voeren in de rook uit een 
schoorsteen. 
Ook het voorschrijven van rookreinigende filters (katalysators) behoort tot de mogelijkheid.  
De gemeente Nijmegen is bijvoorbeeld overgegaan tot het vertrekken van een slooppremie voor 
oude kachels en een subsidie op de aanschaf van een katalysator. 
 
Met het treffen van dergelijke doelgerichte maatregelen in Breda, draagt de gemeente bovendien in 
sterke mate bij aan het Schone Luchtakkoord dat ook door de gemeente Breda is ondertekend. 
 
Markkant/Milieudefensie Breda doet een beroep op de gemeenteraad 
Markkant/Milieudefensie Breda is van oordeel dat de gemeente Breda vooruitlopend op een  
mogelijk algeheel verbod zo spoedig mogelijk met een regulering voor  hout- en pelletkachels en 
open haarden door particulier gebruik moet komen.  
Hiervoor kunnen regels worden toegevoegd aan de Algemene plaatselijke verordening (apv) van de 
gemeente. 
 
 

http://www.markkantbreda.nl/
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Onderdeel van een dergelijke regeling moeten in ieder geval zijn: 

- door voorlichting duidelijk maken hoe kachels moeten worden gestookt en welke 
beperkingen er gelden zoals  ontstekingstemperatuur, alleen drooghout, niet geverfd hout 
e.d.; 

- strenge eisen waaraan de kachel moet voldoen; 
- een katalysator in de afvoerpijp; 
- niet stoken bij bepaalde weersomstandigheden zoals mist en windstil weer. 

 
Graag zien wij stappen van uw raad in bovengenoemde zin tegemoet. Uiteraard zijn wij bereid om 
met u van gedachten te wisselen op welke wijze dit het beste vorm kan krijgen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het bestuur van Markkant/Milieudefensie Breda, 
voor deze 
 
Peter von Meijenfeldt, Voorzitter Natuur en Milieuvereniging Markkant Breda 
Dr. Marius Aalders, bestuurslid Natuur en Milieuvereniging Markkant Breda en                         
luchtwachter Milieudefensie 
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