
Van: 
Verzonden: maandag 19 april 2021 11:29
Aan: Griffie Leiderdorp <Griffie@leiderdorp.nl>
Onderwerp: rookoverlast

Geachte mevrouw / meneer,

Al  zeer  lang  heb  ik  veel  overlast  van  rook  afkomstig  van  houtkachels,  allesbranders,  
barbecues, pizzaovens, vuurkorven enz. Niet alleen van mijn directe buren maar ook van 
bewoners verder weg. 

In  diverse publicaties is  de laatste  tijd  gemeld dat  houtverbranding  schadelijker  voor  de 
gezondheid is dan tot nu toe werd gedacht. Ook in het Leiderdorps Weekblad (18 november) 
stond  op  de  pagina  met  gemeente  mededelingen,  een  stukje  over  houtstook  en  de 
bijkomende rook- en geuroverlast. Opvallend was de omschrijving dat de rook schade aan de 
gezondheid oplevert. Ik ben blij met dit duidelijke statement van de gemeente want met 
deze  kennis  moet  u  nu  actie  ondernemen  om  gezondheidsschade  bij  de  inwoners  te 
voorkomen. 

Rechtzaken  hebben  laten  zien  dat  bestuurders  mensen  niet  onnodig  in  gevaar  mogen 
brengen (duidelijk uitspraak in de Urgenda zaak). Indien er ziektes bij mijn gezin ontstaan die 
gerelateerd zijn aan vervuilde lucht zal ik toch de gemeente aansprakelijk moeten stellen 
omdat ze tot nu toe onvoldoende hebben gedaan om de rookuitstoot te stoppen. 

Ik woon in een gewoon rijtjeshuis en heb mechanische ventilatie zoals de meeste huizen. 
Vieze lucht wordt weggezogen en frisse lucht wordt daardoor naar binnen gezogen. Op deze 
manier ontstaat binnen een gezond leefmilieu. U begrijpt dat, door alle rookontwikkeling in 
mijn omgeving, de naar binnen gezogen lucht niet schoon en gezond is. Ergo ik zit heel vaak 
binnen  in  de  rook  van  anderen.  Ik  moet  vaak  denken  aan  de  actie  voor  een  rookvrije  
generatie: borden op schoolpleinen en sportvelden om niet te roken buiten. Een geweldige 
actie maar ik denk dat de houtrook uit de schoorstenen die bij de mensen naar binnen komt  
alle goede pogingen teniet doen.

Pas geleden liet een enquete van Vereniging Eigen Huis zien dat bijna 50% van de mensen dit 
soort stooksystemen  wil verbieden: ik ben niet de enige die last heeft. Het gebruik van dit 
soort verbranders wordt bovendien ook steeds groter. Waarschijnlijk gaat het gebruik van 
houtkachels zelfs nog veel sterker stijgen omdat we van het gas afmoeten. 

Lang  geleden  heb  ik  contact  gehad  met  medewerkers  in  het  gemeentehuis  over  de 
rookoverlast  en eventuele  maatregelen die de gemeente neemt om dit  te  verminderen. 
Helaas; de gemeente had geen regels behalve wat vage opmerkingen dat het veroorzaken 
van overlast niet mag. Kort geleden werd mij bevestigd door een andere medewerker dat er  
nog steeds geen regels zijn. 

Een  verwijzing  in  het  Leiderdorps  Weekblad  naar  de  stookwijzer  beschouw  ik  niet  als 
afdoende.  Geregeld liet  de  stookwijzer  zien dat  er  niet  gestookt  moet worden vanwege 



weinig wind: code rood. Omwonenden trokken zich hier niets van aan:  elke keer was er 
zware overlast van rook. 

Aanspreken van mensen heeft geen zin; dit heb ik geprobeerd. Een paar weken geleden  
werd bij de buren weer een paar kuub hout opgestapeld: de overlast zal de komende tijd dus 
niet  voorbij  zijn.  Daarom  vraag  ik  u  om  maatregelen  te  nemen  om  de  uitstoot  van 
houtkachels,  allesbranders,  barbecues,  pizzaovens  en  vuurkorven  te  stoppen.  Ik  heb 
begrepen dat Leiderdorp het Schone Lucht Akkoord heeft ondertekend: geweldig. De wil is  
er dus wel; nu nog duidelijk beleid. Ondanks het feit dat er geen nationale wetgeving is,  
wordt er in Amsterdam overwogen om houtkachels te verbieden. Dit kan in Leiderdorp ook! 

Graag wordt ik op de hoogte gehouden van de maatregelen die u neemt om mij en vele 
andere inwoners van Leiderdorp te helpen.

Hoogachtend,

(gegevens zijn bekend bij de griffie)


