
Van:  inwoner koggenland (naam en e-mailadres bekend bij griffie) 

Aan:  Secretariaat Koggenland, Griffie Koggenland 

Datum:  25 augustus 2022 

Onderwerp: APV, houtkachel, aanpassing. 

 

(Ik verzoek u de raadsleden een kopie te verstrekken) 
 

Geacht College, 
 

Wellicht herinnert u zich de, naar mijn menig wetenschappelijk onderbouwde pogingen om  het 

onnodig verontreinigen van  Obdamse (Koggenlandse) buitenlucht met houtachelrook te stoppen, 

toename daarvan te voorkomen.  . 

Buitenlucht, die wij bijvoorbeeld allen inademen, dient naar mijn mening niet het gratis openbare 

riool van houtstokers te zijn. 

Tot mijn spijt moest ik de voorbij jaren vaststellen dat ook mijn (plaatselijke) overheid, er voor koos 

om de overlast te gedogen, weg te kijken, en met een jaarlijks artikeltje "stooktips" in een 

zieltogend plaatselijk huis-aan-huisblad een juridisch vrijwaringsbewijs organiseerde. 

Nimmer ontving ik een inhoudelijke reactie, laat staan een correcte, op hetgeen ik aandroeg. 

Externe effecten, maatschappelijke kosten zo u wilt, die niet in de prijs verdisconteerd worden, 

leiden automatisch tot misallocatie, verspilling.  

Het voorzienbaar gevolg van vooruitschuiven is dat, indien het probleem  niet "vanzelf" wordt 

opgelost, verergert. 

Zwakke heelmeesters. Dat weten we nu wel.  

Langdurig onrecht wordt vervolgens een recht. Moeizaam bijbuigen, onrust, excuus-truus-

subsidies,  Verspilling van tijd en geld. Zie ook vandaag te media. 

 

Inmiddels begint bij beleidsmakers voorzichtig te dagen dat de houtkachel voor 

verwarmingsdoeleinden, met name in woongebieden, niet meer kan. 

Niet omdat: 

- schade gezondheid omwonenden maar ook van de stoker zelf en zijn/haar kinderen 

- schade aan materialen in de omgeving 

- klimaatschade 

- milieuschade 

- misallocatie van materialen 

 

Getemporiseerd, schoorvoetend signaleren, beperkt het door eigen dralen mogelijk gezichtsverlies. 

"Nader onderzoek"; nog zo'n fraaie. 

Ja.   

De houtkachel en haar overlast verscheen met naam en toenaam in het (ontwerp?) APV 2022 

Koggenland. 

En verdween weer. 

Ik verzocht u mij te informeren over de achterliggende besluitvorming van die ommezwaai. 

XXXXXXXXXXXXXXXX  , die namens u contact met mij opnam, ontving meer dan een half jaar 

geleden mijn verzoek en een herhaling daarvan. 

 

Sindsdien is het oorverdovend stil. 

En het aantal houtkachels voor verwarmingsdoeleinden toegenomen. 

 

Gaarne uw reactie, toelichting en de destijds gevraagde informatie/stukken 

 

Ik ben een paar weken met vakantie. 

 

Vriendelijke groet, 

 

Inwoner Koggenland (naam en e-mailadres bekend bij griffie) 


