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Helmond, 24 september 2019 Zaaknummer: 50095172       Telefoon.:      

Onderwerp: Luchtkwaliteit en houtrookoverlast Uw kenmerk:       Uw brief d.d.:       

   

 

Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
 
In deze raadsinformatiebrief gaan wij in op een drietal onderwerpen rondom luchtkwaliteit en 
houtrookoverlast:   

1. Initiatiefvoorstel van uw raad voor een burger-meetnetwerk fijnstof; 
2. Motie Voorlichting en meldpunt Houtrookoverlast; 
3. Verzoek van de gemeente Eindhoven om mee te doen met het regionaal lucht meetsysteem.  

 
1. Initiatiefvoorstel Burger-meetnetwerk fijnstof 

 
Op basis van het ingebrachte initiatiefvoorstel “Pilot burger-meetnetwerk fijnstof” van 4 februari 2019 kunnen 
wij u het volgende mededelen.  
 
Wij hebben de Belangengroep Rijpelberg bereid gevonden uitvoering te geven aan het starten van een 
burgermeetnetwerk voor twintig fijnstof sensoren. Hiermee wordt de fijnstofconcentratie met eenvoudige 
luchtkwaliteitssensoren gedurende een jaar gemeten. De Belangengroep Rijpelberg werft de vrijwilligers 
waar de sensor aan de gevel kan worden gemonteerd. Het Repaircafé verzorgt de assemblage van de 
meters. De resultaten van de metingen worden online via het RIVM dataportaal inzichtelijk gemaakt. Deze 
informatie geeft de bewoners inzicht in de luchtkwaliteit op wijkniveau.  
 

2. Motie voorlichting houtrookoverlast 
 
Op 12 maart 2019 heeft uw raad de motie Voorlichting en meldpunt Houtrookoverlast aangenomen. Wij 
geven op de volgende manier uitvoering aan de motie:  

 Komende najaar wordt de voorlichtingscampagne over het verantwoord stoken van hout verder 
geïntensiveerd via met name sociale media.  

 Het digitaal melden van overlast van houtkachels via https://www.helmond.nl/meldpunt is inmiddels 
verbeterd. Zo wordt onder ‘sociale overlast melden’ als voorbeeld het stoken van hout opgenomen. 
Via het meldingsformulier kunnen inwoners ‘hout stoken’ direct aanvinken. Daarnaast komt er meer 
aandacht voor het geven van voorlichting door medewerkers van de gemeente bij (mogelijke) 
overlastsituaties. 

  

https://www.helmond.nl/meldpunt


 

 

 
3. Verzoek meedoen regionaal lucht meetsysteem 
 

De gezondheid van onze inwoners is fundamenteel voor een stabiele, vooruitstrevende regio. De 
leefbaarheid en kwaliteit van leven, in relatie tot onze natuurlijke omgeving, is daarbij essentieel. Helmond 
streeft de WHO-norm na. Om deze doelstelling te bereiken wordt in 2020 een plan van aanpak Luchtkwaliteit 
opgesteld.  
Ook de komst van de Omgevingswet vraagt om meer rekening te houden met het gezondheidsaspect van 
onze bewoners. Door milieuaspecten te monitoren wordt deze kwaliteit meer inzichtelijk 
gemaakt. Vooruitlopend op het op te stellen plan van aanpak Luchtkwaliteit zijn wij voornemens om in 2020 
aan te haken bij het regionaal lucht meetsysteeem. In Zuidoost-Brabant worden ca. 50 
luchtkwaliteitssensoren geplaatst waarvan vier in Helmond. De kosten bedragen ca 30.000 euro op 
jaarbasis. De financiering wordt u via de begroting voorgelegd.  
 
We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
 
 
Hoogachtend, 
 
burgemeester en wethouders van Helmond 
mevr. P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel        mr. drs. A.P.M. ter Voert  
de burgemeester                                                             de secretaris 

    
 


