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X

Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Aanpak overlast door houtrook
Raadsvoorstel - Aanpak overlast door houtrook
Bijlage - Offerte GGD voorlichting over houtrook in de gemeente Groningen 2022-2023

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Erin Straat (beleidsadviseur publieke gezondheid) / 050 367 7781 / erin.straat@groningen.nl
Nienke Bos (Bestuursadviseur) / 06 5546 5572 / nienke.bos@groningen.nl

Korte samenvatting:
Op 24 juni 2021 heeft u het initiatiefvoorstel ‘aanpak overlast door houtrook’ aangenomen. Hierop is
op 5 oktober 2021 een preadvies geschreven. Naar aanleiding van dit preadvies is een offerte
aangevraagd voor de uitvoering van de aanpak overlast door houtrook bij de GGD Groningen,
afdeling medische milieukunde. De uitvoering van deze offerte ligt nu ter beoordeling aan de raad.
Het college stelt voor nu geen besluit te nemen over de uitvoering, maar deze te betrekken bij de
integrale afweging bij de begroting 2023. Daarnaast zal het college dit thema agenderen bij de VNG
en gaat ze in het geval van een stookalert dit via de website en sociale media actief communiceren.
Daarnaast ziet het college in de communicatie een rol voor de toezichthouders en zal zij bij
(beginnend) conflict inzet van buurtbemiddeling promoten.
Het college vraagt u te besluiten:
1. Kennis te nemen van de offerte voor voorlichting over houtstook in de gemeente Groningen;
2. De uitvoering van deze offerte te betrekken bij de integrale afweging bij de begroting 2023.
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X
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X

Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
X

discussie, het college stelt voor om de financiering te betrekken bij de begroting 2023 en pas
daarna tot uitvoerig over te gaan.

Voorgeschiedenis
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2021/13-oktober/16:30/
Initiatiefvoorstel-Aanpak-overlast-door-houtrook-GL-D66-PvdA-CDA-CU-PvdD-en-100-23-6-2021

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
De sessie is bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van meningen van de
verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit met het oog op het maken van een
definitieve keuze in een later stadium, in de besluitvormende vergadering. Tijdens de
meningsvormende fase stellen raadsleden alleen politieke vragen aan elkaar of aan het college en
geven vooral aan waarom ze het wel of niet eens zijn met de uitgezette of voorgestelde lijn. De
voorzitter kan tot besluit van deze sessie, ten behoeve van agendering in de volgende
(besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de bespreking voorleggen.
In geval van spreektijden, ongeveer 3 á 4 minuten per fractie.
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