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Van: B. Dijk [mailto:rookhinder@gmail.com] 

Verzonden: vrijdag 5 februari 2016 15:11

Onderwerp: Houtkachel/openhaard overlast Gemeente mag hier eigen invulleing aan 

geven

 

Wilt u dit bericht doorsturen aan de raadsleden? Er zijn nu nog steeds gemeenten

die zeggen het is aan de landelijke overheid om met betere regels te komen voor 

houtrookoverlast. Dit terwijl de landelijke overheid het overlaat aan de lokale 

overheid. 

Belangrijke tekst:

Het is verder aan gemeenten om te bepalen op welke wijze zij invulling geven aan

hun bevoegdheden bij het bestrijden van rookoverlast.

 

KAMERVRAGEN OVER HOUTROOKOVERLAST

HYPERLINK 

"http://www.houtrookvrij.nl/wp-content/uploads/2015/11/Yasemin-Cegerek.jpg"Yasem

in CegerekOp 29 oktober 2015 werden door Yasemin Cegerek (PvdA) de 

volgende HYPERLINK 

"http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2015Z20082&did=201

5D40974"Kamervragen gesteld aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over de

rookoverlast van houtkachels, haarden en vuurkorven:

Vraag 1

Bent u bekend met de waarschuwing van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) 

voor schadelijke rook uit onder meer houtkachels?

Vraag 2

Op welke wijze wordt het advies verspreid dat mensen de kachel niet als 

hoofdverwarming moeten gebruiken en niet moeten stoken bij windstil weer?

Vraag 3

Bent u bekend met het rapport Rookoverlast houtkachels, haarden en vuurkorven: 

burenruzie of milieuprobleem? van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Vraag 4

Kunt u reageren op de conclusie op pagina 32 van dit rapport dat de gemeenten 

aanmerkelijk minder (doen) dan zij kunnen bij het bestrijden van rookoverlast. 

Dat heeft deels te maken met een laag niveau van regelgeving, maar voor een 

belangrijk deel ook met mentaliteit: klachten worden bagatelliserend bestempeld 

als ‘burenruzies’?

Vraag 5

Kunt u uw reactie geven op de aanbevelingen voor beleidsmakers die in dit 

rapport gedaan worden?

  _____  

 

HYPERLINK 

"http://www.houtrookvrij.nl/wp-content/uploads/2015/11/Sharon-Dijksma.jpg"DEN 

HAAG - Staassecretaris van Onderwijs, Sharon Dijksma, tijdens het vragenuurtje 

dinsdag in de Tweede Kamer. ANP PHOTO XTRA KOEN SUYK

Op 19 november 2015 werden deze Kamervragen HYPERLINK 

"http://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/11/19/beantwoording-ka
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mervragen-van-het-lid-cegerek-pvda-over-de-rookoverlast-van-houtkachels-haarden-

en-vuurkorven"beantwoord door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, 

mevrouw Sharon Dijksma

Vraag 1

Bent u bekend met de waarschuwing van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) 

voor schadelijke rook uit onder meer houtkachels?

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Op welke wijze wordt het advies verspreid dat mensen de kachel niet als 

hoofdverwarming moeten gebruiken en niet moeten stoken bij windstil weer?

Antwoord 2

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu is de handreiking 

“Houtstook door particulieren, hoe voorkom je overlast?” opgesteld, die onder 

andere de stoker adviseert over de beste stooktechniek, welke brandstoffen te 

gebruiken en wanneer beter niet kan worden gestookt. Deze brochure is thans 

beschikbaar via de linkhttp://www.vvm.info/main.php?id=897, en zal binnenkort 

worden verspreid via de website van het Platform Houtstook (in oprichting). In 

dit Platform werkt een brede vertegenwoordiging van partijen uit het veld van 

onderzoek, maatschappelijke organisaties, ondernemers en overheden samen aan het

verminderen en voorkomen van overlast en gezondheidseffecten van houtstook door 

particulieren. Ook MilieuCentraal geeft op haar website informatie over hoe 

overlast door houtstook kan worden voorkomen. MilieuCentraal wijst er op dat een

toename van houtkachels en open haarden in woonwijken vanuit het oogpunt van 

luchtkwaliteit en geurhinder niet gewenst is en adviseert de potentie¨le koper 

milieuvriendelijker alternatieven voor verwarming te overwegen.

Daarnaast heeft MilieuCentraal een “modelpagina” over overlast door houtstook 

samengesteld die is gepubliceerd in huis-aan-huis bladen.

Vraag 3

Bent u bekend met het rapport Rookoverlast houtkachels, haarden en vuurkorven: 

burenruzie of milieuprobleem? van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Antwoord 3

Ja, het betreft hier een in 2006 verschenen rapport van de wetenschapswinkel van

de Rijksuniversiteit Groningen.

Vraag 4

Kunt u reageren op de conclusie op pagina 32 van dit rapport dat de gemeenten 

aanmerkelijk minder (doen) dan zij kunnen bij het bestrijden van rookoverlast. 

Dat heeft deels te maken met een laag niveau van regelgeving, maar voor een 

belangrijk deel ook met mentaliteit: klachten worden bagatelliserend bestempeld 

als ‘burenruzies’?

Antwoord 4

De in het antwoord op vraag 2 genoemde brochure bevat informatie over wat 

burgers die overlast ondervinden kunnen doen en hoe GGD-en en gemeenten met 

klachten van burgers kunnen omgaan. Het is verder aan gemeenten om te bepalen op

welke wijze zij invulling geven aan hun bevoegdheden bij het bestrijden van 

rookoverlast.

Vraag 5

Kunt u uw reactie geven op de aanbevelingen voor beleidsmakers die in dit 

rapport gedaan worden?

Antwoord 5

De aanbevelingen voor beleidsmakers in het rapport zijn deels gericht aan 

gemeenten en deels aan de rijksoverheid. Een aantal daarvan heeft betrekking op 
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het verbeteren van de informatievoorziening en het vergroten van het bewustzijn 

van de overlast door houtrook en de mogelijke gezondheidseffecten daarvan. 

Hierin zijn door de rijksoverheid inmiddels stappen gezet, zoals is toegelicht 

bij de antwoorden op de vragen 2 en 4. In Europees verband is in 2014 een 

voorstel van de Europese Commissie aangenomen om in het kader van de Ecodesign 

richtlijn de typekeuringseisen eisen voor houtkachels aan te scherpen.

  _____  

De Stichting HoutrookVrij meent dat de beantwoording van de Kamervragen door de 

Staatssecretaris onbevredigend is:

Mevrouw Dijksma verwijst in haar antwoorden naar de Toolkit ‘Houtstook door 

particulieren, hoe voorkom je overlast’. Deze handreiking is echter 

ontoereikend, omdat zij de nadruk legt op vrijblijvende begrippen zoals 

voorlichting, bewustwording, begrip kweken, en overleggen, en niet op het 

scheppen van een wettelijk kader. Het Stappenplan is er alleen maar op gericht 

alles op de gehinderde af te wentelen. Het gaat uit van een conflict één op één 

dat door middel van burenoverleg, wijkagent of buurtbemiddeling zou kunnen 

worden opgelost. Meestal zijn er echter meerdere stokers en is er sprake van 

cumulatie. Het opvolgen van de Stooktips door stokers is oncontroleerbaar, 

terwijl het hier toch gaat om de uitstoot van schadelijke stoffen, waarbij de 

normadvieswaarden regelmatig worden overschreden. Voorts is voor de gehinderde 

de inventarisatie van bronnen onmogelijk. Zelfs de GGD geeft in haar rapport toe

dat er nog een tool moet worden ontwikkeld om na te kunnen gaan uit welke 

schoorsteen de rook afkomstig is. Juridische procedures zijn voor de gehinderde 

ook geen lonkend perspectief, de jurisprudentie tot nog toe in aanmerking 

genomen.

Naast de Toolkit verwijst mevrouw Dijksma naar de website van Milieu Centraal 

waarop houtstoken ontmoedigd wordt. Deze adviezen zijn eveneens geheel 

vrijblijvend, en het valt, gezien de populariteit van de houtkachel, niet te 

verwachten dat zij zullen worden opgevolgd. Gehinderden blijven op deze wijze 

geheel aan de goodwill van stokers overgeleverd en dat is een ongewenste 

situatie.

Voorts schrijft mevrouw Dijksma ‘dat het aan gemeenten is om te bepalen op welke

wijze zij invulling geven aan hun bevoegdheden bij het bestrijden van 

rookoverlast.’

In de praktijk doen gemeenten niets met de klachten van inwoners. Zij hebben 

behalve een artikel in het bouwbesluit dat spreekt over het subjectieve begrip 

‘hinder’ geen middelen om te handhaven en verwijzen juist naar de noodzaak van 

overheidsmaatregelen. Aan voorlichting en bewustwording doen de meeste gemeenten

niets. Zij nemen niet in de APV op dat er niet mag worden gestookt bij mistig en

windstil weer, en benutten hun gemeentewebsite niet voor het ontraden van 

houtstook of het focussen op schonere energiebronnen.

In het onlangs verschenen rapport van de noordelijke GGD’s wordt nadrukkelijk 

gewezen op de tekortkomingen van de aanbevelingen in de Toolkit. Hieraan gaat 

mevrouw Dijksma geheel voorbij. Enkele citaten:

Maar naast de aanmeldingen uit de regio met veelal schrijnende verhalen, waren 

er zelfs van elders in het land nogal wat reacties van wanhopige burgers. De 

meeste van hen bleken niet op de hoogte van de mogelijkheden die genoemd zijn in

de VVM-toolkit. Gezien hun verhalen zullen zij waarschijnlijk die mogelijkheden 

echter niet als echt bruikbaar ervaren.

Verder blijkt dat velen vinden dat de overheid tekort schiet wanneer zij daar om

hulp of maatregelen vragen. De juridische mogelijkheden die beschreven zijn in 
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toolkit ‘Houtstook door particulieren, hoe voorkom je overlast’ bieden kennelijk

geen oplossing.

In stap 4 of 5 van de Toolkit staat geen (semi)-kwantificerende beoordeling van 

de ernst van een situatie. Daardoor is de toolkit niet geschikt om een juridisch

houdbaar onderscheid te maken tussen wel of niet aanvaardbare overlast, en wel 

of niet handhavend optreden. De toolkit is alleen bruikbaar als informatiebron 

voor alle betrokkenen, of hulpmiddel voor adviezen van de gemeente of voor 

onderling overleg tussen klager en stoker.

Mevrouw Dijksma noemt ook de Ecodesign richtlijn. In 2014 is inderdaad een 

voorstel van de Europese Commissie aangenomen aangenomen m.b.t. 

typekeuringseisen, maar deze voorschriften zullen pas op 1 januari 2022 van 

kracht worden! Er is binnen de EU een grote behoefte aan hoog renderende 

houtkachels, omdat men op tal van plaatsen op hout als brandstof aangewezen is. 

Nederland is echter een van de weinige landen waar bijna alle burgers op het 

aardgasnetwerk zijn aangesloten. Het stoken van houtkachels is hier een extra 

luxe. Het is precies die ‘onnodige sfeer- en bijverwarming’ waar de WHO op 

doelt, en die in onze dichtbevolkte woonwijken vermeden moet worden.

Bron: http://www.houtrookvrij.nl/nieuws/wat-vindt-de-stichting-houtrookvrij-van-

de-antwoorden-van-sharon-dijksma-op-de-kamervragen-over-houtrookoverlast/

Zie ook HYPERLINK 

"http://www.houtrookoverlast.nl/"www.houtrookoverlast.nl en HYPERLINK 

"http://www.platformhoutstook.nl/"www.platformhoutstook.nl

Voorbeeld voorlichting gemeente Achtkarspelen:

 

Informatie van de gemeente week 5 2016 

Gebruikt u een open haard of houtkachel? Voorkom overlast. 

Met het donkere en koude weer van de laatste tijd neemt het gebruik van open 

haarden en houtkachels weer toe. Dit kan ter verhoging van de sfeer zijn, maar 

in veel gevallen probeert men hierdoor ook te besparen op stookkosten. Helaas 

veroorzaakt dat in veel gevallen onnodig overlast naar de omgeving. 

Goede afvoer 

Om dat te voorkomen is het in de eerste plaats belangrijk dat u zorgt voor een 

goede afvoer van de rookgassen. Op grond van de Algemeen Plaatselijke 

Verordening is het ook niet toegestaan dat u hierdoor hinder naar de omgeving 

veroorzaakt. Naast de hinder kunnen de afvoerdampen ook stoffen bevatten die 

schadelijk zijn voor de gezondheid. Als richtlijn voor een goede afvoer dient de

uitmonding vfan het afvoerkanaal een meter hoger te zijn dan het hoogste gebouw 

binnen een straal van 25 meter. 

Schoon stoken 

Vervolgens dient u rekening te houden met de weersomstandigheden. Bij windsti, 

mistig of regenachtig weer slaat de rook neer en neemt de kans op overlast toe. 

Onder die omstandigheden is het gebruik van een open haard of houtkachel niet 

gewenst. Daarnaast is het van belang dat u alleen schoon hout verbrandt, dus 

geen afval zoals verpakkingsmateriaal, kunstoffen of hout dat geverfd of 

verduurzaamd is. Verbranding van deze matarialen veroorzaakt uitstoot van zeer 

giftige en milieuschadelijke stoffen. Bovendien is de kans op schoorsteenbrand 
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bij verbranding van deze stoffen groter vanwege de sterke roetvorming die 

hierbij ontstaat. 

Wij willen er daarom bij u op aandringen de bovenstaande zaken in acht te nemen,

zodat het plezier van uw houtkachel of open haard niet het ongenoegen wordt van 

uw buren en naaste omgeving.

GGD:

HYPERLINK 

"http://www.volkskrant.nl/wetenschap/ggd-wil-strengere-regels-open-haard-en-hout

kachel~a4171960/"www.volkskrant.nl/wetenschap/ggd-wil-strengere-regels-open-haar

d-en-houtkachel~a4171960/

 

Met vriendelijke groet,

Dijk

Sportlaan 1b

9203NV  Drachten
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