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Aanleiding

2015 - Mailtjes uit de stad, Twitter

“alweer last van stank en gif”

“de gemeente laat ons in de steek”

Is dit iets waarmee we ons bezig moeten houden?

Begin 2016 rondetafelgesprek met gemeenteraad, 

experts en handhavers: wat doet de gemeente, wat 

kan de gemeente doen



Verkenning mogelijkheden

Bouwbesluit:

 Beschermt alleen de eigen woning, niet de buren

 Is uitputtend  gemeente mag niet verder gaan

 Art 7.22: Hinder (“Hinder” niet geobjectiveerd)

APV

 Mag geen regels hebben die over Rijksvoorschriften heen gaan

 Geen voorbeelden van houtrook-bestendige APV in Nederland

Handhaving: er is niets te handhaven als er geen regels zijn



Wat zou je kunnen handhaven?

 Overlast  hoe toon je aan dat uitstoot uit bepaalde schoorsteen komt?

 Uitstoot uit schoorsteenpijp meten:

 Toetsen tegen norm, maar er is geen uitstootnorm 

 Geen gecertificeerde meetmethode



Actie richting het Rijk

 Briefwisseling GGD Noord-Nederland - Stas

 GGD: “help met normen en betere kachels”

 Stas: “gemeenten moeten het zelf maar doen”

 GGD: “gemeenten mogen niets zelf doen”

 Stas: “welles”

 Tweede Kamer: “hoe zit dit?”

 Platform Houtrook, Amersfoort neemt deel

 Juni 2016: VNG Motie - commissie Milieu bespreekt dit op verzoek van Amersfoort en 

Leeuwarden met Stas



Krachtenveld
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Aandacht in de pers

 Tros Radar

 Een Vandaag

 De Monitor

 RTL Nieuws



Hoe erg is het?



Actie binnen Amersfoort

Panelonderzoek begin 2017

 28% van de respondenten van het Amersfoort-panel geeft aan overlast te 

hebben van houtrook

 Bezit van houtkachels en haarden is gestegen

Najaar/winter 2017:

 Start meerjarige voorlichtingscampagne

 Objectieve criteria formuleren voor ‘hinder’ tbv handhaving



Voorlichting

 Info over schadelijkheid  experts GGD/Longfonds

 Bespreekbaar maken

 Melden



Begint het tij te keren?

 Houtrook in het landelijke verkiezingsprogramma van GroenLinks

 Provincie Utrecht: “consumenten 2e bron van fijnstof”

 Steeds meer gemeenten komen in actie

 Dilemma: stookvoorlichting of juist niet?

 Wat doet Wageningen?


