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DEFINITIEF VERSLAG
eerste werkgroep overleg Platform Houtstook 2 maart 2015, 15:00 - 17:00

Amersfoort, Longfonds, Stationsplein 127
Voorzitter:

Aanwezig:
- (Longfonds,
- (GGD Hollands-Noorden)
- Nederlandse Haarden en Kachelbranche/Sfeerverwarmingsgilde)
- (Buro Blauw, adviesbureau, gespecialiseerd in luchtkwaliteit)
- (Anzion Advies, milieudeskundige)
- zelfstandig consultant)
- (Stichting Houtrookvrij)
- gemeente Amersfoort, beleidsadviseur Milieu)
- 1 (RIVM-voorzitter, adviseur gezondheid en milieu)
- 1 (RIVM-notulist)
Afwezig:

ministerie l&M — opdrachtgever (opvolger is

________________________________________

1
2 1. Welkom
3 heet iedereen welkom.
4 Doel van deze bijeenkomst:
5 - bespreken structuur platform houtstook
6 - en ieders mogelijke bijdrage
7
8 2. Voorstelrondje en kennismaking
9 vervangt , is sinds enkele jaren betrokken bij discussie houtrook.

10 De Nederlandse Haarden en Kachelbranche geeft voorlichting hoe er goed gestookt kan worden
11 Bij Buro Blauw komen 10 20 vragen per jaar innen m.b.t. houtrook van particulieren,
12 gemeenten en verzekeringsmaatschappijen.
13 heeft samen mei de toolkit geschreven.
14 : oe zD Wordt vaak gebeld met “ik heb last van stoken van de buren”.
15 Ook het longfonds krijgt veel vragen binnen over houtrook.
16 (zelf gedupeerde van houtrook overlast van meerder kachels) is afgevaardigde van
17 veel burgerinitiatieven, daaruit is sinds 1 jaar Stichting Houtrookvrij opgericht, doel: het voorkomen van
18 overlast van houtstook. Zij is zelf gedupeerde van houtrook overlast van meerder kachels. De Stichting
19 heeft zo’n 20.000 bezoekers per maand, dat is een verdubbeling van vorig jaar. Ze ontvangen klachten uit
20 192 gemeenten.
21 geeft aan niet blij te zijn met de aanwezigheid van de kachelbranche en volgens haar
22 wera net rookprobleem tijdens het stookcongres gebagatelliseerd. Volgens haar achterban heeft Buro
23 Blauw niet veel gunstige effecten op de oplossing gehad, zij spreekt haar wens uit dat Buro Blauw nu wèl
24 gaat helpen. Stichting Houtrookvrij pleit met name voor het voorkomen van overlast.
25 van Buro Blauw hoopt juist een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de
26 maatschappelijke discussie, m.n. waar onduidelijkheden zitten.
27 Ook het Longfonds heeft bedenkingen bij de aanwezigheid van de kachelbranche.
28 De voorzitter benadrukt dat we hier openlijk willen communiceren en dat uiten van emoties belangrijk is.
29 heeft toegezegd dat zijn opvolger de volgende keer aanwezig zal zijn.
30



31 3. Toelichting op het initiatief Platform Houtstook = presentatie .1e bijlage).
32 Opmerkingen/discussie n.a.v. de presentatie
33 a. N.a.v. de betrokkenheid van het ministerie van l&M (laatste alinea slide 3): de betrokkenheid
34 moet I&M-breed zijn, niet iets van alleen.
35 b. Partij vd Dieren heeft vragen gesteld tijdens een algemeen overleg over de toolkit Houtstook,
36 staatssecretaris Mansveld wist er niets over.
37 c. Het Platform Houtstook wordt in het leven geroepen om a) een verbinding te vormen tussen
38 verschillende partijen, b) de toolkit breed te verspreiden en c) gezamenlijk werken aan
39 handelingsperspectieven.
40 d. Ambitie van het platform is te komen tot oplossingen om overlast en gezondheidsschade te
41 voorkomen/verminderen. Daarnaast ook bewustwording van een breed publiek en overheid,
42 en het gezamenlijk werken aan / verbeteren van handelingsperspectieven.
43 e. We moeten niet alleen maar bij elkaar komen om het probleem te benoemen.
44 f. Houtrook klachten worden merendeels op lokaal niveau afgehandeld, omgevingsdiensten
45 richten zich meer op bedrijven, niet op particulieren, als de gemeente erg klein is kan het zijn
46 dat er opgeschaald wordt naar de omgevingsdienst.
47 g. Zowel de gemeente Den Haag als Nijmegen heeft handhavers die zeer geïnteresseerd zijn in
48 het probleem Houtstook.
49
50 4. Inventarisatie ieders bijdrage aan Platform
51 (vanuit eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden)
52 a. De voornaamste taken van deze werkgroep zijn: 1) gezamenlijk werken aan een
53 boodschap/informatie/handelingsperspectieven e.d., 2) actualiseren VVM toolkit, 3)
54 organiseren bijeenkomst voor breed publiek, 4) aanleveren van informatie/kennis/netwerk
55 e.d. om de website actief te houden. Diverse aanwezigen melden dat er een bepaald budget
56 beschikbaar moet zijn om daadwerkelijk oplossingen te kunnen krijgen/realiseren.
57 b. Voor alle aanwezigen ziet het voorstel er uit als een werkbare structuur. Werkenderwijs zullen
58 we zien of het functioneert, maar we moeten wel iets bereiken. Al werkend proberen bij te
59 stellen (menskracht en kennis).
60
61 S. Bespreken brede bijeenkomst: doel, programma, vorm, lijst genodigden, datum (eind maart?)
62 Eind maart is te ambitieus, we streven naar eind mei/juni.
63 Ideeën qua onderwerpen die aan de orde kunnen komen, zijn:
64 a. waar loopt het qua besluitvorming mis —juridisch kader
65 b. op welke manier kun je overlast beperken - beoordelingskader
66 c. duurzaamheid
67 d. hoe onderbouw je de noodzaak dat er iets moet gebeuren
68 e. wat is overlast en wanneer spreek je van overlast (vanuit de belevingskant)
69 f. welke verbeteracties moeten/kunnen we realiseren — korte en lange termijn
70 g. 25 30 probleemgevallen in kaart brengen.
71
72 Zorgen dat er bij de brede bijeenkomst ook diverse gemeenten aanwezig zijn.
73
74 Als werkgroep komen we bijeen op 31 maart, 15.00 - 16.30, Longfonds Amersfoort,
75 Stationsplein 127
76
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77 Voor deze bijeenkomst levert iedereen ideeën aan voor de bijeenkomst in juni en voorstellen
78 wie uit te nodigen.
79 Onderwerpen ter bespreking op 31 maart:
80 - Inhoud programma brede bijeenkomst (a.d.h.v. een voorzet van ), lijst
81 genodigden en definitieve datum
82 - Waar loopt l&M tegen aan
83 - Communicatie (bv. met media)
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84 ACTIEPUNTEN:
85
86 1. Toolkit Houtstook onder de aandacht van staatssecretaris Mansveld brengen
87 bespreekt dit met l&M Actie RIVM (gereed)
88 2. ECN bij dit platform betrekken Actie RIVM (gereed)
89 3. Bespreken met ministerie l&M de mogelijkheden rondom het budget Actie RIVM. (gereed)
90 Op dit moment is er nI. alleen budget voor het faciliteren van platform (website en
91 bijeenkomst), en niet voor:
92 • Input van de werkgroep leden
93 • Actualisatie van de Toolkit door de redactiecommissie
94 • Inhoudelijke rol RIVM (wel gewenst vanuit werkgroep leden)
95 08-10-2015: tijdens de 2 vergadering is geconcludeerd dat er nu een budget beschikbaar is
96 voor een bijeenkomst, het faciliteren van de website en inhoudelijke rol RIVM. Als duidelijk is
97 dat bepaalde activiteiten meer inzet/budget kosten dan moet daar eerst een goed overzicht
98 van gemaakt worden en dan kan er opnieuw een gesprek plaatsvinden over de financiering. Zo
99 ook voor de actualisatie van de Toolkit.

100 4. Jurist toevoegen aan de werkgroep, namen worden genoemd Actie RIVM (gereed)
101 • Milieu Defensie
102

103 • , Habitat
104 5. Iedereen vraag aan haar/zijn achterban wie er in de redactiecommissie plaats wil nemen.
105 Actie allen
106 6. stuurt verslag van de bijeenkomst van november 2013 rond. Actie RIVM
107 (gereed)
108
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