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Het platform Houtrook en Gezondheid is een netwerk tussen verschillende partijen uit het veld van
onderzoek, maatschappelijke organisaties, ondernemers en overheid. Het platform heeft tot doel het
voorkomen dan wel verminderen van overlast of gezondheidsschade door het stoken van hout en
andere vaste brandstoffen door particulieren.
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1 Inleiding
Het platform Houtrook en Gezondheid is een netwerk tussen verschillende partijen uit het veld van
onderzoek, maatschappelijke organisaties, ondernemers en overheid. Bijlage 1 geeft een overzicht
van de deelnemende partijen. Het platform werkt aan oplossingen om overlast of
gezondheidsschade door het stoken van hout en andere vaste brandstoffen door particulieren te
voorkomen dan wel te verminderen.
De huidige deelnemers van het platform zijn de afgelopen jaren een aantal malen samengekomen
om over het onderwerp te spreken, vanuit de verschillende belangen die er onderling zijn. Vanuit
respect voor deze verschillende belangen is in 2015 een basis van wederzijds begrip gelegd en zijn
heldere uitgangspunten voor de werkwijze van het platform geformuleerd (zie bijlage 2). In
onderliggend jaarplan 2016-2017 zijn de werkzaamheden van het platform Houtrook en Gezondheid
opgenomen (zie bijlage 3). Een belangrijke activiteit is het in beeld brengen van diverse
oplossingsrichtingen om overlast of gezondheidsschade als gevolg van het stoken van hout en andere
vaste brandstoffen door particulieren, te voorkomen dan wel te verminderen.

2 De Organisatie
Het platform Houtrook en Gezondheid is opgericht op initiatief van het ministerie van Infrastructuur
en Milieu en andere belanghebbenden. Het secretariaat is gehuisvest bij het RIVM te Bilthoven en is
financieel mogelijk gemaakt door het ministerie.

Het platform bestaat uit een brede vertegenwoordiging van deelnemende partijen uit het veld van
onderzoek, maatschappelijke organisaties, ondernemers en overheid (zie bijlage 1). Het platform
heeft tot doel het voorkomen dan wel verminderen van overlast of gezondheidsschade van het
stoken van hout en andere vaste brandstoffen door particulieren.
Het platform komt in 2016 drie keer bij elkaar. Daarnaast zijn de deelnemers van het platform bereid
om in werkgroepen bij elkaar te komen dan wel via digitale mogelijkheden te werken aan de
doelstelling van het platform. De deelnemende organisaties vinden het belangrijk dat wordt gewerkt
aan concreet hanteerbare oplossingsrichtingen. De deelnemende partijen van het platform
committeren zich om te werken volgens de negen uitgangspunten voor de werkwijze van het
platform, zoals opgenomen in bijlage 2.

Bij de uitvoering van de activiteiten kan een onderscheid gemaakt worden tussen
vertegenwoordigers van belangenorganisaties en organisaties die kunnen bijdragen aan de
onafhankelijke neutrale positionering van de (informatie)adviezen van het platform.

Het openbare deel van de website is publiek toegankelijk voor iedereen die iets over het onderwerp
‘houtrook, overlast, gezondheid’ wil weten.

De algemene secretaris van het platform Houtrook en Gezondheid, , heeft de
dagelijkse leiding die wordt gecoördineerd door het RIVM. De (tijdelijk) voorzitter van het platform is

van het RIVM. De platformdeelnerners hebben hem tijdens de
platformbijeenkomst in oktober 2015 unaniem verzocht deze rol op zich te nemen.

3 Werkplan
In het platform Houtrook en Gezondheid werken organisaties aan activiteiten die bijdragen aan het
voorkomen dan wel verminderen van overlast of gezondheidsschade als gevolg van stoken van hout
en andere vaste stoffen door particulieren. Burgers en professionals met (specifieke) vragen kunnen
deze rechtstreeks stellen aan de deelnemende platformorganisaties. Andersom kunnen mensen met
vragen die bij het verkeerde loket aankloppen met hun vraag, gericht teruggebeld worden door de
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Organisatie die hen kan helpen. De platformdeelnemers zullen daartoe vragen gericht doorgeleiden.
Hierdoor is er minder spraken van het ‘kastje naar de muur’ effect.
Het platform streeft ernaar vragen en problemen uit de maatschappij zo goed mogelijk te
beantwoorden en haar activiteiten hierop aan te passen.

De deelnemende organisaties hebben de maatschappelijke vragen, zorgen en signalen besproken in
de werkgroep Activiteiten. Deze werkgroep heeft een werkplan opgesteld waarin de activiteiten van
het platform voor 2016 en 2017 beschreven en geprioriteerd zijn (zie bijlage 3). De werkzaamheden
worden onderverdeeld in:

A. Inhoudelijke activiteiten. Deze werkzaamheden hebben betrekken op:
1) het in kaart brengen van de mogelijke oplossingsrichtingen en effecten ervan. Inclusief

aangeven welke kennis nodig is, wat mogelijk en wat (nog) niet mogelijk is en waarom,
en wat de benodigde financiën hiervoor zijn);

2) inzichtelijk maken welke categorieën probleemsituaties er zijn;
3) inzichtelijk maken wat de bijdrage van de bron houtstook/houtrook is in relatie tot de

totale emissies (lokaal dan wel nationaal);
4) het opstellen van een plan van aanpak voor de uitvoering van de mogelijke

oplossingsrichtingen;
5) informatieontsluiting: publicatie over oplossingen richting diverse doelgroepen.

B. Communicatie activiteiten. Deze activiteiten zijn gericht op de eend uidige communicatie over
het platform naar het algemeen publiek via de website van het platform en (de websites van)
de deelnemende organisaties.

C. Organisatorische activiteiten. Hieronder vallen drie platformbijeenkomsten per jaar,
georganiseerd door het RIVM. Daarnaast zal er in de loop van 2017 een bijeenkomst/congres
voor breder publiek georganiseerd worden.

D. Uitvoerende activiteiten. Hieronder vallen het concreet uitvoeren van de mogelijke
oplossingsrichtingen zoals geformuleerd onder de inhoudelijke activiteiten (zie A). Daarnaast
is het uitwisselen van kennis en informatie een belangrijk onderdeel van de uitvoerende
werkzaamheden van het platform.

4 Communicatieplan
De werkgroep Communicatie heeft een communicatieplan voor het platform Houtrook en
Gezondheid opgesteld.

Het platform kent twee doelgroepen, namelijk de Nederlandse bevolking en de professionals van
overheden en ondernemers.
De communicatie van het platform is gericht op het verspreiden van neutrale, objectieve en feitelijke
informatie. Dat gebeurt op een neutrale informatieve wijze zoals benoemd in punt 4 van bijlage 2
‘Uitgangspunten voor de werkwijze van het platform’.
Dit doen we door doorverwijzingen (linken) naar eigen websites en documenten van betrokken
partijen in het platform of naar autoriteiten daarbuiten. Hierdoor blijft de informatie bij de bron
staan en is helder wie de afzender is.

Het platform Houtrook en Gezondheid communiceert louter over de doelstelling en het proces en de
voortgang in het werken aan deze doelstelling. Er is geen sprake van gezamenlijke inhoudelijke
externe communicatie. Het platform vindt het belangrijk dat elke partij zelf haar achterban
informeert en daarbij met eenzelfde boodschap naar buiten komt, gerelateerd aan het doel. Het
platform ziet daarom af van een eigen woordvoerder. Indien de voorzitter of algemeen secretaris
benaderd worden door de media, spreken zij namens het platform.
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Het platform Houtrook en Gezondheid kiest voor een praktisch insteek van communicatie. Als er wat
valt te melden kiest de werkgroep Communicatie in overleg de instrumenten om dat te
communiceren. De communicatiestrategie wordt aansluitend op de inhoudelijke activiteiten
uitgewerkt.
De externe bekendmaking van het platform en de bijbehorende website zal gebeuren via een
persbericht. Dit bericht wordt vooraf met alle deelnemers afgestemd.

Hieronder wordt de gezamenlijke boodschap gegeven die deelnemende partijen op dit moment
kunnen gebruiken om de eigen achterban te informeren over de ontwikkelingen rondom het
platform Houtrook.

Het platform Houtrook en Gezondheid is een netwerk tussen verschillende partijen uit het veld van
onderzoek, maatschappelijke organisaties, ondernemers en overheid. Het platform heeft tot doel het
voorkomen dan wel verminderen van overlast of gezondheidsschade door het stoken van hout en
andere vaste brandstoffen door particulieren.
Op dit möment zijn alle relevante partijen met elkaar in gesprek om te werken aan deze gezamenlijke
doelstelling. Dit doen zij door het in beeld brengen van verschillende oplossingsrichtingen.

Vanuit Organisatie X vinden wij ... [eigen invulling betrokken partij].

5 Begrote financiële dekking 2016-2017
Hieronder wordt op hoofdlijnen de begrote financiële dekking van het jaarplan 2016-2017 gegeven.

Het platform Houtrook en Gezondheid is opgericht met financiering van het ministerie van
Infrastructuur en Milieu. Het platform wordt gehuisvest bij en wordt facilitair ondersteund door het
RIVM te Bilthoven. Het RIVM brengt kosten in rekening voor de secretariële ondersteuning
(voorzitter en algemeen secretaris) en inhoudelijke bijdrage van kennis en expertise. Daarnaast zorgt
het RIVM voor de ondersteuning van de activiteiten van de werkgroepen en een eenvoudige, publiek
toegankelijke en goed vindbare website. De website faciliteert enerzijds de werkprocessen en
ondersteunt anderzijds het richting de verschillende doelgroepen communiceren van de informatie.
De inhoudelijke uitwerking van de activiteiten van het platform worden ondersteund door de
werkgroepen Activiteiten en Communicatie.

Tabel 4.1 geeft inzicht in de begrote financiële dekking voor de activiteiten zoals beschreven in het
werkplan (zie bijlage 3).
Voor het opstellen van concreet hanteerbare oplossingsrichtingen, moet aanvullende financiering
gezocht worden. Indien het niet lukt om aanvullende financiering te vinden, dan houdt het platform
er rekening mee dat de activiteiten eind 2016 moeten worden beëindigd.
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Tabel 4.1: Overzicht financiële dekking jaarplan 2016-2017 platform Houtrook en Gezondheid

Type activiteit Resultaten/activiteiten Totale kosten (€1

Inhoudelijke octiviteiten 1. Overzicht met mogelijke oplossingsrichtingen en effecten. p.m.
Inclusief aandacht besteden aan: het beleid in Duitsland, mogelijk
vervroegd invoeren van EcoDesig richtlijn, oplossingen en
aanbevelingen_uit het onderzoek van de_Noordelijke_GGD’en.
2. Overzicht met probleemsituaties op meta niveau (indeling in p.m.
categorieën,_niet_op_individueel_niveau(.

3. Inzichtelijk maken wat de bijdrage van de bron ‘houtstook’ in p.m.
totale emissies is (metingen indien van toepassing) en zo mogelijk
een_inschatting_van_de_blootstelling_aan_houtrook_(lokaal).
4. Een plan van aanpak/advies met daarin: p.m.
- oplossingsrichtingen en
- prioritering van activiteiten die zich richten op de
vervolgactiviteiten van het platform (uitvoerende octiviteiten)
5. Informatie ontsluiting: publicatie over oplossingsrichtingen voor p.m.
diverse doelgroepen, waaronder: overheid, stoker, gedupeerde.

Communicotie Online website Platform Houtrook en Gezondheid. reeds opgenomen in huidige financiering
activiteiten 2016

Duidelijke wegwijzer voor het melden van klachten. reeds opgenomen in huidige financiering
2016

Orgonisotorische Platformbijeenkomst 29 maart 2016: vaststellen jaarplan 2016- eigen bijdragen van deelnemende
activiteiten 2017en website platform. partijen aan bijeenkomst;

organisatorische en materiele kosten al
opgenomen in huidige financiering 2016

Platformbijeenkomst najaar 2016: vaststellen plan van eigen bijdragen van deelnemende
aanpak/advies oplossingsrichtingen. partijen aan bijeenkomst;

organisatorische en materiele kosten al
opgenomen in huidige financiering 2016

Platformbijeenkomst eind 2016: vaststellen programma eigen bijdragen van deelnemende
bijeenkomst/congres voor breder publiek in 2017 partijen aan bijeenkomst

Materiele kosten platformbijeenkomst eind 2016 (locatie en p.m.
materialen)

Organisatorische en materiele kosten bijeenkomst/congres voor p.m.
breed publiek in 2017

Materiele kosten publicatie plan van aanpak/advies met p.m.
oplossingsrichtingen

Secretariële ondersteuning en ondersteuning activiteiten p.m.
werkgroepen (voorzitter en algemeen secretaris)

Uitvoerende octiviteiten concretiseren plan van aanpak met oplossingsrichtingen t.z.t. inzichtelijk nadat diverse
oplossingen in beeld gebracht zijn.
Aanvullende financiering zoeken per
activiteit/handelingsperspectief

Kennis verzamelen en uitwisselen via de website van het platform reeds opgenomen in huidige financiering
door middel van doorverwijzen/linken naar bestaande websites 2016
en belangrijke documenten.

Totale begroting p.m.
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Bijlage 1 Lijst met deelnemende partijen platform Houtrook en
Gezondheid

Algemene Schoorsteenvegers Patroons Bond
Anzion Advies — in werkgroep Activiteiten
Buro Blauw
CONCEPD
ECN
Gemeente Amersfoort — in werkgroep Activiteiten
Gemeente Groningen
Gemeente Nijmegen
Gemeente Utrecht — in werkgroep Activiteiten
GGD Amsterdam — in werkgroep Activiteiten
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
GGD GHOR Nederland
GGD Groningen
GGD Hollands Noorden — in werkgroep Activiteiten en werkgroep Communicatie
GGD lisselland
HABITAT Advocaten en juristen
Kenniscentrum Infomil
Kachelbranche/ Sfeerverwarmingsgilde — in werkgroep Activiteiten en werkgroep Communicatie
Longfonds — in werkgroep Activiteiten en werkgroep Communicatie
Milieu Centraal
Ministerie Infrastructuur en Milieu
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid — in werkgroep Activiteiten
RIVM — voorzitter, algemeen secretaris, in werkgroep Activiteiten en werkgroep Communicatie
Stichting Houtrookvrij — in werkgroep Activiteiten en werkgroep Communicatie
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