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TAB ‘HOME’ [openbaar]
Het gebruik van open haarden, inzethaarden en vrijstaande kachels voor het verwarmen van
woningen of voor de sfeer neemt de laatste jaren toe. Ongeveer 20% van de Nederlandse
huishoudens bezit een houtkachel of open haard. Het stoken van hout kan voor omwonenden
overlast opleveren in de vorm van geurhinder, gezondheidsklachten en roetneerslag.

Het platform houtstook bundelt en deelt informatie en kennis over het stoken van hout in
vrijstaande kachels, open haarden, inzethaarden en aanverwante toestellen. Via het platform werken
partijen, samen of alleen, vanuit hun belangen aan het verminderen van overlast en
gezondheidseffecten. Het platform doet dat door het geven van voorlichting en informatie. Ook
wordt door de leden van het platform samengewerkt aan het formuleren van mogelijke oplossingen
en maatregelen. Daarnaast deelt en vergroot het platform haar kennis door het duiden van nieuwe
inzichten uit onderzoek.
Met dit platform wordt een veilige omgeving geboden voor de dialoog tussen de belanghebbenden,
zoals omwonenden en hun belangenorganisaties, bedrijfsleven, overheid, wetenschap en onderwijs.

Openbaar en besloten deel
Het platform is verdeeld in een openbaar en een besloten deel. Het openbare deel is toegankelijk
voor iedereen die iets over het onderwerp ‘houtstook en gezondheid’ wil weten.
Het besloten deel is alleen toegankelijk voor de leden van het platform: de (maatschappelijke)
organisaties die betrokken zijn bij het onderwerp. [link naar inlogscherm besloten gedeelte]

TAB ‘OVER HET PLATFORM’ [openbaar]
Het platform houtstook bundelt instellingen die kennis hebben van verbrandingstoestellen, goed
stoken van hout, overlast en gezondheid, onderzoek, handhaving, voorlichting en communicatie. Het
platform kent een brede vertegenwoordiging van diverse betrokken partijen uit het veld van
onderzoek, maatschappelijke organisaties, ondernemers en overheid. De leden van het platform zijn:
• Ministerie van Infrastructuur en Milieu (lenM)
• Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
• Gemeenten [aanvullen welke gemeenten]
• GGD’en [aanvullen welke GGD’enj
• Longfonds
• Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
• Energie Onderzoek Centrum Nederland (ECN)
• Bureau Blauw
• Kachelbranche
• Anzion Advies
• CONcept
• Habitat
• Stichting Houtrookvrij

Naast inhoudelijke kennis en expertise, zal het RIVM de rol van algemeen secretaris op zich nemen.
Het platform kent een onafhankelijke voorzitter (nog nader te bepalen wie).
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De leden van het platform komen circa 3 keer per jaar samen. Dan stellen zij gezamenlijk een
uitvoeringsplan op en beslissen over de uitvoering van de activiteiten uit dit plan. In het
uitvoeringsplan zijn activiteiten opgenomen die, zowel op korte als lange termijn, bijdragen aan het
verminderen van de overlast door houtstook.
Daarnaast werken de betrokken instellingen samen in kleinere (werk)groepen. Werkgroepen kunnen
zich bezig houden met onder andere kennis en onderzoek, voorlichting en communicatie, update van
de VVM-toolkit ‘Houtstook door particulieren’, updates van de platformwebsite en voor de
Organisatie van brede of landelijke bijeenkomsten. Leden van de werkgroepen kunnen bij elkaar
komen of werken via de online werkomgeving op het besloten gedeelte van de website. [link naar
inlogscherm besloten gedeelte]

[link naar het ‘uitvoeringsplan’]vraag: openbaarmaken?

Oprichting platform houtstook
Het platform Houtstook is op initiatief van de Nederlandse Rijksoverheid ingesteld. Het platform
vormt een verbindende schakel tussen beleid, wetenschap en maatschappij. Het platform informeert
over houtrook in relatie tot gezondheid.
Het platform houtstook vervult zijn taak op objectieve wijze, onafhankelijk van belangen van het
bedrijfsleven, maatschappelijke groeperingen en overheidsbeleid. Zij stelt deze partijen daarmee in
staat om op basis van betrouwbare en feitelijke informatie te werken, te adviseren, te beoordelen,
dan wel te beslissen.

Aan de rechterzijde van deze pagina:
Opsomming van alle betrokken organisaties en logo’s, inclusief doorlinken naar ieders eigen
homepage.

TAB ‘ONDERWERPEN’ [openbaar]
In dit tabblad bevinden zich documenten over en links naar verschillende onderwerpen. De invulling
hiervan zal besproken worden met alle deelnemende partijen en is afhankelijk van de wens van de
partijen. Voorbeelden van documenten/links die onder deze tab geplaatst kunnen worden zijn
bijvoorbeeld:

- Toolkit Houtstook door particulieren, hoe voorkom je overlast? (document)
- Toolkit voor publiekscommunicatie houtrook en gezondheid, voor GGD’en (link naar website

RIVM)
- Publieksinformatie van MilieuCentraal (link naar website MilieuCentraal)
- Informatie over gezondheid en hinder (link naar website GGD, Longfonds, Stichting

Ho utroo kvrij)
- (technische?)lnformatie over kachels, afvoerkanalen, stoken e.d. (link naar website

Kachelbranche, en meer?)
- juridische informatie (link naar website/documenten Krot Advies?)
- Informatie over handhaving en overlast (link naar website gemeente Amersfoort/Utrecht?)
- Onderzoek (documenten/rapporten van WHO, RIVM, ECN, Bureau Blauw en GGD Groningen

tzt)

TAB ‘NIEUWS’
In dit tabblad kunnen organisaties nieuws plaatsen of linken naar website van eigen Organisatie om
bijvoorbeeld nieuws van de eigen Organisatie of nieuwe producten te melden (met link) die onder de
eigen verantwoordelijkheid en niet die van het platform vallen.

TAB ‘ONLINE WERKOMGEVING’ [alleen de beschrijving moet open zijn, de afzonderlijke onderwerpen
zullen besloten zijn en alleen toegankelijk via inloggen]
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Het platform komt circa 3 keer per jaar samen, stelt gezamenlijk een uitvoeringsplan op en beslist
over de activiteiten uit dit plan. In het uitvoeringsplan zijn activiteiten opgenomen die, zowel op
korte als lange termijn, bijdragen aan het verminderen van overlast en gezondheidsklachten door
houtstook.
Het platform biedt de betrokken instellingen de mogelijkheid om in hier een besloten online
werkomgeving samen te werken aan de deeldoelstellingen uit het uitvoeringsplan.

Klik op een van de onderwerpen om in te loggen. Bent u een nieuw lid van het platform dan kunt u
zich [hier] registreren (of via info-xx@platformhoutstook.nl ).

Werkgroepen [besloten!]
Het platform bied de deelnemende partijen de mogelijkheid om de activiteiten uit het
uitvoeringsplan gezamenlijk uit te werken in werkgroepen. In de werkgroepen initieert men
gezamenlijk activiteiten en consulteert men de overige platformieden alvorens te komen tot een
eindproduct gebaseerd op consensus. Dit kan via deze besloten online werkomgeving. Voorbeelden
van werkgroepen kunnen zijn:

- Werkgroep Kennisdeling
Doel: kennis delen en samen communiceren.

- Werkgroep Voorlichting
Doel: verhogen bewustwording.

- Werkgroep uitvoeringsplan
Doel: formuleren van een set aan activiteiten die leiden tot (deel)oplossingen.

TAB ‘CONTACT’ [openbaar]
Als u vragen heeft over het stoken van hout of over overlast en gezondheidsklachten door houtstook,
dan kunt u daarvoor terecht bij de leden van het platform of bij organisaties die daarvoor in
Nederland bestaan. Zij zullen u antwoorden, waarbij zij gebruik maken van de kennis die via het
platform beschikbaar is. Een overzicht van de organisaties vindt u aan de rechterzijde van deze
pagina.

Als u vragen heeft over publicaties of berichten van het platform houtstook, dan kunt u contact
opnemen met:
info-xx@platformhoutstook.nl
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