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1 Extra opmerking n.a.v. de vergadering van 29-03-2016:
2 Enkele zaken zijn uiteindelijk anders uitgevoerd/aangescherpt dan besproken tijdens de
3 bijeenkomst op 8-3-2015. Bv. uitgangspunten voor samenwerking, doel platform, formering van
4 werkgroepen, uitvoeringsplan en website. Het concept Jaarplan 2016/20 17 dat op 29-3-20 16
5 besproken is, omvat de meest recente en correcte werkwijze van het platform.
6
7 Welkom / Voorstelrondje en kennismaking
8 heet iedereen welkom.
9 Doel van deze bijeenkomst: bespreken uitgangspunten, uitvoeringsplan en hoe ziet dat er in de

10 praktijk dan uit. Samen zoeken naar mogelijkheden om de overlast van houtrook te voorkomen.
11
12 Verslag eerste werkgroepoverleg
13 Na de bijeenkomst van 2 maart is er een “rondje” geweest waarbij iedereen zijn/haar input heeft
14 kunnen geven, daarmee is dit verslag deels achterhaald.
15 Correctie/aanvulling 1:
16 Toevoegen aan punt 3.d.: : aan de ambitie toevoegen: “oplossingen om
17 gezondheidsschade te voorkomen” en “meerder aanwezigen legger er de nadruk op dat er
18 oplossingen moeten komen.
19 Correctie/aanvulling 2:
20 Partij van de Dieren heeft vagen gesteld in de kamer over de de toolkit Houtstook: “kamervraag”
21 moet zijn: “bespreking tijdens algemeen overleg”. N.a.v. dit punt zie de website:
22 https ://www.partiivoordedieren.nl/bijdragen/bijdrace-ouwehand-ao-leefomceving-2015Q2
23 Correctie/aanvulling 3:



24 coevoegen aan punt 4.a. diverse mensen hebben gezegd “om daadwerkelijk oplossingen te
25 kunnen krijgen moet er een bepaald budget beschikbaar zijn.
26 N.a.v. Actiepunt 3. Budget met Ministerie I&M bespreken:
27 : er is een budget beschikbaar gesteld voor deze bijeenkomsten en het faciliteren van een
28 website.
29 ook de inhoudelijke rol zal gedekt worden
30 laten we eerste kijken naar wat we willen, dan naar wat het verschil is en dan hoe we dat
31 verschil kunnen oplossen.
32 : als uit dit platform iets heel goeds naar voren komt dan kan er opnieuw een gesprek
33 over de financiering plaatsvinden. Misschien kan er dan ook naar andere partijen gekeken worden
34 om daar een bijdrage aan te leveren.
35 : mijn ervaring is dat als je een goed plan hebt er veel bereidheid is om naar je verzoek te
36 luisteren.
37 N.a.v. Actiepunt 5. Redactiecommissie: daar is nog geen duidelijkheid over, dit punt blijft staan.
38 : dit is ook een van de activiteiten, zal opgenomen moeten worden in het uitvoeringsplan.
39 : het is nog niet duidelijk hoeveel werk die redactiecommissie met zich mee zal brengen. Het
40 idee is dat de toolkit op de website gepubliceerd wordt — ervaringen verzamelen — op basis
41 daarvan aanpassen. Hoeveel werk is dat?
42 zal dit punt nogmaals onder de aandacht van alle aanwezigen brengen en de vraag “hoeveel
43 werk is dat?” meenemen.
44
45 Rapport GGD Noord Nederland
46 : GGD Noord Nederland heeft met een subsidie van een gezondheidsinstelling een onderzoek
47 gedaan: er is in 10 huizen met mensen met klachten over houtrook in de buurt metingen gedaan
48 van fijnstof. De vraag zou zijn of simpele meetapparatuur bruikbaar zou zijn als hulpmiddel bij het
49 onderscheiden van situaties waarin de klachten parallel lopen aan hoge blootstelling aan houtrook,
50 en daarmee een objectieve rechtvaardigingsgrond in zich hadden. Dat bleek in 3 van de 10
51 gevallen zo te zijn. In 8 van de 10 gevallen kwam de hoeveelheid fijnstof die gemeten is (in het
52 raam, periode maart — juni) ver en langdurig boven de gezondheidsnorm. Rapport zal binnen 2
53 weken naar buiten gebracht worden. GGD zal dan een duidelijke positie gaan innemen over het
54 probleem van houtrook. Hiermee kan inzichtelijk gemaakt worden hoe groot het probleem is. Het
55 is een ongewenste situatie. Er is geen juridisch bewijs over de bron, maar wel een indicatie.
56 Zodra het rapport er is zal het onder de aanwezigen rondgezonden worden met de vraag of er
57 behoefte is om hierover door te praten, zo ja dan zal er iets georganiseerd worden.
58 Enkele aanwezigen geven al aan daarin geïnteresseerd te zijn in een bijeenkomst over dit rapport.
59
60 Bespreken uitgangspunten voor samenwerking
61 Gezamenlijk worden de uitgangspunten opnieuw geformuleerd. past het voorstel aan en
62 stuurt rond (binnen 2 weken) en geeft aan hoe dit procesmatig afgenandeld gaat worden.
63
64 Bespreken eerste aanzet voor uitvoeringsplan
65 Dit is een eerste opzet op basis van wat een paar manden geleden al rondgestuurd heeft en
66 op basis van de gesprekken die zijn gevoerd. Het moet nu verder uitgewerkt worden in
67 subgroepen.
68 Opmerkingen:
69 - Er taan nog te weinig oplossingsrichtingen in
70 - Dit plan moet gedetailleerder uitgewerkt worden:
71 o M.b.t. communicatie
72 o M.b.t. financiën
73 o M.b.t. welke instrumenten hebben we nodig
74 - vraagt een nieuw document op te stellen: wat gaan we de komende 4
75 maanden doen:
76 o Website maken
77 o Toolkit erop zetten
78 o Alle beschikbare relevante info verzamelen
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79 o Thema’s definiëren waar die activiteiten ondergebracht gaan worden
80 • Communicatie
81 • Beschikbare kennis (juridisch en technisch)
82 - Omdat er nog geen budget beschikbaar is moet er eerste een bijeenkomst komen over
83 handelingsperspectieven — hoe gaan we dat communiceren
84 - Vraag: wie is bereid om mee te denken of de handelingsperspectieven uit de toolkit
85 uitvoerbaar zijn en waar de beperkingen en/of kansen liggen?
86 - De toolkit beschrijft de huidige situatie — is maar 1 oplossingsrichting.
87 - Voorstel : een bijeenkomst beleggen over de verschillende oplossingsrichtingen om
88 een zo compleet mogelijk beeld te krijgen:
89 o Welke oplossingsrichtingen zijn er
90 o Aandacht voor verschillende actoren:
91 • Overheden
92 • Burgers
93 • Ondernemers
94 - Het document dat al eerder dit jaar heeft rondgestuurd (l aanzet
95 oplossingsrichtingen) zal bij deze bijeenkomst meegenomen worden. Andere documenten
96 kunnen bij aangeleverd worden.
97 - In eerste instantie moeten de richtlijnen voor communicatie opgesteld worden.
98 - Er is nog geen consensus over wat er op de website moet staan.

99
100 Bespreken opzet website teksten en indeling: hoe ziet het er in de praktijk dan uit.

101
102 - Suggestie voor de website: tips vervangen door regels
103 - Het document dat al eerder dit jaar heeft rondgestuurd (l aanzet
104 oplossingsrichtingen) zal bij de bespreking meegenomen worden. Andere documenten
105 kunnen bij aangeleverd worden.
106 - In eerste instantie moeten de richtlijnen voor communicatie opgesteld worden.
107 - Er is nog geen consensus over wat er op de website moet staan.
108 - zal met en van Milieu Centraal bespreken in hoeverre milieuaspecten een
109 rol spelen bij de oplossingsrichtingen
110 - De werkgroep Communicatie gaat zich buigen over de vraag hoe er extern gecommuniceerd
111 gaat worden, daarna komt het punt “website” weer aan de orde.

112
113 organiseert een middag met werkgroepjes, met als onderwerpen ter voorbespreking o.a.
114 a. Communicatie
115 b. Uitvoeringsplan
116 c. Juridische knelpunten
117 biedt zich aan als facilitator. Verder willen ‘ meehelpen in de

118 voorbereiding van deze bijeenkomst.
119 Voor de concepten voor deze bijeenkomst zullen 1 of meerdere schriftelijke rondes plaatsvinden.

120
121 Rondvraag
122 - . Artikel “Stop de houtrookoverlast” van en
123 doorsturen.
124 - : Bestaat er bij iedereen de bereidheid tot samenwerking op basis van de
125 geformuleerde uitgangpunten? concludeert dat het antwoord ja is.
126 - .: laten we nadenken over een andere werktitel. b.v. Houtrookvrij, in ieder geval zo
127 dat het niet lijkt alsof we houtstook willen promoten. zal rondvragen of er suggesties
128 zijn.
129 - - complimenteert’ met voorzitterschap en verzoekt om voorzetting daarvan.
130 •.. zegt toe het te willen blijven doen tot er een ander is.
131 : houden we een grotere brede bijeenkomst met een grotere groep stakeholders in
132 het achterhoofd. Ja, we gaan dan voor “halen”, niet alleen “brengen” — dit wordt
133 meegenomen in de communicatieparagraaf.
134
135 We ronden deze bijeenkomst af met een borrel.
136
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137 ACTIEPUNTEN:
138
139 1. Iedereen vraagt aan haar/zijn achterban wie er in de redactiecommissie plaats wil nemen =

140 ACTIE allen
141 2. Zodra het rapport er is zal het onder de aanwezigen rondgezonden worden door met de
142 vraag of er behoefte is om hierover door te praten, zo ja dan zal er iets georganiseerd worden
143 = ACTIE
144 3. - - nemen contact met elkaar op over de
145 verdere uitwerking van het punt “Communicatie namens het Platform” = ACTIE (
146 (Werkgroep Communicatie)
147 4. “Neutraal ontsIuIeii’ uit uitgangspunt. “Activiteiten” meenemen in de bespreking over
148 communicatie = ACTIE Werkgroep Communicatie
149 5. De werkgroep Communicatie doet binnen dezelfde termijn (3-4 weken) een voorstel, zodat dat
150 meegezonden kan worden ACTIE Werkgroep Communicatie
151 6. Documenten die bijdragen aan de oplossingsrichting aanleveren bij = ACTIE allen
152 7. F zal met en van Milieu Centraal bespreken in hoeverre milieuaspecten een rol
153 spelen bij de oploss,ngsrichtingen = ACTIE
154 8. organiseert een middag met werkgroepjes (ws jan/feb 2016), met als onderwerpen ter
155 besoreking o.a. Communicatie en Uitvoeringsplan.
156 iedt zich aan alq fg-ii*-i-,- \/rdpr bieden zich voor deze bijeenkomst als deelnemer
157 aan:
158 Voor de concepten voor deze uljeenkomsL zullen 1 of meerdere schriftelijke rondes
159 plaatsvinden.
160 9. organiseert een brede bijeenkomst met een grotere groep stakeholders in het voorjaar
161 van 2016, we gaan dan voor “halen”, niet alleen “brengen” — dit wordt meegenomen in de
162 communicatieparagraaf = ACTIE / Werkgroep Communicatie
163
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