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Verslag
Toelichting verslag
Verduidelijkingen en teksten van eigen persoon zijn aangepast of in een
voetnoot opgenomen. Opmerkingen naar aanleiding van de tekst zijn in de
bijlage opgenomen.

Opening en welkom
De voorzitter opent de vergadering om 10.00 uur en heet de aanwezigen welkom bij
het vervolgoverleg over houtrook en gezondheid. Velen zijn al eerder bijeen
geweest, maar omdat het voor het eerst onder voorzitterschap van het OIM is stelt
iedereen zich kort voor.

Besproken gaat worden hoe de matrix met oplossingsrichtingen teruggebracht kan
worden tot een aantal oplossingsrichtingen waar iedereen, of het merendeel, zich
vanuit alle verschillende belangen in kan vinden. Ook moet benoemd worden waar
een deel van de partijen wat mee kan of waar zwaarwegende bezwaren tegen zijn.
Vandaag wordt bekeken hoe dat proces ingericht kan worden zodat dat op een
behoorlijke manier tot stand komt. Daarom wordt eerst teruggekeken wat er
gebeurd is, en zullen regels worden afgesproken.

Rol OIM
Het Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu (OIM) heeft drie onafhankelijke
voorzitters en is een schakel tussen het ministerie en de maatschappij. Voor IenM is
het van belang om bij het maken van beleid van tevoren goed in te kunnen schatten
welke problemen zouden kunnen optreden en hoe die kunnen worden voorkomen of
opgelost. Het OIM brengt dat in kaart en adviseert aan de bewindspersonen van
IenM. Bij het dossier houtrook is dat de staatssecretaris.

verduidelijkt dat hij nadrukkelijk de voorzitter van het OIM is en niet de
nieuwe voorzitter van het Platform Houtrook & Gezondheid (hierna te noemen ‘het
platform’). Zijn rol is het proces in goede banen leiden.

Het platform was oorspronkelijk bedoeld om kennis te verzamelen en te delen. De
staatssecretaris heeft opdracht gegeven om oplossingen voor de problematiek
rondom houtrook in kaart te brengen. Het RIVM heeft dit proces, fase 1,
ondersteund. Het OIM is nu gevraagd om het proces van afwegen, fase 2, te
ondersteunen.
Opgemerkt wordt dat bij de oprichting van het platform het doel niet alleen was om
kennis te verzamelen maar ook om een oplossing voor het probleem voor elkaar te
krijgen en een maatschappelijke dialoog te voeren. De voorzitter meent dat voor
het voere.n van een dialoog kennis nodig is. 1

Tevens wordt opgemerkt dat de staatssecretaris geen opdracht gaf, maar een vraag
stelde. Het platform heeft deze vraag wel als opdracht opgevat.2

Het Platform Houtrook en Gezondheid werkt aan oplossingen om overlast en gezondheidsschade als gevolg van het
stoken van hout en andere vaste brandstoffen door particulieren, te voorkomen dan wel te verminderen.

2 Daarover is onduidelijkheid binnen het platform.
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Nadere kennismaking
De aanwezigen maken in de vorm van speeddates nader kennis met elkaar. In
steeds wisselende drietallen delen zij de verwachtingen voor vandaag.

Terugblik op proces fase 1
In de afgelopen maanden heeft de schrijfgroep zich ingespannen om de
oplossingsrichtingen te beschrijven, waarvoor dank. Er is een tijdlijn gemaakt die
wordt toegelicht door , algemeen secretaris van het RIVM.
Begin november 2013 zijn er twee bijeenkomsten geweest. In de bijeenkomst met
burgers is met ongeveer 40 mensen die ernstig overlast hebben van houtrook
besproken wat voor invloed dat op hun dagelijks leven heeft. In de bijeenkomst met
stakeholders is gekeken naar wat het probleem is en welke mogelijke oplossingen er
zijn vanuit de verschillende stakeholders;
Eind november 2013 vond een OIM-overleg plaats waar stakeholders geconsulteerd
werden over houtstook;
In mei 2014 was het congres Houtstook en Gezondheid. Hier zijn problemen in kaart
gebracht, en er was een speciale uitgave van het blad van de Vereniging van
Milieuprofessionals (VVM);
In November 2014 startte de oprichting van het Platform Houtrook & Gezondheid;
Tijdens de bijeenkomst van het platform op 29 maart 2016 is het jaarplan
vastgesteld en vond de officiële oprichting plaats.
In april 2016, een maand later, is de website online gegaan en is begonnen met het
in kaart brengen van oplossingsrichtingen;
In december 2016 zijn de oplossingsrichtingen verder aangevuld in het levende
document. Elke oplossing is beschreven in een korte A4 waar allen instemming op
hebben kunnen geven.

Hoe heeft iedereen het proces tot nu toe ervaren?
De voorzitter verzoekt alle aanwezigen om bij het moment in de tijdlijn te gaan
staan waarop hij of zij in het proces is ingestapt. Vervolgens wordt plenair
besproken in hoeverre de tijdlijn aanvulling behoeft.

fl (Anzion Advies) vertelt dat het proces eigenlijk al in het voorjaar van
2013 is begonnen, bij het landelijk Geurcongres. Daar werd niet over houtvuur
gesproken, maar omdat meer mensen dit wel als probleem ervoeren, zijn mensen
bij elkaar gebracht om dit probleem in de schijnwerpers te zetten. Parallel daaraan
klopten een aantal gemeenten bij IenM aan om iets aan het probleem te doen waar
zij dit zelf niet konden oplossen.
In de afgelopen periode is een toelichting met handvatten geschreven waarmee
partijen aan de slag kunnen als ze met het probleem te maken hebben. Inmiddels is
het vier jaar later en zijn we nog niet veel opgeschoten.

(HABITAT Advocaten en Juristen) stelt voor het cruciale moment van de
vraag van de staatssecretaris aan het platform in januari 2016 toe te voegen aan de
tijd lijn.

De kacheibranche is blij met waar het platform nu staat, onder de voorwaarde dat
het product dat de schrijversgroep heeft opgeleverd nu het vertrekpunt is. Daar
mogen goede ideeën bij komen, maar het is niet gewenst om terug te gaan in de
tijd. Het is goed dat de groep groter is geworden. De partijen weten elkaar al te
vinden.
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Het gevoel is dat het feit dat houtrook ongezond is begint te leven in de media en
het bewustzijn van de bevolking. Ook gemeenten en raadsleden krijgen vragen van
klagers. Daarom is door de gemeenten Leeuwarden en Amersfoort in juni 2016 een
motie ingediend bij de VNG waarna een enquête is gehouden: 6l% van de
gemeenten, zowel landelijk als stedelijk, heeft te maken met dit probleem.
Eventuele oplossingen moeten goed worden onderzocht en uitvoerbaar zijn.

De GGD weet dat dit probleem al langer speelt. Uit de CBS-meting kwam in 2010
dat 10% van de mensen last heeft van houtrook. Het vermoeden is dat dit
hinderpercentage hoger is als mensen zouden weten dat het niet gezond is. Het idee
wordt geopperd om op korte termijn een meting te doen, vervolgens kennis aan te
reiken en daarna opnieuw te meten.

GGD Groningen heeft in het voorjaar van 2016 een onderzoeksaanvraag inzake de
concentratie van fijnstof ingediend, maar zij zijn een aantal keer doorverwezen naar
een ander loket. Het is de bedoeling dit onderzoek in juni 2017 te starten. De
aanvraag is op aanraden van IenM nu ingediend bij het Platform Houtrook &
Gezondheid, maar de bespreking hiervan is doorgeschoven naar de volgende
bijeenkomst. Er blijkt sprake van een misverstand. Bedoeld is dat IenM niet op het
platform vooruit wil lopen. Het platform heeft geen budget voor
onderzoeksaanvragen, maar kan wel IenM adviseren. De voorzitter zegt toe dat het
OIM kijkt hoe dit kan worden opgepakt.

Het ministerie van BZK is tot nu toe vooral als ‘meelezer’ betrokken geweest op
verzoek van de collega’s van IenM. Een aantal jaar geleden heeft de VNG aan BZK
gevraagd of het restrisico-artikel uit het Bouwbesluit kan worden geschrapt,
waardoor gemeenten zelf regels kunnen stellen rondom overlast. Dit gaat nu
gebeuren in relatie tot de Omgevingswet. Hierdoor ontstaat ruimte voor gemeenten
om meer maatwerkregels te geven middels het gemeentelijk omgevingsplan, in
plaats van een landelijke uniforme regel die zowel landelijke als stedelijke gebieden
omvat.
Het zou BZK helpen als het probleem scherp wordt gedefinieerd in plaats van
tientallen oplossingsrichtingen af te vuren. Het gaat dan bijvoorbeeld om de vraag
of het alleen gaat om houtkachels of ook om vuurkorven en paasvuren, en wat de
grens is tussen overlast en hinder en wanneer er sprake is van een
gezond heidsrisi co.

1 O.2.e. van het Longfonds benadrukt dat de oplossingsrichtingen die in
kaart zijn gebracht een verkenning zijn van de mogelijkheden, maar dat ze
onvoldoende zijn uitgewerkt, samenhang ontbreekt en een onderbouwing van de
effecten ontbreekt. De oplossingsrichtingen moeten nog nader worden uitgewerkt
en worden beoordeeld door een expert naar de mate waarin ze bijdragen aan het
doel van het platform ‘het voorkomen of verminderen van gezondheidsschade en
overlast door het stoken van hout en andere vaste brandstoffen door particuIieren
Een volgende stap zou zijn een expert judgement over de mogelijke effecten van de
oplossingsrichtingen zijn zodat een keuze gemaakt kan worden.

Een vertegenwoordiger van de kachelbranche zou graag zien dat er een nulmeting
wordt gedaan om aard en omvang van het probleem vast te stellen. De branche
heeft een aantal jaar geleden met IenM een green deal afgesloten en zet zelf ook
stappen. Een andere insteek van een nulmeting zou kunnen zijn te bekijken wat het
verwachte effect is van de oplossingsrichting. Gaat deze overlast voorkomen of
gezondheidsschade verminderen?

OIM 1 Verslag 18 april Houtrook en Gezondheid S



Doc.1

“.

1O.2.e.

___________________

(Buro Blauw) merkt op dat vaker is geprobeerd handen en
voeten te geven aan het Bouwbesluit. Met behulp van verspreidingsmodellen kan
soms worden aangetoond dat er geurhinder is. Ook roetmetingen kunnen aan geur
worden gekoppeld. Op die basis kan worden gesproken over hinder. Voor zaken als
gezondheidsschade is meer onderzoek nodig maar er is een beperkt toetsingskader
beschikbaar.
Voor de gemeenten is er het punt van hand haafbaarheid. Wat moet een
gemeenteambtenaar als iemand aan het loket verschijnt met een klacht over de
open haard van de buurman. Er is beperkte jurisprudentie. Een rapport met
roetmetingen is soms aanleiding om een rechtszaak niet door te zetten, omdat er
bewustwording ontstaat bij de stoker.

Het ministerie van EZ (niet aanwezig) heeft ook een rol, vanuit de Energietransitie.

Stichting Houtrookvrij wil curatief werken, niet preventief, en handvatten geven.

De voorzitter stelt voor de dialoog over de tijdslijn te verlaten nu deze op een aantal
punten is gepreciseerd. Na een korte pauze zal er worden gesproken over ‘hoe
verder?’.

Vervolgproces fase 2
Het platform zou een eindproduct moeten opleveren. Dit kan bestaan uit een set
van (heel verschillende) maatregelen. De voorzitter wil op zoek naar quick wins
waar iedereen zich achter kan scharen. Er zullen ook maatregelen zijn waar
onderzoek voor nodig is, ook al kost dat tijd. Het platform heeft eerder afgesproken
het laaghangend fruit te willen plukken.

De kachelbranche zou via voorlichting een snelle stap willen zetten naar betere
brandstof die particulieren in de kachel stoppen. Ook zou er conform het Duitse
model een installatie-eis voor toestellen kunnen komen. In 2022 komt de eco
designrichtlijn. Deze is op Zuid-Europees niveau ingestoken, maar landen als België
en Duitsland verhogen zelf de eisen. Ook hebben sommige landen de maatregel
naar voren gehaald. verwacht dat het resultaat hiervan langer op zich
zal laten wachten, omdat er nog allemaal andere kachels staan.

Namens de groep gehinderden meent de stichting Houtrookvrij dat de genoemde
maatregelen geen quick wins zijn, omdat elke kachel erbij een kachel erbij is. Deze
stichting ziet meer in goede voorlichting over wat houtrook doet met je gezondheid.
Stoken kan niet schoon, terwijl er schonere alternatieven zijn, zoals zonne-energie
en warmtepompen.
De voorzitter vraagt zich af of er niet altijd kachels zullen blijven komen en het dan
niet wenselijk is dat die nieuwe kachels beter zijn, in combinatie met communicatie.
Stichting Houtrookvrij kent voorbeelden uit andere landen waar mensen denken dat
ze 24 uur per dag kunnen stoken, omdat ze hebben geïnvesteerd in eén duurdere
kachel, waardoor er juist meer uitstoot komt. Ook wordt het gesprek met de buren
moeilijker, omdat de stoker denkt dat hij een goede kachel heeft gekocht. Stichting
Houtrookvrij zou graag zien dat de nieuwe kachels vergeleken worden met
alternatieven als zonne-energie en warmtepompen, en niet met openhaarden die
vele malen vervuilender zijn.

Een vertegenwoordiger van de kachelbranche kent een ander onderzoek uit
Duitsland, waaruit juist wel een afname van de uitstoot blijkt.
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Tegen lage kosten is winst te behalen op het gebied van het gedrag van stokers. Er
kan informatie worden geven over de gevolgen en er kunnen handvatten worden
gegeven om met de buren te praten. Het aanspreken op gedrag biedt klagers op dit
moment nog onvoldoende kracht. Buren kunnen meer tot elkaar komen, maar zijn
dan wel afhankelijk van de goodwill van de stokers. Ondersteuning vanuit wet- en
regelgeving kan daarbij helpen.

1[J trekt een parallel naar het terrein van de mobiliteit, Daar wordt
ingezet op zero emissie. Inzake houtrook gaat het echter om ‘een beetje minder’.
Veel aandacht voor beter stoken heeft mogelijk een aanzuigende werking. Er zullen
subsidies komen voor ecodesign-kachels, maar wellicht maakt dit het probleem
groter.

iTi1* (GGD Amsterdam) beaamt dat mensen denken dat iets oké is
omdat er subsidie wordt gegeven. Mensen moeten het bewustzijn meekrijgen dat ze
misschien beter zonnepanelen nemen of dat er meer begrip is voor mensen die er
last van hebben.

De voorzitter constateert dat er één element is waar overeenstemming over is: met
communicatie over dit probleem kun je slagen maken. De vraag is of de boodschap
dan moet zijn dat het schadelijk is of dat mensen beter moeten stoken.
haalt het voorbeeld aan van de rookvrije werkplek. De slogan ‘we lossen het samen
op’ leidde niet tot het gewenste resultaat. Uiteindelijk is het opgelost met wet- en
regelgeving (verbod). Zij zou niet willen dat voor houtrook hetzelfde langdurige
traject wordt gevolgd.

Een quick win waar iedereen het over eens is (behalve wellicht het ministerie van
EZ, maar zij zijn niet vertegenwoordigd in het platform), is het afschaffen van de
subsidie op pelletkachels. De overheid zendt hiermee een dubbele boodschap uit.

1O.2.e.

___________

(ECN) benadrukt dat hout of biomassa in het algemeen een
hernieuwbare brandstof is die het probleem niet verergert. 3Een aantal aanwezigen
verwijst naar een uitzending van Zembla, maar daarin wordt waarschijnlijk
gerefereerd aan het feit dat het winnen van brandstof metC02-activiteiten gepaard
gaat (zoals het gebruik van een motorzaag of verscheping).4

Een vertegenwoordiger van de kachelbranche meent dat Nederland minder ver is
met het gebruik van biomassa dan landen als Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk
omdat wij de biomassa moeten importeren. Maar als het verkregen wordt vanuit
een goed onderbouwd bosbouwprogramma is het goede energie.

De voorzitter stelt vast dat er niet veel quick wins zijn waarachter dit hele
gezelschap zich kan scharen.

________

Hout is een hernieuwbare brandstof en dus juist positief voor het klimaat, mits dit wordt gewonnen
uit duurzaam beheerde bossen. Hoewel houtstook dus een hernieuwbare bron van energie is, gaat het wel gepaard
met houtrook, wat negatief is voor de gezondheid.

De uitzending van Zambia waarnaar werd verwezen, suggereerde dat het beheer van bossen in
Noord-Amerika niet zo goed is, met name door conversie van bossen naar productiebossen met minder
soortenrijkdom (afname aan biodiversiteit). Daarnaast verdwijnt ook een deel timmerhout-kwaliteit in de petets.
Verder werd toegelicht dat de vraag naar biomassa het aanbod zodanig overstijgt dat er oerbossen worden gekapt
en er snelgroeiende naaidbomen voor worden terug geplant. De theorie is dat bomen C02
opnemen en dat die C02 weer vrijkomt bij de verbranding van hout! biomassa. Echter, bomen verbrand je nu
eenmaal veel sneller dan dat ze groeien. Diverse experts maakten in de uitzending duidelijk dat biomassa
verbranden daarom niet als duurzaam aangemerkt kan worden.
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1O.2.e.

____________________

brengt in dat het toetsingskader van geur nu gelinkt is aan
industriële bedrijven. Er is duidelijk gedefinieerd wat aanvaardbare en
onaanvaardbare geurniveaus zijn. Er kan duidelijk worden omschreven wat in
termen van geur onder hinder wordt verstaan. Omdat er al modellen zijn kan hier
worden gesproken over een quick win. Gemeenten hebben dan wel behoefte aan
handvatten om te kunnen handhaven. Via het activiteitenbesluit kan een model
worden gecreëerd met een twintigtal doorgerekende situaties die als handvat
kunnen worden gebruikt om die gevallen die teveel hinder veroorzaken aan te
pakken.

De voorzitter verlegt het gesprek naar manieren om dit gezelschap in een proces te
brengen. Hij vraagt de vertegenwoordigers van de kachelbranche om de
problematiek in een aantal onderdelen te verdelen. Er is sprake van binnen en
buiten, en van gekeurde en niet-gekeurde toestellen. Bij het laatste kan worden
gedacht aan zelfgebouwde open haarden.

De kachelbranche voert binnenkort een eigen saneringsregeling is waarbij het
uitfaseren van oude open haarden in gang wordt gezet. Om succesvol te zijn is de
hefboom van breed maatschappelijk draagvlak nodig. De branche heeft er geen
behoefte aan om slechte producten op de markt te brengen.

Door verschillende partijen wordt verwezen naar onderzoeken met tegenstrijdige
resultaten. Zo is er ook onduidelijkheid over de vraag of pelletkachels intensiever
worden gebruikt dan houtkachels. De voorzitter stelt voor de beschikbare
onderzoeken bij elkaar te leggen en te kijken wat er klopt. Dit kost even tijd maar
het is nodig dit te onderzoeken als je stappen wilt zetten. Andere kansrijke
elementen lijken het naar voren halen van eco-design en het groter maken van het
besef bij de bevolking dat er schade wordt aangericht waardoor het hoger op de
agenda komt.

Het lijkt mogelijk om juridische regels op te stellen rondom stookgedrag. Met goede
meetmethoden, de Stookwijzer-app van de gemeente Nijmegen en de
toetsingskaders over geur en roet die al bestaan is het wellicht mogelijk om dit
handhaafbaar te maken, ondanks het feit dat de stoker binnenshuis zit. In veel
gevallen zullen metingen niet nodig zijn als eenmaal in modellen is vastgesteld wat
er uit een kachel komt.

i (GGD Groningen) brengt onder de aandacht dat het bij gezondheid
gaat om waar mensen aan worden blootgesteld, wat niet altijd hetzelfde is als wat
er uit de kachel komt. (IenM) is het ermee eens dat de insteek
zou moeten zijn te kijken naar wat er uit de schoorsteen komt waar mensen aan
blootgesteld worden.

(Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid) vertelt dat veel
handhavers en inspecties eigen regels hebben. Doordat er weinig toetsingskaders in
de wet zijn vastgelegd levert handhaving snel discussie op. Geurhinder is geen
tastbaar middel. weerspreekt dit. In de industrie is het
tastbaar gemaakt.

5
In de discussie probeerde ik duidelijk te maken dat er diverse wet en regelgeving is en

daardoor ook verschillende handhavingbevoegdheden. Het hangt oe. af of de oorzaak van de overlast van de
houtrook zich in de tuin of park (APV) of binnen (Bouwbesluit) bevindt. [-landhavers ervaren dat het zeer lastig is om
aan te tonen wanneer er sprake is van overmatige overlast, en wanneer niet, vanwege het ontbreken van een
concreet toepasbaar wettelijk toetsingskader voor (geur)hinder bij particulieren. Het vergelijk met industriële
geurhinder is in kaart gebracht op éen van de A4tjes.
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De voorzitter voegt aan de mogelijke acties toe dat uitgezocht wordt of de
deelnemers het eens worden over de verdeling in buiten en binnen. Verder kan
worden bekeken hoe de bevolking beter kan worden opgevoed en hoe regels zo
hard mogelijk kunnen worden gemaakt in termen van do’s & don’ts, dit juridisch
afdwingen en handhaven.

Het idee wordt geopperd om een al dan niet verplichte stookcursus aan te bieden
als een stoker er via mediation niet uitkomt met de buren. De Wet Aanpak
Woonoverlast biedt een aanknopingspunt voor een wettelijk kader.

Een ander idee is om iets te doen met de huidige praktijk dat in nieuwbouwwijken
vaak wordt gezegd dat er geen kachels mogen worden ingebouwd, maar zodra
bouwbestek na een jaar verloopt doen mensen dit alsnog. Dit kan misschien worden
ondervangen in het bouwbesluit. Iets verbieden kan lastig zijn, maar niet
onmogelijk zolang er politieke wil is.

Ook de Slimme en Gezonde Stad wordt genoemd.6

Stichting Houtrookvrij benadrukt opnieuw dat schoon verbranden niet mogelijk is en
dat mensen met een eco-kachel of na het volgen van een cursus zullen denken dat
ze goed stokén. De stichting denkt niet dat dit bijdraagt aan een oplossing. Zij
meent dat er niet alleen op macroniveau moet worden gekeken, maar ook naar
individuen.

stelt voor dat tegelijk een beoordelingsmethode en criteria en wet- en
regelgeving worden ontwikkeld die het toepasbaar te maken.
De voorzitter beaamt dat het goed is je te realiseren dat de macroaanpak leidt tot
verschillen, maar tegelijk denkt hij dat het goed is iets op macroniveau te realiseren
als die mogelijkheid er is, ook al leidt dat op microniveau niet meteen tot
verbetering.

Conclusies en afspraken
De voorzitter vraagt TÎTri of BZK een rol wil nemen in een werkgroep
rondom het Bouwbesluit en de Omgevingswet. Dit zou gaan over de uitwerking van
actie 112 uit de matrix met oplossingsrichtingen. Ook de VNG gaat kijken of zij
kunnen meedoen voor breed draagvlak en de kachelbranche wil aanschuiven.

Inmiddels is een schematische weergave gemaakt van alle punten die in deze
bijeenkomsten zijn genoemd.

6:
: Op 18 februari 2015 heeft Slimme en Gezonde stad werksessies over problemen met houtrook

(door open haarden en kachels binnenshuis) in kaart gebracht. Er waren zeer diverse expertises en
ervaringsdeskundigen aanwezig. De uitkomsten van de werksessies zijn symbolisch (in de vorm van dobbelstenen)
overgedragen aan het Platform.
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(RIVM) brengt in dat de rol van het RIVM als voorzitter en
secretariaat van het platform voorbij is als fase 1 is afgerond. De voorzitter van het
OIM is bereid door te gaan met de procesbegeleiding van fase 2. Hij zal dit in
overleg met het RIVM doen. In het volgende overleg zal een voorstel worden
besproken voor het concretiseren van de doelstelling, inclusief hoe het secretariaat
en de financiering kunnen worden opgepakt. Mensen die een rol willen spelen in het
uitwerken van de ordening van de maatregelen kunnen zich aanmelden bij het OIM.

Meerdere aanwezigen uiten het gevoel dat het lijkt of het proces van de afgelopen
twee tot vier jaar opnieuw begint en het blijft hangen in procesmatige zaken.
De voorzitter reageert dat vandaag gezocht is naar een structuur. Hij heeft gehoord
dat de meningen verschillen, maar de uitkomst van de discussie is dat er zaken
tegelijkertijd zullen worden opgepakt. Het is geen simpel probleem en de
deelnemers zullen moeten accepteren dat het is zoals het is. Er wordt nagedacht
over vervolgstappen. Voor de zomer zal het platform opnieuw bijeenkomen.

Sluiting
De voorzitter sluit de bijeenkomst om 13.15 uur af en dankt allen voor de
aanwezigheid.
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IQ2.e.

De voorzitter vraagt de aanwezigen wie mee wil helpen om wat op het bord staat
vorm te geven, in combinatie met het omvormen van de oplossingsrichtingen in
maatregelen. De eerder benoemde oplossingsrichtingen worden nadrukkelijk niet
van tafel geveegd,

_______________

vraagt aandacht voor het feit dat er nog geen
individuele toestemming voor de oplossingsrichtingen is gegeven en dat de
maatregelen nog niet zijn onderbouwd door effecten.
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Doc. 1

Bijlage 1: aanwezigen

Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu
Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu, voorzitter

Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu
Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu

Gemeente Amersfoort
Anzion Advies

,RIVM
Gemeente Groningen
Stichting Houtrookvrij

Buro Blauw
CON CEPD

Kacheibranche
,RIVM

GGD Iisselland
GGD Groningen

GGD Amsterdam
Stichting Houtrookvrij

,RIVM
Ministerie van BZK

GGD GHOR Nederland
Vereniging Leefmilieu

Infomil
Kachelbranche

HABITAT Advocaten en juristen
Stichting Houtrookvrij

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Energieonderzoek Centrum Nederland
Algemene Schoorsteenvegers Patroons Bond (ASPB)
Longfonds

GGD Hollands Noorden
RND Web

,VNG
gemeente Utrecht

Alttab Bedrijfsondersteuning, notulist
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Doc. 1

Bijlage 2: Opmerkingen nav verslag

Blz.7, 2de alinea: “De voorzitter constateert kun je slagen maken”. Volgens
mij was daar geen overeenstemming over.

Blz. 8, iste alinea: Is er afgesproken wie deze rapporten vergelijkt?

Blz , 2e alinea: “er is sprake van binnen en buiten, en van gekleurde en niet
gekeurde toestellen”. Dit stukje behoeft toelichting. Het is nu niet begrijpelijk.

Blz.9, 3de alinea: “de voorzitter vraagt wie de mindmap vorm wil geven in
combinatie met het omvormen van oplossingsrichtingen naar maatregelen.” Ik heb
dit niet zo begrepen en vraag me nu af wat de bedoeling is van deze oproep, hoe
die zich verhoudt tot het nog niet afgerond zijn van de oplossingsrichtingen,
waardoor er nog geen weging van meer en minder kansrijke oplossingsrichtingen
heeft kunnen plaatsvinden, en de werkgroepen die op de tweede bijeenkomst aan
de slag moeten, maar met wat dan?
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