Toolkit voor de gehinderde

Toolkit voor gehinderden.
U heeft last van houtrook en u wilt dat de gemeente hier iets aan gaat doen. Deze toolkit 1kan u
daarbij helpen. Het bestaat uit:
-

Wettelijk kader
De geur van houtrook is als hinder/overlast te beoordelen
Stappenplan
Voorbeeldbrief handhaafverzoek gemeente

1

Klik op de link voor de volledige toolkit opgesteld is door Carla Anzion (Anzion Advies, milieu &management)
en Ewout Dönszelmann (ConCEPD) in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
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Wettelijk kader
Voor houtstook door particulieren zijn geen normen gesteld. Dat wil zeggen dat het niet eenduidig is
bij welke “waarde” de stoker een verbod overtreedt. Wat is er wel wettelijk geregeld rond
luchtverontreiniging door houtstook door particulieren?

Bouwbesluit 2012
De belangrijkste bepaling is een verbod in het Bouwbesluit 2012, artikel 7.22:
Onverminderd het bij of krachtens dit besluit of de Wet milieubeheer bepaalde is het verboden in, op
of aan een bouwwerk of op een open erf of terrein voorwerpen of stoffen te plaatsen, te werpen of te
hebben, handelingen te verrichten of na te laten of werktuigen te gebruiken, waardoor:
a. op voor de omgeving hinderlijke of schadelijke wijze rook, roet, walm of stof wordt
verspreid
c. op voor de omgeving hinderlijke of schadelijke wijze stank, stof of vocht of irriterend
materiaal wordt verspreid of overlast wordt veroorzaakt door geluid en trilling, elektrische
trilling daaronder begrepen, of door schadelijk of hinderlijk gedierte, dan wel door
verontreiniging van het bouwwerk, open erf of terrein,
Dit betekent dat wanneer het stoken van hout leidt tot hinder voor de omgeving of verspreiding van
schadelijke stoffen, er sprake kan zijn van een overtreding van dit artikel. Burgemeester en
Wethouders hebben de taak om in geval van een indicatie van overtreding van dit artikel handelend
op te treden. Dat handelend optreden bestaat in eerste instantie uit het verifiëren van de
overtreding en indien de overtreding wordt vastgesteld, het (laten) treffen van maatregelen die de
overtreding teniet doen.
Er zijn ook verscheidene voorschriften in het Bouwbesluit 2012 opgenomen over technische
aspecten van een rookgasafvoerkanaal en de opstelplaats van een open verbrandingstoestel. Deze
verschillen voor nieuwbouw en bestaande bouw. Ze zijn niet zozeer gericht op overlast voor
omwonenden, maar op verschillende veiligheidsaspecten. Enkele voorbeelden zijn art. 2.59, 2.60,
2.64, 2.65, 3.48-3.61, 7.9 uit het Bouwbesluit 2012. Er geldt ook een verbod op het stoken van afval
of bewerkt hout. De Wet milieubeheer staat niet toe om afvalhout te verkopen als stookhout. Het is
ook niet toegestaan om afval in een open haard of houtkachel te verbranden.
Aangezien hinder door stookoverlast niet uitputtend is geregeld, is er overigens wel ruimte voor
gemeenten om aanvullende regelgeving vast te stellen, bijvoorbeeld in de Algemeen Plaatselijke
Verordening (APV).
Er zijn voor deze problematiek verschillende wegen te bewandelen in het recht, namelijk het
bestuursrecht, het strafrecht en het civiele recht. De meest voor de hand liggende weg is het
bestuursrecht. Het Bouwbesluit kan bestuursrechtelijk worden gehandhaafd door de gemeente.
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De geur van houtrook is als hinder/overlast te beoordelen
Schone rook bestaat niet, dat betekent dat er altijd effecten(geurhinder, gezondheidseffecten en
roetneerslag) kunnen optreden. Deze effecten kunnen optreden bij zowel de stoker als de
omwonenden.
Het meest voorkomende en beschreven gezondheidseffect van geur is hinder (OAG, 2006). Hinder
wordt in wetenschappelijke zin op verschillende, maar vergelijkbare, manieren gedefinieerd. Uit alle
definities komt naar voren dat het effect van geur niet alleen hinder is, maar ook de verstoring van
gedrag of activiteiten. Dit betekent dat een verstoring van het gedrag, bijvoorbeeld het binnen
blijven met gesloten ramen, als gevolg van de blootstelling aan rook, of het treffen van
compenserende maatregelen, ook als hinder of overlast moet worden beoordeeld.
Als de afgassen van houtstook geen directe gezondheidsklachten geven, maar wel naar rook ruiken,
dan kan dat hinderlijk zijn. De mate van hinder hangt mede af van hoe iemand de geur ervaart.
Sommige mensen vinden het aangenaam als ze rook ruiken, anderen ervaren het als stank.
Algemeen geldt dat elke geur, ook een aangename, op een gegeven moment hinderlijk wordt als de
intensiteit hoog is en/of de blootstelling lang duurt. Regelmatig veel hinderlijke geur ervaren is een
vorm van overlast en kan gepaard gaan met ongewenste stress.
Hoe de geur ervaren wordt hangt allereerst af van de waargenomen intensiteit van de geur en de
frequentie en duur van de waarnemingen. Het is bekend dat geurhinder van houtrook kan optreden
tot een afstand van 700 meter (Blauw 2009). Bij goed stookgedrag zal normaal gesproken geen
onacceptabele geurhinder optreden als er niet meer dan 4 uur per dag en niet dagelijks wordt
gestookt (Blauw, 2009). Overigens zijn de optimale stookomstandigheden met een open haard niet
te realiseren.
Lucht met rook is ongezond, zeker als de hoeveelheid schadelijke stoffen prikkelend is voor ogen,
neus en keel en effecten heeft op de luchtwegen. In het RIVM rapport “Gezondheidseffecten van
houtrook”, (RIVM, 2011) wordt ingegaan op de acute gezondheidsklachten en chronische
gezondheidsklachten. Acute gezondheidseffecten die zijn onderzocht in samenhang met kortdurende
blootstelling aan hoge niveaus van houtrook zijn voornamelijk effecten op de luchtwegen, zoals
luchtwegklachten en verminderde longfunctie, en op hart en bloedvaten. Deze effecten zijn vooral
aangetoond in de woningen waar wordt gestookt.
Neerlag van roet op was, ramen, kozijnen en tuinmeubelen is ook een veel voorkomende vorm van
overlast.
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Stappenplan voor de gehinderde(n)
U ondervindt regelmatig overlast in de vorm van geurhinder of gezondheidseffecten, bijvoorbeeld
last van uw ogen, neus of ademhaling vanwege houtstook door particulieren. U vraagt zich af wat u
kunt doen om deze overlast te verminderen. Dit stappenplan geeft u inzicht welke stappen u als
burger in deze situatie kunt ondernemen.
Stap 1. Wat is de bron van de houtrook?
De houtrook kan afkomstig zijn van een of meer houtgestookte kachels, inzethaarden of open
haarden binnenshuis, maar ook bijvoorbeeld van een houtvuur buiten of een buitenkachel. De
houtrook kan afkomstig zijn van een of meer van uw directe buren, maar in ongunstige situaties kan
de bron ook enige honderden meters van uw huis zijn gelegen.
Als het één stoker betreft kunt u verder dit stappenplan volgen. Als het meerdere stokers in uw wijk
betreft is er sprake van cumulatie en kunt u twee tussenstappen doen.
Tussenstap 1a. Inventarisatie van alle relevante bronnen in de omgeving.
Als u overlast ondervindt van houtrook en u vermoedt dat deze houtrook van meerdere houtkachels
of vergelijkbare installaties in uw woonomgeving afkomstig is, moet u deze zo goed mogelijk
inventariseren.
Tussenstap 1b. Inventarisatie van andere gehinderden.
De tweede stap bij cumulatie is dan om in uw woonbuurt na te gaan of er nog meer mensen overlast
ondervinden. Zo ja, overleg dan met deze groep gehinderden over de te volgen strategie om de
overlast te verminderen. De strategie zou kunnen inhouden dat u vervolgens dit ‘stappenplan
gehinderde’ gebruikt. Maar het is heel belangrijk om zo snel mogelijk met de gemeente te gaan
overleggen over het probleem dat u heeft geconstateerd.
De gemeente zou kunnen starten met een wijkbijeenkomst voor de stokers en de gehinderden om
het probleem aan te kaarten. Daarna worden mogelijke oplossingen gezamenlijk besproken en
doorgevoerd.
Als daaruit niet het gewenste resultaat volgt, dan kunt u met de plaatselijke politiek in gesprek gaan
over de wijze waarop het gebruik van houtkachels in uw gemeente aan banden kan worden gelegd.
Uiteindelijk kunt u ook nu een juridische procedure starten. Echter hierbij is het van groot belang om
onderscheid te maken tussen de verschillende stokers. De gemeente kan namelijk zelf alleen
afzonderlijke overtreders aanpakken.
Stap 2. Treed in overleg met de stoker(s).
Het kan zijn dat uw buren zich niet bewust zijn van het feit dat ze overlast veroorzaken. Het is
daarom belangrijk om dit aan uw buren kenbaar te maken. Ga in dit gesprek niet alleen in op de
problemen die u ervaart, probeer ook duidelijk te maken wat het met u doet, fysiek of
emotioneel. Probeer op deze manier begrip te kweken, zodat het daarna mogelijk is om mogelijke
oplossingen te bespreken. Hopelijk heeft dit het gewenste resultaat en wordt het probleem opgelost.
Als dat het geval is, is het belangrijk dat u dit ook laat weten aan uw buren.
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U kunt het “Stappenplan houtstoker” en “De 10 stooktips” uit deze toolkit gebruiken om de stoker
van de nodige informatie te voorzien. Dat betreft enerzijds informatie over de gezondheidseffecten
van houtrook voor de stoker zelf en zijn of haar huisgenoten en anderzijds informatie over een goede
manier van stoken om overlast voor de stoker en voor zijn of haar buren zoveel mogelijk te
beperken. In de praktijk is het veranderen van gedrag vaak moeilijk. Ga er daarom niet van uit dat de
overlast na één gesprek helemaal over is. Mogelijk moet u uw buren er nog eens op wijzen dat u
overlast ervaart. U kunt ervoor kiezen om telkens als u last heeft van het stoken naar de buren te
stappen om dit te melden, maar dat is meestal geen goede aanpak. U kunt ook structureel informatie
verzamelen en dit op bepaalde tijden delen met uw buren. Zo merken uw buren dat u meent wat u
zegt. U moet dan wel consequent zijn, omdat de stoker er anders na verloop van tijd van uit gaat dat
u er geen last meer van heeft.
Stap 3. Leg de overlast vast.
Als het overleg met de stoker niet het gewenste resultaat oplevert, is het verstandig de ondervonden
overlast structureel te noteren en op foto’s of video’s vast te leggen.
Om uw klachten te onderbouwen, is het noodzakelijk om inzicht te hebben in de stookoverlast. Leg
daarom de volgende gegevens vast:








De bronnen die de overlast veroorzaken. Verifieer of de houtrook inderdaad van de
vermoedelijke bron of bronnen afkomstig is en noteer dit.
Datum en het tijdstip of meerdere tijdstippen op een dag dat u overlast ervaart.
Een beschrijving van uw klacht: ondervindt u overlast in huis in een bepaald vertrek, komt de
rook uw huis binnen via een raam, of ventilatieopeningen of wordt de rook aangezogen via een
ventilatiesysteem? Ondervindt u overlast in de tuin?
Een beschrijving van de effecten (stankoverlast, roetneerslag en/of gezondheidseffecten) en of u
uw gedrag aanpast (bijvoorbeeld ramen sluiten, roosters sluiten, niet meer buiten zitten of actief
zijn).
De actuele weersomstandigheden: temperatuur, neerslag, windrichting en windsnelheid (voor
elke locatie in Nederland te vinden op bijvoorbeeld www.buienradar.nl).

Noteer deze gegevens dagelijks gedurende een periode van minstens 2 of 3 weken of van tenminste
10 dagen verdeeld over een langere periode als u niet dagelijks overlast ondervindt . Ga na of er ook
andere bewoners in uw buurt zijn die van dezelfde houtgestookte kachel of andere overlast
ondervinden. Is dat het geval, vraag hen ook de relevante gegevens te verzamelen.
Hoe meer gedetailleerd u uw klachten beschrijft en onderbouwt, hoe beter de gemeente of anderen
uw klacht kunnen beoordelen. Deze onderbouwing kunt u ook in een (herhaald) gesprek met de
stoker gebruiken en kan mogelijk helpen bij aanpassing van het stookgedrag of andere zaken zodat
uw overlast wordt beperkt.
Verder is het belangrijk om vast te leggen wat de situering van de bron is ten opzichte van uw huis,
de gevel met ramen en eventueel de tuin. Bijvoorbeeld door een schets te maken en daarbij de
afstanden te vermelden.
Het vastleggen van de situatie op foto of video kan heel nuttig zijn als aanvullende informatie.
Belangrijk is dat duidelijk is van welk moment (datum en tijdstip) de opname is. Van belang zijn:
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Opname van hoe de rook het rookkanaal verlaat en hoe de rook wordt verspreid.
Opname of foto waarmee een indruk van de kleur van de rook worden verkregen.
Opname of foto`s van de directe omgeving van het rookkanaal:
o voor een indruk van de mogelijkheden voor een goede verspreiding van de houtrook
o voor inzicht op welke afstand en hoogte het rookkanaal is gesitueerd ten opzichte van de
woning van de stoker, andere gebouwen in de omgeving en andere obstakels, zoals (hoge)
heggen en bomen.



Opname of foto van de situering van de uitmonding van het rookkanaal ten opzichte van uw
woning.

Stap 4. Deel de verzamelde informatie met de stoker.
Geef de stoker de verzamelde informatie in een gesprek of in een brief en vraag nogmaals om de
overlast te beperken. Als de overlast na deze stap voor u nog steeds onaanvaardbaar is ga dan naar
stap 5.
Stap 5. Vraag anderen te bemiddelen.
Als overleg onvoldoende oplevert, kunt u een derde partij vragen om te bemiddelen. Deze partij is bij
het gesprek aanwezig als een onafhankelijke partij, die probeert tot overeenstemming te komen.
Hiervoor kunt u verschillende instanties inschakelen, zoals de politie (wijkagent), of
buurtbemiddeling.
Stap 6. Start een publiekrechtelijke procedure.
Met de door u in stap 3 verzamelde informatie kunt u een handhavingsverzoek kunt indienen. De
gemeente is dan verplicht onderzoek in te stellen. Wat u van een gemeente mag verwachten als u
een handhavingsverzoek indient kunt u vinden in de Handhavingswijzer van de Nationale
Ombudsman. Wilt u een voorbeeldbrief voor een handhavingsverzoek, klik hier.
Stap 7. Wacht de reactie van de gemeente af.
Als de reactie van gemeente positief is, dan zal de gemeente zelf optreden. Is de reactie negatief, dan
kunt u een bezwaar indienen tegen het negatieve besluit van de gemeente.
Ontvangt u geen reactie, dan kunt u de gemeente na acht weken in gebreke stellen. Ontvangt u dan
na twee weken nog geen besluit of een mededeling dat er binnen een andere termijn een besluit zal
worden genomen, verbeurt de gemeente een dwangsom. Deze regeling vindt u in Hoofdstuk 4 van
de Algemene wet bestuursrecht.
Stap 8 Bezwaarprocedure.
Dien een voldoende gemotiveerd bezwaarschrift in. Een argument waar u aandacht aan kunt
besteden is het onderzoek dat de gemeente heeft gepleegd en met welke nauwkeurigheid. Hou er
tevens rekening mee dat wanneer de gemeente wel voldoende nauwkeurig onderzoek heeft laten
uitvoeren, maar u zich desondanks niet kunt vinden in de uitkomst, u er een contra-expertise
tegenover moet zetten.
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Stap 9. Start een beroepsprocedure
Als de gemeente geen of onvoldoende actie onderneemt, kan de gehinderde er voor kiezen om de
casus naar de (bestuurs)rechter te brengen. Dit zal de contacten tussen de gehinderde en de stoker
verslechteren. Ook kan de juridische afwikkeling een jarenlange en kostbare weg worden, waarbij de
uitkomst allerminst zeker is.
Burgers kunnen hulp krijgen bij het vinden van de juiste weg in het juridische labyrint bij bijvoorbeeld
een rechtswinkel of het Juridisch Loket. Een overzicht van mogelijkheden die het Nederlandse recht
biedt om via de juridische weg overlast en gezondheidsschade als gevolg van stookgedrag aan te
pakken staat beschreven in het recente rapport dat advocatenkantoor Habitat voor het Meldpunt
Gezondheid en Milieu heeft uitgebracht (Habitat, 2010).
Een gehinderde burger kan in een bestuursrechterlijk geschil met de gemeente over overlast van
houtkachels in beroep gaan bij de rechtbank. De rechtbank zal hierbij de belangen van de gehinderde
wegen tegen de belangen van de gemeente. Het is volgens recente jurisprudentie aan de aanklager
(de gehinderde burger) om voldoende en geschikte bewijslast voor te leggen. Na een uitspraak van
deze rechtbank kunnen zowel burger als gemeente in bezwaar gaan bij de rechtbank en in hoger
beroep gaan bij de Raad van State. De Raad van State is de hoogste bestuursrechter in Nederland.
Dat betekent dat zij het hoogste rechterlijke college is dat een (bindende) uitspraak doet over een
geschil tussen burger en de overheid. Er zijn al verschillende uitspraken (jurisprudentie) gedaan door
de rechtbanken en de Raad van State over overlast door houtkachels.
Mocht dit allemaal niet het gewenste resultaat opleveren dan kunt u nog de privaatrechtelijke
procedure gaan volgen. Bijvoorbeeld op grond van een onrechtmatige daad.
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Voorbeeldbrief aan de gemeente
Afzender
Aan: het gemeentebestuur van (B & W) van
adres
Betreft: handhavingsverzoek wegens overlast door open haarden en/of houtkachels
Datum:

Geacht gemeentebestuur.
Reeds enige tijd heb ik/hebben wij veel overlast van het stoken van de houtkachel/open haard op ....
(adres). .... De overlast bestaat uit ……… en de gevolgen daarvan zijn …… (korte omschrijving geven)
Wij hebben meerdere malen (data noemen)met de bewoners van dat pand overlegd, maar dat heeft
onvoldoende verbetering opgeleverd. Ik ondervind/Wij ondervinden nog steeds overlast. Op grond
van Artikel 7.22 van het Bouwbesluit 2012 bent u als gemeente verplicht de overlast veroorzaakt
door houtkachels of open haarden te doen beëindigen.
Bij deze doe ik dan ook een handhavingsverzoek en vraag ik u op te treden tegen de overlast die ik
ondervind/wij ondervinden van het gebruik van de houtkachel/open haard op .... (adres).
(Optie: Wij gaan ervan uit dat u handelt conform de Handhavingswijzer van de Nationale
Ombudsman.)
Ik ga/Wij gaan ervan uit dat wij spoedig van u een reactie zullen krijgen.
hoogachtend.

Bijlage
(geef in een bijlage een uitvoerig verslag van de overlast zoals beschreven in het ‘Stappenplan voor de
gehinderde(n)’ inclusief foto’s, video’s en/of schetsen van de situatie)
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