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Beantwoording Artikel 40 vragen 'overlast door
houtrook'
Steenbergen, 22 maart 2016
Geachte raadsleden,
Op basis van artikel 40 heeft U de volgende vragen gesteld:

1.

Bent u bekend met de waarschuwing van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)
voor schadelijke rook uit onder meer houtkachels? Zo nee, wat is hiervan de reden?
Het college is bekend met de waarschuwing van de GGD. Bureau Gezondheid, Milieu
en Veiligheid van de GGD West-Brabant erkent dat houtrook erg veel overlast en
gezondheidsklachten kan opleveren op lokaal niveau en blijft dit onderwerp landelijk
agenderen onder andere om tot betere handhavingsmogelijkheden te komen. Het
standpunt van de GGD West-Brabant is te vinden op de website
http://www.qqdwestbrabant.nl/Themas/Milieu-en-veiliqheid/Luchtvervuilinq/Houtrook.

Op welke wijze wordt het advies verspreid dat mensen de kachel niet als
hoofdverwarming moeten gebruiken en niet moeten stoken bij windstil weer? Zo niet,
wat is hiervan de reden? Bent u voornemens dit alsnog te doen?
Stooktips staan op de hierboven genoemde website van de GGD West-Brabant en
in de folder "informatie over houtrook en gezondheid en stooktips" van Bureau
Gezondheid, Milieu en Veiligheid van de GGD'en in Brabant en Zeeland. Naar
deze informatiebronnen wordt verwezen als burgers vragen hebben.

Bent u bekend met het rapport 'Rookoverlast Houtkachels, Haarden en Vuurkorven:
burenruzie of milieuprobleem' van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG)? Zo nee, hoe
komt het dat u hier niet van op de hoogte bent?
Het college is bekend met deze publicatie uit 2006. Tevens is deze bekend bij het
Bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid van de GGD West-Brabant.
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Bent u voornemens voor het uitbreiden van de bouwregelgeving met de zogeheten
verdunningsfactor? De verdunningsfactor geldt voor afstand tussen schoorsteenmond
en ventilatieopeningen van het eigen pand, maar ook de naburige panden. Zo nee, wat
is hiervan de reden?
Het huidige Bouwbesluit 2012 voorziet reeds in het toepassen van de zogeheten
verdunningsfactor met betrekking tot het afvoeren van rookgas. Dit is geregeld in
'Afdeling 3.8 Toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rookgas'. Het Bouwbesluit
is rechtstreeks werkend en als zodanig van toepassing voor iedereen.

Gaat u regels opstellen voor stoken niet of minder toestaan bij ongunstige
weeromstandigheden, zoals mist of windstil weer? Zo nee, wat is hiervan de reden? Zo
ja, hoe gaat u dit controleren?
Het college is niet voornemens nadere regels met betrekking tot stoken op te
stellen aangezien het met name een problematiek in de private sfeer betreft. Ook
is er geen juridische grondslag om nadere regels te kunnen stellen (zie antwoord
vraag 8) en kan er dus niet gehandhaafd worden.

Bent u met het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek IARC eens dat
inademen van een hoge concentratie houtrook twaalf maal schadelijker is dan
tabaksrook?
Houtrook blijft veertig keer langer in je lichaam en het veroorzaakt longkanker. Volgens
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verergert het astma en
worden de longfunctie en hart- en bloedvaten er slechter van.
Hoe is het in Steenbergen gesteld met de longziekten? Wilt u deze cijfers delen met de
gemeenteraad?
Houtrook bevat net als tabaksrook rook en diverse verbrandingsproducten die het
binnenmilieu kunnen vervuilen en van nadelige invloed zijn op de gezondheid. In
welke mate deze schadelijker is, kan niet door Bureau Gezondheid, Milieu en
Veiligheid van de GGD West-Brabant beoordeeld worden.
Het college heeft niet het volledige beeld van het aantal inwoners met longziekten
aangezien er op dit gebied ook geen meldplicht is. Echter geven de
gezondheidsmonitors van de GGD een indicatie, deze zijn te vinden op
www.gezondheidsatlas.nl. Uit de jeugdmonitors blijkt dat onder de 0-11 jarigen
S.4% van de kinderen in Steenbergen astma of bronchitis heeft en 9 Zo van de
jongeren (12 t/m 18 jaar). Uit de volwassenenmonitor blijkt dat 4 Zo van de 19 t/m
64-jarigen in Steenbergen onder behandeling/ controle is van een arts voor astma,
chronische bronchitis, longemfyseem of CARA/COPD. Tevens heeft 2 Zo van de
volwassenen aangegeven erg gehinderd te worden door geur van een open
haard, allesbrander enz. Onder de ouderen (65 jaar en ouder) staat 12 Zo onder
behandeling als gevolg van de eerder genoemde aandoeningen blijkt uit de
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ouderenmonitor. Deze percentages zijn allemaal in lijn met die van de regio WestBrabant.
7. Gaat het college, in navolging van de gemeente Eindhoven, afspraken maken om de
stad slimmer en gezonder te maken?
In de gemeente Eindhoven gebeurt dit in samenwerking met het Directoraat Generaal
Milieubeheer en Internationaal en Rijkswaterstaat. Een voorbeeld van een afspraak is
het toetsen van een nieuwe milieugezondheidsrisicoindicator.
Op dit moment is het college niet voornemens om afspraken te maken om de
gemeente slimmer en gezonder te maken. Echter wordt geurhinder en
aandoeningen aan de luchtwegen wel meegenomen in de monitors die de GGD
uitvoert.

8. Gaat het college gebruik maken van een aantal bevoegdheden binnen de bestaande
wet- en regelgeving om via een APV ertoe te besluiten het stoken van hout te
reguleren? Zo nee, waarom niet?
Het college heeft op dit moment geen mogelijkheden om het stoken van hout
binnenshuis te reguleren. De Apv ziet toe op de openbare orde en veiligheid.
Artikel 5:34 Verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins
vuur te stoken heeft betrekking op het stoken in de buitenruimte.
Het Bouwbesluit is de juridische grondslag waarin geregeld wordt hoe vanuit een
inrichting overlast voorkomen moet worden (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 erg of terrein
voorwerpen of stoffen te plaatsen, te werpen ofte hebben, handelingen te
verrichtingen of na te laten of werktuigen te gebruiken, waardoor:
a. op voor de omgeving hinderlijke of schadelijke wijze rook, roet of walrm of stof
wordt verspreid;
b. overlast wordt of kan worden veroorzaakt voor de gebruikers van het bouwwerk,
het open erf of terrein;
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, of
d. instortings-, omval- of ander gevaar wordt veroorzaakt.
Artikel 7.22 van het Bouwbesluit is een restbepaling die niet de mogelijkheid geeft
om nadere regels op te stellen door het college. Er is dus geen grond op basis
waarvan gehandhaafd kan worden. Vanuit de gemeente (handhaving) wordt waar
mogelijk bemiddeld tussen buren die hinder van elkaar ondervinden. Indien dit niet
toereikend is, blijft voor burgers de weg naar de civiele rechter over.

Echter blijft dit lastig omdat men moet kunnen bewijzen dat de hinder die men
ondervindt onrechtmatig is.
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