
Van: Joram van Dam JJ.vanDam@amersfoort.nl
Onderwerp: Houtstook informatie

Datum: 17 mei 2021 om 11:40
Aan: arnhem.boer@gmail.com

Beste meneer de Boer,
 
Zoals besproken, hierbij informatie over houtstook(aanpak) als aanvulling op hetgeen
wij telefonisch besproken hebben.
 
Vanuit de Rijksoverheid (via hun kenniscentrum Infomil) wordt onder de naam ‘Je ziet
het niet, maar het is er wel…’ een zogenaamde ‘toolkit’ aangeboden over houtstook. U
kunt dit zien als een pakket met voorlichtings- en communicatiemateriaal over
houtstook, dat gemeenten naar eigen wensen in inzicht kunnen inzetten. Zie hier de
website met het voorlichtingsmateriaal. Met de toolkit biedt de Rijksoverheid
gemeenten een snelle en eenvoudige manier om voor te lichten/communiceren over
houtstook. Ze hebben feitelijk al een deel van het werk gedaan en gemeenten hoeven
dit alleen nog in te zetten.
U kunt op de website van Infomil ook meer informatie vinden over houtstook,
emissies, overlast en dergelijke. De website van het Informatiepunt Leefomgeving
(IPLO) geeft een aantal mogelijkheden voor wat gemeenten kunnen doen op het
gebied van (het reguleren van) houtstook.
 
Verder zijn er nog de Stookwijzer, deze wordt mede mogelijk gemaakt door onder
andere Gemeente Nijmegen. Wellicht kunt u ook met hen contact opnemen. Het
RIVM heeft de zogenaamde Stookalert. Op deze pagina kunt u ook doorklikken naar
een pagina over een recent gestart gezamenlijk onderzoek door RIVM, TNO, IRAS
(Universiteit Utrecht) en GGD-Amsterdam naar de gezondheidseffecten van
houtstook.
 
Ook een mogelijkheid is om het onderwerp op wijk of buurtniveau aan te kaarten.
Bijvoorbeeld via de wijkkrant, een wijkpagina op Facebook of een ander medium dat
op wijkniveau gemaakt en verspreid wordt. In Amersfoort hebben wij dat soort lokale
‘media’ en ik kan me voorstellen dat dat in Leusden ook zo is. De
(communicatieadviseurs) van de gemeente of van het betreffende medium kunnen u
wellicht helpen bij het maken/schrijven van de tekst. Ik heb hiervan een voorbeeld uit
Amersfoort (van de wijk Soesterkwartier) toegevoegd. Zoals u ziet wordt daarin ook
verwezen naar de website en campagne van de gemeente.
 
Bovenstaande gaat vooral over communicatie en het creëren van bewustwording. Een
verbod is niet mogelijk, maar de gemeente kan wel andere dingen doen die meer
concreet iets opleveren. Bijvoorbeeld een inruilregeling of slooppremie voor oude
kachels of subsidie voor het verwijderen van rook-/schoorsteenkanalen en het
plaatsen van filters/katalysatoren (met bewezen werking), het geven van
houtstookcursussen waardoor mensen ‘verantwoorder’ stoken.
 
In gemeente Utrecht doen ze ook veel als het gaat om houstook, daar over leest u
meer in hier en hier. Wellicht kunt u ook daar nog eens informeren. Ik kwam ook dit
artikel in De Gelderlander tegen, waarin van een aantal gemeenten staat wat zij doen
tegen houtstook(overlast).
 
Volledigheidshalve wil ik vermelden dat houtstook een gevoelig onderwerp is met
fervente voor- en tegenstanders. In Amersfoort merken we dat de discussie stevig
gevoerd word, er soms stevige taal gebezigd wordt en de gemoederen nog wel eens
hoog op kunnen lopen. U heeft uiteraard vanuit uw belang de beste bedoelingen,
maar dat kan nog wel eens op weerstand stuiten. Nog los van de vraag of dat
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maar dat kan nog wel eens op weerstand stuiten. Nog los van de vraag of dat
werkelijk uw intentie is, maar mensen kunnen u gaan zien als de man die hen hun
geliefde houtkachel wil afpakken. En helaas niet iedereen gaat daar op een
fatsoenlijke en sympathieke manier mee om. Denk dus ook aan uzelf (en uw partner)
en aan uw eigen privacy en veiligheid.
 
Veel succes.
 
Met vriendelijke groet,
 
Joram van Dam | Assistent Projectmanager Duurzame Stad| Gemeente Amersfoort |
T 033-4695822 | T: 14 033 | Bezoekadres: Stadhuisplein 1 | www.amersfoort.nl
Werkdagen: ma t/m vrij. ochtend
 
 

http://www.amersfoort.nl/contact.htm
http://www.amersfoort.nl/





