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Geachte raadsleden,
De aandacht voor kwalitatieve houtstook in Nederland neemt toe, niet in de laatste plaats vanwege de
aandacht voor dit onderwerp in het Schone Lucht Akkoord (SLA).
Waar gemeenteraden veelvuldig bestookt worden met informatie vanuit belangenpartijen (veelal
antigroeperingen), heeft de Nederlandse Haarden- en Kachelbranche (NHK) gekozen voor zorgvuldig
gewogen en onderbouwde informatievoorziening die leidt tot een praktische aanpak. Draagvlak en
positieve ondersteuning vanuit de stoker zelf zijn daarbij onmisbaar.
Houtstook
U begrijpt het natuurlijk al, houtstook is een breed en vaak in negatieve zin gebruikt containerbegrip.
Waar het SLA zich vooral richt op binnenstook, ligt het aanwijsbare probleem in de meeste gemeenten
vooral bij buitenstook. Want het zijn juist de open vuren, tuinkachels en bbq’s die aantoonbaar tot
overlast leiden, niet in de laatste plaats omdat in die gevallen geen installatie is voorzien, welke voldoet
aan het Bouwbesluit en dus geen rekening houdt met woningventilatie, uitmondingsgebieden enz.
Kent u de antwoorden?
Hoeveel houtgestookte installaties bestaan eigenlijk in uw gemeente? En weet u of al deze installaties
voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit? Weet u hoeveel klachten er zijn in uw gemeente over
houtrook? En welk deel van deze klachten betreft dan buiten- of binnenstook?
Kortom, het is voor goed beleid noodzakelijk om te beginnen de feiten binnen uw gemeente op een rijtje
te zetten en daarbij onderscheid te maken tussen vuurkorven, buitenkachels en bbq’s en kachels die
conform het Bouwbesluit zijn aangelegd voor gebruik binnenshuis. Die laatste categorie laat zich
vervolgens weer onderscheiden in oude en nieuwe installaties.
Voorlichting vanuit NHK
In bijgaand “ondersteunend beleidsdocument” leggen we de vraagstukken achter dit onderwerp verder
uit. We begrijpen echter als geen ander dat dit geen eenvoudig leesbaar materiaal is, waar zonder een
nadere toelichting eenvoudig het juiste beleid aan kan worden gekoppeld.
Omdat de NHK actief partner is in pilotgemeenten Utrecht en Helmond, daarnaast intussen met meer
dan 40 gemeenten in Nederland in contact is om ondersteuning te bieden op dit onderwerp, bieden wij
ook uw gemeenteraad aan om dit onderwerp nader online toe te lichten. We onderzoeken graag samen
met u op welke wijze dat voor uw gemeente passend kan worden ingericht.
Meer weten of een (online) afspraak maken?
Neem contact op met de Nederlandse Haarden- en Kachelbranche (NHK) via
secretariaat@haardenbranche.nl
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