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Voorwoord 

U krijgt als medewerker van de GGD vragen van burgers en gemeenten over geurhinder en 
gezondheidsklachten door houtverbranding. In dit stappenplan wordt aangegeven wat u kunt 
doen om dergelijke vragen over geurhinder en gezondheidseffecten te beantwoorden. 
Lucht met rook is ongezond als de hoeveelheid schadelijke stoffen prikkelend is voor ogen, neus 
en keel en effecten heeft op de luchtwegen. Het is echter aannemelijk dat chronische 
blootstelling aan rook ook schadelijk is wanneer deze effecten niet optreden, aangezien rook 
kankerverwekkende stoffen bevat. De kans op effecten neemt toe als mensen vaker worden 
blootgesteld. Dit geldt zowel voor de stokers zelf als voor omwonenden. Mensen met 
luchtwegaandoeningen, die vaker worden blootgesteld, kunnen een toename krijgen van 
klachten van de luchtwegen, zoals droge hoest, slijm opgeven, benauwd gevoel of piepende 
ademhaling. Maar ook geïrriteerde ogen, neus en keel of hoofdpijn kunnen optreden. Mensen 
met astma of andere longaandoeningen kunnen van weinig rook al last hebben. De kans op 
dergelijke klachten hangt nauwelijks af van wat er wordt gestookt. Ook schoon hout produceert 
rook die klachten kan veroorzaken. Schone rook bestaat niet. Het stoken van iets anders dan 
schoon hout betekent extra gevaarlijke stoffen in de rook. 
 
Stap 1. Registreer en omschrijf de klacht  

Vraag naar de aard van de klacht en maak hierbij onderscheid tussen klachten of ongerustheid 
over de gezondheid, hinder (geur, rook) en aanpassen van gedrag en registreer dit. Vraag of de 
klagers luchtwegaandoeningen of hart- en vaatziekten hebben. 
Vraag bij gezondheidsklachten of de huisarts al is ingeschakeld. Zo ja, vraag dan toestemming om 
contact op te nemen met de huisarts (en eventueel specialist) voor overleg. Dit is zeker van 
belang bij mensen met ernstige gezondheidsklachten. Bepaal in overleg met de (huis)arts hoe 
ernstig de situatie is voor de klager. Eventueel kan de arts een verklaring afgeven dat de melder 
gezondheidsklachten heeft die verergeren door de houtrook. Zo neen, verwijs dan eventueel door 
naar de huisarts. Vraag naar (toename van) medicijngebruik. 
 
Leg eventueel een huisbezoek af om de situatie beter in kaart te kunnen brengen. Check welke 
stappen de klager al heeft genomen. 
 
Gezondheidsklachten  
Bij luchtwegklachten kan het gaan om hoesten, piepende ademhaling, benauwdheid en 
verergering van astmatische klachten. Deze gezondheidseffecten zijn niet specifiek voor houtrook 
en worden ook gevonden bij blootstelling aan bijvoorbeeld luchtverontreiniging door verkeer of 
luchtweginfecties. Het is daarom van belang om na te gaan of er ook nog andere mogelijke 
oorzaken zijn voor de klachten. 
Mensen met bestaande luchtwegaandoeningen of met hart- en vaatziekten behoren tot de 
gevoeligste groepen. Ook kinderen en ouderen zijn extra gevoelig. 
Voor chronische gezondheidsklachten is volgens het RIVM onvoldoende onderzoek uitgevoerd 
om hier duidelijke conclusies aan te verbinden. Er is eenvoudig te weinig over bekend. Houtrook 
bevat echter veel stoffen waarvoor geen drempelwaarde bestaat. Blootstelling aan rook is in 
principe altijd schadelijk en dient vermeden te worden. 
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Geurhinder 
Het ervaren van geurhinder in de woonomgeving kan leiden tot gezondheidsklachten, onder 
andere doordat: 
 Omwonenden de geur kunnen associëren met een ziekte of lichamelijke klachten, ook al 

zijn de concentraties van deze stoffen onder de toxicologische drempel. 
 Het waarnemen van een onaangename geur kan zorgen voor aanpassingen van het gedrag, 

bijvoorbeeld het sluiten van ramen en ventilatieroosters. Dit wordt volgens de definitie 
van de WHO als gezondheidseffect gezien. 

 Het (veelvuldig) waarnemen van een onaangename geur kan leiden tot stress en/of 
depressieve klachten. 

 
Het sluiten van ramen heeft tevens effect op het binnenmilieu van de woning. Gebrek aan 
ventilatie kan leiden tot (vocht)problemen en schimmel binnenshuis, en het toenemen van 
stoffen die binnenshuis in de lucht terecht komen. 
 
Bij overlast spelen naast fysieke klachten ook psychische zaken een rol. Het ervaren van 
hinder verschilt heel erg van persoon tot persoon. Bij overlast kunnen zowel stoker als klager 
onaanvaardbaar gedrag vertonen. Overweeg samen te werken met de afdeling Vangnet & 
Advies van de GGD. 
 
Belangrijk is te voorkomen dat de situatie (verder) escaleert. Een goed gesprek tussen stoker 
en gehinderde is belangrijk. Het is mogelijk daar buurtbemiddeling bij in te schakelen. 
Buurtbemiddeling is in veel gemeenten aanwezig. 
 
Quick-scan.  
De Quick-scan bestaat uit een bezoek aan de klager en de stoker. Een bezoek aan de stoker is niet 
meer nodig als u na het bezoek aan de klager constateert dat de klacht onterecht is of de 
stookoverlast aanvaardbaar.  
 
Op basis van deze waarnemingen kunt u een conclusie trekken of het waarschijnlijk is dat er sprake is 
van onaanvaardbare hinder. Wanneer sprake is van onaanvaardbare hinder, is geen vaststaand 
gegeven en moet u als gemeente zelf bepalen. Dit kunt u per situatie doen, maar als stookoverlast een 
veel voorkomend probleem is, kan het nuttig zijn om dit vast te leggen in beleid. 
 
Stap 2 Geef de klager en de stoker informatie  
 
Informeer de vragensteller of klager over de gezondheidseffecten, die kunnen optreden bij het 
inademen van houtrook. Vertel de klager ook welke acties hij of zij kan nemen. Gebruik hiervoor het 
stappenplan voor de gehinderde.  
 
Stap 3 Adviseer de gemeente 
 
Neem bij klachten van burgers indien nodig, contact op met de gemeente en overleg over de al 
dan niet te nemen acties. De gemeente kan gebruik maken van het stappenplan voor gemeenten. 
 



 

Gemeente Maassluis - 8 februari 2018 - Houtstook door particulieren, hoe voorkom je overlast? 

5

Verantwoording 
Deze Toolkit is opgesteld door Carla Anzion (Anzion Advies, milieu &management) en Ewout 
Dönszelmann (ConCEPD) in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. 
 
De Toolkit is in de conceptfase van commentaar voorzien door: 
Annemiek van Overveld, RIVM  
Bibi Krot, Habitat advocaten  
Frences van de Ven, Frences van de Ven milieuadvies  
Henke Groenwold, GGD Amsterdam  
Jacobje Visser, GGD Hollands Noorden  
Klaas Krijgsheld, Ministerie van I&M  
Tessa Smittenaar, Gemeente Den Haag  
Vincent van der Heiden, Stichting Houtrookvrij 
 
Amersfoort en Rijswijk, mei 2014 
Contact via: info@concepd.nl 
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