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Geachte heerilll}

Naaraanleidingvaneeningediendeklachtovergeurhinderhebbendeherenkvanhet
ServicebureaulGemeenten enärtsvan de gemeente Soest op 27 februari 2014 een controle
uitgevoerd in uw winkel tIF, welke is gevestigd aan de

Inleiding
De klacht gaat over geurhinder veroorzaakt door het gebruik van de houtkachel in de winkel. Tijdens de
controle stond uw medewerker, de heer-il:i5f,, ons te woord. Daarnaast heeft er een telefonisch
contact plaatsgevonden tussen u en mevrouwr.i-l-.4t;van de gemeente Soest en zijn de
resultaten van de controle aan u meegedeeld.

Middels de4q[i-e-f willen wij u de resultaten van de controle meedelen en aangeven wat wij u adviseren te
doen.

Wetgeving
Uw bedrijf valt onder het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit). In het Activiteitenbesluit zijn
artikelen opgenomen met als doel het beschermen van het milieu en het voorkomen van hinder zodat het
woon- en leefklimaat niet wordt aangetast door de wijze van exploiteren van de inrichting.

Klacht overlast houtrook
Omwonende omschriift de klacht als volgt:
"Srnds de opening van de winkel kan mijn appaftement niet meer normaal geventileerd worden omdat er
gebruikt wordt gemaakt van een houtkachel. Deze rookgassen hopen zich op in de galerij waardoor er
constant rookgas te ruiken is. Deze geur trekt langzaam door naar de slaapkamer en vervolgens naar de
woonkamer. Mijn woongenot wordt hierdoor ernstig aangetast.'t

Resultaten controle . ;

Tijdens de controle was de houtkachel in werking. Op het pleintje waren op dat moment de rookgassen
'in vlagen'waar te nemen. Tijdens het huisbezoek bij de klager op 20 februari 2014 en 27 februari2OL4
waren de rookgassen van uw houtkachel duidelijk waar te nemen in de galerij van het
appartementencomplex en in de slaapkamer van de klager. Op deze momenten werden verschillende
artikelen uit verschillende wetten overtreden. Deze artikelen luiden als volgt:

In artikel 2.1 lid 2 onder g van het Actlvtteitenbesluit staaffieen;;inric.trtifiEgeengütnfiinder.mag
veroorzaken voor omwonenden. Daarnaast staat in het Bouwbesluit,20l2 *o16.691+;"-rtikel 7.22. dat het
verboden is om handelingen te verrichten in een bouwwerk waardoor voor de omgeving hinderlijke of
schadelijke wijze rook, roet, walm of stof wordt verspreid.
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Conclusies
Wij kunnen het gebruik van houtlrachele..mnuit de Wet milieubeheer niet verbieden. Wel dient bij dit
gebruik te allen tijde te worden voldaanp4B-X8flI{l€pemde wetgeving. De praKijk wijst echter uit dat
inrichtingen niet of nauwelijks kunnen uol6qsn aande wetgeving als de verbrandingsactiviteiten
plaatsvinden in gebieden waar de huizen/ appartementen dicht op elkaar staan, zoals in de onderhavige
situatie het geval is.

De afuoerpijp van uw winkelpand bevindt zich op ongeveer 10 meter afstand van appartementen van
derden. Het treffen van zodanige maatregelen dat het Activiteitenbesluit en het Bouwbesluit 2012 wordt
nageleefd, wordt hierdoor erg moeiliJk. Bovendien heeft u voor het eventueel verhogen van het
afuoerkanaal een omoevinosverounnino nodig voor de activiteiten'bouwen'en'afiruijken van het
bestemmingsplan'. Of voor deze activiteiten een omgevingsvergunning kan worden verleend is, gelet op
het welstandsvereiste en de stedenbouwkundige toets, erg onzeker. Daarnaast is van belang dat vooraf
niet met zekerheid te zeggen is dat de eventuele maatregelen leiden tot het gewenste #ßct, Indien
achteraf blijkt dat het gewenste resultaat niet wordt behaald ken a,tsnog worden overgegaan tot
bestuursrechtelijke handhaving. snr --- ,

Wii adviseren u daarom drinoend, vanaf heden, geen oebruik meer te maken vAn de houtkächel.

- Indien u, tegen ons advies in, gebruik wilt blijven maken van de houtkachelaan Oüät'üiOdänige
maatregelen te treffen dat vogrnoemde overtreding zich in de toekomst niet meer voordoet;

- Totdat deze maatregelen getröffen zijn adviseren wij u geen Oebruj! je m1k9.n van de houtkachel'

Toezichthouders van het ServicebureEüiGämeentrin-eir de gemeente Soest zullen steeiipröbfsgewijs en
naar aanleiding van nieuwe of aanhoudende klachten controles uiWoeren in de woning(en) van de
klager(s). Indien daaruit blijkt dat u, tegen ons advies in, de houtkachel stookt en hiermee niet voldoet aan

de voornoemde artikelen van het Activiteitenbesluit milieubehggr-grq. het Bouwbesluit 2012, kunnen wij
over gaan tot het treffen van bestuursrechtelijke sanctiemaatffiElän'2oalf bijvoorbeeld het opleggen van
een nlder te bepalen dwangsom, het stellen van maEffiffrlöhoffihiiften of het opleggen van een algeheel
stookverbod. Wij gaan er echter vanuit dat u het niet zo ver laat komen.

Heeft u nog vragen of opmerkingen over de brief, dan kunt u contact opnemen met mevrouwflS
5, berei kbaar via telefoonnummer {ltrIFt.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Soest,
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