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 Voorbeelden van houtrook overlast 

 Waar loopt de GGD tegenaan 

 Meerwaarde GGD 

 



GGD Amsterdam 

 Afdeling Milieu en Gezondheid (Medische Milieukunde) 

 

 Onderzoek, adviezen aan gemeenten, vragen en klachten 

van burgers, huisbezoeken/metingen, voorlichting 

 

 Onderwerpen:  
– Lucht   (verkeer, Schiphol, houtrook, etc)    - Groen 

– Geluid     - Geurhinder 

– Elektromagnetische velden   - Hitte 

– Toxische stoffen  (kwik, asbest, bodemverontreinigingen) 

– Binnenmilieu (ventilatie, koolmonoxide, schimmel) 
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Houtrook is voor niemand gezond 

 GGD is extra alert wanneer gevoelige mensen blootgesteld 

worden (kinderen of zwangeren, ouderen of zieken) 

 

 Hinder zelf is ook schadelijk voor gezondheid 

 

 Luchtwegklachten, slijmvliesklachten, beperking dagelijks 

leven, stress, slapeloosheid, burenruzies, verhuizingen 
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Welke vragen krijgt de GGD? 

Mensen die…  

 Frustratie kwijt willen, registratie klacht, aandacht voor probleem vragen 

 Er niet uit komen met buren/gemeente 

 Informatie willen over stoken 

 Vragen over apparaat dat lucht zuivert 

 Subsidie vragen voor filters in rookkanaal 

 Vragen om metingen 

 Overlast zowel van particulieren (buren) als van bedrijven 

 

 Gemeenten die willen overleggen 
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Voorbeeld: overlast van horeca 

 Melder: o.a. longaandoening en hartfalen, slechte conditie, huisgebonden. 

Buren: horeca met pizzaoven, lage schoorsteen naast tuin                  

Meneer moet ramen halve middag en avond dichthouden. 

 Gemeente in dubio:  

– Klager kan geen kant op, is doodziek  

– Ondernemer gaat failliet zonder pizzaoven.  

    Heeft geen geld voor andere schoorsteen. 

 Wil brief GGD over ernst gezondheidsklachten. GGD overleg huisarts.  

    Conclusie: patiënt verdraagt dit echt niet lang meer. 

 Gemeente sommeert per direct schoorsteen veranderen. Oven stilgelegd. 

GGD inbreng was nuttig en succesvol voor melder overlast 
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Voorbeeld: burenoverlast 

 Melder heeft balansventilatie, rook wordt aangezogen  

 Buurman stookt, schoorsteen verlengd, toch overlast. Wil probleem niet 

meer bespreken, contact verder goed. Situatie voldoet aan wettelijke eisen 

 Geurhinder extreem, kleinzoon van 1 kan niet komen logeren 

------ 

 Nieuwe buren die stoken, schoorsteen komt niet boven  

    dak uit. Beiden astmapatiënt. Buren agressief 

 Gemeente zegt niks te kunnen doen. 

 Meneer overweegt woning te verkopen 

 

GGD voorlichting en hulp weinig effectief, voor zover bekend 
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Burenoverlast (2) 

 Rij koophuizen overlast van 1 stokende buur, kachel als hoofdverwarming. 

Heeft al hogere pijp en ander hout. Wil verder geen bemiddeling en weert 

mensen van erf. Provoceert. 

 Mw durft niet te ventileren. Sommige buren luchtwegklachten. Logboek. 

 

 GGD: informatie, folders, stappenplan. 

 Omgevingsdienst: strenge brief, helpt niet. 

 Bewoners gezamenlijk actie: brief, wijkagent. Hopen dat juridische stappen 

niet nodig zijn. 

 

Uitkomst nog onbekend: langdurig proces 

 

19 november 2013 



Burenoverlast (3) 

 Onderbuurman melder stookt behandeld hout, snoeihout, afval 

   Rook trekt door vloer of via rookkanaal naar boven 

   Branderige ogen, keelpijn, misselijk, duizelig (CO?) 

 

 Meneer heeft vaak geprobeerd te praten met buurman 

 

 GGD geeft advies, nogmaals gesprek met buurman,                         

buurman overtuigd van probleem en stopt met afval stoken 

 

GGD inbreng heeft geholpen 
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     Overige voorbeelden 

 Woonboten: schoorsteen eindigt laag, op straatniveau. Geen gasaansluiting. 

Rook blijft lang hangen 

 Barbecue: park blauw van de rook in de zomer 

 Terrashaarden, vuurkorven 

 Buurten met veel oudere, vrijstaande huizen,                                                 

bijna allen open haard. Rook van alle kanten/alle windrichtingen. 

 Oude woningen (oude binnensteden) met veel kieren: ramen sluiten helpt niet. 

 

 Maar ook: Gehinderde valt telkens stoker lastig.  Aanbellen, briefjes, etc. 

    Uiteindelijk probeert GGD klager en stoker te laten praten: mediation 
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Waar loopt de GGD tegenaan 

 De GGD kan enkel advies geven, niet handhaven 

 

 Soms moeilijk te beoordelen: ligt het aan stoker of klager, 

psychische problemen kunnen een rol spelen. De een 

ervaart eerder overlast dan de ander. 

 

 Erg afhankelijk van gemeente, in hoeverre krijgt het 

probleem aandacht 
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Wat is de meerwaarde van de GGD 

 Onafhankelijke rol, wordt zowel door overheden als burgers 

serieus genomen 

 

 Kan goed onderbouwd gezondheidskundig advies geven 

 

 Goede partner voor (huis)arts om mee te overleggen 

 

 Met veel partijen contact 
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Vragen… 

Henke Groenwold 

GGD Amsterdam, afdeling Milieu en Gezondheid 

020-5555 405 

hgroenwold@ggd.amsterdam.nl 

23 mei 2014 


