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Houtrookoverlast

Concrete vragen

1.
Voor het stoken van hout of groenafval in de open lucht moet
een ontheffing worden aangevraagd. Hoeveel ontheffingen zijn er
aangevraagd in 2015?
2.
Moet er ook een ontheffing worden aangevraagd voor het
gebruik van de open haard?
3.
Concentreren de aanvragen zich in bepaalde gebieden?
4.
Per jaar zijn er twee stookperioden: februari/maart en
oktober/november. Binnen deze periodes mag er door de aanvrager
op 1 dag tussen 9.00 en 18.00 uur gestookt worden. Worden
ontheffingsaanvragen altijd gehonoreerd? Of wordt er bijvoorbeeld
met een rooster gewerkt om aan te geven op welke dagen of weken
er gestookt mag worden binnen een bepaald gebied om overlast te
voorkomen?
5.
Hoeveel klachten m.b.t. rookoverlast (stoken of open
haarden) zijn er gemeld in 2015?
6.
In welke gebieden/dorpen concentreren die klachten zich?
7.
Kan de gemeente iets doen i.v.m. klachten m.b.t. het gebruik
van open haarden?
8.
Zijn er ook klachten buiten de stookperioden, na 18.00 uur of
in het weekend gemeld?
9.
Hoe vaak is het in 2015 voorgekomen dat de gemeente
handhavend op heeft moeten treden i.v.m. stoken? Bijvoorbeeld
doordat er geen ontheffing was aangevraagd of omdat er gestookt
werd in het weekend.
10.
Geeft de gemeente voorlichting m.b.t. stoken? Bijvoorbeeld
om alleen droog en onbewerkt hout te gebruiken of niet te stoken bij
bepaalde weersomstandigheden.

Ambtelijk advies

Datum:
Advies:
De vragen als volgt beantwoorden

01) in 2015 zijn er in totaal 28 aanvragen ingediend en 26
ontheffingen verleend ( stookontheffingen incl. Sint
Maartensvuren en kampvuren ). Er werden 2 aanvragen
geweigerd vanwege deze ontheffingen buiten de aangewezen
periode waren ingediend.

02) voor het gebruik van een houtkachel is geen vergunning voor
benodigd, ( recent staat wel het gebruik/inzet van een houtkachel
landelijk ter discussie ),
03) meestal in buitengebied, buiten de bebouwde kom, er zijn
afstanden als voorwaarden opgenomen, ( afstanden van
bouwwerken, openbare wegen, spoorlijnen, brandgevoelige
objecten- o.a. tankstations en bos- of houtopstanden ),
04) de aanvraag wordt getoetst aan de voorwaarden welke zijn
opgenomen in de beleidsnota “ stoken vuur in de open lucht “,
vastgesteld op 20 september 2011. Indien men hier deels of
helemaal niet aan kan voldoen wordt contact gezocht/opgenomen
met de aanvrager,
Verder kunnen op de stookdatum bepaalde negatieve
weersomstandigheden spelen, met name regen, sneeuw, wind
meer voorkomend in deze beide aangewezen periodes, bepalend
zijn voor wel/geen doorgang. Het komt wel eens voor dat men
dan deze datum wil/moet gaan verplaatsen, vanwege regen of
windkracht. De stookdatum wordt dan in goed overleg met de
aanvrager gewijzigd naar een datum/tijdstip binnen de
aangewezen periode.
Nee, er is geen rooster. Gezien het geringe aantal
aanvragen, de omvang van de gemeente en bij het correct
naleven van de voorwaarden zou dit geen enkel probleem
kunnen/mogen opleveren,
05) in 2015 zijn er in totaal 6 meldingen van rookoverlast van een
variërende categorie gemeld/ontvangen, zie toegevoegde bijlage
SnipImage,
06) er is niet per definitie een bepaalde dorpskern, omgeving/wijk
aan te koppelen / aan te wijzen van overlast van een houtkachel.
Het gebruik/de inzet van een houtkachel is vaak
weersafhankelijk, als wij meldingen ontvangen komen deze vaker
voor in de koudere maanden (- januari, februari, oktober,
november en december ) dan in de zomermaanden.
Tijdens het warmere seizoen komt het voor dat wij
meldingen/klachten van/over barbecues of vuurkorven
ontvangen,
07) ja, n.a.v. een ontvangen melding/klacht en een verwijzing
naar een mogelijke veroorzaker, of op een eigen waarneming
wordt op adres gecontroleerd of dat de houtkachel voldoet aan het
bouwbesluit, tevens of onderhoud aan de kachel en schoorsteen
plaats vind door een erkend bedrijf - wordt de brandstof en de
opslag gecontroleerd, controles vinden in de meeste gevallen
onaangekondigd plaats,
08) ja, zowel meldingen/klachten evenals eigen waarnemingen
binnen als buiten de aangewezen perioden tijdens alle diensten zo
ook buiten gemeentelijke kantoortijden ( door het gehele jaar
door heel het gebied Leudal ). Hoofdzakelijk betreffen dit
afvalverbrandingen in de open lucht,
09) in het verleden hebben wij, Boa’s domein I en II, diverse

malen bij het ontvangen van meldingen/klachten en/of op eigen
waarnemingen / het constateren van / bij illegale verbrandingen
opgetreden, bij zowel particulier als bedrijfsmatig.
10) ja, publicaties streekbode- 1Leudal en tevens tijdens
huisbezoeken-controles n.a.v. een melding/klacht –
wordt/worden voorlichting, advies en tips gegeven voorlichting,
adviezen en tips gegeven.
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