De noodzaak van het incidenteel kunnen aanpakken van rookoverlast
Sinds wij naar Bussum verhuisd zijn hebben we te maken met rookoverlast in onze straat en in en rond
ons huis. Af en toe de geur van houtrook vinden we niet erg, maar toen we doorkregen dat de lucht elke
dag in de straat hangt en - afhankelijk van de wind - ook ons huis binnendringt, zijn we ons zorgen gaan
maken, vooral vanwege een buurman die dagelijks stookt.
Deze buurman krijgt wekelijks afvalhout aangeleverd door een aannemer. Dat hout zaagt hij in stukken
en verdwijnt in de kachel. Wij en andere buren hebben meermaals de buurman aangesproken en onze
zorgen geuit over het stoken van dit hout, maar krijgen vanuit de buurman geen begrip. Ondertussen
gaan de houtleveringen en het stoken door. De overlast heeft veel invloed op ons dagelijks leven. We
kunnen het huis niet ventileren en niet met open raam slapen. Ondanks dichte ramen en deuren komt de
rook het huis binnen door kieren. Het komt voor dat we naar binnen moeten omdat we in de tuin te vieze
lucht inademen. Het komt voor dat we de kinderen binnen roepen als ze in de tuin spelen en er verderop
een kachel aan gaat. Er wonen mensen met astma in de straat die direct gezondheidsklachten krijgen
door de rook.
Sinds november hebben wij een fijnstofmeter geïnstalleerd die elke minuut de luchtkwaliteit meet. Wij
waren benieuwd of we überhaupt het verschil kunnen zien tussen de uitstoot van de A1 en die van de
houtkachels in de buurt. Want dat is het argument dat we vaak horen als we onze zorgen uiten: de
snelweg stoot veel meer fijnstof uit. Helaas is dat niet waar. De metingen wakkeren de zorgen aan: waar
de WHO een dagnorm hanteert van 25 µg/m3 voor PM2.5, halen wij met gemak pieken van 100 tot 300
µg/m3. In onderstaande grafiek staan de resultaten van week 50 t/m 1.
De metingen zijn live te volgen via https://www.scapeler.com/index.php/actuele-sensordata-provincienoord-holland/.

We zijn ervan overtuigd dat ons geval niet uniek is en dat er meer burgers zijn die te maken hebben met
ernstige overlast. Anders dan bij geluidsoverlast merken wij dat er bij rookoverlast weinig handvatten zijn
om in te grijpen. Tot nu toe voelen we ons machteloos in onze contacten met boa’s, wijkagent en de
gemeente. Wij zijn bezorgd over onze gezondheid en die van anderen die dagelijks aan grote
hoeveelheden fijnstof door houtrook worden blootgesteld en hopen dan ook van harte dat door het
aanpassen van de APV hierin verbetering zal komen.
Hoogachtend,
Een inwoner van Bussum

