
Aanvraagformulier ontheffing stookverbod 
 

 
 

Aanvraag ex artikel 10.63, tweede lid Wet milieubeheer voor een ontheffing van het 
stookverbod als bedoeld in artikel 10.2, eerste lid Wet milieubeheer 
 
Aanvraag voor een ontheffing van het verbod om vuur te stoken als bedoeld in artikel 
5.5.1 lid 1 Algemene Plaatselijke Verordening. 
 
Gelet op de behandelingstermijn van de aanvraag ter verkrijging van een ontheffing, 
dient de aanvraag zes weken voor het stookseizoen of de datum van de verbranding 
worden ingediend. 
 
 
1. Gegevens aanvrager 

 
Naam en voorletters:   ______________________________________________ 
 
Straat en huisnummer: ______________________________________________ 
 
Postcode en woonplaats: ______________________________________________ 
 
Telefoonnummer:  ______________________________________________ 
 
E-mail adres:   ______________________________________________ 
 

 
2. Algemene gegevens over het vuur 

 
 Het betreft het verbranden van afval buiten een inrichting dat bestaat uit afval 

dat ontstaan is in het kader van landschapsonderhoud/natuurbeheer, zoals 
houtwallen of houtsingels (vragen 3 en 4 invullen) 

 
 Het branden van een paasvuur op 2e  paasdag (vragen 3, 4 en 5 invullen)   
 Het branden van een nieuwjaarsvuur in de wijk Ezinge op 1 januari (vragen 3, 

4 en 5 invullen)   
 
 Het betreft het verbranden buiten een inrichting van door ziekte aangetast hout 

(vragen 3 en 4 invullen) 
(Verklaring van Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen vereist) 

 
 Anderszins, te weten: ______________________________________________ 
 Datum van verbranding: ________________________________________ 
 (vragen 3 en 4 invullen) 



 
3. Lokatie 

 
A. Adres/omschrijving van de stookplaats: _______________________________ 

_______________________________________________________________ 
 

Kadastrale aanduiding: -------------------------------- 
 

 
B. Situering van de stookplaats ten opzichte van: 

 
 Woningen en andere bouwwerken (ook tijdelijke) 

De afstand bedraagt: _______ meter 
 

 Bos, hei, veen, rieten kap of opslag brandgevaarlijke stoffen 
De afstand bedraagt: ______ meter 

 
 Openbare weg en/of hoogspanningsmasten of lijnen 

De afstand bedraagt: ______ meter 
 

 Opgaande begroeiing, houtwallen en andere houtopstanden 
De afstand bedraagt: ______ meter 

 
C. Het te verbranden materiaal betreft: __________________________________ 

 
N.B. Het is alleen toegestaan om schoon onbehandeld hout, snoei- en sprokkelhout te 
verbranden 
 
D. Het volume van de brandstapel bedraagt (Voor paasvuur en nieuwjaarsvuur zie 

vraag 5): 
 Ca. 2 m3 
 Ca. 5 m3 
 Ca. 10 m3 
 Ca. 15 m3 
 Ca. 20 m3 

 
4. Eigendomsverhoudingen (INDIEN VAN TOEPASSING) 

 
 Het perceel waarop gestookt wordt is eigendom van de aanvrager  
 Het perceel waarop gestookt wordt is geen eigendom van de aanvrager, 

maar de eigenaar is akkoord met het vuur op zijn terrein 
 (indien deze situatie van toepassing is, wordt de eigenaar verzocht de aanvraag tevens te ondertekenen) 

 
 Gegevens eigenaar (indien het perceel geen eigendom is van de aanvrager) 
 
 Naam en voorletters:    ________________________________________ 
 
 Straat en huisnummer:  ________________________________________ 
 
 Postcode en woonplaats:  ________________________________________ 
 



 Telefoon:    ________________________________________ 
 
 E-mail:    ________________________________________ 
 

5. Paasvuur/nieuwjaarsvuur 
 

A. Er worden ca. ___________ bezoekers verwacht 
 

B. Het paasvuur/nieuwjaarsvuur is voor publiek toegankelijk 
 

 Ja 
 Nee 

  
C. Het volume van de brandstapel bedraagt: 
 

 Ca. 50 m3 
 Ca. 100 m3 
 Ca. 200 m3 
 Ca. 300 m3 
 Ca. 400 m3 
 Ca. 500 m3 
 Anders, te weten _______ m3 

 
D. De volgende verkeersmaatregelen worden in verband met het branden van het 

paasvuur/nieuwjaarsvuur genomen: 
 

 parkeergelegenheid voor bezoekers 
 regelen van verkeer op de openbare weg 
 overig, namelijk  
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 

 
Voeg ter verduidelijking een situatietekening toe met daarop de aangegeven 
verkeersmaatregelen en/of geef aan voor welke straten welke verkeersmaatregelen 
genomen worden. 

 
E. Is een dekkende WA verzekering afgesloten? 
 

 Ja 
 Nee 



Overige opmerkingen 
 
 _____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Bijlagen 

 
  Situatieschets stookplaats ten opzichte van de omgeving  
  Verklaring Plantenziektenkundige dienst 

 
Ondertekening  

 
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren dit formulier volledig en naar waarheid te 
hebben ingevuld. 

 
 Datum:      handtekening aanvrager: 

 
 
_____________________________   ____________________________ 
 
 
Datum: handtekening eigenaar perceel 

stookplaats 
 
_____________________________ ____________________________ 

 (INDIEN VAN TOEPASSING) 


