AANVRAAGFORMULIER ONTHEFFING STOOKVERBOD
EX ARTIKEL 10.63, LID 2, WET MILIEUBEHEER VOOR EEN ONTHEFFING VAN HET
STOOKVERBOD ALS BEDOELD IN ARTIKEL 10.2, LID 1, WET MILIEUBEHEER
Voor het indienen van een aanvraag voor:
- doorlopende ontheffing met geldigheidsduur van 2 stookseizoenen
- paasvuur/kampvuur/vreugdevuur

1

Gegevens aanvrager

Naam en voorletters: …………………………………………………………………………………………………………….
Straat en huisnummer: ………………………………………………………………………………………………………….
Postcode: …………………………………… Woonplaats: ………………………………………………………………….
Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………………………………………………
Email-adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………

2

Algemene gegevens over het vuur (aankruisen wat van toepassing is)
het betreft het verbranden van afval buiten een inrichting dat gevoed wordt met
snoei- en tuinafval dat ontstaan is bij particulier tuinonderhoud;
het betreft het verbranden van afval buiten een inrichting dat gevoed wordt door
afval dat ontstaan is in het kader van landschapsonderhoud/natuurbeheer;
het betreft het verbranden van afval buiten een inrichting in het kader van een
vreugdevuur met traditionele achtergrond (bijv. een paasvuur of kampvuur);
het betreft het verbranden van afval buiten een inrichting dat gevoed wordt met
door ziekte aangetast hout;
anders, namelijk …………………………………………………………………………………………………………

3

Te verbranden afval

A

Adres van de stookplaats: ………………………………………………………………………………

B

Kadastrale aanduiding : ………………………………………………………………………………...

C

Situering van de stookplaats ten opzichte van:


Woningen en andere (ook tijdelijke) bouwwerken
De afstand bedraagt: ………… meter; (minimale afstand 30 meter)



Bos, hei, veen, rieten kap of opslag brandgevaarlijke stoffen
De afstand bedraagt: ………… meter; (minimale afstand 100 meter)
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Openbare weg / hoogspanningsmasten of –lijnen
De afstand bedraagt: ………… meter; (minimale afstand 30 meter)



Opgaande begroeiing, houtwallen en andere houtopstanden
De afstand bedraagt: ………… meter; (minimale afstand 30 meter)



Oppervlaktewater / sloot
De afstand bedraagt: …………. meter. (minimale afstand 10 meter)

(ter verduidelijking dient op een aparte bijlage op schaal de situering van de stookplaats
aangegeven te worden ten opzichte van de omgeving).

D

Het te verbranden materiaal bestaat uit:
takken, snoeihout;
door ziekte aangetast hout;
onbehandeld hout (alleen van toepassing voor een paas- en vreugdevuur).

E

Het gemiddelde volume van het te verbranden afval bedraagt:
ca. 5 m3

ca. 20 m3

ca. 10 m3

ca. 25 m3

ca. 15 m3

meer dan 25 m3, namelijk ca. ………… m3

Totaal aantal m3 dat per stookseizoen wordt verbrand: ………… m3
F

G*

Ruimte voor bijzonderheden naar aanleiding van de vragen 3A t/m 3E

De voorgenomen datum van verbranding is: ……………………………………………………………
(*alleen van toepassing voor paasvuur, vreugdevuur of verbranding van door ziekte aangetast hout)

4

Eigendomsverhoudingen
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.
(indien deze situatie van toepassing is dan hieronder de gegevens van de eigenaar invullen. De
eigenaar dient tevens te ondertekenen)
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Gegevens eigenaar
Naam en voorletters:…………………………………………………………………………………………..………
Straat en huisnummer: ………………………………………………………………………………………………
Postcode:…………………………… Woonplaats: …………………………………………………………………
Telefoonnummer: ………………………………………………………………………………………………………

5

Ondertekening

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

Datum: ………………………………………………………………

Handtekening aanvrager:

Handtekening eigenaar perceel (indien
anders dan aanvrager):

………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….

Bijlage(n):
een overzichtstekening met daarop aangegeven de situering van de stookplaats ten
opzichte van de omgeving (verplicht);

U kunt dit formulier met bijlage(n) sturen naar:
Gemeente Zwartewaterland
Eenheid Externe Dienstverlening
Postbus 23
8060 AA Hasselt
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