TOELICHTING BIJ DE ONTHEFFING
Aansprakelijkheid voor schade/vrijwaring gemeente
De gemeente aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die ontstaan is door
gebruik te maken van deze ontheffing, ondanks dat aan alle voorschriften wordt voldaan.
Indien schade wordt veroorzaakt aan gemeentelijke eigendommen, dan wel aan die van
derden, dan dient dit door de houder van de ontheffing te worden gemeld en vergoed.
Geldigheid ontheffing/melden
De ontheffing wordt verleend voor twee stookseizoenen, te weten de maanden november
tot en met maart van het jaar waarin de ontheffing is verleend en het daarop volgende
jaar. Voor het geval uw aanvraag betrekking heeft op een vreugdevuur of het verbranden
van door ziekte aangetast hout geldt de ontheffing per verbranding. U dient het ontsteken
van de opstapaling ten minste twee uur van te voren te melden bij de regionale brandweer
(zie voorschrift 2.4). Melden kan telefonisch op telefoonnummer 038-4982518.
Toelichting bij voorschrift 1.1
Er wordt uitsluitend ontheffing verleend voor het verbranden van afvalstoffen zoals
genoemd in dit voorschrift. Het spreekt voor zich dat het (mee)verbranden van andere
afvalstoffen in het belang van het milieu absoluut niet tot de mogelijkheden behoort c.q.
verboden is. Gedacht wordt daarbij aan gevaarlijk afval, maar ook aan andere organische
afvalstoffen zoals huishoudelijk afval, bouw- en sloopafval, land- en tuinbouwafval,
stobben, stammen etc. Dergelijke afvalstoffen dienen afgevoerd te worden naar een
afvalstoffeninzamelbedrijf. Het te verbranden afval moet schoon, onbehandeld, materiaal
betreffen. Met name bij vreugdevuren moet erop gelet worden dat het overige
onbehandelde hout geen lijm of formaldehyde bevat en niet is bewerkt met verf of een
ander houtverduurzamingsmiddel.
Toelichting bij voorschrift 1.2/3.4
Een vuur mag geen gevaar, schade of hinder voor de omgeving veroorzaken. Gedacht
wordt bijvoorbeeld aan brandgevaar, schade aan de gezondheid van derden door
luchtverontreiniging, hinder voor het verkeer en overlast in de omgeving door rook en as
etc. Daarom is het belangrijk dat tijdens het branden doorlopend toezicht op het vuur
wordt gehouden om te kunnen opmerken of de (gunstige) omstandigheden waaronder het
vuur is aangestoken zich wijzigen. Als dat het geval is, met als gevolg dat er tijdens het
branden gevaar, schade of hinder ontstaat, moet het vuur direct wordt gedoofd.
Toelichting bij voorschrift 1.4/2.3
Het kan zijn dat de ligging van de stookplaats ten opzichte van de omgeving niet optimaal
is. Dat betekent niet dat u dan geen vuur kunt stoken, maar wel dat het volume van de
brandstapel kleiner moet worden gehouden dan de totale hoeveelheid waarvoor u
ontheffing gekregen hebt. In voorschrift 2.3 staat in de eerste kolom het volume van de
brandstapel vermeld dat u, gelet op het belang van een veilig vuur, kunt opstapelen om
het te verbranden. Indien deze hoeveelheid kleiner is dan het totaal waarvoor u ontheffing
verleend is, dan kunt u het restant geleidelijk toevoegen (bijstoken) of binnen het kader
van de ontheffing en de daarbij gestelde voorschriften een tweede opstapeling verbranden.
Toelichting bij voorschrift 3.1
Het gebruik van lichtontvlambare vloeibare of vaste brandstoffen, die de verbranding
helpen op gang te komen, is gevaarlijk voor uw persoonlijke veiligheid en vormt een
bedreiging voor een (brand)veilig vuur. Bovendien ontstaat door deze stoffen het risico van
bodemverontreiniging. De opstapeling kan bijvoorbeeld worden ontstoken door gebruik te
maken van schoon (en droog) plantaardig materiaal, zoals hooi of stro en een gasbrander.
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Relatie met andere wetgeving
De ontheffing ontslaat de houder van de ontheffing niet van verplichtingen, die
voortvloeien uit andere regelgeving. Gedacht wordt bijvoorbeeld aan de Provinciale
Milieuverordening en aan artikel 429 Wetboek van Strafrecht. Op grond van dit artikel is
degene die een vuur aanlegt, voedt of onderhoudt op korte afstand van gebouwen of
goederen, waardoor brandgevaar kan ontstaan, of door gebrek aan de nodige
omzichtigheid of voorzorg gevaar voor bos-, heide-, gras- of veenbrand doet ontstaan,
strafbaar.
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