Aanvraagformulier ontheffing stookverbod
Aanvraag ex artikel 10.63 lid 2 Wet milieubeheer voor een ontheffing van het stookverbod
als bedoeld in artikel 10.2 lid 1 Wet milieubeheer
Dit aanvraagformulier is niet van toepassing indien het een vreugdevuur betreft dat op eerste
Paasdag plaatsvindt. Daarvoor is een ander formulier beschikbaar. Het beleid ten aanzien van
vreugdevuren op eerste Paasdag wijkt af van het beleid t.a.v. het verbranden van afval.
(de met een * gemerkte vragen worden toegelicht op een aparte bijlage. Het is belangrijk daar kennis van te nemen
alvorens het formulier in te vullen)

1.

Gegevens aanvrager.

2.*

naam en voorletters:

………………………………………………...……………

straat en huisnummer:

……………………………………………...………………

postbus:

………………………………………………………………

postcode en woonplaats:

…………………………………………………………..…..

telefoon/e-mail:

………………………………………………………………

Algemene gegevens over het vuur (s.v.p. aankruisen wat van toepassing is).
ڤ

Het betreft het verbranden van afval buiten een inrichting dat gevoed wordt met snoeien tuinafval dat ontstaan is bij particulier tuinonderhoud
(u wordt verzocht alleen nog de vragen 3, 7 en 8 in te vullen)

ڤ

Het betreft het verbranden van afval buiten een inrichting dat gevoed wordt door afval
dat ontstaan is in het kader van landschapsonderhoud/natuurbeheer
(u wordt verzocht alleen nog de vragen 4, 7 en 8 in te vullen)

ڤ

Het betreft het verbranden van afval buiten een inrichting in het kader van een
vreugdevuur met een traditionele achtergrond (voor vreugdevuren op eerste Paasdag is
een ander aanvraagformulier beschikbaar)
(u wordt verzocht alleen nog de vragen 5, 7 en 8 in te vullen)

ڤ

Het betreft het verbranden afval buiten een inrichting dat gevoed wordt met door ziekte
aangetast hout
(u wordt verzocht alleen nog de vragen 6, 7 en 8 in te vullen)

ڤ
3.

Anderszins, te weten……………………………………………………………………………..
Te verbranden particulier snoei- en tuinafval.

A.

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

Rheineplein 1

7622 DG

Postbus 200

7620 AE Borne

Telefoon 074 - 265 86 86

Fax 074 - 266 33 38

info@borne.nl

www.borne.nl

B.

Kadastrale aanduiding: gemeente ………………..., sectie …… nr. ……………………….

C.

De ligging van de stookplaats is:
 ڤbuiten de bebouwde kom
 ڤbinnen de bebouwde kom

D.* 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/hoogspanningsmasten of -lijnen
De afstand bedraagt:
……… meter
• opgaande begroeiing/houtwallen/andere houtopstanden
De afstand bedraagt:
……… meter
(ter verduidelijking op een aparte bijlage op schaal de situering van de stookplaats aangeven ten opzichte
van de omgeving)

E.* Het te verbranden materiaal bestaat uit:
 ڤtakken- en snoeihout
F.* Het te verbranden materiaal is:
 ڤonbehandeld (schoon materiaal)
G.* Het volume van de brandstapel bedraagt:
 ڤca. 5 m3
 ڤca. 10 m3
 ڤca. 15 m3
 ڤca. 20 m3
 ڤca. 25 m3
In totaal wordt ca. …..…. m3 per stookseizoen verbrand
H.

4.

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

Te verbranden afval in het kader van landschapsonderhoud of natuurbeheer.
A.

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

B.

Kadastrale aanduiding: gemeente ………………..., sectie ……. nr. ……………………..
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C.

De ligging van de stookplaats is:
 ڤbuiten de bebouwde kom
 ڤbinnen de bebouwde kom

D.* 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/hoogspanningsmasten of -lijnen
De afstand bedraagt:
……. meter
• opgaande begroeiing/houtwallen/andere houtopstanden
De afstand bedraagt:
……. meter
(ter verduidelijking op een aparte bijlage op schaal de situering van de stookplaats aangeven ten opzichte
van de omgeving)

E.* Het te verbranden materiaal bestaat uit:
 ڤtakken- en snoeihout
F.* Het te verbranden materiaal is:
 ڤonbehandeld (schoon materiaal)
G.* Het volume van de brandstapel bedraagt:
 ڤca. 5 m3
 ڤca. 10 m3
 ڤca. 15 m3
 ڤca. 20 m3
 ڤca. 25 m3
 ڤanders, te weten …..… m3
In totaal wordt ca. …..…. m3 per stookseizoen verbrand
H. Ruimte voor bijzonderheden naar aanleiding van de vragen 4A t/m 4G.

5.

Te verbranden afval in het kader van een traditioneel vreugdevuur.
A.

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

B.

Kadastrale aanduiding: gemeente ………………..., sectie ……… nr. …………………

C.

De ligging van de stookplaats is:
 ڤbuiten de bebouwde kom
 ڤbinnen de bebouwde kom
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D.* 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/hoogspanningsmasten of -lijnen
De afstand bedraagt:
……… meter
• opgaande begroeiing/houtwallen/andere houtopstanden
De afstand bedraagt:
……… meter
• toekijkend publiek
De afstand bedraagt:
……… meter
(ter verduidelijking op een aparte bijlage op schaal de situering van de stookplaats aangeven ten opzichte
van de omgeving)

E.* Het te verbranden materiaal bestaat uit:
 ڤtakken- en snoeihout
 ڤoverig hout, te weten ………………………………………………………………………..
F.* Het te verbranden materiaal is:
 ڤonbehandeld (schoon materiaal)
G.* Het volume van de brandstapel bedraagt:
ڤminder dan 5 m3
 ڤca. 5 m3
 ڤca. 10 m3
 ڤca. 15 m3
 ڤca. 20 m3
 ڤca. 25 m3
 ڤca. 30 m3
 ڤca. 40 m3
 ڤca. 50 m3
 ڤca. 100 m3
 ڤca. 200 m3
 ڤca. 300 m3
 ڤca. 400 m3
 ڤca. 500 m3
 ڤanders, te weten …..…. m3
H.

De naam van het vreugdevuur is: …………………...……………………………………….

I.*

Het vreugdevuur heeft:
 ڤeen besloten karakter.
Er worden ca. ……. familieleden/vrienden verwacht.
 ڤeen openbaar karakter.
Er worden ca. ……. bezoekers verwacht.
In het belang van de openbare orde en veiligheid wordt tevens een
evenementenvergunning aangevraagd als bedoeld in artikel 2:24 en 2:25 van de APV

J.

De voorgenomen datum van verbranding is: …………..…………………………………...
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K.

6.

Ruimte voor bijzonderheden naar aanleiding van de vragen 5A t/m 5J.

Te verbranden afval dat door ziekte aangetast is.
A.

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

B.

Kadastrale aanduiding: gemeente ………………….., sectie ……. nr. ……………………

C.

De ligging van de stookplaats is:
 ڤbuiten de bebouwde kom
 ڤbinnen de bebouwde kom

D.* 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/hoogspanningsmasten of -lijnen
De afstand bedraagt: ……… meter
• opgaande begroeiing/houtwallen/andere houtopstanden.
De afstand bedraagt: ……… meter
(ter verduidelijking op een aparte bijlage op schaal de situering van de stookplaats aangeven ten opzichte
van de omgeving)

E.* Het te verbranden zieke materiaal bestaat uit:
 ڤtakken- en snoeihout
 ڤander plantaardig afval, te weten ………………………………………………………….
F.* Het te verbranden materiaal is:
 ڤonbehandeld (schoon materiaal)
G.* Het volume van de brandstapel bedraagt:
 ڤminder dan 5 m3
 ڤca. 5 m3
 ڤca. 10 m3
 ڤca. 15 m3
 ڤca. 20 m3
 ڤca. 25 m3
 ڤanders, te weten …..…. m3
H.* De naam van de ziekte, die het verbranden noodzakelijk maakt, luidt als volgt:
…………………………………………………………………………………………………….
(Zo mogelijk een verklaring van de Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen als afzonderlijke bijlage
toevoegen)

I. De voorgenomen datum van verbranding is: ………………………………………………
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J. Ruimte voor bijzonderheden naar aanleiding van de vragen 6A t/m 6I.

7.

Eigendomsverhoudingen.
ڤ

Het perceel waarop gestookt wordt is eigendom van de aanvrager

ڤ

Het perceel waarop gestookt wordt is geen eigendom van 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:
naam en voorletters:

…….…………………………………………………………………

straat en huisnummer:

… …………………………………………………………………….

postcode en woonplaats:

………………………………………………………………………..

telefoon/e-mail:

..………………………………………………………………………

8.* Bijlagen.
De aanvraag wordt ingediend met de volgende bijlagen:
 ڤsituatieschets stookplaats ten opzichte van de omgeving (verplicht)
 ڤeen verklaring van de Plantenziektenkundige Dienst.
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren dit formulier volledig en naar waarheid te hebben
ingevuld.
* Datum:

Plaats:

A.

B.

Handtekening aanvrager:

Handtekening eigenaar van het
perceel van de stookplaats:
(indien een andere persoon/
instantie dan de aanvrager)

U wordt verzocht het formulier terug te sturen naar de gemeente Borne, productgroep
Uitvoering, Postbus 200, 7620 AE Borne.
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Bijlage bij de aanvraag om ontheffing van het stookverbod ex art. 10.63, lid 2, Wet milieubeheer
(niet van toepassing indien het een vreugdevuur betreft dat op eerste Paasdag plaatsvindt)
Deze toelichting kent drie onderdelen: algemeen, het aanvraagformulier en de standaardvoorschriften
die aan de ontheffing verbonden worden. Nadat u de toelichting gelezen hebt, weet u wat er zo al
komt kijken bij het verbranden van afval. Tevens kunt u inschatten of u, alles in aanmerking genomen,
voor een ontheffing in aanmerking komt.
1. Algemeen
Over het ongewenste karakter van het verbranden van afval buiten een inrichting bestaan geen
twijfels: zonder voorzorgsmaatregelen en beschermende maatregelen leidt het branden tot lucht-,
water- en bodemverontreiniging en overlast door rook, roet en stank. Eén van de grootste problemen
daarbij, die in redelijkheid niet voldoende door het stellen van voorschriften kan worden opgelost, is
dat de verbranding ongecontroleerd plaatsvindt bij een lage temperatuur. Hierdoor is de verbranding
onvolledig, waardoor er veel schadelijke stoffen vrijkomen zoals:
• stikstofoxiden, zwaveloxiden (verzuringsproblematiek);
• koolstofoxiden, koolstofdioxiden (broeikaseffect);
• methaangas en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (water- en bodemverontreiniging,
kankerverwekkend);
• zware metalen zoals kwik (giftig);
• fijn stof en roet.
Gelet op deze achtergrond heeft het ministerie van VROM overwogen het verbranden van afval buiten
inrichtingen zonder meer te verbieden. Door toedoen van de Tweede Kamer is toch besloten een
ontheffingsbevoegdheid voor burgemeester en wethouders te creëren van het verbod om afvalstoffen
buiten inrichtingen te verbranden voor die gevallen dat het echt noodzakelijk is dat het afval wordt
verbrand, bijvoorbeeld om bepaalde tradities in ere te houden en bij het vernietigen van door ziekte
aangetast hout. Het beleid komt erop neer dat ontheffingen terughoudend en alleen schriftelijk en
onder voorschriften worden verleend. De eerste vraag die u dus uzelf moet stellen voordat u het
aanvraagformulier invult is of het verbranden echt noodzakelijk is, gelet ook op de alternatieven die
beschikbaar zijn voor het afvoeren en verwerken van het organische afval. Gedacht wordt daarbij aan:
• composteren;
• verhakselen;
• het afvoeren naar een afvalstoffeninzamelbedrijf, waarna het verwerkt wordt in een officiële
verbrandingsinstallatie met rookgaszuivering. Het afval wordt voorts in toenemende mate gebruikt
als bijkomende energiebron in elektriciteitscentrales. In het kader van het reduceren van het
broeikaseffect zet de overheid ook sterk in op het ontwikkelen en uitbouwen van
biomassacentrales, die volledig draaien op schoon snoeihout;
• gebruiken in takkenhopen en houtrillen.
De gemeente houdt 2 x per jaar een takkenroute. Dit wordt gratis opgehaald, mits goed bereikbaar
(valt onder de regeling 2x per jaar gratis grofvuil). Tot 3 m³ is gratis, meerdere kuubs kosten
€ 17,70/m³ (prijspeil 2004). De data van de takkenroute worden vermeld in de Bornse Courant /
Zakengids. De gemeente heeft bovendien beleidsregels voor het verbranden van afval buiten
inrichtingen vastgesteld en gepubliceerd om het idee van terughoudendheid als bedoeld in het
voorafgaande in de praktijk gestalte te geven. Deze beleidsregels, die niet gelden voor vreugdevuren
op eerste Paasdag, luiden als volgt:
De beleidsregels bebouwde kom:
•

Aanvragen voor het verbranden van afval buiten inrichtingen hebben in beginsel betrekking op het gebied buiten de
bebouwde kom

•

Vuren kunnen desnoods ook binnen de bebouwde kom gehouden worden, mits de brandweer een positief advies gegeven
heeft over de brandveiligheid

De beleidsregels particulieren:
•

Er wordt ontheffing verleend voor het verbranden van niet van derden afkomstig takken- en/of snoeihout

•

Het minimale volume van de brandstapel bedraagt 5 m

•

3

3

Per stookseizoen wordt maximaal 25 m verbrand
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•

Alleen voor de maanden november t/m april worden ontheffingen verleend

• De ontheffing is twee jaar geldig
De beleidsregels landschapsonderhoud:
•

Er wordt ontheffing verleend voor het verbranden van niet van derden afkomstig takken- en/of snoeihout

•

Het minimale volume van de brandstapel bedraagt 5 m

3

•

Alleen voor de maanden november t/m april worden ontheffingen verleend

•

De ontheffing is twee jaar geldig

De beleidsregels vreugdevuren:
•

Er wordt ontheffing verleend voor het verbranden van takken- en/of snoeihout en overig onbehandeld hout

•

Vreugdevuren hebben een traditionele achtergrond

•

Het aantal vreugdevuren wordt aan een maximum gebonden, te weten 4

•

De ontheffing geldt per verbranding gedurende een periode van twee jaar

De beleidsregels verbranden van door ziekte aangetast hout:
•

Er wordt ontheffing verleend voor het verbranden van niet van derden afkomstig ziek takken- en/of snoeihout en overig door
ziekte aangetast, onbehandeld, plantaardig afval

•

Vooruitlopen op de ontheffing is vanwege de noodzaak de ziekte te bestrijden bespreekbaar, mits een aanvraag is
ingediend en de milieuvoorschriften voor het verbranden van afval worden nageleefd

•

De ontheffing geldt per verbranding gedurende een periode van twee jaar

2. Het aanvraagformulier.
Vraag 3D.
De stookplaats moet zodanig gekozen worden dat voldaan wordt aan door de gemeente vastgestelde
veiligheidsafstanden. Deze afstanden zijn afhankelijk van de hoeveelheid te verbranden afval èn van
de windkracht. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen windkracht 3, 4 (laag) en 4 (hoog). Bij
windkracht vijf en hoger geldt een stookverbod. In de volgende tabel worden voorbeelden gegeven
van de veilige afstanden in meters tussen stookplaats en omgeving, uitgaande van windkracht 3
(eerste regel) en 4 (hoog)(tweede regel):
Volume brandstapel:

5 m3

10 m3

15 m3

20 m3

25 m3

Omgeving
Woningen en andere bouwwerken
(ook tijdelijke zoals een tent)
Bos, hei, veen, rieten kap, opslag
brandgevaarlijke stoffen
Openbare weg, hoogspanningsmasten of –
lijnen
Opgaande begroeiing, houtwallen, andere
houtopstanden

30
60
100
200
25
50
25
50

35
75
100
200
30
60
30
60

40
85
100
200
35
70
35
70

45
95
100
200
35
75
35
75

50
100
100
200
40
85
40
85

Vraag 3E en 3F.
Gelet op het gemeentelijk beleid wordt geen ontheffing verleend voor het verbranden van andere
afvalstoffen dan takken- en snoeihout. Vanzelfsprekend dient het onbehandeld materiaal te betreffen.
Daaronder wordt hout verstaan dat niet is behandeld met verf of een ander houtverduurzamingsmiddel en dat geen lijm, formaldehyde of een andere chemische toevoeging bevat.
Vraag 3G.
Hoeveelheden kleiner dan 5 m3 mogen op grond van de beleidsregels niet verbrand worden. U dient
gebruik te maken van de alternatieven zoals aangegeven bij onderdeel 1. van deze toelichting. Voorts
geldt dat het volume van de brandstapel in verband met de beheersbaarheid en brandveiligheid niet
groter mag zijn dan de veiligheidsafstanden als bedoeld bij de toelichting op vraag 3D toelaten. Dit
kan betekenen dat er moet worden bijgestookt. Hieronder wordt verstaan dat het restant (het verschil
tussen de totale aangevraagde hoeveelheid en het volume van de brandstapel) geleidelijk wordt
toegevoegd. Binnen het kader van de ontheffing en de daarbij gestelde voorschriften is het mogelijk
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dat een tweede opstapeling wordt gemaakt en verbrand indien het maximum van de ontheffing per
stookseizoen (de periode november t.m. april) nog niet bereikt is.
Het volume van de brandstapel wordt bepaald door de hoogte en omtrek van de opstapeling. Bij het
opbouwen van de brandstapel die u in uw situatie bij benadering mag verbranden, kunt u gebruik
maken van de volgende tabel:

Omtrek in meters

Straal in meters

Hoogte in meters

Volume brandstapel in m3

7
11
9
13
10
14
11
15
12
16

1,11
1,75
1,43
2,07
1,59
2,23
1,75
2,39
1,91
2,55

2,58
1,04
3,11
1,49
3,78
1,92
4,16
2,23
4,36
2,45

5
10
15
20
25

Vraag 4D.
De stookplaats moet zodanig gekozen worden dat voldaan wordt aan door de gemeente vastgestelde
veiligheidsafstanden. Deze afstanden zijn afhankelijk van de hoeveelheid te verbranden afval èn van
de windkracht. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen windkracht 3, 4 (laag) en 4 (hoog). Bij
windkracht vijf en hoger geldt een stookverbod. In de volgende tabel worden voorbeelden gegeven
van de veiligheidsafstanden in meters tussen stookplaats en omgeving, uitgaande van windkracht 3
(eerste regel) en 4 (hoog)(tweede regel):

Volume brandstapel:
(in m3) →

5

Omgeving
Woningen en andere
30
bouwwerken
60
(ook tijdelijke zoals een tent)
Bos, hei, veen, rieten kap,
100
opslag brandgevaarlijke
200
stoffen
Openbare weg,
25
hoogspanningsmasten of –
50
lijnen
Opgaande begroeiing,
25
houtwallen, andere
50
houtopstanden

10

15

20

25

30

40

50

100

200

300

400

500

35
75

40
85

45
95

50
100

50
100

60
120

60
120

80
160

100
200

110
225

120
250

130
275

100
200

100
200

100
200

100
200

100
200

110
225

120
250

150
300

200
400

225
450

250
500

250
500

30
60

35
70

35
75

40
85

45
90

50
100

50
100

65
130

85
170

95
190

100
200

110
225

30
60

35
70

35
75

40
85

45
90

50
100

50
100

65
130

85
170

95
190

100
200

110
225

Vraag 4E en 4F.
Zie de toelichting bij vraag 3E en 3F.
Vraag 4G.
Bij gebleken noodzaak om te branden worden in het kader van landschapsonderhoud/natuurbeheer
geen maximale hoeveelheid te verbranden afval gehanteerd. Gelet op het maatschappelijke belang
van landschapsonderhoud en natuurbeheer, is dit in overeenstemming met het vastgestelde
gemeentelijk beleid. Voorts geldt dat het volume van de brandstapel in verband met de
beheersbaarheid en brandveiligheid niet groter mag zijn dan de veiligheidsafstanden als bedoeld bij
de toelichting op vraag 4D toelaten. Dit kan betekenen dat er moet worden bijgestookt. Hieronder
wordt verstaan dat het restant (het verschil tussen de totale aangevraagde hoeveelheid en het volume
van de brandstapel) geleidelijk wordt toegevoegd. Binnen het kader van de ontheffing en de daarbij
gestelde voorschriften is het mogelijk dat binnen het stookseizoen (de periode november t.m. april)
een tweede opstapeling wordt gemaakt en verbrand. Het volume van de brandstapel wordt bepaald
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door de hoogte en omtrek van de opstapeling. Bij het opbouwen van de brandstapel die u in uw
situatie bij benadering mag verbranden, kunt u gebruik maken van de volgende tabel:
Omtrek in meters

Straal in meters

Hoogte in meters

7
11
9
13
10
14
11
15
12
16
13
17
14
18
16
20
18
26
24
32
28
36
30
38
32
48

1,11
1,75
1,43
2,07
1,59
2,23
1,75
2,39
1,91
2,55
2,07
2,71
2,23
2,86
2,55
3,18
2,86
4,14
3,82
5,09
4,46
5,73
4,77
6,05
5,09
7,64

2,58
1,04
3,11
1,49
3,78
1,92
4,16
2,23
4,36
2,45
4,46
2,60
5,12
3,11
4,90
3,15
7,78
3,71
8,72
4,91
9,6
5,82
11,19
6,96
12,29
5,45

Volume brandstapel in m3
5
10
15
20
25
30
40
50
100
200
300
400
500

Vraag 5D.
De stookplaats moet zodanig gekozen worden dat voldaan wordt aan door de gemeente vastgestelde
veiligheidsafstanden. Deze afstanden zijn afhankelijk van de hoeveelheid te verbranden afval èn van
de windkracht. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen windkracht 3, 4 (laag) en 4 (hoog). Bij
windkracht vijf en hoger geldt een stookverbod. Zie voorts de toelichting en tabel bij vraag 4D.
Vraag 5E en 5F.
Bij vreugdevuren kunnen de volgende houtsoorten verbrand worden: takken, snoeihout en overig
hout. Vanzelfsprekend dient het onbehandeld materiaal te betreffen. Daaronder wordt hout verstaan
dat niet is behandeld met verf of een ander houtverduurzamingsmiddel en dat geen lijm, formaldehyde
of een andere chemische toevoeging bevat. De gemeente houdt hier toezicht op.
Vraag 5G.
Er geldt geen minimaal volume voor een vreugdevuur. In het belang van het continueren van de
huidige tradities wordt er evenmin een maximum gesteld. Wel geldt dat het volume van de
brandstapel in verband met de beheersbaarheid en brandveiligheid niet groter mag zijn dan de
veiligheidsafstanden als bedoeld bij de toelichting op vraag 5D toelaten. Dit kan betekenen dat er in
een aantal gevallen moet worden bijgestookt. Hieronder wordt verstaan dat het restant (het verschil
tussen de totale aangevraagde hoeveelheid en het volume van de brandstapel) geleidelijk wordt
toegevoegd. Het volume van de brandstapel wordt bepaald door de hoogte en omtrek van de
opstapeling. Bij het opbouwen van de brandstapel die u in uw situatie bij benadering mag verbranden,
kunt u gebruik maken van de tabel, behorend bij vraag 4G.
Vraag 5I.
Onderscheid wordt gemaakt tussen besloten en openbare vreugdevuren. De eerste soort van
vreugdevuren wordt gehouden met familie, vrienden of naastgelegen buren en kenmerkt zich door
een privé karakter met een beperkt aantal genodigden. Dergelijke vuren onderscheiden zich
nauwelijks van de eerste doelgroep als bedoeld bij vraag 2. Openbare vreugdevuren echter
kenmerken zich door het grotere volume, het vrij toegankelijke karakter, het grote aantal van de
bezoekers, het geven van publiciteit etc. Bij dergelijke vuren dient het belang van de openbare orde
en veiligheid in bescherming te worden genomen als bedoeld in artikel 5.5.1. van de Algemene
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Plaatselijke Verordening. Dit artikel verbiedt het verbranden van afvalstoffen buiten inrichtingen dan
wel anderszins vuur te stoken in het belang van onder andere de openbare orde en veiligheid.
Burgemeester en wethouders kunnen van dit verbod op aanvraag ontheffing verlenen, waarbij enkele
voorschriften zullen worden gesteld. Zie onderdeel 3 van deze toelichting. Voor de aanvullende APVontheffing worden leges gevraagd. Informeert u bij de gemeente naar de exacte tarieven.
Vraag 6D.
Ook bij het verbranden van door ziekte aangetast hout moet de stookplaats zodanig gekozen worden
dat voldaan wordt aan door de gemeente vastgestelde veiligheidsafstanden. Deze afstanden zijn
afhankelijk van de hoeveelheid te verbranden afval èn van de windkracht. Daarbij wordt onderscheid
gemaakt tussen windkracht 3, 4 (laag) en 4 (hoog). Bij windkracht vijf en hoger geldt een stookverbod.
Zie voorts de toelichting en tabel bij vraag 4D.
Vraag 6E en 6F.
Gelet op het gemeentelijke beleid wordt geen ontheffing verleend voor het verbranden van andere
afvalstoffen dan (ziek) takken- en snoeihout of ander door ziekte aangetast plantaardig afval.
Vanzelfsprekend dient het onbehandeld materiaal te betreffen. Daaronder wordt hout verstaan dat niet
is behandeld met verf of een ander houtverduurzamingsmiddel en dat geen lijm, formaldehyde of een
andere chemische toevoeging bevat.
Vraag 6G.
Bij het verbranden van door ziekte aangetast hout worden geen minimale of maximale hoeveelheden
gehanteerd. Gelet op de noodzaak de ziekte te bestrijden en om verspreiding te voorkomen, is dit in
overeenstemming met het gemeentelijke beleid. Voorts geldt dat het volume van de brandstapel in
verband met de beheersbaarheid en brandveiligheid niet groter mag zijn dan de veiligheidsafstanden
als bedoeld bij de toelichting op vraag 6D toelaten. Dit kan betekenen dat er moet worden bijgestookt.
Hieronder wordt verstaan dat het restant (het verschil tussen de totale aangevraagde hoeveelheid en
het volume van de brandstapel) geleidelijk wordt toegevoegd. Het volume van de brandstapel wordt
bepaald door de hoogte en omtrek van de opstapeling. Bij het opbouwen van de brandstapel die u in
uw situatie bij benadering mag verbranden, kunt u gebruik maken van de tabel, behorend bij de
toelichting bij vraag 4G.
Vraag 6H.
Bij het bestrijden van schadelijke organismen kan de vernietiging van het door ziekte aangetaste hout,
door het te verbranden, prioriteit hebben. Soms is onmiddellijk optreden vereist. Een en ander
betekent dat er situaties denkbaar zijn, waarbij de tijd die gemoeid is met het verkrijgen van de
ontheffing niet kan worden afgewacht. Voor een dergelijke overmachtsituatie hebben wij begrip, mits
er voldaan wordt aan twee voorwaarden:
- er is een aanvraag ingediend;
- de milieuvoorschriften die gelden voor het verbranden van afval buiten een inrichting zijn de
aanvrager verstrekt en worden nageleefd.
De ontheffing kan dan achteraf worden verstrekt. Een verklaring van de Plantenziektenkundige Dienst
is belangrijk om inzicht te krijgen in de aard van de ziekte en de noodzaak die ziekte per direct te
moeten bestrijden door het afval te verbranden. Indien u over een dergelijke verklaring beschikt wordt
u verzocht een kopie daarvan bij de aanvraag te voegen. De gemeente houdt zich het recht voor om
in overleg met de Plantenziektenkundige Dienst te bezien of de door u opgegeven ziekte (direct)
ingrijpen door middel van verbranding noodzakelijk maakt.
Vraag 8 (bijlagen).
De situatieschets (op schaal) van de stookplaats ten opzichte van de omgeving is bij elke aanvraag
een vereiste. Zonder deze bijlage wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen. Ook een
verklaring van de Plantenziektenkundige Dienst is belangrijk om inzicht te krijgen in de aard van de
ziekte, maar is geen absolute voorwaarde. Zie ook de toelichting bij vraag 6H.
Vraag 8 (datum).
De standaardprocedure die doorlopen moet worden voordat de ontheffing verleend kan worden is
gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht. Deze procedure is kort samengevat de volgende:
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-

uw schriftelijke aanvraag wordt getoetst op ontvankelijkheid. Bij het ontbeken van gegevens wordt
u verzocht de aanvraag binnen een bepaalde termijn aan te vullen
in het kader van de voorbereiding van de beslissing op uw aanvraag kunt u worden gehoord; dit
geldt ook voor eventuele andere belanghebbenden bij uw aanvraag
wij beslissen binnen enkele weken op uw aanvraag (zonder nadere kennisgeving geldt een
maximale termijn van 8 weken)
u hebt 6 weken gelegenheid om tegen de (weigering van de) ontheffing een bezwaarschrift in te
dienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Gelet op de vorige alinea is het van belang dat u uw aanvraag om ontheffing ‘tijdig’ indient. Tijdig
betekent bij voorkeur 3 maanden voor het begin van het stookseizoen (snoei- en tuinafval/
landschapsonderhoud) of de datum van verbranding (vreugdevuren/door ziekte aangetast hout).
3. De voorschriften.
U dient er rekening mee te houden dat aan de ontheffing de volgende standaardvoorschriften
verbonden zullen worden. Op het naleven van de voorschriften wordt toezicht uitgeoefend. De met
een * aangemerkte voorschriften zijn kernvoorschriften, die bij overtreding leiden tot het opmaken van
een proces-verbaal. Overigens aanvaardt de gemeente geen aansprakelijkheid voor eventuele
schade die ontstaat door gebruik te maken van de ontheffing ondanks dat aan alle voorschriften wordt
voldaan.

Algemeen.
1.1* Het is verboden andere afvalstoffen te verbranden dan onbehandeld snoei- en takkenhout.
Indien de aanvraag betrekking heeft op een vreugdevuur of het verbranden van door ziekte
aangetast hout, mag tevens onbehandeld hout respectievelijk door ziekte aangetast plantaardig
afval worden verbrand.
Toelichting:
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, bouwen sloopafval, land- en tuinbouwafval, stobben, stammen etc. Dergelijke afvalstoffen dienen
afgevoerd te worden naar een afvalstoffeninzamelbedrijf. Het spreekt voor zich dat het te
verbranden afval schoon, onbehandeld, materiaal betreft, dus hout dat geen lijm of
formaldehyde bevat en niet is bewerkt met verf of een ander houtverduurzamingsmiddel.
1.2*

De verbranding dient te geschieden onder verantwoordelijkheid en continu toezicht van de
houder van de ontheffing. Hij is gehouden te allen tijde te doen en na te laten hetgeen
redelijkerwijs gevergd kan worden om gevaar, schade of hinder ten gevolge van het branden te
voorkomen en/of te beperken.
Toelichting:
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 worden gedoofd.

1.3

De houder van de ontheffing mag zich laten vervangen door een ander volwassen persoon,
mits die persoon schriftelijk gemachtigd is door de houder van de ontheffing.

1.4*

Het volume van de brandstapel bedraagt minimaal 5 m3. Het volume mag niet groter zijn dan de
hoeveelheid zoals aangegeven in de eerste kolom van de tabel, behorend bij voorschrift 2.3. Bij
vreugdevuren en bij het verbranden van door ziekte aangetast hout geldt geen ondergrens.
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Toelichting:
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.
1.5*

Het is verboden van de ontheffing gebruik te maken:
a. bij extreme droogte (afkondiging code droog);
Code droog
Tijdens droge periodes, wanneer het risico op bosbranden groot is, kan door de regionale
brandweer een zogenaamde code droog worden afgekondigd. Tijdens een code droog
worden patrouillevluchten uitgevoerd door de regionale brandweer om bosbranden te
ontdekken en zodoende een vroegtijdige bestrijding te kunnen waarborgen. Tijdens de code
droog periode wordt veel hinder ondervonden van de zogenaamde “boerenbrandjes”, die
met of zonder gemeentelijke ontheffing worden ontstoken. De waarnemer in het vliegtuig
moet dergelijke brandjes checken om er zeker van te zijn dat het geen bosbrand is of
gevaar dreigt voor de natuur in de omgeving. Dit leidt er toe dat minder frequent over het
verzorgingsgebied gevlogen kan worden en tevens bestaat het risico dat een
daadwerkelijke bosbrand met gevaar voor de omgeving te laat wordt opgemerkt.
Om bovenstaande situaties in de toekomst te beperken wordt voorgesteld dat tijdens een
code droog periode de verleende ontheffing voor het branden van afval buiten inrichtingen
niet geldt. In de ontheffingsvoorschriften wordt een voorschrift opgenomen dat tijdens de
code droog de ontheffing niet geldt. Mochten toch branden worden waargenomen, dan is
sprake van een illegale situatie waartegen kan worden opgetreden.
De burger wordt via TV Oost teletekstpagina 123 op de hoogte gesteld van een code droog
periode en het verbod om dan afval te verbranden.
b.
c.
d.
e.

bij windkracht 5 of meer (volgens Beaufort; de windsnelheid bedraagt dan meer dan 8 m/s);
indien het regent of mistig is;
indien het te verbranden materiaal uitwendig nat is;
indien de windrichting zodanig is dat de bij de verbranding vrijkomende rook gevaar en/of
hinder oplevert voor in de onmiddellijke omgeving aanwezige bebouwing van derden en het
openbaar verkeer.

1.6*

Aanwijzingen van toezichthouders, gegeven in het belang van de bescherming van het milieu,
dienen stipt en onverwijld te worden opgevolgd.

1.7*

Het is verboden afvalstoffen van derden te verbranden. Dit voorschrift is niet van toepassing op
vreugdevuren.

Voorbereiding
2.1 Met de opbouw van de brandstapel mag niet eerder dan vier weken van te voren worden
begonnen; ter bescherming tegen regenwater moet de opstapeling tijdens deze periode aan de
bovenzijde worden afgedekt.
2.2

De houder van de ontheffing is verplicht voldoende blusmiddelen zoals schoppen, zand en
water aanwezig te hebben, zodat kan worden gereageerd op onverwachte situaties.
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2.3*

De hieronder genoemde windsnelheid/-kracht gerelateerde veiligheidsafstanden, horizontaal
gemeten via de kortste weg tussen stookplaats en omgeving, moeten ten minste in acht worden
genomen:

Volume van de
brandstapel:
[ ]m³

omgeving:

Woningen en andere
bouwwerken (ook tijdelijke
zoals een tent)
Bos/heide/veen/rietenkap/o
pslag brandgevaarlijke
stoffen +
Openbare weg/hoogspanningsmasten of
-lijnen;
Opgaande begroeiing/
houtwallen/andere
houtopstanden;
Toekijkend publiek

Maximum windsnelheid:
4
6
Maximum windkracht:
Laag
3
4

8

m/s

Hoog
4

Beaufort

Afstanden:
m.

m.

m.

m.
25

25

25

m.

+ Onder brandgevaarlijke stoffen worden volgens de Regeling Bouwbesluit 2003 onder meer de volgende producten verstaan:
brandbare gassen zoals propaan, benzine, petroleum, houtkrullen, oogstproducten zoals hooi, bestrijdingsmiddelen, dieselolie,
huisbrandolie, stookolie en houtblokken.

2.4*

Ten minste twee werkdagen voor het ontsteken van de opstapeling dient dit te worden gemeld
aan de gemeente Borne, productgroep bouwkunde en milieu (telefoon 074-2658 763).
Dit voorschrift is niet van toepassing op vreugdevuren en de verbranding van door ziekte
aangetast hout.
Toelichting:
De ontheffing wordt verleend voor twee stookseizoenen, te weten de maanden november t.m.
april 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 gedurende twee kalenderjaren met ingang van het jaar waarin
de ontheffing verleend is. Op het moment dat u daadwerkelijk van de ontheffing gebruik wilt
maken moet u dit op grond van voorschrift 2.4 minimaal twee werkdagen van te voren melden
aan de gemeente Borne, productgroep Uitvoering (telefoon 074-2658 763. Bij vreugdevuren en
het verbranden van door ziekte aangetast hout is deze datum al bij de gemeente bekend. Melden
is dan niet vereist. Een melding aan de plaatselijke brandweer ten minste twee uur voor het
onsteken van de opstapeling (zie voorschrift 2.5) is altijd aan vereiste. Melden kan telefonisch.

2.5

Ten minste twee uur voor het ontsteken van de opstapeling dient dit te worden gemeld aan de
plaatselijke brandweer, bevelvoerder van dienst, tel. 06-12962071.

Het branden
3.1* Het is verboden het vuur aan te steken en/of te onderhouden met benzine, olie of andere
vloeibare- of vaste brandstoffen.
Toelichting:
Het gebruik van licht ontvlambare 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 en stro, en een gasbrander.
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3.2

Het te verbranden materiaal moet volledig verbranden. Het mag niet smeulen, noch overmatig
roken.

3.3

Tijdens het branden dient de houder van de ontheffing, dan wel zijn schriftelijk gemachtigde, de
ontheffing met bijbehorende voorschriften bij zich te hebben.

3.4*

Indien tijdens het branden gevaar, schade of hinder ontstaat, moet het vuur direct worden
gedoofd.

3.5*

Het is verboden te branden tussen zonsondergang en zonsopgang. Dit voorschrift is niet van
toepassing op vreugdevuren.

3.6*

Het is verboden te branden op zon- en feestdagen. Dit voorschrift is niet van toepassing op
vreugdevuren.

Nazorg
4.1 Na afloop van de verbranding dient het vuur volledig te worden gedoofd.
4.2*

De houder van de ontheffing dient binnen 7 werkdagen na de verbranding zorg te dragen voor
de afvoer van de verbrandingsresten/resten niet verbrand materiaal op de stookplaats naar een
erkend afvalstoffeninzamelbedrijf. Tevens dient de houder van de ontheffing aan het bevoegd
gezag een bewijs van afvoer te overleggen.

4.3

De stookplaats dient, na verwijdering van bij voorschrift 4.2 genoemde resten, zoveel mogelijk
in de oorspronkelijke staat te worden hersteld.

Bodemverontreiniging
5.1* Indien verontreiniging van de grond en/of het grondwater optreedt of is opgetreden, dan wel
wordt vermoed, dient de houder van de ontheffing deze verontreiniging terstond te melden aan
burgemeester en wethouders.
5.2

Direct na de in voorschrift 5.1 bedoelde melding dient de grond en/of het grondwater van het
terrein te worden onderzocht. De resultaten hiervan dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
twee maanden daarna, aan B&W bekend te worden gemaakt.

5.3

Bij verontreiniging van de grond en/of het grondwater dient de oorzaak van de verontreiniging
zo spoedig mogelijk te worden weggenomen. De verontreinigde grond en/of het verontreinigde
grondwater moet overeenkomstig de aanwijzingen van burgemeester en wethouders en in
overeenstemming met het bepaalde in artikel 13 van de Wet bodembescherming (zorgplicht)
door de houder van de ontheffing worden verwijderd, gesaneerd of zoveel mogelijk ongedaan
worden gemaakt.

De APV-voorschriften.
1.1* Aanwijzingen van toezichthouders, gegeven in het belang van de openbare orde en veiligheid,
de woon- en leefomgeving en de flora en fauna, dienen stipt en onverwijld te worden
opgevolgd.
1.2

Op een afstand van tenminste 25 meter rond het vuur dienen dranghekken geplaatst te worden.
Het publiek dient achter deze dranghekken te blijven.

1.3*

De toegankelijkheid van de stookplaats door hulpverlenende diensten mag nergens belemmerd
worden.
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