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Aanvraagformulier ontheffing stookverbod
(s.v.p. met zwarte inkt invullen!)
AANVRAAG EX ARTIKEL 10.63, LID 2, WET MILIEUBEHEER VOOR EEN ONTHEFFING
VAN HET STOOKVERBOD ALS BEDOELD IN ARTIKEL 10.2, EERSTE LID, WET
MILIEUBEHEER TIJDENS HET STOOKSEIZOEN VAN 1 NOVEMBER TOT 30 APRIL

Dit formulier volledig ingevuld uiterlijk 8 weken voorafgaand aan de datum waarop de
ontheffing nodig is toesturen aan
Gemeente Losser
Team Plannen, vergunnen en handhaven (PVH).
Postbus 90,
7580 AB Losser
Voor nadere informatie: tel. nr. 053-5377391 (iedere ochtend tussen 8.30 uur en 12.30 uur)

(bij de aanvraag is een toelichting op een aparte bijlage gevoegd. Het is belangrijk daar kennis
van te nemen voordat het formulier wordt ingevuld.)

1. Gegevens aanvrager.

naam en voorletters : ………………………..…………………………………………………………

straat en huisnummer : ……………………………………………………………………………………

postbus : ……………………….……………………………………………………………………………

postcode en woonplaats: ……………….…………………………………………………………………..

telefoon/e-mail : …………………………………………………………………………………….

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

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

 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 en 7 in te vullen)

 Het betreft het verbranden van afval buiten een inrichting in het kader van een vreugdevuur
met een traditionele achtergrond (u wordt verzocht alleen nog de vragen 5 en 7 in te vullen)

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

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

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

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

C. De ligging van de stookplaats is:
 buiten de bebouwde kom
 binnen 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:
 takken- en snoeihout

F.* Het te verbranden materiaal is:
  onbehandeld (schoon materiaal)

G.* Het volume van de brandstapel bedraagt:
 ca. 5 m3

 ca. 10 m3

 ca. 15 m3

 ca. 20 m3

 ca. 25 m3

In totaal wordt ca. ……………. m3 per stookseizoen verbrand

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

C. De ligging van de stookplaats is:
 buiten de bebouwde kom
 binnen 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
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 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:
 takken- en snoeihout

F.* Het te verbranden materiaal is:
 onbehandeld (schoon materiaal)

G.* Het volume van de brandstapel bedraagt:
 ca. 5 m3

 ca. 10 m3

 ca. 15 m3

 ca. 20 m3

  ca. 25 m3

    anders, 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:
 buiten de bebouwde kom
 binnen 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
 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:
 takken- en snoeihout

F.* Het te verbranden materiaal is:
 onbehandeld (schoon materiaal)

G.* Het volume van de brandstapel bedraagt:
 minder dan 5 m3

 ca. 5 m3
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 ca. 10 m3

 ca. 15 m3

 ca. 20 m3

 ca. 25 m3

 ca. 30 m3

 ca. 40 m3

 ca. 50 m3

 ca. 100 m3

 anders, te weten ……….…. m3

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

I.* Het vreugdevuur heeft:
 een besloten karakter: Er worden ca. ……..…. familieleden/vrienden verwacht
 een openbaar karakter:  Er worden ca. ………... bezoekers verwacht.
J. De voorgenomen datum van verbranding is: …………..………………………………………................

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………...……………………………….

6. 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:
 buiten de bebouwde kom
 binnen 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:

 takken- en snoeihout
 ander plantaardig afval, te weten ………………………………………..……………………………………….

F.* Het te verbranden materiaal is:
 onbehandeld (schoon materiaal)

G.* Het volume van de brandstapel bedraagt:
 minder dan 5 m3

 ca. 5 m3

 ca. 10 m3

 ca. 15 m3

 ca. 20 m3

 ca. 25 m3
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 anders, 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: ………………………………………………….…………..

J. Ruimte voor bijzonderheden naar aanleiding van de vragen 6A. t.m. 6I.

………………………………………………………………………………………………………..………………………

7. *Bijlagen.

De aanvraag wordt ingediend met de volgende bijlagen:
 situatieschets stookplaats ten opzichte van de omgeving (verplicht)
 een verklaring van de Plantenziektenkundige Dienst.

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

*Datum:…………………………………………………..Plaats:………………………………………………………………..

Handtekening aanvrager:
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Toelichting bij de aanvraag om ontheffing voor het verbranden van
afvalstoffen ex art. 10.63, lid 2, Wet milieubeheer.

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.

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 afvalstoffen buiten inrichten 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 wil stimuleren dat van deze alternatieve mogelijkheden gebruik wordt gemaakt

en heeft in dat kader een aantal faciliteiten beschikbaar gesteld, die burgers en instellingen
gratis worden aangeboden:
Er wordt door de afdeling Openbare Werken twee keer per jaar een takkenroute gereden, te
weten twee weken voor Pasen gedurende een week en in de week na de herfstvakantie. In
deze weken worden de takken huis aan huis opgehaald binnen de bebouwde kom.
Tijdens deze weken kunnen inwoners van de gemeente Losser tijdens de openingstijden ook
gratis snoeiafval naar het afvalbrengpunt aan de Ravenhorsterweg brengen.

 De gemeente heeft bovendien beleidsnota “Afval verbranden buiten inrichtingen” vastgesteld
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 luiden als volgt:
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Beleidsregels:
 Er kan alleen ontheffing worden verleend voor niet van derden afkomstig takken- en

snoeihout;
 het stookseizoen loopt van 1 november tot en met 30 april;
 er wordt geen ontheffing verleend voor andere afvalstoffen dan snoeihout;
 Er mag alleen takken en snoeihout worden verbrand. Dit betekent dat wortels en

boomstammen niet mogen worden verbrand;
 Binnen de bebouwde kom mogen takken- en snoeihout niet worden verbrand. Er mogen geen

takken- en snoeihout dat is ontstaan in de bebouwde kom naar het buitengebied worden
overgebracht om daar te verbranden. Dit laatste geldt niet voor hout en takken afval dat
gebruikt wordt voor het paasvuur.

 De totale hoeveelheid te verbranden takken- en snoeihout per brandstapel mag niet boven de
50 m³ uitkomen. Dit in verband met de beheersbaarheid van de brandstapel . Een paasvuur
mag een grotere omvang hebben. De omvang van een paasvuur mag niet groter zijn dan
100 m³;

 De hoogte van de brandstapel in meters vermenigvuldigd met de factor 6 is de minimale
afstand in meters. Binnen deze afstand mogen zich geen opstallen, openbare weg, bossages,
heide, hoogspanningskabels, bomen, houtwallen of andere houtopstanden en dergelijke
bevinden: de minimale afstand is 15 meter; N.B.: bij een brandstapel van 5 meter hoogte is de
minimale afstand 30 meter, bij een brandstapel van 1 meter hoogte is de minimale afstand 15
meter.


