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Verzoek stookontheffing artikel 10.63, lid 1 Wet 
milieubeheer verbranden snoeihout meer dan 10 m3 
(Paasvuur) 

 

1 Gegevens van de aanvrager 

1a Naam en voorletters             man    vrouw 

1b Correspondentieadres _________________________________________________________________                                                                                                                                     

1c E-mailadres  _________________________________________________________________                                                                                                                                     

1d Postcode en plaats _________________________________________________________________ 

1e Telefoon overdag  _________________________________________________________________ 

1f BSN- of KvK-nummer _________________________________________________________________ 

1g Naam contactpersoon _________________________________________ 

    

2  Gemachtigde (indien van toepassing) 

2a Naam en voorletters             man    vrouw 

2b Naam bedrijf  _________________________________________________________________                                                                                                                                     

2c Correspondentieadres _________________________________________________________________                                                                                                                                     

2d E-mailadres  _________________________________________________________________ 

2e Postcode en plaats _________________________________________________________________ 

2f  Telefoon overdag  _________________________________________________________________ 

    

3  Locatie waar snoeihout wordt verbrand  

   ______________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 

 

4  Eigenaar locatie waar snoeihout wordt verbrand (als aanvrager niet de eigenaar van het perceel is) 

4a Eigenaar perceel  ________________________________________________________________ 

4b Toestemming van eigenaar  perceel      Ja (denk aan handtekening eigenaar bij 6.)    Nee  

 

5   Datum en tijdstip verbranden snoeihout 

5a Maak een keuze uit onderstaande mogelijkheden (meerdere mogelijkheden i.v.m. weersomstandigheden, zie 

toelichting) 

 Datum en tijdstip _______________________________________________________________________ 

   Datum en tijdstip (alternatieve periode) ______________________________________________________ 

 

6 Handtekening 

 

Aanvrager  _________________________________________________________________ 

Datum   _________________________________________________________________ 

 

Handtekening aanvrager _________________________________________________________________ 
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Gemachtigde  _________________________________________________________________ 

Datum   _________________________________________________________________ 

 

 

Handtekening gemachtigde   ______________________________________________________________ 

 

Eigenaar perceel  _________________________________________________________________ 

Datum   _________________________________________________________________ 

 

 

Handtekening eigenaar _________________________________________________________________ 

 
 

Toelichting 
 

Op grond van artikel 5:34 Apv is het verboden afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur te 

stoken. Een uitzondering hierop is gemaakt voor het verbranden van snoeihout mits: 

- er sprake is van een paasvuur, niet zijnde een evenement en 

- dit minimaal acht weken van tevoren schriftelijk verzocht wordt bij het college.  

 

Vraag 4 hoeft alleen ingevuld te worden als u iemand hebt gemachtigd om dit verzoek te doen voor u. Het moet voor 

de gemeente wel duidelijk zijn dat u als eigenaar toestemming geeft voor het verbranden van snoeihout op uw 

perceel.  

 

Aan de ontheffing voor het verbranden van snoeihout worden voorwaarden gesteld. Deze voorwaarden zijn:  

1. het is verboden snoeihout van derden (niet-aanvrager of eigenaar perceel) te verbranden; 

2. het is verboden aan het vuur afval of ander materiaal dan gemeld toe te voegen; 

3. het vuur mag geen overlast (rook, roet, walm of geur e.d.) veroorzaken voor de omgeving; 

4. bij het aansteken van het vuur mag geen gebruik worden gemaakt van aanmaakstoffen zoals afgewerkte 

olie, benzine, petroleum en dergelijke; 

5. bij een windkracht van 5 Beaufort of meer mag er niet gestookt worden; 

6. de stookplaats moet altijd toegankelijk zijn voor hulpdiensten; 

7. aanwijzingen van de politie, toezichthouders of brandweer moeten direct opgevolgd worden; 

8. Bij een code oranje en rood mag er niet gestookt worden, ook niet indien u in het bezit bent van een akkoord 

melding of ontheffing van de gemeente. U kunt hiervoor de informatie volgen op www.natuurbrandrisico.nl. 

9. Er mag als gevolg van het verbranden van snoeihout geen vervuiling van het water in (nabijgelegen) sloten 

ontstaan.  

10. Eventuele verbrandingsresten moeten opgeruimd worden; 

11. Hou een veilige afstand aan tot overige brandbare objecten; 

   

Aan het verlenen van deze ontheffing zijn kosten verbonden. Zie hiervoor de Legesverordening (via 

www.haaksbergen.nl).  U kunt het verzoek indienen per post (Postbus 102, 7480 AC HAAKSBERGEN), per e-mail 

(gemeente@haaksbergen.nl) of persoonlijk afgeven aan de balie in het gemeentehuis (locatie: Blankenburgerstraat 

28 te Haaksbergen). Denk er aan dat in alle gevallen het formulier volledig is ingevuld en voorzien is van de 

benodigde handtekening(en). 
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