Aanvraagformulier verbranden van afvalstoffen
in het kader van een vreugdevuur
Aanvraag voor een ontheffing (overeenkomstig artikel 10.63 lid 1 van de Wet milieubeheer en artikel 5:34 lid
3 van de APV) van het verbod op het verbranden van afvalstoffen (als bedoeld in artikel 10.2 lid 1 van de Wet
milieubeheer en artikel 5:34 lid 1 van de APV).
1. Gegevens aanvrager
Naam en voorletters:

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

Straat en huisnummer:

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

Postbus:

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

Postcode en woonplaats: ……………………………………………………………………………………………………………………………..….
Telefoon:

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

E-mail:

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

2. Karakter vreugdevuur
A.

Het vreugdevuur heeft:
 een besloten karakter:

er worden circa ……………. familieleden/vrienden verwacht

> ga verder naar vraag 3.
 een openbaar karakter:

er worden circa ……………. bezoekers verwacht.

Bij vreugdevuur met een openbaar karakter dient u een evenementenvergunning aan te vragen hieraan zijn leges
verbonden.

B.

Vinden er nog andere activiteiten plaats?
 Ja

Welke? ……..…………………………………………………………………………………………………………..….
……………………………………………………………………………………………………………………………..….

 Nee
C.

Is er voldoende parkeergelegenheid voor bezoekers?
 Ja
 Nee

Hoe wordt hierin voorzien? ………………………….………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..….
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D.

Moeten er verkeersmaatregelen worden genomen?
 Ja

Welke? …………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..….
Vanaf (straat) ……………………………………………………………………………………………………….….
tot aan (straat) ……………………………………………………………………………………………………..….

 Nee
3. Locatie/materialen/ omvang van de verbranding
A.

Locatie van de verbranding: ………………………………………………………………………………………………………..….
Kadastraal bekend als gemeente Staphorst, sectie …………………….………. nummer ……………………………..

B.

Situering van de brandlocatie ten opzichte van:
woningen en andere bouwwerken (ook tijdelijke)

Afstand: ………………………. meter

bos, hei, veen, opstal rieten kap of opslag brandgevaarlijke stoffen Afstand: ………………………. meter

C.

lantaarnpalen/hoogspanningsmasten of -lijnen

Afstand: ………………………. meter

opgaande begroeiing/houtwallen/andere houtopstanden

Afstand: ………………………. meter

openbare weg, niet zijnde provinciale of autosnelwegen

Afstand: ………………………. meter

provinciale dan wel autosnelwegen

Afstand: ………………………. meter

toekijkend publiek

Afstand: ………………………. meter

Het te verbranden materiaal bestaat uit:
 snoeihout: takken, bladeren, riet, loof en gerooide bomen die afkomstig zijn van snoei- en
onderhoudswerkzaamheden in het kader van duurzaam landschapsonderhoud
 overig onbehandeld hout, te weten: …………………………………………………………………………………………..….

D.

De omvang van de brandstapel bedraagt …………………………………………………………………………………. m³
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E.

Data en tijdstippen vreugdevuur:
Datum vreugdevuur ………………………..………...

Van/Tot ………………………..…………………………..

4. Eigendomsverhoudingen
 Het perceel waarop de verbranding plaatsvindt is eigendom van de aanvrager.
> Ga verder naar vraag 5.
 Het perceel waarop de verbranding plaatsvindt is geen eigendom van de aanvrager, maar de
eigenaar van het perceel is akkoord met het vuur op zijn terrein. Indien deze situatie van
toepassing is dient de eigenaar dit formulier ook te ondertekenen.
Gegevens eigenaar:

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

Naam en voorletters:

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

Straat en huisnummer:

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

Postcode en woonplaats:

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

Telefoon:

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

E-mail:

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

5. Bijlagen en ondertekening


Voeg bij de aanvraag een situatieschets (op schaal) van de brandlocatie ten opzichte van de
omgeving + eventuele andere objecten.
De situatieschets is verplicht. Zonder deze bijlage wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.

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

A.

Handtekening aanvrager:

B.

Handtekening eigenaar van het perceel

Plaats: ………………………………………….

Datum: ………………………………………….

van de stookplaats (indien een andere
Plaats: ………………………………………….

persoon/instantie dan de aanvrager):

Dit aanvraagformulier volledig ingevuld en uiterlijk 8 weken voorafgaand aan de verbranding indienen.
De persoonsgegevens op dit formulier worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.
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Toelichting bij uw aanvraag
A) Wanneer wordt ontheffing afgegeven?
Het college van B & W kan, indien het belang van de bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet,
ontheffing verlenen voor het ontsteken van een vreugdevuur. Een ontheffing kan aangevraagd worden door
een persoon, organisatie of het bevoegd gezag.
Een ontheffing dient schriftelijk aangevraagd te worden. Mondelinge aanvragen worden niet in behandeling
genomen. De aanvraag om ontheffing wordt behandeld volgens titel 4.1 (beschikkingen) van de Algemene
wet bestuursrecht.
Een persoon of organisatie dient minimaal acht weken voorafgaand aan een vreugdevuur een schriftelijke
aanvraag in te dienen bij de gemeente Staphorst. De aanvraag dient te voldoen aan de volgende eisen:
- een tijdig, compleet en correct ingevuld aanvraagformulier;
- een bijgevoegde situatietekening met de locatie van de stookplaats;
- de aanvraag dient te voldoen aan de voorschriften en afstandseisen voor vreugdevuren;
- het formulier dient voorzien te zijn van de handtekening van de aanvrager en eigenaar van het perceel van
de stookplaats (indien een andere persoon/instantie dan de aanvrager).
Personen, organisaties en bevoegd gezag die een onvolledige aanvraag indienen, worden in de gelegenheid
gesteld om de aanvraag aan te vullen.
De toetsing van de aanvraag wordt uitgevoerd door de gemeente Staphorst. De gemeente Staphorst is in de
gelegenheid externe specialisten te raadplegen voor de toetsing. De toetsing bestaat uit:
- de aanvraag wordt getoetst aan geldende wet- en regelgeving;
- het aanvraagformulier wordt getoetst aan de voorschriften voor vreugdevuren;
- de situatietekening wordt getoetst aan de afstandseisen voor vreugdevuren.
Binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag zal er een besluit genomen worden over het wel of niet
verlenen van de ontheffing.
Wanneer een aanvraag niet aan één of meerdere bovenstaande toetsingsvereisten voldoet, wordt de
aanvrager in de gelegenheid gesteld om een herziende aanvraag in te dienen.
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Toelichting bij uw aanvraag
B) Voorschriften
U dient er rekening mee te houden dat aan de ontheffing standaardvoorschriften verbonden zullen worden.
Op het naleven van de voorschriften wordt toezicht uitgeoefend. In afstemming met het Openbaar
ministerie en de politie zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop opgetreden zal worden tegen
overtredingen van deze voorschriften. In veel gevallen zal dit inhouden dat bij een geconstateerde
overtreding direct proces verbaal zal worden opgemaakt. De ontheffinghouder is aansprakelijk voor
eventuele schade.
Voorschriften bij artikel 5:34 lid 3 Algemene Plaatselijke Verordening
Veiligheidsafstanden
1.1

De brandstapel mag zich niet bevinden binnen een afstand van:
-

100 meter

van woon- en verblijfsgebouwen

-

200 meter

van bos/hei/veen/natuurgebieden en/of opstallen met rieten kap

-

200 meter

van autosnelwegen en provinciale wegen

-

65 meter

van hoogspanningskabels

-

65 meter

van opgaande begroeiing, houtwallen en andere houtopstanden

-

25 meter

van de openbare weg (anders dan autosnelwegen en provinciale wegen)

-

25 meter

van publiek

1.2 Bij een lange periode waar in geen neerslag is gevallen is het risico op een (natuur)brand groter. De
Veiligheidsregio’s in Nederland werken op basis van fases (fase 1 en fase 2) om de mate van droogte in
de natuur aan te geven. Voorheen werd er aan de hand van vier kleurcodes gewerkt. (groen, geel,
oranje en rood). De fases worden bepaald aan de hand van gegevens die de Veiligheidsregio’s
ontvangen van meetstations in natuurgebieden, meteogegevens van het KNMI en Buienradar,
informatie van natuurbeheerders en van eigen brandweerdeskundigen.
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1.3

Voorschriften vreugdevuren

01.

De brandstapel mag minimaal vier weken van te voren opgebouwd worden.

02.

Er mag alleen onbehandeld (snoei)hout, riet en loof verbrand worden.

03.

Tijdens het stoken dient de ontheffing houder, een persoon van 18 jaar of ouder, voortdurend
aanwezig te zijn op de stookplaats voor het houden van toezicht.

04.

Een vreugdevuur mag ontstoken worden tot en met windkracht 5 Beaufort.

05.

De houder van de ontheffing dient 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.

06.

Het is verboden het vuur aan te steken en/of te onderhouden met vloeibare- of vaste
Brandstoffen.

07.

De stookperiode en tijden genoemd in de ontheffing dienen aangehouden te worden. Zonder
toestemming van de gemeente Staphorst mag hier niet van afgeweken worden.

08.

Wanneer weersinvloeden of weersomstandigheden daartoe aanleiding geven kan de
gemeente het ontsteken van vreugdevuren verbieden.

09.

Bij vreugdevuren die voldoen aan de afstandstabel, maar waarbij zich toch een kans voordoet op
het ontstaan van beperkte secundaire branden moet de organisator zelf preventief voldoende
bluswater regelen. Dit bluswater (en materieel) wordt NIET geleverd door de brandweer in
verband met het in standhouden van de basisbrandweerzorg.

10.

De ondergrond van het vreugdevuur is zodanig dat er geen grondvuur kan ontstaan.

11.

Het vreugdevuur mag een maximale omvang hebben van 10 meter breed, 10 meter lang en 5
meter hoog. De gemeente Staphorst mag hier van afwijken.

12.

Het is verboden van de ontheffing gebruik te maken als fase 2 (extreme droogte) van kracht is.

13.

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

14.

Na afloop van verbranding dient het vuur volledig gedoofd te worden.

15.

De stookplaats dient 2 weken na ontbranding zoveel mogelijk in oorspronkelijke staat

16.

De houder van de ontheffing dient zorg te dragen dat restafval uiterlijk binnen twee weken naar

hersteld te zijn.
een erkend afvalstoffen inzamelingsbedrijf afgevoerd worden.
17.

De toegankelijkheid tot het vreugdevuur mag nergens belemmerd zijn voor
hulpverleningsdiensten.

Het voldoen aan bovenstaande voorschriften verkleint het risico op incidenten, maar biedt geen garantie.
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II Voorschriften bij artikel 10:63 lid 1 Wet milieubeheer
Het branden
2.1 Het is verboden het vuur aan te steken en/of te onderhouden met benzine, olie of andere vloeibare- of
vaste brandstoffen.
2.2 Het is verboden andere afvalstoffen te verbranden dan onbehandeld (snoei)hout, riet en loof in
verband met bescherming van het milieu.
2.3 Aanwijzingen van ambtenaren van gemeente, brandweer en politie gegeven in het belang van
bescherming van het milieu dienen stipt en onverwijld te worden opgevolgd.
Nazorg
2.4 Na afloop van de verbranding dient het vuur volledig te worden gedoofd.
2.5 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
inzamelaar.
2.6 De stookplaats dient, na verwijdering van bij voorschrift 2.4 genoemde resten, zoveel mogelijk in de
oorspronkelijke staat te worden hersteld.
Bodemverontreiniging
2.7 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.
2.8 Direct na de in voorschrift 2.6 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 burgemeester en wethouders bekend te worden gemaakt.
2.9 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.
Begripsomschrijving:
Ontheffing: een ontheffing op grond van de Algemene plaatselijke verordening (Apv) en
Wet milieubeheer (Wm)
Paasvuur: vreugdevuur tijdens tweede paasdag
Oudejaarsvuur: vreugdevuur tijdens oudejaarsdag en nieuwjaarsnacht
Openbaar vreugdevuur: vreugdevuur wat openbaar toegankelijk is voor iedereen
Besloten vreugdevuur: vreugdevuur wat alleen toegankelijk is voor genodigden
Snoeihout: Takken, bladeren, riet, loof en gerooide bomen die afkomstig zijn van snoei- en
onderhoudswerkzaamheden in het kader van duurzaam landschapsonderhoud
Fase 1 & fase 2: indexatiewaarde die dagelijks het risico op natuurbranden aan de hand van kleurcodes
(groen, geel, oranje en rood) weergeeft. Vaststelling fase 1 of 2 door veiligheidsregio.
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Toelichting bij uw aanvraag
C) Te volgen procedure
De standaardprocedure die doorlopen moet worden voordat de ontheffingen / evenementenvergunning
verleend kan / kunnen worden is gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht. Deze procedure is kort
samengevat de volgende:


de benodigde ontheffingen / evenementenvergunning voor het houden van een vreugdevuur dient
uiterlijk 8 weken voorafgaand aan de datum van het vreugdevuur te worden aangevraagd bij het
bevoegd gezag;



de regie van de verlening van de ontheffingen c.q. evenementenvergunning ligt bij de afdeling
Ontwikkeling en Beheer, Publieksbalie fysieke leefomgeving. Deze afdeling neemt de aanvraag in
behandeling;



indien de aanvraag niet middels het standaardformulier wordt ingediend, wordt alsnog een
standaardformulier aan de aanvrager verstrekt;



de afdeling Ontwikkeling en Beheer, Publieksbalie fysieke leefomgeving, toetst of de aanvraag
volledig is.
Bij onvolledige informatie wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld de aanvraag aan te vullen;



vervolgens toetst de afdeling de aanvraag op de geldende beleidsregels.
Hierbij wordt eventueel advies ingewonnen bij de veiligheidsregio;



bij een negatieve beoordeling zal de aanvrager in de gelegenheid worden gesteld een alternatieve
locatie aan te geven. Dat betekent dat er een nieuwe aanvraag ingediend moet worden-;



binnen 8 weken na het ontvangen van de aanvraag zal er een besluit worden genomen of het wel
of niet verlenen van de ontheffingen / evenementenvergunning;



het besluit om de ontheffingen / evenementenvergunning te verlenen wordt gepubliceerd in de
huis-aan-huis-krant ‘de Staphorster’;



indien belanghebbenden het niet eens zijn met het besluit, dan kan binnen zes weken na publicatie
een gemotiveerd bezwaarschrift ingediend worden. Het bezwaarschrift dient gericht te worden aan
het college van burgemeester en wethouders van Staphorst. Het bezwaarschrift dient te zijn
ondertekend en bevat tenminste:
•

naam en adres van de indiener;

•

de dagtekening;

•

een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

•

de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Mocht u dit wensen
dan kunt u verzoeken om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank
Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.
Gelet op het bovenstaande is het van belang dat u uw aanvraag voor het houden van een vreugdevuur
‘tijdig’ indient (uiterlijk 8 weken voorafgaand aan de verbranding).
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