
 
 

Aanvraagformulier ontheffing stookverbod 
          door ziekte aangetast hout  

(type D) 
 
 

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 
 
(de met een * gemerkte vragen worden toegelicht op een aparte bijlage (pagina 4). Het is belangrijk 
daar kennis van te nemen alvorens het formulier in te vullen) 
 
1. Gegevens aanvrager. 
 
naam en voorletters: …………………………………………………………………...……………… 

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

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

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

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

 
2. 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 
 
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: 

 ca. 2 m3 
 ca. 5 m3 
 ca. 10 m3 
 ca. 20 m3 
 anders, te weten …..… m3 

 
H. De naam van de ziekte, die het verbranden noodzakelijk maakt, luidt als volgt: 
…………………...………………………………………. 
Een verklaring van een Plantenziektekundige Dienst dient als afzonderlijke bijlage te worden overlegd, 
zie bijlage voor adressen 
 

I. De voorgenomen datum van verbranding is: …………..…………………………………... 
 
J. Periode waarvoor de ontheffing wordt aangevraagd (maximaal 3 jaar): 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
3. Eigendomsverhoudingen. 

 Het perceel waarop gestookt wordt is eigendom van de aanvrager 
 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: ..……………………………………………………………………………… 

 
4. *Bijlagen. 
De aanvraag wordt ingediend met de volgende bijlagen: 

 situatieschets stookplaats ten opzichte van de omgeving (verplicht, schaal minimaal 
1:2.000) 

 een verklaring van de Plantenziektenkundige Dienst. 
 
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld. 
 
*Datum:     Plaats: 
 
A. Handtekening aanvrager:   B. Handtekening eigenaar van het perceel van de stookplaats: 

(indien een andere persoon/instantie dan de aanvrager) 
 

 
 
 
 

in te vullen door de gemeente: 
Eventueel advies brandweer: 
 
__________________________________________________________________________ 
Paraaf brandweer: 
 

U wordt verzocht het formulier terug te sturen naar de gemeente Kampen, Team Vergunningen, Postbus 5009, 
8260 GA Kampen 
 
Ingevolge het bepaalde in de Wet bescherming Persoonsgegevens worden de door u verstrekte gegevens uitsluitend 
verzameld en vastgelegd ten behoeve van de ontheffing.  



Toelichting op uw aanvraag om ontheffing ex art. 10.63, lid 2, Wet milieubeheer 
 
Deze toelichting kent drie onderdelen: algemeen, het aanvraagformulier en de voorschriften 
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 
Het verbranden van afval buiten een inrichting zonder voorzorgsmaatregelen en beschermende 
maatregelen leidt tot lucht-, water- en bodemverontreiniging en overlast door rook, roet en stank.  
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 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 ge- 
bruikt 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 biomas- 
sacentrales, 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 breng- en haalfaciliteiten. Iedere dag en op zaterdagmorgen kan grof tuinafval tegen 
een laag tarief op het overlaadstation in Kampen worden aangeboden.  

 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 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 dus niet binnen de bebouwde kom gehouden worden 

 
De beleidsregels particulieren: 

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

 Ontheffingen worden voor het gehele jaar verleend 

 De ontheffing is drie jaar geldig 

 
De beleidsregels landschapsonderhoud: 

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

 Ontheffingen worden voor het gehele jaar verleend 

 De ontheffing is drie 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 

 De ontheffing is drie jaar geldig  

 
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 



 Vooruitlopend 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 

 Derhalve moet een verklaring van de Plantenziektekundige Dienst (PD) te worden overlegd.  

 De ontheffing is drie jaar geldig  

 
 
2. Het aanvraagformulier. 
 
Vraag 2D. 
De stookplaats moet zodanig gekozen worden dat voldaan wordt aan door de gemeente vastgestelde 
veiligheidsafstanden. In de volgende tabel worden voorbeelden gegeven van de veilige afstanden in 
meters tussen stookplaats en omgeving: 
 

Volume brandstapel: Ongeacht 
Hoeveelheid Omgeving 

Woningen en andere bouwwerken 
(ook tijdelijke zoals een tent) 

 50 

Bos, hei, veen, rieten kap, opslag 
Brandgevaarlijke stoffen 

100 

Openbare weg, hoogspanningsmasten of  
-lijnen 

 50 

Opstaande begroeiing, houtwallen, andere 
Houtopstanden 

 50 

 
 
Vraag 2E en 2F. 
Gelet op het gemeentelijk beleid wordt geen ontheffing verleend voor het verbranden van andere 
afvalstoffen dan takken- en snoeihout. Tevens wordt geen ontheffing verleend voor het verbranden 
van takken en snoeihout afkomstig van derden al of niet afkomstig van buiten de gemeente Kampen. 
 
 
Vraag 2G. 
Voor kleinere hoeveelheden  zijn diverse andere 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 te groot mag zijn. Hoe groter het volume van de brandstapel des te groter de 
afstand. De veiligheidsafstanden als bedoeld bij de toelichting op vraag 2D is het minimaal vereiste. 
Een mogelijkheid om de beheersbaarheid en brandveiligheid te ondervangen is indien wordt 
bijgestookt. Hieronder wordt verstaan dat de brandstapel wordt verkleind en overgebleven te 
verbranden afvalstoffen geleidelijk worden toegevoegd (bijgestookt). 
Binnen het kader van de ontheffing en de daarbij gestelde voorschriften is het mogelijk dat men 
meerdere keren een opstapeling van afvalstoffen maakt en verbrand.  
 
 
Vraag 4 (bijlagen). 
De situatieschets (schaal minimaal 1: 2.000) van de stookplaats ten opzichte van de omgeving is bij 
elke aanvraag een vereiste. In de situatieschets moeten de afstanden tot bouwwerken, 
brandgevaarlijke stoffen, de openbare weg en opgaande begroeiing in meters worden aangeduid. 
Zonder deze bijlage wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen. Bij door ziekte aangetast hout 
is een verklaring van de Plantenziektenkundige Dienst belangrijk om inzicht te krijgen in de aard van 
de ziekte, maar is geen absolute voorwaarde.  
 
 
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: 

 Uw schriftelijke aanvraag wordt getoetst op ontvankelijkheid. Bij het ontbreken 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 de commissie bezwaar- en beroepschriften van de gemeente Kampen, Postbus 
5009, 8260 GA  Kampen. 

Gelet op de vorige alinea is het van belang dat u uw aanvraag om ontheffing ‘tijdig’ indient. Tijdig 
betekent bij voorkeur 3 maanden voor de datum van verbranding (vreugdevuren/door ziekte aangetast 
hout). 
 
3. De voorschriften. 
U dient er rekening mee te houden dat aan de ontheffing milieuvoorschriften verbonden zullen 
worden. Op het naleven van de voorschriften wordt toezicht uitgeoefend door de afdeling Toezicht en 
Handhaving. Een aantal 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. 
 


