
Aanvraagformulier Stookontheffing 
(volgens artikel 10.63, lid 2, Wet Milieubeheer voor een ontheffing van het stookverbod als bedoeld in 
artikel 10.2, eerste lid Wet Milieubeheer) 

 
Om de ontheffing naar behoren te kunnen behandelen en alle acties op tijd in werking te kunnen 
zetten dient de ontheffing minimaal 8 weken voor de aanvang van de werkzaamheden schriftelijk bij 
de burgemeester te zijn aangevraagd. Vragen met een sterretje dienen altijd te worden ingevuld. 
Onvolledige aanvragen zullen door ons niet in behandeling worden genomen. 

 
*1. Gegevens aanvrager (vergunninghouder) (altijd invullen) 
Vraagt u aan namens een vereniging, stichting of bedrijf? Vul dan hier deze gegevens volledig in 
 

 Naam instelling / persoon : ……………………………………………………………. 

 KvK nummer / BSN *  : ……………………………………………………………. 

 Adres (geen postbus)  :  ……………………………………………………………. 

 Postcode   : ……………………………………………………………. 

 Woonplaats   : ……………………………………………………………. 

 Contactpersoon instelling : ……………………………………………………………. 

 Correspondentieadres  : ……………………………………………………………. 

 Telefoonnummer overdag : ……………………………………………………………. 

 Telefoon op locatie (mobiel) : ……………………………………………………………. 

 Geboortedatum                          : ……………………………………………………………. 

 Geboorteplaats                          : ……………………………………………………………. 
 

*2. Gegevens gemachtigde (altijd invullenindien van toepassing) 
 

 Naam persoon   : ……………………………………………………………. 

 Burgerservicenummer  * : ……………………………………………………………. 

 Achternaam gemachtigde : ……………………………………………………………. 

 Voorletter (s) gemachtigde : ……………………………………………………………. 

 Adres (geen postbus)  :  ……………………………………………………………. 

 Postcode   : ……………………………………………………………. 

 Woonplaats   : ……………………………………………………………. 

 Telefoonnummer overdag : ……………………………………………………………. 

 Telefoon op locatie (mobiel) : ……………………………………………………………. 
 

*3. Locatie (altijd invullen) 
 

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

 Kadastrale aanduiding  : sectie………………………nummer…...………………. 

 Plaats    : ……………………………………………………………. 

 Binnen/buiten bebouwde kom : ……………………………………………………………. 

 



*4. Algemene gegevens (altijd invullen) 
(s.v.p. aankruisen wat van toepassing is). 
 

О  Het betreft het verbranden van afval buiten een inrichting door een particulier dat bestaat uit 

huishoudelijk afval in de vorm van snoei- en tuinafval. 
  
О  Het betreft het verbranden van afval buiten een inrichting dat bestaat uit afval dat ontstaan is 

in het kader van landschapsonderhoud/natuurbeheer . 
  
О  Het betreft het verbranden van afval buiten een inrichting in het kader van een vreugdevuur 

met een traditionele achtergrond.(b.v. Paasvuur) 
 
      De naam van het vreugdevuur is:…………...…………………...…….……………………………. 
  
О  Het betreft het verbranden van afval buiten een inrichting dat bestaat uit door ziekte aangetast 

hout. 
  
О  Anders, te weten …..……………………………………………………………………………………. 

  
B)  De voorgenomen datum van verbranding is: …………………………………..……………................... 
 
C)  De naam van de ziekte, die het verbranden noodzakelijk maakt is: 
(Zo mogelijk een verklaring van de Plantenziektenkundige Dienst in Wageningen als afzonderlijke bijlage toevoegen) 
 
 

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

*5. Te verbranden materiaal (altijd invullen) 
 
A)  Situering van de stookplaats ten opzichte van: 
 
▪ bouwwerken    

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) 
 
B)  Te verbranden materiaal bestaat uit:  

 
О  takken- en snoeihout 
О  onbehandeld (schoon materiaal) 
О  ander plantaardig materiaal nl: ………………………………………………………………………… 
О  anders nl: ………………………………………………………………………………………………… 
 

C)  Het volume van het te verbranden materiaal bestaat uit: 
 

О  minder dan 5 m3 

О  ca. 5  m3 

О  ca. 10  m3 

О  ca. 15  m3 

О  ca. 20  m3 

О  ca. 25  m3 

О   …..….  m3 



 

In totaal wordt ca. …….. m3 per stookseizoen verbrand  
 
 
D)  Ruimte voor toelichting van bijzonderheden. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
*6. Eigendomsverhoudingen (altijd invullen) 
 

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

 
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) 
 
 
 
Bijlagen *  
□ Plattegrond/situatieschets (op schaal) 
□ Machtiging van de eigenaar 
□ verklaring van de Plantenziektenkundige Dienst in Wageningen 


