Aanvraagformulier eenmalige stookontheffing voor het verbranden van snoeihout (NIET zijnde een paasvuur)
In artikel 5.34 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is geregeld dat het verboden is zonder ontheffing
van het college afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken. De gemeente Raalte
verleent eenmalige stookontheffingen voor paasvuren, wanneer er aan de in de bijlage meegezonden
voorwaarden voldaan wordt.
Leges in behandeling nemen van uw aanvraag conform legesverordening gemeente Raalte 2022
€ 324,-Wat dient u in te leveren:
Deze aanvraag,
inclusief situatieschets waarop de brandstapel duidelijk is aangegeven,
volledig invullen en toezenden aan burgemeester en wethouders van Raalte, t.a.v. Domein Samenleving,
Postbus 140, 8100 AC Raalte.
naam aanvrager: …………………………………………..
adres aanvrager: …………………………………………
postcode en woonplaats: ………………………………..
tel.nr.: …………………………………………………..
evt. 2e tel.nr (mobiel):

…………………………………

e-mailadres:

…………………………………

Waar wordt het vuur ontstoken?
adres:

……………………………………….

postcode en plaats:

…………………………….

(Opmerking: wij nemen alleen aanvragen in behandeling van een eigenaar van het perceel waarop het
verbranden van snoeihout plaatsvindt of aanvragen waarbij de eigenaar van het perceel schriftelijk
toestemming heeft verleend voor het verbranden van snoeihout op zijn perceel.)

datum en tijdstip verbranden snoeihout :
datum____/____2022; tijd________uur. Hoeveel te verbranden snoeihout (aangeven in m3 NB de brandstapel
mag niet groter zijn dan 6 m3 )__________
(U houdt met de opbouw van de brandstapel rekening met de bijgevoegde afstandstabel en de richtlijnen,
informatie, beperkingen en voorwaarden die zijn opgenomen op in de bijlagen van dit formulier)

De gemeente Raalte heeft gekozen voor het terughoudend verlenen van stookontheffingen. Als alternatieve
verwerkingsmethoden voorhanden zijn, volgt een negatieve beslissing op de aanvraag. Slechts in die gevallen waarin
geen alternatieven voor handen zijn, kan een stookontheffing worden verleend. Alternatieven zijn bijvoorbeeld het ter
plekke versnipperen (huren versnipperraar) en verwerken;
1. Op rillen leggen;
2. Verbranden met energieopwekking;
3. (gratis) wegbrengen naar milieu-opbrengstation Raalte of naar Jansen Wijhe in Wijhe;
4. Op laten halen via de zogenoemde snipperroute in december of maart. Zie voor meer informatie op
www.raalte.nl/snipperroute.

Motivering waarom u niet kunt voldoen aan alternatieve verwerkingsmethoden

Alternatieve verwerkingsmethoden gaan voor, tenzij dit gezien de plaatselijke omstandigheden en/of anderszins niet
geëist kan worden. U motiveert hieronder welke alternatieven u heeft overwogen en waarom u niet kunt voldoen aan
alternatieve verwerkingsmethoden:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Met ondertekening van deze aanvraag verklaart u

a. Kennis te hebben genomen van de beleidsregels verbranden snoeihout in de openlucht en buiten
inrichtingen gemeente Raalte, niet zijnde een paasvuur (zie bijlage bij dit formulier), en
b. van de informatie van belang voor het eenmalig ontsteken van snoeihout, niet zijnde een paasvuur:(zie bijlage bij
dit formulier)

Geef aan welke bijlagen u toevoegt aan de aanvraag:

o Een op schaal gemaakte situatietekening (1:100). Hierop moet het perceel, de locatie voor het verbranden van
snoeihout en (eventuele) opstallen, openbare wegen, erftoegangswegen, hoogspanningsmasten, bomen,
houtwallen, bosschages, bos, heide en andere houtopstanden zijn weergegeven.
o Schriftelijke toestemming van de eigenaar van het perceel.

Ik verklaar dat ik het formulier naar waarheid heb ingevuld:
handtekening:

_____________________________________________________________________

datum: _____/_____2022

Voorschriften verbranden snoeihout gemeente Raalte
Bijlage 1 behorend bij de Beleidsregels verbranden snoeihout in de openlucht en buiten inrichtingen gemeente Raalte

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Alleen oogstafval en takken- en snoeihout afkomstig van onderhoud aan cultuurlandschap mogen worden
verbrand.
Het te verbranden oogstafval en het takken- en snoeihout moet uitwendig droog zijn.
De ontheffing is geldig in de maanden november en december.
Het verbranden van oogstafval, takken- en snoeihout moet plaatsvinden op een onbrandbare ondergrond.
De omvang van de brandstapel mag niet groter zijn dan 6 m3.
De aanvrager draagt zorg dat er geen bodemverontreiniging optreedt en daarmee artikel 13 van de Wet
bodembescherming (zorgplicht) niet wordt overtreden. Voor het aanmaken van het vuur mag geen gebruik
worden gemaakt van vloeibare brandstoffen.
De verbrandingsresten worden binnen 7 dagen na de verbranding verwijderd en op een verantwoorde wijze
afgevoerd. Het kan noodzakelijk zijn om na afloop aan te kunnen tonen dat de verbrandingsresten zijn
afgevoerd naar een erkende instantie. Hiervoor kunnen afgiftebonnen worden opgevraagd.
De weersomstandigheden moeten voldoen aan twee eisen:
a. Het moet droog weer zijn, bij regen of mist mag er geen verbranding plaatsvinden;
b. De windkracht mag maximaal 5 Beaufort zijn (max. 40 km/h).
Er mag geen overlast voor de omgeving optreden. De minimaal aan te houden (veiligheid)afstand in meters is
minstens 25 m. Binnen 25 meter van het vuur mogen zich geen opstallen, openbare weg, erftoegangswegen
B en hoogspanningsmasten bevinden. De minimale afstand tot bomen, houtwallen, bosschages, bos, heide
en andere houtopstanden is 50 m.
Er moet continue toezicht van een volwassene op het vuur zijn.
Verbranding mag alleen plaatsvinden tussen zonsopgang en zonsondergang.
Er mag geen verbranding plaatsvinden op zon- en feestdagen.
Er mag niet worden verbrand als een algeheel stookverbod voor het onderhavige gebied geldt. De aanvrager
dient dit vooraf zelf te checken.
De aanvrager moet op verzoek van een toezichthoudende ambtenaar (gemeente, politie of brandweer) de
ontheffing tonen.
De aanvrager draagt zorg dat de meldkamer van de brandweer en politie tijdig op de hoogte is van het
voornemen om snoeihout te verbranden.
Indien de aanvrager dit verzuimt te doen en de brandweer moet uitrukken in verband met een melding van
bijvoorbeeld omwonenden of passanten, kunnen de kosten hiervan bij de aanvrager in rekening worden
gebracht.

Informatie van belang voor het eenmalig ontsteken van snoeihout, niet zijnde een paasvuur:
Uw aanvraag wordt getoetst aan de volgende regelgeving:
Wet milieubeheer
De inhoud van uw aanvraag toetsen wij aan de Wet milieubeheer. In artikel 10.63, lid 2 van deze wet is bepaald
dat het college van burgemeester en wethouders ontheffing kan verlenen van het verbod om afvalstoffen te
verbranden buiten een inrichting als bedoeld in de Wet milieubeheer. Deze ontheffing kunnen wij alleen

verlenen als het belang van de bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet. Door het verbinden
van voorschriften aan deze ontheffing is de bescherming van het milieu gewaarborgd.
APV
Daarnaast toetst de gemeente uw aanvraag aan de APV. In artikel 5.34, lid 3 van de APV is bepaald dat het
college van burgemeester en wethouders ontheffing kan verlenen van het verbod, zoals gesteld in lid 1 van dit
artikel, namelijk dat het verboden is in de open lucht afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen in de zin
van de Wet milieubeheer of anderszins vuur aan te leggen, te stoken of te hebben. Het branden mag geen
gevaar opleveren voor de openbare orde en veiligheid. Door het verbinden van voorschriften aan deze
ontheffing wordt de openbare orde en veiligheid gewaarborgd.
Toetsingskader aanvraag
1.
Alternatieve verwerkingsmethoden gaan voor, tenzij dit gezien de plaatselijke
omstandigheden en/of anderszins niet geëist kan worden. Als alternatieve
verwerkingsmethoden voorhanden zijn, volgt een negatieve beslissing op de aanvraag;
2.
De verbranding mag alleen in de maanden november en december plaatsvinden;
3.
Er mag alleen takken- en snoeihout en oogstafval worden verbrand, afkomstig van eigen erf,
tuin of terrein;
4.
Binnen de bebouwde kom mag oogstafval, takken- en snoeihout niet worden verbrand. Er
mag geen oogstafval en takken- en snoeihout dat is ontstaan binnen de bebouwde kom, naar
het buitengebied worden overgebracht om daar te verbranden;
5.
De totale hoeveelheid te verbranden takken- en snoeihout per brandstapel (en dus per
ontheffing) mag niet meer bedragen dan 6 m3 in verband met de beheersbaarheid van de
brandstapel;
6.
Binnen 25 meter van het vuur mogen zich geen opstallen, openbare weg, erftoegangswegen
B en hoogspanningsmasten bevinden. De minimale afstand tot bomen, houtwallen,
bosschages, bos, heide en andere houtopstanden is 50 m.
Kosten
Op grond van de legesverordening zijn de kosten voor het in behandeling nemen van uw aanvraag voor
deze stookontheffing € 324,-- (prijspeil 2022). Deze kosten worden jaarlijks vastgesteld op grond van de
gemeentelijke legesverordening.

Afstandstabel vuurstapel ten opzichte van brandgevaarlijke objecten
Omvang vuurstapel

≤6 m3

Minimale afstand tot opstallen, openbare weg (niet zijnde erftoegangswegen B) en
hoogspanningsmasten

25 m

Minimale afstand tot bomen, houtwallen en andere houtopstanden

50m

Minimale afstand tot bos en heide

50m

Minimale afstand tot erftoegangswegen B

25 m

