Aanvraag ontheffing stoken snoeihout in de openlucht
Waarom dit formulier?
Stoken in de openlucht is verboden.
U kunt ontheffing krijgen voor de
periode van 1 augustus tot 1 maart
(i.v.m. broedseizoen). Met dit
formulier vraagt u de ontheffing aan.

Ruimte voor gemeentestempel

Aanvraag indienen bij
Vragen?
Kijk op www.aalten.nl of bel met
(0543) 49 33 33. U kunt ook een
e-mail sturen: gemeente@aalten.nl.
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Gemeente Aalten
Postbus 119
7120 AC Aalten

De aanvraag
Aanvrager verzoekt hierbij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten om ontheffing te
verlenen voor het verbranden van snoeiafval afkomstig van landschappelijk onderhoud.
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Gegevens omtrent de aanvrager
Naam en voorletters

dhr. / mw.

Adres
Postcode en woonplaats
E-mail
Telefoonnummer aanvrager
Telefoonnummer toezichthouder
(bij voorkeur 06-nummer)
Adres stooklocatie
N.B. indien het stoken niet op eigen grond plaatsvindt, moet de grondeigenaar toestemming verlenen!
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Vragenlijst behorende bij de aanvraag om een ontheffing van het stookverbod van snoeihout in de open lucht.
Deze vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij de bepaling of u in aanmerking komt voor een ontheffing van het
stookverbod.
Let op: beantwoord de vragen zorgvuldig, anders kan de aanvraag niet in behandeling genomen worden
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Gegevens met betrekking tot het van toepassing zijn op de ontheffing van het stookverbod

-

Is het snoeihout afkomstig van een andere activiteit dan het verrichten van landschappelijk
onderhoud? (*)

 Ja

 Nee

-

Is de brandstapel voor gerooid hout en snoeihout kleiner dan 2 m3

 Ja

 Nee

-

Is de brandstapel voor gerooid hout en snoeihout groter dan 30 m3

 Ja

 Nee

-

Wilt u verbranden in de periode 1 maart tot 1 augustus?

 Ja

 Nee

-

Is de doorsnede van het te verbranden stamhout meer dan 25 cm?

 Ja

 Nee

-

Wilt u ander materiaal verbranden dan alleen snoeihout/gerooid hout?

 Ja

 Nee

-

Is de afstand tussen de rand van de stookplaats minder dan:
•

10 meter tot een oppervlaktewater?

 Ja

 Nee

•

50 meter tot een gebouw of opstal?

 Ja

 Nee

•

50 meter tot een opstapeling van oogstproducten?

 Ja

 Nee

•

50 meter tot een opslag van brandbare stoffen?

 Ja

 Nee

•

50 meter tot een openbare weg?

 Ja

 Nee

•

50 meter tot een houtopstand, houtwal of bos?

 Ja

 Nee

•

250 meter tot woningen/gebouwen met een rieten kap?

 Ja

 Nee

Wanneer een van de bovenstaande vragen met ja is beantwoord, komt u niet in aanmerking voor een ontheffing van het
algemeen geldende stookverbod en dient u uw snoeiafval af te voeren of te hergebruiken.
(*) landschappelijk onderhoud is het onderhoud aan landschapselementen zoals bos, houtsingels, houtwallen. Het onderhoud aan tuinen valt
hier expliciet niet onder.
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Ondertekening
Plaats

Handtekening

Datum

Let op!
Vuur stoken in droge periodes of wanneer er storm op komst is, brengt het risico op natuurbrand met zich mee. Kijk daarom - voordat u gaat stoken - op
www.natuurbrandrisico.nl om te bepalen of u mag stoken en zo ja, hoe u dat op een verantwoorde wijze kunt doen. In ieder geval mag u bij code oranje en rood niet
stoken.
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