Aanvraagformulier ontheffing stookverbod
takkenhout, snoei- en rietafval (type A en B)
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. Het te verbranden afval betreft:

Particulier takkenhout, snoei- en rietafval

Takkenhout, snoei- en rietafval afkomstig van landschapsonderhoud of natuurbeheer
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 1: 2000 de situering van de stookplaats aangeven
ten opzichte van de omgeving)
E.* Het te verbranden materiaal bestaat uit:
 takkenhout, snoeihout en/of rietafval
Nadere omschrijving: ………………………………………………………
F.* Het te verbranden materiaal is:
 onbehandeld (schoon materiaal)

G.* In totaal wordt ca. …..…. m3 per jaar verbrand
H.* 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
1:2000)
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, Afdeling Milieu en
Reiniging, 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.
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Toelichting op uw aanvraag om ontheffing ex art. 10.63, lid 2, Wet milieubeheer
Deze toelichting kent drie onderdelen: algemeen, het aanvraagformulier en de standaardvoorschriften
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 bescher-mende
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
gebruikt 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
biomassacentrales, 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 kan ontheffing worden verleend voor het verbranden van niet van derden afkomstig
takkenhout, snoei- en rietafval
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
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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
50
(ook tijdelijke zoals een tent)
Bos, hei, veen, rieten kap, opslag
100
Brandgevaarlijke stoffen
Openbare weg, hoogspanningsmasten of
50
-lijnen
Opstaande begroeiing, houtwallen, andere
50
Houtopstanden
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.
Het volume van de brandstapel mag in verband met de beheersbaarheid en brandveiligheid niet te
groot 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 het bijstoken. 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 kunnen worden afgeleid. Zonder deze
bijlage wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.
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, 8265
GA Kampen.
Gelet op het voortgaande is het van belang dat u uw aanvraag om ontheffing „tijdig‟ indient.
3. De Wm-voorschriften.
U dient er rekening mee te houden dat aan de ontheffing voorschriften verbonden zullen worden. Op
het naleven van de voorschriften wordt toezicht uitgeoefend, die bij overtreding kunnen leiden tot het
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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.

Algemeen.
1.1* Het is verboden andere afvalstoffen te verbranden dan onbehandeld snoeihout, takkenhout en/of
rietafval.
Indien de aanvraag betrekking heeft op een vreugdevuur of het verbranden van door ziekte
aangetast hout, mag tevens onbehandeld hout respectievelijk door ziekte aangetast plantaardig
afval worden verbrand.
1.2* De verbranding dient te geschieden onder verantwoordelijkheid en continu toezicht van de
houder van de ontheffing. Hij is gehouden 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.
1.3

De houder van de ontheffing mag zich laten vervangen door een ander volwassen persoon, mits
die persoon schriftelijk gemachtigd is door de houder van de ontheffing.

1.4* Het is verboden van de ontheffing gebruik te maken:
a. bij extreme droogte (afkondiging code droog);
b. bij windkracht 5 of meer (volgens Beaufort; de windsnelheid bedraagt dan meer dan 8 m/s.);
c. indien het regent of mistig is;
d. indien het te verbranden materiaal geheel (door en door) nat is;
e. indien de windrichting zodanig is dat de bij de verbranding vrijkomende rook gevaar en/of
hinder oplevert voor in de onmiddellijke omgeving aanwezige bebouwing van derden en het
openbaar verkeer.
1.5*

Aanwijzingen van toezichthouders, gegeven in het belang van de bescherming van het milieu,
dienen stipt en onverwijld te worden opgevolgd.

1.6*

Het is verboden afvalstoffen van derden te verbranden. Dit voorschrift is niet van toepassing
op vreugdevuren.

1.7

Er mag slechts worden gebrand op de locatie aangegeven op de aanvraag.

1.8*

Telkens wanneer wordt gebrand dient dit minimaal 24 uur tevoren tijdens kantooruren te
worden gemeld bij het servicemeldpunt van de gemeente, telefoonnummer 038-3312414 (op
werkdagen ma t/m do van 08.30 uur - 17.00 uur en vrij van 08.30 uur – 16.00 uur).

1.9

De ontheffing moet op verzoek van een toezichthoudend- of opsporingsambtenaar worden
getoond.

1.10

(het navolgende voorschrift opnemen indien gestookt gaat worden in een Nb wet gebied)
Naast het hebben van een ontheffing op grond van de Wet milieubeheer dient er tevens
toestemming verleend te zijn door de Provincie Overijssel.

Voorbereiding
2.1

De houder van de ontheffing is verplicht voldoende blusmiddelen zoals schoppen, zand en water
aanwezig te hebben, zodat kan worden gereageerd op onverwachte situaties.
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2.2* De hieronder genoemde veiligheidsafstanden, horizontaal gemeten via de kortste weg in meters
tussen stookplaats en omgeving, moeten ten minste in acht worden genomen:
Volume brandstapel:
Omgeving
Woningen en andere bouwwerken
(ook tijdelijke zoals een tent)
Bos, hei, veen, rieten kap, opslag
Brandgevaarlijke stoffen (+)
Openbare weg, hoogspanningsmasten of lijnen
Opstaande begroeiing, houtwallen, andere
houtopstanden
Toekijkend publiek

Ongeacht
hoeveelheid
50
100
50
50
25

+ Onder brandgevaarlijke stoffen worden volgens de Regeling Bouwbesluit 2003 onder meer de volgende producten
verstaan: brandbare gassen zoals propaan, benzine, petroleum, houtkrullen, oogstproducten zoals hooi,
bestrijdingsmiddelen, dieselolie, huisbrandolie, stookolie en houtblokken.

Het branden
3.1* Het is verboden het vuur aan te steken en/of te onderhouden met benzine, olie of andere
vloeibare- of vaste brandstoffen.
3.2

Het te verbranden materiaal moet volledig verbranden. Het mag niet smeulen, noch overmatig
roken.

3.3

Tijdens het branden dient de houder van de ontheffing, dan wel zijn schriftelijk gemachtigde, de
ontheffing met bijbehorende voorschriften bij zich te hebben.

3.4* Indien tijdens het branden gevaar, schade of hinder ontstaat, moet het vuur direct worden
gedoofd.
3.5* Het is verboden te branden tussen zonsondergang en zonsopgang. Dit voorschrift is niet van
toepassing op vreugdevuren.

Nazorg
4.1

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

4.2* 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 afvalstoffeninzamelbedrijf.
4.3

De stookplaats dient, na verwijdering van bij voorschrift 4.2 genoemde resten, zoveel mogelijk
in de oorspronkelijke staat te worden hersteld.

Bodemverontreiniging
5.1* 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.
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5.2

Direct na de in voorschrift 5.1 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.

5.3

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.

6

Aanvraagformulier ontheffing stookverbod
traditioneel
vreugdevuur (type C)
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 EN ARTIKEL 5.5.1, TWEEDE LID, APV
VERSCHULDIGDE LEGES: € 50,60.
(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 in het kader van een traditioneel vreugdevuur.
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)
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E.* Het te verbranden materiaal bestaat uit:
 takkenhout, snoeihout, rietafval
Nadere omschrijving:
…………………………………………………………………………..
F.* Het te verbranden materiaal is:
 onbehandeld (schoon materiaal)
G.*Het volume van de brandstapel bedraagt:
 ca. 5 m3
 ca. 10 m3
 ca. 15 m3
 ca. 20 m3
 ca. 25 m3
 ca. 30 m3
 ca. 40 m3
 ca. 50 m3
 ca. 100 m3
 ca. 200 m3
 ca. 300 m3
 anders, te weten …..… m3
H. De naam van het vreugdevuur is: …………………...……………………………………….
I.* Het vreugdevuur heeft:
 een besloten karakter. Er worden ca. ……. familieleden/vrienden verwacht
 een openbaar karakter. Er worden ca. ……. bezoekers verwacht. In het belang van de
openbare orde en veiligheid wordt tevens een ontheffing aangevraagd voor het verbranden
van afval als bedoeld in artikel 5.5.1 van de APV
J. De voorgenomen datum van verbranding is: …………..…………………………………...
K.* 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
1:1.000)
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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, politie of afdeling bestuurlijke en juridische zaken(BJZ):

__________________________________________________________________________
Paraaf brandweer/politie/BJZ:

U wordt verzocht het formulier terug te sturen naar de gemeente Kampen, Afdeling Milieu en
Reiniging, 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.
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Toelichting op het aanvraag om ontheffing ex art. 10.63, lid 2, Wet milieubeheer
Deze toelichting kent drie onderdelen: algemeen, het aanvraagformulier en de standaardvoorschriften
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 gebruikt 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 biomassacentrales, 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 vreugdevuren:
Er wordt ontheffing verleend voor het verbranden van takken- en/of snoeihout en overig
onbehandeld hout
Vreugdevuren hebben een traditionele achtergrond
Het aantal paasvuren wordt door gemeente bepaald op basis van de bestaande tradities
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 wordt aangegeven welke veilige afstanden in meters tussen
stookplaats en omgeving zijn:
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Volume brandstapel:
Omgeving
Woningen en andere bouwwerken
(ook tijdelijke zoals een tent)
Bos, hei, veen, rieten kap, opslag
Brandgevaarlijke stoffen
Openbare weg, hoogspanningsmasten of
-lijnen
Opstaande begroeiing, houtwallen, andere
Houtopstanden

Ongeacht
Hoeveelheid
50
100
50
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.
Het volume van de brandstapel in verband met de beheersbaarheid en brandveiligheid mag niet te
groot 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 het bijstoken. 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: 1.000) 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 kunnen worden afgeleid. Zonder deze
bijlage wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.
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 het voorgaandede vorige alinea is het van belang dat u uw aanvraag om ontheffing „tijdig‟
indient.
3. De Wm-voorschriften.
U dient er rekening mee te houden dat aan de ontheffing voorschriften verbonden zullen worden. Op
het naleven van de voorschriften wordt toezicht uitgeoefend. 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.
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Algemeen.
1.1* Het is verboden andere afvalstoffen te verbranden dan onbehandeld snoeihout, takkenhout,
en/of rietafval.
Indien de aanvraag betrekking heeft op een vreugdevuur of het verbranden van door ziekte
aangetast hout, mag tevens onbehandeld hout respectievelijk door ziekte aangetast plantaardig
afval worden verbrand.
1.2* De verbranding dient te geschieden onder verantwoordelijkheid en continu toezicht van de
houder van de ontheffing. Hij is gehouden 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.
1.3

De houder van de ontheffing mag zich laten vervangen door een ander volwassen persoon, mits
die persoon schriftelijk gemachtigd is door de houder van de ontheffing.

1.4* Het is verboden van de ontheffing gebruik te maken:
a. bij extreme droogte (afkondiging code droog);
b. bij windkracht 5 of meer (volgens Beaufort; de windsnelheid bedraagt dan meer dan 8 m/s.);
c. indien het regent of mistig is;
d. indien het te verbranden materiaal geheel (door en door) nat is;
e. indien de windrichting zodanig is dat de bij de verbranding vrijkomende rook gevaar en/of
hinder oplevert voor in de onmiddellijke omgeving aanwezige bebouwing van derden en het
openbaar verkeer.
1.5* Aanwijzingen van toezichthouders, gegeven in het belang van de bescherming van het milieu,
dienen stipt en onverwijld te worden opgevolgd.

1.6

Er mag slechts worden gebrand op de locatie aangegeven op de aanvraag.

1.7* Telkens wanneer wordt gebrand dient dit minimaal 24 uur tevoren tijdens kantooruren te
worden gemeld bij het Servicemeldpunt van de gemeente, telefoonnummer 038-3312414 (op
werkdagen ma t/m do van 08.30 uur - 17.00 uur en vrij van 08.30 uur – 16.00 uur).
1.8

1.9

De ontheffing moet op verzoek van een toezichthoudend- of opsporingsambtenaar worden
getoond.
(opnemen indien gestookt wordt in NB-gebieden)
Naast het hebben van een ontheffing o.g.v. de Wm , dient er tevens toestemming te zijn verleend
door de provincie Overijssel o.g.v. de Nbwet.

1.10 Er mag uitsluitend worden gebrand in de periode van 1 september tot 1 maart volgens de Vogelen Habitatrichtlijnen.
Voorbereiding
2.1

De houder van de ontheffing is verplicht voldoende blusmiddelen zoals schoppen, zand en water
aanwezig te hebben, zodat kan worden gereageerd op onverwachte situaties.

2.2* De hieronder genoemde veiligheidsafstanden, horizontaal gemeten via de kortste weg in meters
tussen stookplaats en omgeving, moeten ten minste in acht worden genomen:
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Volume brandstapel:
Omgeving
Woningen en andere bouwwerken
(ook tijdelijke zoals een tent)
Bos, hei, veen, rieten kap, opslag
Brandgevaarlijke stoffen (+)
Openbare weg, hoogspanningsmasten of
-lijnen
Opstaande begroeiing, houtwallen, andere
Houtopstanden
Toekijkend publiek

Ongeacht
hoeveelheid
50
100
50
50
25

+ Onder brandgevaarlijke stoffen worden volgens de Regeling Bouwbesluit 2003 onder meer de volgende producten
verstaan: brandbare gassen zoals propaan, benzine, petroleum, houtkrullen, oogstproducten zoals hooi,
bestrijdingsmiddelen, dieselolie, huisbrandolie, stookolie en houtblokken.

Het branden
3.1* Het is verboden het vuur aan te steken en/of te onderhouden met benzine, olie of andere
vloeibare- of vaste brandstoffen.
3.2

Het te verbranden materiaal moet volledig verbranden. Het mag niet smeulen, noch overmatig
roken.

3.3

Tijdens het branden dient de houder van de ontheffing, dan wel zijn schriftelijk gemachtigde, de
ontheffing met bijbehorende voorschriften bij zich te hebben.

3.4* Indien tijdens het branden gevaar, schade of hinder ontstaat, moet het vuur direct worden
gedoofd.

Nazorg
4.1

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

4.2* 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 afvalstoffeninzamelbedrijf.
4.3

De stookplaats dient, na verwijdering van bij voorschrift 4.2 genoemde resten, zoveel mogelijk
in de oorspronkelijke staat te worden hersteld.

Bodemverontreiniging
5.1* 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.
5.2

Direct na de in voorschrift 5.1 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.

5.3

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
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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.

De APV-voorschriften.
1.1* Aanwijzingen van toezichthouders, gegeven in het belang van de openbare orde en veiligheid,
de woon- en leefomgeving en de flora en fauna, dienen stipt en onverwijld te worden opgevolgd.
1.2* De toegankelijkheid van de stookplaats door hulpverlenende diensten mag nergens belemmerd
worden.
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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
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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, Afdeling Milieu en
Reiniging, 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
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Deze toelichting kent drie onderdelen: algemeen, het aanvraagformulier en de standaardvoorschriften
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 gebruikt 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 biomassacentrales, 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 verbranden van door ziekte aangetast hout:
Er wordt ontheffing verleend voor het verbranden van niet van derden afkomstig ziek takkenen/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 dient bij de aanvraag een verklaring van de Plantenziektekundige Dienst (PD) te zijn
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 wordt aangegeven welke veilige afstanden in meters tussen
stookplaats en omgeving zijn:
Volume brandstapel:
Ongeacht
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Omgeving
Woningen en andere bouwwerken
(ook tijdelijke zoals een tent)
Bos, hei, veen, rieten kap, opslag
Brandgevaarlijke stoffen
Openbare weg, hoogspanningsmasten of
-lijnen
Opstaande begroeiing, houtwallen, andere
Houtopstanden

Hoeveelheid
50
100
50
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.
Het volume van de brandstapel in verband met de beheersbaarheid en brandveiligheid mag niet te
groot 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 het bijstoken. 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 kunnen worden afgeleid. 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.
3. De Wm-voorschriften.
U dient er rekening mee te houden dat aan de ontheffing voorschriften verbonden zullen worden. Op
het naleven van de voorschriften wordt toezicht uitgeoefend. 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.
Algemeen.
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1.1* Het is verboden andere afvalstoffen te verbranden dan onbehandeld snoeihout, takkenhout en/of
rietafval.
Indien de aanvraag betrekking heeft op een vreugdevuur of het verbranden van door ziekte
aangetast hout, mag tevens onbehandeld hout respectievelijk door ziekte aangetast plantaardig
afval worden verbrand.
1.2* De verbranding dient te geschieden onder verantwoordelijkheid en continu toezicht van de
houder van de ontheffing. Hij is gehouden 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.
1.3

De houder van de ontheffing mag zich laten vervangen door een ander volwassen persoon, mits
die persoon schriftelijk gemachtigd is door de houder van de ontheffing.

1.4* Het is verboden van de ontheffing gebruik te maken:
a. bij extreme droogte (afkondiging code droog);
b. bij windkracht 5 of meer (volgens Beaufort; de windsnelheid bedraagt dan meer dan 8 m/s.);
c. indien het regent of mistig is;
d. indien het te verbranden materiaal geheel (door en door) nat is;
e. indien de windrichting zodanig is dat de bij de verbranding vrijkomende rook gevaar en/of
hinder oplevert voor in de onmiddellijke omgeving aanwezige bebouwing van derden en het
openbaar verkeer.
1.5* Aanwijzingen van toezichthouders, gegeven in het belang van de bescherming van het milieu,
dienen stipt en onverwijld te worden opgevolgd.
1.6* Het is verboden afvalstoffen van derden te verbranden. Dit voorschrift is niet van toepassing op
vreugdevuren.
1.7

Er mag slechts worden gebrand op de locatie aangegeven op de aanvraag.

1.8* Telkens wanneer wordt gebrand dient dit minimaal 24 uur tevoren tijdens kantooruren te worden
gemeld bij het Servicepunt van de gemeente, telefoonnummer 038-3312414 (op werkdagen van
ma t/m do van 08.30 uur – 17.00 uur en vrij van 08.30 uur – 16.00 uur).
1.9

De ontheffing moet op verzoek van een toezichthoudend- of opsporingsambtenaar worden
getoond.

Voorbereiding
2.1

De houder van de ontheffing is verplicht voldoende blusmiddelen zoals schoppen, zand en water
aanwezig te hebben, zodat kan worden gereageerd op onverwachte situaties.

2.2* De hieronder genoemde veiligheidsafstanden, horizontaal gemeten via de kortste weg in meters
tussen stookplaats en omgeving, moeten ten minste in acht worden genomen:
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Volume brandstapel:
Omgeving
Woningen en andere bouwwerken
(ook tijdelijke zoals een tent)
Bos, hei, veen, rieten kap, opslag
Brandgevaarlijke stoffen (+)
Openbare weg, hoogspanningsmasten of
-lijnen
Opstaande begroeiing, houtwallen, andere
Houtopstanden
Toekijkend publiek

Ongeacht
hoeveelheid
50
100
50
50
25

+ Onder brandgevaarlijke stoffen worden volgens de Regeling Bouwbesluit 2003 onder meer de volgende producten
verstaan: brandbare gassen zoals propaan, benzine, petroleum, houtkrullen, oogstproducten zoals hooi,
bestrijdingsmiddelen, dieselolie, huisbrandolie, stookolie en houtblokken.

Het branden
3.1* Het is verboden het vuur aan te steken en/of te onderhouden met benzine, olie of andere
vloeibare- of vaste brandstoffen.
3.2

Het te verbranden materiaal moet volledig verbranden. Het mag niet smeulen, noch overmatig
roken.

3.3

Tijdens het branden dient de houder van de ontheffing, dan wel zijn schriftelijk gemachtigde, de
ontheffing met bijbehorende voorschriften bij zich te hebben.

3.4* Indien tijdens het branden gevaar, schade of hinder ontstaat, moet het vuur direct worden
gedoofd.
3.5* Het is verboden te branden tussen zonsondergang en zonsopgang. Dit voorschrift is niet van
toepassing op vreugdevuren.
Nazorg
4.1

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

4.2* 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 afvalstoffeninzamelbedrijf.
4.3

De stookplaats dient, na verwijdering van bij voorschrift 4.2 genoemde resten, zoveel mogelijk
in de oorspronkelijke staat te worden hersteld.

Bodemverontreiniging
5.1* 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.
5.2

Direct na de in voorschrift 5.1 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.
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5.3

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.
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Overwegingenboom stoken van vuur
voor het verlenen van een ontheffing op een verzoek van het stoken van vuur met behulp van snoeihout, bladeren en soortgelijke afvalstoffen alsmede rietafval in de open lucht buiten inrichtingen in de
zin van de Wet milieubeheer en APV.
ja
nee
Vuurkorf*, BBQ,
tuinfakkels etc.

Is er sprake van
afvalstoffen?

Vrijgesteld van ontheffing,
o.g.v art 5.5.1 lid 4d APV

ja
ja
brandstapel /drum e.d.

Afvalstoffen die worden verbrand
binnen een Wet milieubeheerinrichting of is de afvalverbranding
aan te merken als onderdeel van
de activiteiten van de inrichting?

ja

Ontheffing verlenen mits
aanvraag voldoet aan
algemene Wm criteria.

Ontheffing kan niet verleend worden o.g.v. art.
8.63 lid 2 Wm (verboden).
Verbranden regelen in
Wm-vergunning of is
toege-staan indien AMvB
o.g.v. art. 8.41 dit toelaat.

nee
Is sprake van
snoei/hout/rietafval?
(type A en B)

ja
nee

Afkomstig uit
onderhoud
landschap?

ja

Ontheffing verlenen o.g.v.
art. 10.63, lid 2 Wm mits
aanvraag voldoet aan algemene criteria. Bij weigering verwijdert gemeente
afval op kosten ontdoener.

nee

Is sprake van
een vreugdevuur?(type C)

ja

ja

Ontheffing verlenen
mits aanvraag voldoet
aan algemene criteria
o.g.v. art. 5.5.1 APV en
art. 10.63, lid 2 Wm

nee
Is sprake van
een plantenziekte ?
(type D)

ja

nee

Ontheffing terstond verlenen o.g.v. art. 10.63, lid 2
Wm en voorafgaand aan
publicatie direct van
kracht.

Ontheffing weigeren.
* Als vuurkorf wordt aangemerkt een daartoe bestemde metalen korf waarvan de inhoud niet groter is dan 60 liter.
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Protocol stookvergunningen (type A, B, D- snoeihout-landschap-ziekte)
Act.nr.
1.

Afdeling/functionaris
Administratief medewerker

2.

Administratief juridisch
medewerker

3.

Vergunningverlener afd. M&R

4.

Vergunningverlener,
Afdelingshoofd

5.

Vergunningverlener

6.

Administratief (juridisch)
medewerker
Administratief medewerker

7.

8.

BOA’S van de eenheid
Toezicht & Handhaving

Activiteit
Verzoek
aanvraagformulier

Activiteitsomschrijving
De administratief medewerker stuurt op
verzoek (via publieksbalie, telefonisch) de
aanvrager een aanvraagformulier toe.
Ontvangst aanvraagDe administratief juridisch medewerker
formulier
ontvangt het formulier (met situatietekening
stookplaats), laat het inboeken en stuurt het
vervolgens ter advies naar de
vergunningverlener.
Beoordeling aanvraag De vergunningverlener beoordeelt(evt. met het
schema van de overwegingenboom) of de
ontheffing kan worden verleend. Daarbij kijkt
de vergunningverlener of de plek waar men wil
branden niet binnen de bebouwde kom valt
(zog. rode gebied). Als de stookplaats binnen
het rode gebied valt wordt de ontheffing niet
verleend. Binnen een Natuurbeschermingsgebied gelden andere regels. In bepaalde
situaties wordt de brandweer nog om advies
gevraagd.
Opstellen, onderIndien de vergunningverlener de aanvraag niet
tekenen en versturen heeft goedgekeurd, stelt de vergunningbrief inzake weigering verlener een beschikking op inzake de
ontheffing
weigering van de ontheffing. In deze
beschikking wordt gemotiveerd aangegeven
waarom de ontheffing niet kan worden
verleend. Het afdelingshoofd ondertekent,
zonodig i.o.m. de wethouder, de weigeringsbeschikking.
Opstellen en onderIndien de vergunningverlener de aanvraag
tekenen ontheffing
heeft goedgekeurd en de ontheffing heeft
opgesteld, wordt deze doorgestuurd naar de
administratief juridisch medewerker. De
administratief juridisch medewerker draagt
zorg voor de verdere afhandeling van de
ontheffing. De ontheffing wordt ondertekend
door het afdelingshoofd (gemandateerd door
het B&W) en verder afgehandeld door de
administratief medewerker. Bij een ontheffing
voor het verbranden type A, B of D wordt de
ontheffing verstrekt conform art. 10.63, lid 2
Wm.
Opstellen publicatie
De administratief (juridisch) medewerker stelt
voor de “Brug”
een publicatie op voor de “Brug”.
Stukken verzenden en De administratief medewerker verzendt het
archiveren
aanvraagformulier, de situatietekening en de
weigeringsbrief of ontheffing naar de aanvrager en verzorgt ook de ter inzagelegging.
De archiefstukken gaan naar de afdeling F & I.
De vergunningverlener en de handhavers
ontvangen tevens een copie van de ontheffing.
Toezicht/Handhaving Zie checklist handhaving Afvalverbrandingen

Opm. Voor het procedurele pad verwijzen we hierbij naar de afdeling 4.1 Awb. Voor twijfelgevallen graag de
juridisch medewerker raadplegen.
maart 2006
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Protocol stookvergunningen (type C- vreugde- en paasvuur)
Act.nr.
1.

Afdeling/functionaris
Administratief medewerker

Activiteit
Verzoek
aanvraagformulier

Activiteitsomschrijving
De administratief medewerker stuurt op
verzoek (via publieksbalie, telefonisch) de
aanvrager een aanvraagformulier toe.
2.
Administratief juridisch
Ontvangst aanvraagDe administratief juridisch medewerker
medewerker
formulier
ontvangt het formulier (met situatietekening
stookplaats), laat het inboeken en stuurt het
vervolgens ter advies naar de vergunningverlener, de brandweer en de politie inzake de
openbare orde en veiligheidsaspecten. Tevens
worden omwonenden per brief op de hoogte
gesteld om eventueel een reactie te geven.
3.
Vergunningverlener afd. M&R Beoordeling aanvraag De vergunningverlener beoordeelt (evt. met
schema overwegingenboom) of de ontheffing
kan worden ver leend. Daarbij kijkt de
vergunningverlener of de plek waar men wil
branden niet binnen de bebouwde kom valt
(zog. rode gebied). Als de stookplaats binnen
het rode gebied valt wordt de ontheffing niet
verleend. Binnen een Natuurbeschermingsgebied gelden andere regels.
4.
Vergunningverlener,
Opstellen, onderIndien de vergunningverlener de aanvraag niet
Afdelingshoofd
tekenen en versturen heeft goedgekeurd, stelt de vergunningbrief inzake weigering verlener een beschikking op inzake de
ontheffing
weigering van de ontheffing. In deze
beschikking wordt gemotiveerd aangegeven
waarom de ontheffing niet kan worden
verleend. Het afdelingshoofd ondertekent,
zonodig i.o.m. de wethouder, de weigeringsbeschikking.
5.
Vergunningverlener
Opstellen en onderIndien de vergunningverlener de aanvraag
tekenen ontheffing
heeft goedgekeurd en de ontheffing heeft
opgesteld, wordt deze doorgestuurd naar de
administratief juridisch medewerker. De
administratief juridisch medewerker draagt
zorg voor de verdere afhandeling van de
ontheffing. De ontheffing wordt ondertekend
door het afdelings-hoofd (gemandateerd door
B&W) en verder afgehandeld door de
administratief medewerker. Bij een ontheffing
voor het verbranden type C vreugde/paasvuur
wordt een (gecombineerde) ontheffing verstrekt conform art.10.63, lid 2 Wm en art.
5.5.1, lid 3 a en c van de APV.
6.
Administratief (juridisch)
Opstellen publicatie
De administratief (juridisch) medewerker stelt
medewerker
voor de “Brug”
een publicatie op voor de “Brug”.
7.
Administratief medewerker
Stukken verzenden en De administratief medewerker verzendt het
archiveren
aanvraagformulier, de situatietekening en de
weigeringsbeschikking of ontheffing naar de
aanvrager en verzorgt ook de ter inzagelegging. Tevens wordt een copie naar Financiën
gestuurd. Zij stellen op grond van de tarieventabel/Legesverordening een nota op en dragen
zorg voor de verzending van de nota. De archiefstukken gaan naar de afdeling F & I. De
vergunningverlener en de handhavers ontvangen tevens een copie van de beschikking.
8.
BOA’S van de eenheid T&H
Toezicht/Handhaving Zie checklist handhaving Afvalverbrandingen
Opm. Voor het procedurele pad verwijzen we hierbij naar de afdeling 4.1 Awb. Voor twijfelgevallen graag de
juridisch medewerker raadplegen.
maart 2006
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Checklist Wm-ontheffingen
Aanvrager:

Naam
Adres
Postcode + woonplaats
Locatie: Adres + woonplaats
Contactpersoon: Naam medewerker

Nr. …..

ADMINISTRATIE
0 datum ontvangst (stempel)
0 invoeren administratieve gegevens in ………….;
0 informeren brandweer. Verzonden d.d………….;
0 informeren politie. Verzonden d.d……………….;
TECHNISCH
0 ontvankelijkheidbeoordeling
0 indien onvolledig aanvrager verzoeken om aanvraag aan te vullen binnen
termijn van 2 weken en anders niet in behandeling nemen.
0 advies brandweer (alleen bijzondere gevallen):
(bijv. padvinderij binnen bebouwde kom)

datum / paragraaf / naam
………………….

0 horen aanvrager en evt. derden-belanghebbenden zoals omwonenden (indien
beslissing op aanvraag gebaseerd is op gegevens die afwijken van de gegevens
die de aanvrager ter zake zelf heeft verstrekt; het voldoen aan de hoorplicht kan
telefonisch worden geregeld)
0 considerans (standaard voorschriften) gereed (hierbij moet op het horen worden
teruggekomen en gemotiveerd worden aangegeven in hoeverre de naar voren
gebrachte mening een rol heeft gespeeld bij de besluitvorming.)
0 publicatie beschikking + verzorgen ter inzage legging (6 weken)
0 toezending beschikking aan aanvrager => verzonden d.d. ……….
………………..=> ontvangstdatum + uiterlijk 8 weken
BEZWAARSCHRIFTPROCEDURE
0 beoordelen bezwaarschriften => eventueel aanpassen considerans
0 om advies naar cie bezwaar- en beroepschriften; daarna verweerschrift-advies
naar B & W
0 toezending besluit bezwaarschriftprocedure aanvrager en indieners
bezwaarschriften (daarna beroep binnen 6 weken bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State)
0 invoeren (technische) gegevens in …………….;
………………..=> ontvangstdatum + uiterlijk 6 maanden
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WET MILIEUBEHEER
ONTHEFFING VERBRANDEN AFVAL

AANVRAGER
AANGEVRAAGDE ACTIVITEITEN
STOOKLOCATIE

:
:
:

DATUM ONTVANGST AANVRAAG
KENMERK
DATUM BESCHIKKING

:
:
:
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Wm-ontheffing verbranden van afval buiten een
inrichting
Aanvraag
Burgemeester en wethouders van Kampen hebben op <datum> een aanvraag om ontheffing ex
Artikel 10.63, lid 2, Wet milieubeheer ontvangen van het stookverbod als bedoeld in artikel 10.2, eerste lid, Wet milieubeheer (Wm). De aanvraag is ingediend door <Naam aanvrager>, <Postadres >,
<postcode, plaats> en betreft het verbranden van de volgende hoeveelheid en soort afvalstoffen:
 takken- en snoeihout, rietafval (tuin- en snoeiafval)
 takken- en snoeihout, rietafval (natuur- en landschapsonderhoud)
 takken- en snoeihout, rietafval (vreugdevuur)
 takken- en snoeihout, plantaardig afval (door ziekte aangetast)
op het perceel <Adres> te <Plaats>. Dit adres is kadastraal bekend als gemeente <Plaats>,
<sectie , nr.>

Procedure
Wij hebben de aanvraag om ontheffing behandeld volgens titel 4.1 (beschikkingen) van de Algemene
wet bestuursrecht. De aanvraag is <om advies/ter kennisneming> gestuurd naar de brandweer.
Overwegingen
A.
Het ongecontroleerd verbranden van afval buiten inrichtingen is in algemene zin schadelijk voor
het milieu (lucht-, water- en bodemverontreiniging). In de Wet milieubeheer wordt aan het
verwerken van afval, door het te verbranden op land, een zeer lage status toegekend. Alleen het
storten van afval wordt als nog onwenselijker gezien. Daarom wordt door ons, in overeenstemming met het rijksbeleid, terughoudend omgegaan met het verlenen van ontheffingen van het
verbod ex artikel 10.2, eerste lid, Wet milieubeheer om afvalstoffen buiten inrichtingen te
verbranden.
B.
De aanvraag is getoetst aan het beleid dat wij bij besluit van <datum> hebben vastgesteld. Dit
besluit is gepubliceerd in <[naam en datum nieuwsblad, waarin de gemeente publiceert]>.
De aanvraag is daarmee in overeenstemming (of niet).
C.
ruimte voor nadere overwegingen, bijvoorbeeld als de aanvraag niet in overeenstemming
is met het beleid en in verband daarmee (voor een deel) geweigerd moet worden, het
ingekomen brandweeradvies, ingewonnen zienswijzen etc., uiteraard voor zover aan de
orde.
D.
De stookplaats is gelegen buiten de bebouwde kom op voldoende afstand van bouwwerken,
brandgevaarlijke stoffen, de openbare weg en opgaande begroeiing.
E.
De nadelige beïnvloeding van het milieu door het verbranden van de aangevraagde afvalstoffen
wordt door het stellen van voorschriften in voldoende mate beperkt (zie onderdeel Milieuvoorschriften in de toelichting).
F.
De aanvraag en de bijbehorende stukken maken onderdeel uit van deze beschikking.
Besluit
Gelet op de bovengenoemde overwegingen en gelet op de hoofdstukken 4 van de Algemene wet
bestuursrecht en 8 en 10 en de Wet milieubeheer, besluiten wij

I.
aan <Naam aanvrager> de gevraagde ontheffing te verlenen, overeenkomstig de bij dit besluit
behorende aanvraag met situatietekening en de genoemde voorschriften.

II.
De ontheffing is geldig tot drie jaar na datum van het besluit.
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Burgemeester en wethouders van Kampen,
namens dezen,

Ing. H.F.H. Wieling
hoofd afdeling Milieu & Reiniging

N.B.
Misschien bent u het niet eens met dit besluit. U of een andere belanghebbende kunt dan bezwaar
aantekenen. Het gemotiveerde bezwaar moet binnen zes weken na de verzenddatum van deze brief
zijn ontvangen. U kunt het bezwaar richten aan burgemeester en wethouders van Kampen, Postbus
5009, 8260 GA Kampen.
Daarnaast kunnen belanghebbenden in spoedeisende gevallen een verzoek tot het treffen van een
voorlopige voorziening richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De ontheffing treedt pas in werking nadat op dat
verzoek is beslist.

In afschrift aan:
- De afdeling Milieu en Reiniging
- De plaatselijke brandweer
- De eigenaar van de stookplaats (indien anders dan de houder van de ontheffing)
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TOELICHTING BIJ DE ONTHEFFING EN DE DAARBIJ GESTELDE VOORSCHRIFTEN

Aansprakelijkheid voor schade/vrijwaring gemeente
De gemeente aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die ontstaan is door gebruik te
maken van deze ontheffing, ondanks dat aan alle voorschriften wordt voldaan. Indien schade wordt
veroorzaakt aan gemeentelijke eigendommen, dan wel aan die van derden, dan dient dit door de
houder van de ontheffing te worden gemeld en vergoed.
Geldigheid ontheffing
De ontheffing wordt verleend voor drie jaar, te rekenen vanaf de datum van de verlening van de stookontheffing. Voor het geval de aanvraag betrekking heeft op een vreugdevuur of het verbranden van
door ziekte aangetast hout geldt de ontheffing per verbranding gedurende drie kalenderjaren met
ingang van het jaar waarin de ontheffing verleend is.
Handhaving
Op het naleven van de voorschriften, behorende bij de ontheffing, wordt toezicht uitgeoefend door de
afdeling Milieu en Reiniging, in samenwerking met de politie. Het Openbaar Ministerie heeft in
samenwerking met de politie Twente en IJsselland de belangrijkste voorschriften aangemerkt als
kernvoorschrift. Deze voorschriften zijn aangemerkt met een asterisk (*). Bij gebleken overtreding van
dergelijke voorschriften moet het vuur direct worden uitgemaakt en wordt strafrechtelijk opgetreden
(proces-verbaal). Indien de brandweer moet uitrukken worden de kosten daarvan op de overtreder
verhaald.
Toelichting bij voorschrift 1.1
Er wordt uitsluitend ontheffing verleend voor het verbranden van afvalstoffen zoals genoemd in dit
voorschrift. Het spreekt voor zich dat het (mee)verbranden van andere afvalstoffen in het belang van
het milieu verboden is. Gedacht wordt daarbij aan gevaarlijk afval, maar ook aan andere organische
afvalstoffen zoals huishoudelijk afval, bouw- en sloopafval, land- en tuinbouwafval, stobben, stammen
etc. Dergelijke afvalstoffen dienen afgevoerd te worden naar een afvalstoffeninzamelbedrijf. Het te
verbranden afval moet schoon, onbehandeld, materiaal betreffen. Met name bij vreugdevuren moet
erop gelet worden dat het overige onbehandelde hout geen lijm of formaldehyde bevat en niet is
bewerkt met verf of een ander houtverduurzamingsmiddel.
Toelichting bij voorschrift 1.2/3.4
Een vuur mag geen gevaar, schade of hinder voor de omgeving veroorzaken. Gedacht wordt
bijvoorbeeld aan brandgevaar, schade aan de gezondheid van derden door luchtverontreiniging, hinder
voor het verkeer en overlast in de omgeving door rook en as etc. Daarom is het belangrijk dat tijdens
het branden doorlopend toezicht op het vuur wordt gehouden om te kunnen opmerken of de (gunstige)
omstandigheden waaronder het vuur is aangestoken zich wijzigen. Als dat het geval is, met als gevolg
dat er tijdens het branden gevaar, schade of hinder ontstaat, moet het vuur direct wordt gedoofd.
Toelichting bij voorschrift 2.3
Het kan zijn dat de ligging van de stookplaats ten opzichte van de omgeving niet optimaal is. Dat
betekent niet dat u dan geen vuur kunt stoken, maar wel 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 genoemd in voorschrift 2.3 zijn het
minimaal vereiste. Een mogelijkheid om de beheersbaarheid en brandveiligheid te ondervangen is het
bijstoken. Hieronder wordt verstaan dat het restant (het verschil tussen de totale aangevraagde
hoeveelheid en het volume van de brandstapel) geleidelijk wordt toegevoegd. Binnen het kader van de
ontheffing en de daarbij gestelde voorschriften is het mogelijk dat een tweede opstapeling wordt
gemaakt en verbrand.
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Toelichting bij voorschrift 3.1
Het gebruik van lichtontvlambare vloeibare of vaste brandstoffen, die de verbranding helpen op gang
te komen, is gevaarlijk voor uw persoonlijke veiligheid en vormt een bedreiging voor een
(brand)veilig vuur.
Bovendien ontstaat door deze stoffen het risico van bodemverontreiniging. De opstapeling kan
bijvoorbeeld worden ontstoken door gebruik te maken van schoon (en droog) plantaardig materiaal,
zoals hooi of stro, en een gasbrander.
Relatie met andere wetgeving
De ontheffing ontslaat de houder van de ontheffing niet van verplichtingen, die voortvloeien uit andere
regelgeving. Gedacht wordt bijvoorbeeld aan de Provinciale Milieuverordening, de Flora- en
Faunawet, De Natuurbeschermingswet (Vogel-en Habitatrichtlijnen en Natuurmonumenten) en aan
artikel 429 Wetboek van Strafrecht. Op grond van dit artikel is degene die een vuur aanlegt, voedt of
onderhoudt op korte afstand van gebouwen of goederen, waardoor brandgevaar kan ontstaan, of door
gebrek aan de nodige omzichtigheid of voorzorg gevaar voor bos-, heide-, gras- of veen/rietbrand doet
ontstaan, strafbaar.
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Milieuvoorschriften voor het verbranden van afval buiten een inrichting.

0.

Begripsomschrijving.

0.1

Afvalstoffen: alle stoffen, preparaten of andere producten (richtlijn 75/442/EEG afvalstoffen),
waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

0.2

Verbranden buiten een inrichting: stoken van een vuur, niet zijnde een inrichting gebonden
activiteit als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer.

1.

Algemeen.

1.1* Het is verboden andere afvalstoffen te verbranden dan onbehandeld snoei- en takkenhout en/of
rietafval. Indien de aanvraag betrekking heeft op een vreugdevuur of het verbranden van door
ziekte aangetast hout, mag tevens onbehandeld hout respectievelijk door ziekte aangetast
plantaardig afval worden verbrand.
1.2* De verbranding dient te geschieden onder verantwoordelijkheid en continu toezicht van de
houder van de ontheffing. Hij is gehouden 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.
1.3

De houder van de ontheffing mag zich laten vervangen door een ander volwassen persoon, mits
die persoon schriftelijk gemachtigd is door de houder van de ontheffing.

1.4* Het is verboden van de ontheffing gebruik te maken:
a. bij extreme droogte (afkondiging code droog)
b. bij windkracht 5 of meer (volgens Beaufort; de windsnelheid bedraagt dan meer dan 8 m/s.)
c. indien het regent of mistig is
d. indien het te verbranden materiaal uitwendig nat is
e. indien de windrichting zodanig is dat de bij de verbranding vrijkomende rook gevaar en/of
hinder oplevert voor in de onmiddellijke omgeving aanwezige bebouwing van derden en het
openbaar verkeer.
1.5* Aanwijzingen van toezichthouders, gegeven in het belang van de bescherming van het milieu,
dienen stipt en onverwijld te worden opgevolgd.
1.6* Het is verboden afvalstoffen van derden te verbranden. Dit voorschrift is niet van toepassing op
vreugdevuren.
1.7

Er mag slechts worden gebrand op de locatie aangegeven op de aanvraag.

1.8* Telkens wanneer wordt gebrand dient dit minimaal 24 uur tevoren tijdens kantooruren te worden
gemeld bij het Servicemeldpunt van de gemeente, telefoonnummer 038-3312414 (op werkdagen
van ma t/m do van 08.30 uur – 17.00 uur en vrij van 08.30 uur – 16.00 uur).
1.9

De ontheffing moet op verzoek van een toezichthoudend- of opsporingsambtenaar worden
getoond.

(opnemen indien wordt gestookt in Nbgebieden)
1.10 Naast het hebben van een ontheffing o.g.v. de Wm, dient er tevens toesteming verleend te zijn
o.g.v. de NBwet. Er mag uitsluitend worden gebrand in de periode van 1 september tot 1 maart
volgens de Vogel- en Habitatrichtlijnen.
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2.

Voorbereiding

2.1

Met de opbouw van de brandstapel mag niet eerder dan vier weken van te voren worden
begonnen; ter bescherming tegen regenwater moet de opstapeling tijdens deze periode aan de
bovenzijde worden afgedekt.

2.2

De houder van de ontheffing is verplicht voldoende blusmiddelen zoals schoppen, zand en water
aanwezig te hebben, zodat kan worden gereageerd op onverwachte situaties.

2.3* De hieronder genoemde veiligheidsafstanden, horizontaal gemeten via de kortste weg tussen
stookplaats en omgeving, moeten ten minste in acht worden genomen:
Volume brandstapel:
Omgeving
Woningen en andere bouwwerken
(ook tijdelijke zoals een tent)
Bos, hei, veen, rieten kap, opslag
Brandgevaarlijke stoffen (+)
Openbare weg, hoogspanningsmasten of
-lijnen
Opstaande begroeiing, houtwallen, andere
houtopstanden
Toekijkend publiek

Ongeacht
hoeveelheid
50
100
50
50
25

+ Onder brandgevaarlijke stoffen worden onder meer de volgende producten verstaan: brandbare gassen zoals
propaan, benzine, petroleum, houtkrullen, oogstproducten zoals hooi, bestrijdingsmiddelen, dieselolie, huisbrandolie,
stookolie en houtblokken.

3.

Het branden

3.1* Het is verboden het vuur aan te steken en/of te onderhouden met benzine, olie of andere
vloeibare- of vaste brandstoffen.
3.2

Het te verbranden materiaal moet volledig verbranden. Het mag niet smeulen, noch overmatig
roken.

3.3

Tijdens het branden dient de houder van de ontheffing, dan wel zijn schriftelijk gemachtigde, de
ontheffing met bijbehorende voorschriften bij zich te hebben.

3.4* Indien tijdens het branden gevaar, schade of hinder ontstaat, moet het vuur direct worden
gedoofd.
3.5* Het is verboden te branden tussen zonsondergang en zonsopgang. Dit voorschrift is niet van
toepassing op vreugdevuren.

4.

Nazorg

4.1

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

4.2* 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 afvalstoffeninzamelbedrijf.
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4.3

De stookplaats dient, na verwijdering van bij voorschrift 4.2 genoemde resten, zoveel mogelijk
in de oorspronkelijke staat te worden hersteld.

5.

Bodemverontreiniging

5.1* 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.
5.2

Direct na de in voorschrift 5.1 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.

5.3

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.
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APV-ontheffing verbranden van afval buiten een
inrichting
Aanvraag
Burgemeester en wethouders van Kampen hebben op <datum> een aanvraag om ontheffing ex artikel
5.5.1, lid 2, van de Algemene Plaatselijke Verordening-Kampen ontvangen van het stookverbod als
bedoeld in artikel 5.5.1, lid 1. De aanvraag is ingediend door <Naam aanvrager, Postadres,
Postcode, Plaats> en betreft het verbranden van takken- en snoeihout/rietafval in het kader van een
openbaar vreugdevuur. De stookplaats is gevestigd op het perceel <Adres stookplaats> te <Plaats>.
Dit adres is kadastraal bekend als gemeente <Plaats>, sectie H, nr. >.

Procedure
Wij hebben de aanvraag om ontheffing behandeld volgens titel 4.1 (beschikkingen) van de Algemene
wet bestuursrecht. De aanvraag is <om advies/ter kennisneming> gestuurd naar de brandweer.

Overwegingen
A. In het belang van de openbare orde en veiligheid, ter bescherming van de leef- en
woonomgeving en ter bescherming van flora en fauna kunnen wij op grond van de APV voor
een openbaar vreugdevuur een ontheffing verlenen van het stookverbod als bedoeld in artikel
5.5.1 van de APV
B.
De aanvraag is getoetst aan het beleid dat wij bij besluit van <datum> hebben vastgesteld. Dit
besluit is gepubliceerd in <[naam en datum nieuwsblad, waarin de gemeente publiceert]>.
De aanvraag is daarmee in overeenstemming (of niet)
C. ruimte voor nadere overwegingen, bijvoorbeeld als de aanvraag niet in
overeenstemming
is met het beleid en in verband daarmee (voor een deel) geweigerd moet worden, het
ingekomen brandweeradvies, ingewonnen zienswijzen etc., uiteraard voor zover aan de
orde
D. De nadelige beïnvloeding van de openbare orde en veiligheid, de woon- en leefomgeving en de
flora en fauna door het verbranden van de aangevraagde afvalstoffen wordt door het stellen van
voorschriften in voldoende mate beperkt (zie onderdeel APV-voorschriften in de toelichting)
E.
De aanvraag en de bijbehorende stukken maken onderdeel uit van deze beschikking.

Besluit
Gelet op de bovengenoemde overwegingen en gelet op de hoofdstukken 4 en 5 van respectievelijk de
Algemene wet bestuursrecht en artikel 5.5.1. van de APV-Kampen, besluiten wij:

I.
aan <Naam aanvrager> de gevraagde ontheffing te verlenen, overeenkomstig de bij dit besluit
behorende aanvraag met situatietekening en de genoemde voorschriften.

II.
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De ontheffing is geldig tot drie jaar na datum van het besluit.

Burgemeester en wethouders van Kampen,
namens hen,
hoofd afdeling Milieu & Reiniging,

Ing. H.F.H. Wieling

N.B.
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken, met ingang
van de dag na die waarop dit besluit is verzonden, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
College van Burgemeester en Wethouders van Kampen, Postbus 5009, 8260 GA Kampen. Daarnaast
kunnen belanghebbenden in spoedeisende gevallen een verzoek tot het treffen van een voorlopige
voorziening richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De ontheffing treedt pas in werking nadat op dat verzoek is
beslist.

Leges: € 50,60

In afschrift aan:
- De afdeling Milieu en Reiniging
- De plaatselijke brandweer
- De politie
- De eigenaar van de stookplaats (indien anders dan de houder van de ontheffing)
- De afdeling BJZ
- De afdeling Financiën (met het verzoek een factuur te verzorgen van € 50,60).
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TOELICHTING BIJ DE ONTHEFFING

Aansprakelijkheid voor schade/vrijwaring gemeente
De gemeente aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die ontstaan is door gebruik te
maken van deze ontheffing, ondanks dat aan alle voorschriften wordt voldaan. Indien schade wordt
veroorzaakt aan gemeentelijke eigendommen, dan wel aan die van derden, dan dient dit door de
houder van de ontheffing te worden gemeld en vergoed.
Handhaving
Op het naleven van de APV-voorschriften, behorende bij de ontheffing, wordt toezicht uitgeoefend
door de Afdeling Milieu en Reiniging, in samenwerking met de Politie. Het Openbaar Ministerie heeft
in samenwerking met de Politie Twente en IJsselland de belangrijkste voorschriften aangemerkt als
kernvoorschrift. Deze voorschriften zijn aangemerkt met een asterisk (*). Bij gebleken overtreding van
dergelijke voorschriften moet het vuur direct worden uitgemaakt en wordt strafrechtelijk opgetreden
(proces-verbaal). Indien de brandweer moet uitrukken worden de kosten daarvan op de overtreder
verhaald.

APV-voorschriften voor het verbranden van afval buiten een inrichting.

1.

Algemeen.

1.1* Aanwijzingen van toezichthouders, gegeven in het belang van de openbare orde en veiligheid,
de woon- en leefomgeving en de flora en fauna, dienen stipt en onverwijld te worden opgevolgd.
1.2* De toegankelijkheid van de stookplaats door hulpverlenende diensten mag nergens belemmerd
worden.
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Advies strafrechtelijk handhavingsbeleid
/ checklist handhaving
Onderwerp: Strafrechtelijk Handhavingsbeleid afvalverbrandingen.
Datum: maart 2006

Strafrechtelijk handhavingsbeleid.
In overleg met het Openbaar Ministerie is het strafrechtelijke handhavingsbeleid als volgt
geformuleerd:
Proces-verbaal wordt opgemaakt tegen illegale verbrandingen indien:
geen ontheffing door de gemeente is verleend
er wel een ontheffing door de gemeente is verleend, maar de kernvoorschriften
worden niet nageleefd.
Met het huidige nieuwe artikel 10.2 van de Wet milieubeheer is het verbranden van alle afval
verboden.
Er blijft echter een mogelijkheid voor gemeenten om ontheffing te verlenen voor bijvoorbeeld het
snoeiafval. Aan deze ontheffing zijn voorschriften verbonden.

Verbranden binnen een inrichting.
Het verbranden van afval binnen een inrichting is een overtreding van de vergunningsvoorschriften
(18.18 Wet milieubeheer) of een overtreding van de AMVB die voor het bedrijf geldt. Bijvoorbeeld is
het verbranden van afvalstoffen bij een bedrijf dat valt onder de AMVB “Herstelinrichtingen
motorvoertuigen” een overtreding van artikel 5.1 van dat Besluit.
Een uitzondering hierop zijn de AMVB‟s “Akkerbouwbedrijven” en “Melk- en rundveehouderijen”.
In deze AMVB‟s is ruimte gelaten om, met gemeentelijke ontheffing, te verbranden.

Strafbaarstelling.
Bij verbrandingen wordt in 1e instantie artikel 10.2 van de Wet milieubeheer ten laste gelegd
i.v.m. artikel 1a van de Wet economische delicten.
Vindt overtreding plaats van het kernvoorschrift dat na het branden de asresten niet zijn
verwijderd, dan wordt tevens artikel 13 van de Wet bodembescherming ten laste gelegd;
eveneens i.v.m. artikel 1a van de Wet economische delicten.
betreffende artikel uit de AMVB ten laste gelegd, of bij een bedrijf met een milieuvergunning,
het overtreden van het vergunningsvoorschrift (artikel 18.18 Wet milieubeheer i.v.m. artikel
1a Wet economische delicten).

Lik op stuk beleid Openbaar Ministerie.
In alle gevallen van een proces-verbaal van afvalverbranding kan er een “verkort milieuprocesverbaal”
worden opgemaakt en naar het OM gefaxt worden. Het OM past dan het “lik op stuk” beleid toe.
In het verkort milieu proces-verbaal aangeven wat de aard, de omvang en de inhoud van de
verbranding was, in verband met het bepalen van de hoogte van de boete.
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Checklist Afvalverbrandingen

Mogelijkheden
Er wordt afval verbrand zonder ontheffing
Er wordt afval verbrand met ontheffing

Proces-verbaal.
Controle voorschriften.

Overtreden kernvoorschriften ontheffing
Het verbranden van andere stoffen dan die zijn toegestaan.
Na afloop van het branden zijn asresten en reststoffen niet verwijderd binnen de
gestelde termijn van 7 werkdagen (WBB).
Er is bodemverontreiniging ontstaan (WBB).
Er is geen doorlopend toezicht aanwezig.
Aanwijzingen van toezichthouders worden niet opgevolgd.
De voorgeschreven veiligheidsafstand tot de omgeving wordt niet nagekomen.
Er zijn licht ontvlambare vloeistoffen en/of vaste brandstoffen gebruikt om het vuur
aan te steken.
Er wordt gebrand bij extreme droogte (code droog).
Bij windkracht 5 of hoger of indien het regent of mistig is.
Indien de verbranding of vrijkomende rook gevaar, schade of hinder oplevert voor de
onmiddellijke omgeving of het openbaar verkeer.
Wanneer afvalstoffen van derden worden verbrand (geldt niet bij vreugdevuren).
Wanneer wordt verbrand tussen zonsondergang en zonsopgang of op zon- en
feestdagen (geldt niet bij vreugdevuren).
Wanneer de datum van verbranding niet gemeld is aan de gemeente (servicemeldpunt)
(geldt niet bij vreugdevuren en bij verbranding van door ziekte aangetast hout).

Bij het overtreden van de kernvoorschriften wordt proces-verbaal
opgemaakt

Aandachtspunten voor “Lik op stuk” proces-verbaal:
Aard van de verbranding (wat wordt verbrand).
Omschrijving vorm verbranding (bijv. in een ton)
Omschrijving bodem (bijv. klinkers, zand)
Wat wordt overtreden (geen ontheffing of welk voorschrift ontheffing)
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Informatie over plantenziekten

plantenziektekundige dienst
BESTRIJDEN EN VERNIETIGEN VAN BACTERIEVUUR IN OPENBAAR GROEN
Inleiding
Struiken of bomen die door bacterievuur (Erwinia amylovora) zijn aangetast, moet u zo snel mogelijk
vernietigen om te voorkomen dat de ziekte zich naar andere planten kan verspreiden. In dit stukje
beperken we ons tot het particulier en openbaar groen. Voor de boomkwekerij en de fruitteelt zijn
soms andere regels van toepassing. Als vatbaar voor bacterievuur worden momenteel de volgende
planten beschouwd: Chaenomeles (Japanse kwee), Cotoneaster (dwerg- of rotsmispel), Crataegus
(meidoorn), Cydonia (kweepeer), Eriobotrya (Japanse mispel), Malus (appel en sierappel), Mespilus
(mispel), Pyracantha (vuurdoorn), Pyrus (peer en sierpeer), Sorbus (andere dan S. intermedia)
(Hjster/meelbes) en Photinia davidiana (Stranvaesia (Hort)).
Opruimen van aantastinqen
Bij ernstige aantasting kunt u het beste de gehele plant verwijderen door deze te rooien of net boven de
grand af te zagen. Is de struik of boom licht aangetast, dan kunt u buiten de bufferzones volstaan met
de zieke delen te verwijderen door wegsnoeien tot minstens 50 cm onder de verkleuring in het
gezonde hout (controleren door aansnijden van de bast). Grotere snoeiwonden kunt u het beste
afdekken met een wondpasta. Beschadigde en gesnoeide waardplanten in het openbaar groen kunnen
eventueel worden bespoten met 0,1% Kasumin ter voorkoming van besmetting met bacterievuur.
Werken met en vervoeren van aangetast materiaal moet u op hygiënisch verantwoorde wijze doen.
Vervoer in geen geval aangetaste plantendelen op een open wagen zonder gesloten dekzeil.
Uitgangspunt moet altijd zijn, dat u de verspreiding van de ziekte voorkomt. Vernietigen van het zieke
materiaal kunt u op diverse manieren uitvoeren:
Verbranden van ziek materiaal is altijd de meest veilige manier. Kunt u dit niet ter plaatse
doen (b.v. door een provinciale of plaatselijke verordening), dan moet u het materiaal goed
afgedekt vervoeren naar een brandplaats of vuilverbranding. Het vervoermiddel dat u
gebruikt, moet u daarna goed schoonmaken met bijvoorbeeld een hogedrukspuit.
In de particuliere tuin gaat het meestal om kleine hoeveelheden ziek materiaal. Dit het liefst
ter plaatse verkleinen en in plastic zakken of in de kliko stoppen en afvoeren om te worden
vernietigd. Afvoeren kan eventueel met de normale huisvuilafvoer plaatsvinden.
Aangetast materiaal kunt u, eventueel verkleind en in plastic zakken verpakt, op een
vuilstortplaats storten, waarna het onder het huisvuil moet worden begraven. Als u het niet in
plastic zakken verpakt, moet vervoer op hygiënisch verantwoorde wijze gebeuren.
Versnipperen van het materiaal in het openbaar groen kunt u zonder grote risico's doen. In het
winterseizoen is hieraan helemaal geen risico verbonden en zijn geen bijzondere voorzorgen
noodzakelijk.
In het groeiseizoen kunt u ook versnipperen, maar moet u er voor zorgen dat verspreiding van de bacterie niet
kan plaatsvinden. Het beste kunt u het aangetaste materiaal na afzagen enkele dagen
laten drogen. Daarna kunt u het dan versnipperen. Doordat het contact met de wortels
dan is verbroken, valt de worteldruk weg en neemt het vochtpercentage in het hout
snel af. De bacterie kan zich dan niet meer vermeerderen en u voorkomt hiermee
actieve verspreiding. Bij het versnipperen kunnen de snippers direct in een wagen
worden geblazen om vervoerd te worden naar de brandplaats, stortplaats of de
composthoop. Ook kan men de snippers in de beplanting
terugbrengen. Dit laatste is alleen verantwoord als u alle waardplanten (planten die gevoelig
zijn voor de ziekte) uit die beplanting heeft verwijderd.
Composteren van door bacterievuur aangetast materiaal is zonder grote risico's mogelijk, als u
er maar voor zorgt dat de gehele composthoop de vereiste temperatuur van minimaal 60 °C
bereikt. Bij deze temperatuur wordt de bacterie gedood. Bij het verwerken van aangetast
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plantenmateriaal moet u wel voorzichtig te werk gaan om verspreiding van de ziekte te
voorkomen. Ziek materiaal altijd diep naar binnen in de hoop werken en volledig laten
composteren.
In een beplanting van bosplantsoen of op andere moeilijk bereikbare plaatsen is het
verantwoord dat u aangetaste struiken afzaagt en ter plaatse laat liggen. Dit is beter dan dat u
de zieke planten laat staan. Onderzoek heeft aangetoond dat vanuit afgezaagde struiken geen
verspreiding van de ziekte meer plaatsvindt, omdat het materiaal snel indroogt zoals hiervoor
is beschreven. Als u bij het vellen andere waardplanten beschadigt, kan de verwonding weer
een invalspoort zijn voor een nieuwe infectie. Voorzichtigheid blijft dus geboden.

Als de plant ernstig is aangetast, moet u de gehele plant verwijderen om er zeker van te zijn dat u geen
zieke delen laat zitten. Hierbij hoort ook de stobbe van struiken die zijn afgezaagd. De ziekte kan
namelijk reeds tot in de wortel zijn doorgedrongen. Natuurlijk kunt u de stobbe in zijn geheel
uitgraven, maar dat is niet in alle gevallen mogelijk. Bovendien moet u dan alert zijn op wortelopslag
dat nog ziek kan zijn. Het is raadzaam om de stobbe te behandelen met een worteldodend middel zoals
Roundup (glyfosaat) of Garlon 4E (triclopyr). Behandeling van de stobbe van bomen die gemakkelijk
wortelcontact maken, is riskant wanneer u deze wortelcontacten niet verbreekt door bijv. een geul
tussen de te behandelen en de gezonde boom te graven. Doet u dit niet, dan kan de naaststaande boom
eveneens door de behandeling worden gedood. Bij stobbenbehandeling gelden de volgende
aanwijzingen:
kort na het vellen de verse stobben insmeren (vooral de randen) met een 5% oplossing (1 deel
middel op 20 delen water) van Roundup (glyfosaat) of een 7,5%-oplossing (1 deel middel
op13 delen water) van Garlon 4E (triclopyr);
het middel triclopyr mag niet worden toegepast in waterbeschermingsgebieden;
verwacht, dan de stobbe hoog afzagen en
later (binnen enkele weken!) de stobbe laag afzagen en insmeren.

Chemische stobbenbehandeling is het meest effectief in de maanden augustus tot en met oktober.
Wanneer de stobbe in winterrust is gegaan (bij temperaturen van -5 °C en lager) en bij het op gang
komen van de sapstroom (april-mei) is stobbenbehandeling weinig effectief.

Hvqienische maatregelen
Gebruikte vervoermiddelen en versnipperaars goed schoonmaken met bijvoorbeeld een stoomcleaner
of hogedruk reiniger. Gereedschap ontsmetten door borstelen met bijvoorbeeld brandspiritus, alcohol
70%, formaline, Dettol of chloor. Bij gebruik van de laatste 3 middelen na een inwerktijd van
minimaal 5 -10 minuten de gereedschappen met schoon water naspoelen en eventueel oliën omdat
deze middelen corrosief zijn.
Informatie bacterievuurbestrijding:
M (Rien) van Teylingen, Tel. 0317-496642
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Aangetast iepenhout verantwoord onschadelijk maken
Bomen en struiken die door iepziekte zijn aangetast, moeten zo snel mogelijk worden
opgeruimd om verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen. Onderdeel van dit
opruimen vormt het verantwoord onschadelijk maken van het vrijkomende (gevelde)
hout. In veel gevallen is ook een stobbenbehandeling noodzakelijk.

Alwin de Haas
Bij de Plantenziektekundige Dienst komen regelmatig vragen binnen over het verantwoord
onschadelijk maken van door iepziekte of bacterievuur aangetast plantmateriaal. In dit artikel worden
de mogelijkheden van verantwoord onschadelijk maken van aangetast iepenhout besproken.
Bij het onschadelijk maken van iepen kan niet alleen worden volstaan met het opruimen van bomen en
struiken. Een gevelde iep kan namelijk een broedplaats voor de iepenspintkever worden wanneer dit
hout niet wordt geschild. Ongeschild iepenhout kan daarom een bedreiging vormen voor gezonde
iepen. Ook te hoog afgezette iepenstobben die niet worden geschild, vormen een goede mogelijkheid
voor vermeerdering van de iepenspintkever. Indien bij het vellen de iepen laag afgezaagd worden,
hoeft de stobbe niet ontschorst te worden. Afdekken van iepenhout met plastic of begraven van
iepenhout zijn niet afdoende om te verhinderen dat eventueel aanwezige kevers uit het hout
tevoorschijn komen en de omgeving besmetten. Takhout dunner dan 3 cm hoeft niet onschadelijk te
worden gemaakt. Geveld hout kan verantwoord onschadelijk worden gemaakt door:
fijn versnipperen, waarbij de snippers maximaal 2 cm groot mogen zijn;
ontschorsen (schillen). Dit kan handmatig maar ook met een motorisch schilapparaat
gemonteerd
op de motorkettingzaag. Handmatig schillen dient kort na het vellen plaats te vinden omdat de
bast dan nog gemakkelijk te verwijderen is;
verbranden;
hout met keverbroed (larven, poppen, kevers) versnipperen, verbranden of ontschorsen en de
schors verbranden
Bestrijding van opslag van veldiep
Wordt een zieke veldiep geveld dan vormt dit de aanzet tot de vorming van uitlopers vanuit de stobbe
en de wortels. Deze uitlopers worden binnen enkele jaren meestal ook ziek aangezien de
iepziekteschimmel in de stobbe/wortels kan overleven. Andere iepen dan veldiepen vormen doorgaans
minder opslag tenzij.de onderstam een veldiep is. Bestrijding van opslag wordt dan ook alleen
geadviseerd bij opruiming van veldiepen of iepen op een veldieponderstam. Opslag kan mechanisch
en chemisch worden bestreden.
Mechanische bestrijding
De mechanische methode is de meest radicale methode om hergroei te voorkomen. Hierbij wordt de
stobbe met wortel en al gerooid. Hergroei kan ook mechanisch aangepakt worden door afzetten met de
bosmaaier, slagapparaten of snoeischaar. Deze methode is arbeidsintensief en dient doorgaans jaarlijks
gedurende minimaal vijf jaar uitgevoerd te worden om de hoeveelheid opslag in de hand te houden.
Chemische bestrijding
Bij de chemische methode kan onderscheid worden gemaakt tussen stobbenbehandeling en
bladbehandeling. Als de ziekte is doorgedrongen tot in de wortels is het raadzaam om de stobbe te
behandelen met een worteldodend middel zoals Roundup (glyfosaat) of Garlon 4E (triclopyr). Bij
stobbenbehandeling gelden de volgende aanwijzingen:
kort na het vellen de verse stobben insmeren (vooral de randen) met een 5% oplossing (1 deel
middel op 20 delen water) van Roudup (glyfosaat) of een 7,5% oplossing (1 deel middel op 13
delen water) van Garlon 4E (triclopyr);
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het middel triclopyr mag niet worden toegepast in waterwingebieden;
wordt binnen zes uur na de behandeling neerslag verwacht dan moet de stobbe hoog, circa 20
cm boven het maaiveld, worden afgezaagd en later (doch binnen enkele weken) behandeld;
chemische stobbenbehandeling is het meest effectief in de maanden augustus tot en met
oktober.
Wanneer de stobbe in winterrust is geraakt (bij temperaturen van -5°C en lager) en bij het op
gang
komen van de sapstroom (april-mei) is stobbenbehandeling weinig effectief;
aan de middelen kan ter controle van de behandeling een kleurstof (carmoisine of
methyleenblauw) worden toegevoegd.
Een chemische bestrijding kan ook worden uitgevoerd door een bladbespuiting in augustus-september
met 1% oplossing van Garlon 4E (triclopyr). Dit geldt alleen voor opslag die is ontstaan in hetzelfde
groeiseizoen waarin de veldiepen zijn geveld. In waterwingebieden is het gebruik van Garlon 4E niet
toegestaan; een bestrijding kan dan worden uitgevoerd door een pleksgewijze bespuiting met een 1%
oplossing van Roundup (glyfosaat). Hiervoor zijn meerdere bespuitingen nodig. De nodige
voorzichtigheid
dient in acht genomen te worden bij gebruik van glyfosaat of triclopyr; met name in bos- en
natuurgebieden. In gemengde beplantingen verdient het ten zeerste aanbeveling gebruik te maken van
een afschermkap. De aanwijzingen op het etiket dienen nauwkeurig te worden gevolgd.
Meer informatie over iepziektebestrijding en het verantwoord onschadelijk maken van aangetast
iepenhout is te verkrijgen bij het
lepeziekteberaad
Ing. A.(Alwin) M. de Haas is technisch medewerker Fruitteelt en Openbaar Groen bij de
Plantenziektekundige Dienst in
Wageningen
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Aanbevelingsbrief voor verbranden op locatie

Onderwerp: vernietigen van door Phytophthora ramorum besmet plantenmateriaal
Phytophthora ramorum is een schimmel, die bomen en struiken kan aantasten. De schimmel is in
Nederland gevonden op de struiken Rhododendron en Viburnum en incidenteel bij Amerikaanse eik.
In Noord-Amerika komt een variant van de schimmel voor, die vanaf 1995 in California op grote
schaal
afsterving van loofbomen en struiken veroorzaakt; met name bij Californische eikensoorten. Op basis
van
een uitgevoerde risicoanalyse heeft het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
geconcludeerd dat de schimmel in Nederland een bedreiging vormt voor het landschap en de natuur.
De
Minister van LNV adviseert daarom met klem aangetaste en belendende planten (hierna aangeduid
met;
de aangewezen planten) aantastingen op te ruimen. Wanneer belanghebbende de aangewezen planten
opruimt moet dit gebeuren volgens een door de Plantenziektekundige Dienst (PD) voorgeschreven
werkwijze, waarbij verspreiding van de schimmel moet worden voorkomen. Uit plantenziektekundig
oogpunt is verbranden van de aangewezen planten op de locatie de meest veilige manier; de schimmel
wordt dan snel en volledig gedood en transport van ziek materiaal blijft tot een minimum beperkt.
Zoals bekend bestaat er de mogelijkheid om ontheffing te verlenen voor het verbranden ter plekke van
materiaal dat is aangetast door de schimmel Phytophthora ramorum. Dit is vooralsnog mogelijk via
artikel
5.5.1. van het model APV. Wanneer artikel 10.2, eerste lid van de Wet milieubeheer in werking is
getreden kan ontheffing worden verleend op basis van artikel 10.63, tweede lid van genoemde wet. Ik
wil
u dringend verzoeken om, indien de situatie dit toelaat, ontheffing te verlenen voor verbranden op
locatie van materiaal dat is aangetast door de schimmel Phytopthora ramorum.
Deze brief behoort bij de berichtgeving, die de PD heeft verstuurd aan eigenaren/beheerders van
locaties
in de groene ruimte, waar P. ramorum is vastgesteld. Bij onduidelijkheden over de aanvraag voor
verbranden op de locatie of voor andere vragen kunt u contact opnemen met het PD -locatiekantoor
conform bijgevoegde adressenlijst.

met vriendelijke groeten,

De Directeur van de Plantenziektekundige Dienst,
Prof. Dr. L. van Vloten-Doting.
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Bijlage bij aanbevelingsbrief verbranden op de locatie van materiaal aanget ast
door P. ramorum:
Adressen kantoren Plantenziektekundige Dienst
DISTRICT WEST

DISTRICT ZUID

Locatie Barendrecht
Cebroken Meeldijk 66

Locatie Horst
Prinses Marijkestraat 5,

Gebouw 'Drechtstaete',
Postbus 397
2990 AJ Barendrecht
Tel.: 0180 - 64 29 99
Fax: 0180 - 64 29 70
E-mail: pd.barendrecht@pd.agro.nl

Postbus 6099
5960 AB Horst
Tel: 077 - 397 6140
Fax: 077 - 397 6169
E-mail: pd.horst@pd.agro.nl

Locatie Boskoop
Rijneveld 153
2771CE Boskoop
Tel.: 0172 - 23 6l 23
Fax: 0172 - 23 6139
E-mail: pd.boskoop@pd.agro.nl

Locatie Roosendaal
Jan Vermeerlaan 198,
Postbus 1236
4700 BE Roosendaal
Tel.: 0165 - 58 4110
Fax: 0165 - 58 4120
Email: pd.roosendaal@pd.agro.nl

Locatie Poeldijk
ABC West land 100
2685 DB Poeldijk
Tel.: 0174 - 67 14 40
Fax: 0174 - 67 14 50
E-mail: pd.poeldijk@pd.agro.nl

locatie Tiel
Kwelkade 2
4001 RM Tiel
Tel.: 0344 - 67 30 80
Fax: 0344 - 67 30 8l
E-mail: pd.tiel@pd.agro.nl

DISTRICT NOORDOOST

DISTRICT NOORDWEST

Locatie Emmeloord
Randweg 253, Postbus 44
8300 AA Emmeloord
Tel.: 0527 - 63 2100
Fax: 0527 - 63 2119
E-mail: pd.emmeloord@pd.agro.nl

Locatie Aaismeer
Legmeerdijk 313, Postbus 1067
1430 BB Aaismeer
Expeditiecentrum, 2e verd., kamer 240.03
Tel.: 0297 - 38 60 86
Fax: 0297 - 38 60 30
E-mail: pd.aalsmeer@pd.agro.nl
Locatie Hoorn
Van Dedemstraat 6a, Postbus 42
162O AA Hoorn
Gebouw 'Dedemstaete',
Tel.: 0229 - 28 77 77
Fax: 0229 - 28 77 88
E-mail: pd.hoorn@pd.agro.nl

Locatie Croningen
Engelsekamp 6, Landbouwcentrum
9722 AX Groningen
Tel.: 050 - 520 17 50
Fax: 050 - 52017 80
E-mail: pd. groningen@pd.agro.nl

Locatie Lisse
Achterweg-Zuid 33,
Postbus 74 , 2160 AB Lisse
Tel.: 0252 - 43 42 00
Fax: 0252 - 43 42 10
E-mail: pd.lisse@pd.agro.nl
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