Aanvraagformulier ontheffing verbod vuur stoken
op grond van
de Wet milieubeheer (artikelen 10.2. en 10.63)
en
de Algemene Plaatselijke Verordening (5:34)
Aanvraagformulier + Situatieschets: indienen in 2-voud, vóór 11 december 2017

AAN: Burgemeester en wethouders van Landerd
Postbus 35
5410 AA Zeeland

A. Persoonsgegevens
Naam:
Adres:
Postcode/Woonplaats:
Telefoon:

B. Gegevens omtrent het stoken
1. Bent u een bedrijf in de zin van de Wet milieubeheer?

JA
(ga naar vraag 1a)
NEEN (ga naar vraag 1b)

1a. U dient te stoken buiten de grens van uw bedrijf

JA

1b. Gaat u stoken op het onder “A. Persoonsgegevens” aangegeven adres?
NB Situatieschets met stookplaats bijvoegen.

(ga naar vraag 1b)

JA
(ga naar vraag 2)
NEEN (ga naar vraag 1c)

1c. Adres stooklocatie :

2. Wilt u snoeihout1 gaan verbranden?

3. Wat is de herkomst van het snoeihout?

1

JA
(ga naar vraag 3)
NEEN (ga naar vraag 5)

eigen snoeihout, afkomstig uit de directe
omgeving waar gestookt gaat worden
anders, namelijk

Definitie snoeihout (uit mondelinge behandeling wetsvoorstel): hout dat je van bomen of struiken haalt om het natuurlijke proces
om welke reden dan ook te bevorderen.

2

4. Ontheffing voor het verbranden van snoeihout wordt alleen verleend voor de maanden
maart en november. Wanneer wilt u snoeihout gaan verbranden?
maart
2018
november 2018
maart
2019
november 2019

5. Is het nodig te stoken vanwege aanwezigheid van een besmettelijke boomziekte?
JA (verklaring Plantenziektenkundige Dienst1
meesturen, en ga naar vraag 5a)

NEEN
5a. Wanneer wilt u dit doen?

Nadrukkelijk wordt erop gewezen dat het aanvragen van een ontheffing voor het stoken van snoeihout
vóór 11 december 2017 volledig bij uw gemeente moet zijn ingediend. Te laat ingediende aanvragen of
later in de periode ingediende aanvragen worden niet meer behandeld c.q. gehonoreerd.

Aldus naar waarheid ingevuld:
Plaats:
Datum:

Handtekening verzoeker:

(eventueel ruimte voor situatieschets met stookplaats:)

Ontheffingen worden alleen verleend voor lokaties die zijn gelegen buiten de grens van de
bebouwde kom (buitengebied).

