Dit formulier is bestemd voor:

Gemeente Putten Fontanusplein 1
Postbus 400, 3880 AK Putten
Voor inlichtingen:

T (0341) 359 726

Aanvraag ontheffing verbranden snoeihout
De aanvraag moet minimaal 4 weken voor de datum van verbranding worden ingediend.
Aanvrager
Bedrijfsnaam

: ………………………………………………………......…(indien van toepassing)

Voorletters

: …………..……. Voornamen : ..........................................................................

Voorvoegsel(s)

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

Straatnaam

: …………………………………………………………………………………...…….

Huisnummer

: …………..……. Toevoeging : ..........................................................................

Postcode

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

Telefoonnummer : …………………………………………………………………………………...…….
E-mailadres

: …………………………………………………………………………………...…….

Verzoekt om ontheffing voor het eenmalig verbranden van snoeihout buiten de inrichting
afkomstig van een houtopstand.

Waar komt het snoeihout vandaan? (indien mogelijk aangeven op meegestuurde luchtfoto)
………………………………………………………………………………………………………………
Wanneer wilt u het snoeihout gaan verbranden? ……………………………………………………
Waar gaat u het snoeihout verbranden? (indien mogelijk aangeven op meegestuurde luchtfoto)
………………………………………………………………………………………………………………
Hoeveel snoeihout wilt u gaan verbranden? ………………………………………………………m3
Welke bodembeschermende middelen gaat u toepassen? (bijvoorbeeld zandbed, betonplaat)
………………………………………………………………………………………………………………
Motivatie voor aanvraag: Waarom moet het snoeihout verbrandt worden in plaats van een
andere verwijderingsmethode?
……………………….……………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………………………………
Putten,

: …………………………………(datum)

Handtekening aanvrager

: …………………………………………..

Toelichting

(wijzigingen voorbehouden)
1.

Bij code droog mag geen gebruik gemaakt worden van de ontheffing.

2.

De afdeling Bouwen en Milieu van de Gemeente Putten (0341-359737) dient tenminste
één werkdag van te voren telefonisch te worden geïnformeerd over de voorgenomen
verbranding.

3.

De meldkamer van de brandweer (055-5053322) dient een half uur voordat de verbranding
wordt ondernomen telefonisch te worden geïnformeerd.

4.

De verbranding mag slechts plaatsvinden met inachtneming van een afstand van 25 meter
tot oppervlaktewater en 50 meter afstand tot bouwwerken, de spoorlijn en openbare wegen
(er mag geen rookhinder ontstaan).

5.

De verbranding van het snoeihout is toegestaan van maandag tot en met zaterdag, van
zonsopgang tot zonsondergang.

6.

Indien de brandplaats een structureel karakter heeft, dat wil zeggen vaker dan één keer
gebruikt gaat worden, dienen bodembeschermende maatregelen in de vorm van een
zandbed of betonplaat getroffen te worden.

7.

De omvang van de brandstapel wordt bepaald door de afstand van de brandstapel ten
opzichte van een houtopstand in de omgeving:
a. Indien de brandstapel zich binnen een afstand van 50 meter van bomen of 100 meter
van bos bevindt mag de omvang van de brandstapel niet groter dan 1 m3 zijn.
b. Bevindt de brandstapel zich buiten deze afstand van 50 meter van bomen of 100 meter
van bos, dan mag de omvang van de brandstapel niet groter dan 2 m3 zijn.
c. Op een locatie mag niet meer dan 1 brandstapel tegelijk branden.

8.

De totale hoeveelheid per keer te verbranden snoeihout mag niet meer dan 50 m3
bedragen.

9.

Het vuur mag uitsluitend worden aangemaakt met droog hout of stro. Het is verboden het
vuur aan te maken met benzine, (landbouw)dieselolie of andere ontvlambare vloeistoffen.

10. In het vuur mag enkel snoeihout afkomstig van de onderhoudswerkzaamheden van de
houtopstanden worden verbrand. Andere vormen van afvalstoffen mogen niet worden
verbrand.
11. De houder van de ontheffing of zijn/haar vertegenwoordiger dient tijdens het verbranden
voortdurend ter plaatse aanwezig te zijn en dient zorg te dragen voor een goed brandend
vuur, zodat zo min mogelijk rookontwikkeling plaatsvindt.
12. Na afloop van de verbranding dient de brandplaats zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
binnen 7 dagen ontdaan te worden van as- en houtskoolresten. Deze asresten kunnen na
afkoeling afgevoerd of verspreid worden over de omgeving waar het snoeihout vandaan
komt. De niet volledig verbrande resten mogen niet verspreid worden en dienen afgevoerd
te worden.
13. De ontheffing dient tijdens de werkzaamheden getoond te kunnen worden.

