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Aanvraagformulier ontheffing stookverbod 

voor vreugdevuren en voor het verbranden van snoeiafval 
(Wet milieubeheer, artikel 10.63)  

UW GEGEVENS 
Naam particulier / bedrijf / vereniging 

Naam persoon aanvrager 

Straat + huisnummer 

Postcode + plaats 

Telefoonnummer 

E-mail adres

GEGEVENS BRANDLOCATIE 
Naam eigenaar / beheerder terrein 
brandlocatie 
Straat + huisnummer 

Postcode + plaats 

Omschrijf zoveel mogelijk de exacte 
locatie van de brandhoop. 

REDENEN VOOR VERBRANDING 
Naar schatting hoeveel kuub betreft het, 
van wat voor soort bomen of struiken? 

Omschrijf het materiaal. Denk daarbij aan 
bijvoorbeeld veel bladeren, grote doorns, 
houtstronken, dikke of dunne takken, veel 
hars.  
Waarom kunt u het afval niet verwerken 
in takkenrillen of takkenhopen? 

Waarom kunt u het afval niet zelf naar de 
gemeentelijke stortplaats brengen of het 
laten ophalen door de gemeente? 
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Waarom kunt u het afval niet direct 
composteren? 

 
 
 
 
 

Waarom kunt u het afval niet door middel 
van een hakselaar of chipper verkleinen 
om het daarna te verwerken? 

 
 
 
 
 

 

 
 
GEGEVENS MILIEU 

(indien afstanden meer dan 200 meter bedragen, kan volstaan worden met > 200 mtr) 
Waaruit bestaat de ondergrond van de  
brandlocatie; zand, gras, beton? 

 

Indien de ondergrond bestaat uit gras of 
lage begroeiing; wordt dit van tevoren 
verwijderd? 

 

Maakt u gebruik van bodembescherming, 
zoals een laag zand, een vuurbak of een 
container? Zo ja, welke? 

 

Wordt de as na afkoeling verwijderd, 
zodat het niet de grond in kan trekken? 

 

Wat is de afstand in meters van de 
brandlocatie tot de dichtstbij gelegen 
struiken?   

 

Wat is de afstand in meters van de 
brandlocatie tot de dichtstbij gelegen 
boom of bomenrij?   

 

Wat is de afstand in meters van de 
brandlocatie tot de dichtstbij gelegen 
waterpartij zoals een sloot, meer, of 
vijver?  

 

 

 

GEGEVENS VEILIGHEID 
(indien afstanden meer dan 200 meter bedragen, kan volstaan worden met > 200 mtr) 

Wat is de afstand in meters van de 
brandlocatie tot de openbare weg?  

 

Wat is de afstand in meters van de 
brandlocatie tot de dichtstbij gelegen 
spoorweg?  

 

Wat is de afstand in meters van de 
brandlocatie tot het dichtstbij gelegen 
gebouw met rieten dak? 

 

Wat is de afstand in meters van de 
brandlocatie tot het dichtstbij gelegen 
gebouw? 

 

Wat is de afstand in meters van de 
brandlocatie tot de dichtstbij gelegen 
opslagplaats van gevaarlijke stoffen? 
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Wat voor en hoeveel blusmiddelen zijn er 
aanwezig bij de brandlocatie?  

 
 
 
 

Is er gedurende de verbranding continu 
een volwassene aanwezig? Graag diens 
naam en mobiele telefoonnummer 
aangeven.  
 

 

 

 

TIJDSTIP VERBRANDING 
Op welke datum of in welke periode (max 
3 maanden) wilt u de verbranding laten 
plaatsvinden? 

 
 
 
 

Gedurende welke tijden vindt de 
verbranding plaats?  

 
van                                           tot                                         
 
 

 

 

ONDERTEKENING 
Datum  Handtekening persoon aanvrager  

 
 
 
 
 

  
 
 

Datum  
 
 
 
 

Hantekening eigenaar / beheerder terrein brandlocatie 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
PLATTEGROND 
Uw aanvraag dient vergezeld te gaan van een plattegrond van de situatie, waarop in ieder geval 
duidelijk zichtbaar aangegeven zijn:  

- de exacte brandlocatie; 
- het dichtstbij gelegen gebouw en de dichtstbij gelegen openbare weg en bomenrijen; 
- voor zover binnen een straal van 200 meter aanwezig: oppervlaktewateren, opslagplaatsen 

van gevaarlijke stoffen en gebouwen met rieten kappen.  
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FOTO’S 
Indien mogelijk vragen wij u ook enkele foto’s mee te sturen van de brandlocatie zelf, waarop de 
ondergrond van de brandlocatie zichtbaar is, alsmede de ligging van de brandlocatie ten opzichte van 
de directe omgeving met gebouwen, struiken en bomen. 
 
 
 
VRAGEN 
Heeft u algemene vragen, vragen over de procedure of wenst u hulp bij het invullen van het formulier, 
dan kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de ODRU. Het 
telefoonnummer vindt u hieronder.  
 
 
 
INDIENEN AANVRAAG 
U kunt een aanvraag indienen op papier, maar ook digitaal. Zorg er in ieder geval voor dat u de 
aanvraag minimaal zes weken voorafgaand aan de verbranding, gedateerd, ondertekend en voorzien 
van de benodigde bijlagen indient bij: 
 
Omgevingsdienst Regio Utrecht 
Postbus 13101 
3507 LC Utrecht 
www.odru.nl 
telefoon 088 – 022 50 00                 
e-mail info@odru.nl 

http://www.odru.nl/
mailto:info@odru.nl
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