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1. Inleiding 
 
Op 6 juli 2004 heeft de gemeente Woudenberg het stookbeleid bekrachtigd. 
Het stookbeleid maakt het mogelijk voor burgers en instanties om, als voldaan wordt aan de 
betreffende criteria, snoei- en takkenhout te verbranden. 
 
In artikel 10.2 en 10.63 van de Wet milieubeheer is een landelijk verbod op het storten en 
verbranden van afvalstoffen buiten inrichtingen opgenomen. Lid 2 van dit artikel maakt het 
mogelijk om met behulp van een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), indien het 
belang van de bescherming van het milieu zich daar niet tegen verzet, voor bepaalde 
categorieën een vrijstelling van het brandverbod te verlenen. 
Doordat er nog geen AMvB van kracht is geworden, heeft de gemeente Woudenberg op 6 juli 
2004 het huidige stookbeleid vastgesteld. 
 
De gemeente heeft een terughoudend ontheffingenbeleid toegepast in de periode totdat de 
AMvB behorende bij artikel 10.2 van de Wet milieubeheer gereed zou zijn. 
 
Op dit moment is de betreffende AMvB nog niet van kracht geworden, echter de VNG heeft 
in een brief van 27 februari 2008 de gemeenten verzocht zoveel mogelijk aan te sluiten bij het 
voorbeeld van VROM zodat o.a. minder diversiteit is tussen het beleid van de gemeenten en 
eenduidigheid ontstaat voor de burgers. 
 
De verschillen uit het voorbeeld beleid van VROM en de ervaring die de gemeente heeft met 
het huidige beleid, vormen de aanleiding om enige aanpassingen door te voeren. 
 
Dit document is het nieuwe stookbeleid van de gemeente Woudenberg. 



 4 

2. Wettelijke achtergrond 
 
Op grond van de Wet milieubeheer en de Algemene plaatselijke verordening is het 
verbranden van afval buiten inrichtingen verboden. 
 
Wet Milieubeheer 
Artikel 10.63 biedt Burgemeester & Wethouders de mogelijkheid om, indien het belang van 
de bescherming van het milieu zich daar tegen niet verzet, een ontheffing van het 
verbrandingsverbod te verlenen. Een ontheffing kan gegeven worden voor gevallen die niet 
onder de vrijstelling van het verbod, artikel 10.2 lid 2, vallen. 
Terughoudendheid bij het verlenen van ontheffingen is echter geboden; een ontheffing zou 
enkel verleend mogen worden wanneer er geen hoogwaardiger verwerkingsmethoden, zoals 
versnipperen of composteren, mogelijk zijn. 
In ieder geval is het verboden om gevaarlijke afvalstoffen te verbranden. 
 
Algemeen Plaatselijke Verordening 
Het verbrandingsverbod is op basis van bescherming van het milieu uit de APV komen te 
vervallen. De APV-bepaling is echter nog steeds van betekenis; artikel 10.63 van de Wet 
milieubeheer biedt alleen de mogelijkheid om op basis van milieuhygiënische gronden een 
ontheffing te verlenen. In situaties betreffende openbare orde en veiligheid moet er een 
tweede ontheffing op grond van de APV worden verleend. Artikel 5.5.1 van de APV fungeert 
in dit aspect dus als een aanvulling op de Wet milieubeheer.  
 
Artikel 10.2 Wet milieubeheer. 
1 Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen door deze - al dan niet in verpakking - buiten een 
inrichting te storten, anderszins op of in de bodem te brengen of te verbranden. 
2 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan, indien het belang van de bescherming van het 
milieu zich daartegen niet verzet, voor daarbij aangegeven categorieën van gevallen vrijstelling 
worden verleend van het verbod, bedoeld in het eerste lid. 
3 Indien toepassing is gegeven aan het tweede lid, kunnen bij of krachtens algemene maatregel van 
bestuur in het belang van de bescherming van het milieu regels worden gesteld met betrekking tot het 
zich ontdoen van afvalstoffen als bedoeld in het eerste lid.  
 
Artikel 10.63 Wet milieubeheer 
1 Burgemeester en wethouders kunnen, indien het belang van een doelmatig beheer van afvalwater 
zich daartegen niet verzet, ontheffing verlenen van het in artikel 10.30, eerste lid, gestelde verbod. 
2 Burgemeester en wethouders kunnen, indien het belang van de bescherming van het milieu zich 
daartegen niet verzet, ontheffing verlenen van het in artikel 10.2, eerste lid, gestelde verbod om zich 
van afvalstoffen te ontdoen door deze buiten een inrichting te verbranden, voorzover het geen 
gevaarlijke afvalstoffen betreft. 
3 Gedeputeerde staten kunnen, indien het belang van de bescherming van het milieu zich daartegen 
niet verzet, ontheffing verlenen van het in artikel 10.2, eerste lid, gestelde verbod om zich van 
afvalstoffen te ontdoen door deze buiten een inrichting te storten of anderszins op of in de bodem te 
brengen, voorzover het geen gevaarlijke afvalstoffen betreft, en, indien het belang van een doelmatig 
beheer van afvalstoffen zich daartegen niet verzet, ontheffing verlenen van de in de artikelen 10.37 en 
10.54 gestelde verboden. 
4 Onze Minister kan, indien het belang van een doelmatig beheer van afvalstoffen zich daartegen niet 
verzet, ontheffing verlenen van het bepaalde in een algemene maatregel van bestuur krachtens de 
artikelen 10.15 tot en met 10.19, 10.28, 10.29, 10.47, 10.51 en, indien het belang van de bescherming 
van het milieu zich daartegen niet verzet, van 10.52, van het bepaalde bij of krachtens een algemene 
maatregel van bestuur op grond van de artikelen 10.41, eerste en tweede lid, 10.42, eerste lid, 10.43, 
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eerste lid, 10.44, derde lid, en 10.46, eerste lid, alsmede van het bepaalde in de artikelen 10.23, derde 
lid, en 10.48. 
 
Artikel 5.5.1 Algemene Plaatselijke Verordening 2008. 
1. Het is verboden in de openlucht afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen in de 
zin van de Wet milieubeheer of anderszins vuur aan te leggen, te stoken of te hebben. 
2. Het verbod geldt niet voorzover het betreft: 
a. verlichting door middel van kaarsen, fakkels en dergelijke; 
b. sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven, indien geen afvalstoffen worden 
verbrand; 
c. vuur voor koken, bakken en braden, voorzover dat geen gevaar, overlast of 
hinder voor de omgeving oplevert. 
3. Het college kan van dit verbod ontheffing verlenen. 
4. Onverminderd het bepaalde in artikel 1.8 kan de ontheffing worden geweigerd ter 
bescherming van de flora en fauna. 
5. Het verbod geldt niet voorzover in het geregelde onderwerp wordt voorzien door 
artikel 429, aanhef en onder 1 of 3, van het Wetboek van Strafrecht of de Provinciale 
milieuverordening. 

 
Dit stookbeleid is opgesteld voor het verbranden van afvalstoffen in de openlucht voor zaken 
die niet onder artikel 5.5.1. lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2008 vallen.
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3. Ontheffingscriteria 
 
Om onderscheid te maken tussen het verbranden van hout en het verbranden van afval, 
verleend de gemeente Woudenberg alleen een ontheffing voor de onderstaande drie 
uitzonderingen: 

1. Indien het vermoeden bestaat dat in gewassen besmettelijke ziekten aanwezig zijn, is 
verbranding noodzakelijk om besmetting van soortgelijke gewassen te voorkomen. 

2. In het kader van klein natuur- en landschapsbeheer dient het snoeihout, waar 
mogelijk, verwerkt te worden in takkenrillen of op takkenhopen of dient, indien de 
bodem van het perceel voldoende draagkracht heeft, gebruik gemaakt te worden van 
chipmachines die het materiaal afvoert naar een energiecentrale. Indien dit om 
praktische redenen (moeilijk bereikbaar) of financiële redenen niet mogelijk is kan er 
een ontheffing verleend worden voor het verbranden van snoeihout dat vrijkomt bij 
het onderhoud van landschappelijke elementen, zoals knotwilgen en houtwallen. 
Hout, snoeihout en takken afkomstig van tuinonderhoud wordt niet aangemerkt als een 
afvalproduct van het onderhoud van landschappelijke elementen en mag niet worden 
verbrand. 
Voor wat betreft stedelijke of bebouwde komgebieden zal er geen ontheffing verleend 
worden, omdat de gemeente een zorgplicht heeft voor de inzameling van 
huishoudelijke GFT-afval op grond van artikel 10.21 Wm. 

3. Het hout dat men van bomen of struiken afhaalt om het natuurlijke proces te 
bevorderen, zoals fruitsnoeihout, aardappelloof en riet, dient, waar mogelijk, 
verwerkt te worden in takkenrillen of op takkenhopen of dient, indien de bodem van 
het perceel voldoende draagkracht heeft, gebruik gemaakt te worden van 
chipmachines die het materiaal afvoert naar een energiecentrale. Indien dit om 
praktische redenen of financiële redenen niet mogelijk is kan er een ontheffing 
verleend worden voor het verbranden van snoeihout.  

 
Voor wat betreft stedelijke of bebouwde komgebieden zal er geen ontheffing verleend 
worden, omdat de gemeente een zorgplicht heeft voor de inzameling van huishoudelijke GFT-
afval op grond van artikel 10.21 Wm. 
 
Uitdrukkelijk wordt vermeld dat de gemeente Woudenberg geen ontheffing verleent voor het 
verbranden van afval dat ontstaan is door tuinonderhoud.  
Het is voor bedrijven vanuit de Wet milieubeheer verboden om  bedrijfsafval te verbranden. 
Voor bedrijven wordt dan ook geen stookontheffing verleend.  
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4. Procedure 
 
De procedure voor het aanvragen van een stookontheffing is als volgt: 
1: Een aanvraag1 dient 4 weken van te voren te worden ingediend bij de gemeente 
Woudenberg, afdeling milieu. Deze neemt de aanvraag in behandeling; 
2: Voordat er een beslissing wordt genomen dient er overleg plaats te vinden tussen de 
verschillende betrokken medewerkers. Het gaat om de volgende actoren: de medewerker 
milieu, landschap, APV en brandweer; 
3: Het advies wordt nader uitgewerkt; 
4: De ontheffing kan worden verleend2 of geweigerd. Beide worden door middel van een brief 
medegedeeld aan de aanvrager; 
5: Indien een ontheffing wordt verleend blijft deze standaard vier weken “geldig” en kan men 
één keer stoken op maximaal aaneengesloten dagen; In het geval dat een jaarlijkse ontheffing 
wordt verleend, kan men acht keer gebruik maken van de ontheffing. 
6: De aanvrager dient zich voor, tijdens en na het stoken te houden aan de voorschriften 
vermeld bij zijn ontheffing; 
 
De aanvraag wordt in ieder geval aan de volgende zaken getoetst: 

o Voldoet het te stoken hout aan één van de drie criteria zoals vermeld in hoofdstuk 3 
Ontheffingscriteria. 

o Het stoken mag geen gevaar, schade of hinder opleveren voor de omgeving. Dit houdt 
tenminste in dat de verbranding uitsluitend mag worden uitgevoerd indien binnen een 
straal van 50 meter in de windrichting geen openbare weg, bouwwerken, houtwallen 
of opslagen van gevaarlijke stoffen bevinden. Er dient een minimale afstand van 10 
meter tot het oppervlaktewater aan te worden gehouden. 

o Bevind de stooklocatie zich binnen of buiten de bebouwde kom. 
o Betreft het een particulier of een bedrijf. 

 
De standaard termijn die particulieren krijgen voor het stoken, indien de ontheffing wordt 
verleend, is vier weken. Als aanvulling op het eerdere beleid wordt de mogelijkheid gegeven 
om een verlenging van de termijn aan te vragen als om aantoonbare redenen geen gebruik 
gemaakt kon worden van de ontheffing. Voorwaarde hierbij is dat de gehele situatie, soort 
hout, locatie, omvang etc. hetzelfde moet zijn als bij de eerste toetsing. 
 
Geheel nieuw in dit beleid is de mogelijkheid om voor een heel jaar een stookontheffing aan 
te vragen. Met deze stookontheffing kan 8 keer gestookt worden binnen één jaar. De 
gemeente verleend ontheffing voor één jaar alleen aan “vaste” afnemers. Belangrijk hierin is 
o.a. de vertrouwensband die de gemeente heeft opgebouwd met de afnemer en de ervaring die 
de aanvrager heeft met het naleven van de voorschriften. Aan het afgeven van een 
stookontheffing voor één jaar, wordt per geval beoordeeld of het nodig is voorschriften toe te 
voegen of aan te passen. 
 
Financiële consequenties 
Voor het doorlopen van de procedure, het verlenen of weigeren van de ontheffing, worden 
geen leges berekend. 
 

                                                 
1  Zie bijlage 1 Aanvraagformulier 
2  Zie bijlage 2 Brief verlenen stookontheffing met voorschriften 
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5. Motiveringen 
 
Reikwijdte / ontheffingscriteria 
Het stookbeleid gemeente Woudenberg 2009 is opgesteld om ontheffing te kunnen verlenen 
op grond van artikel 10.2 en 10.63 van de Wet milieubeheer en tevens artikel 5.5.1 van 
Algemene Plaatselijke Verordening. 
De verordening is gemaakt om een mogelijkheid te bieden aan instanties/instellingen en of 
particulieren die zich bezighouden met onderhoud aan bijvoorbeeld houtwallen, knotwilgen 
en andere soorten van landschapsverbetering die betrekking hebben op het snoeien van 
bomen. In artikel 5.5.1 van de Algemene plaatselijke verordening staat vermeld onder lid 2 
welke vormen niet onder het stookverbod vallen. Hiervoor geld deze ontheffing dan ook niet. 
Een voorbeeld hiervan is het hebben van een sfeervuur waarin geen afval wordt verbrand. 
 
Ontheffingsperiode 
Om enigszins zicht te houden op de te stoken locaties wordt standaard een ontheffing 
verleend voor 4 weken. Binnen deze 4 weken geld de ontheffing maar voor één branding. 
Zodra een jaarlijkse ontheffing wordt afgegeven mag men, gedurende de maanden dat de 
ontheffing geldig is, elke maand 1x stoken. 
Iedere keer dat gebruik gemaakt wordt van de ontheffing zal, één uur voor het stoken, een 
melding moeten worden gedaan bij de meldkamer van de brandweer. 
Omdat er van 1 mei tot en met 31 augustus een algeheel stookverbod geld, kan dus maximaal 
8 keer per jaar gebruik gemaakt worden van de jaarlijkse ontheffing. 
 
Standaard stookverbod 
In de periode vanaf 1 mei tot en met 31 augustus zal geen ontheffing worden verleend. Een 
jaarlijkse ontheffing is ook in deze periode niet geldig. 
Dit nieuwe verbod heeft te maken met de mogelijke aanwezigheid van o.a. vogelnesten in de 
te stoken hoop met hout. Tevens geldt in de provinciale subsidieregeling natuurbeheer 
(aanvraagperiode 2009) van de provincie Utrecht een knotverbod van 1 april en 1 september 
(landschapspakket 58, Knotbomen). In deze periode komt het overigens geregeld voor dat ook 
een algeheel stookverbod wordt afgekondigd vanwege droogteperiodes. 
Door het stookverbod pas op 1 mei in te laten gaan kan in de maand april nog de laatste resten 
worden verstookt. Het te stoken hout dient wel geïnspecteerd te worden op aanwezige nesten. 
 
Verlengen van de stookvergunning 
Tijdens het werken met het voorgaande stookbeleid is gebleken dat het in de praktijk nog wel 
eens voorkwam dat de stooktermijn van 4 weken onvoldoende was. Dit had in de meeste 
gevallen te maken met slechte weersomstandigheden of doordat de brandweer een algeheel 
stookverbod had afgekondigd. 
In dit stookbeleid is de mogelijkheid opgenomen om een verlenging aan te vragen van de al 
afgegeven ontheffing. Deze verlenging kan aangevraagd worden bij de medewerkers van 
milieu. Door deze mogelijkheid op te nemen zal men, in een dergelijk geval, niet opnieuw de 
hele procedure moeten doorlopen. 
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6. Voorschriften  
• Het te verbranden hout mag alleen maar takken- en snoeihout zijn welke voldoet aan 

één van de drie criteria genoemd onder hoofdstuk 3 Ontheffingscriteria.  
• Het verbranden van takken- en snoeihout is alleen toegestaan op de in deze ontheffing, 

of de aanvraag, genoemde locatie. 
• Het te verbranden takken- en snoeihout dient uitwendig droog te zijn. 
• Het verbranden van takken- en snoeihout dient plaats te vinden op een onbrandbare 

ondergrond. 
• De omvang van de brandstapel mag niet groter zijn dan 30 m³. 
• De aanvrager draagt er zorg voor dat er geen bodemverontreiniging optreedt en 

daarmee artikel 13 van de Wet bodembescherming niet wordt overtreden. Voor het 
aanmaken van het vuur mag derhalve geen gebruik worden gemaakt van vloeibare 
brandstoffen. 

• Van 1 maart tot en met 31 april moeten de brandhopen, voordat men overgaat tot 
stoken, geïnspecteerd worden op vogelnesten. Zijn deze aanwezig dan vervalt de 
ontheffing. 

• De verbrandingsresten worden binnen 7 dagen na de verbranding verwijderd en 
afgevoerd op een verantwoorde wijze. 

• De weersomstandigheden moeten voldoen aan de volgende eisen: 
o Het moet droog zijn, bij regen of mist mag geen verbranding plaatsvinden. 
o De windkracht mag maximaal 5 Beaufort zijn (max. 40 km/u). 

• Er mag geen overlast voor de omgeving optreden. De minimaal aan te houden 
(veiligheids)afstand is 50 meter. Binnen deze afstand van het vuur mogen zich geen 
opstallen, openbare wegen, bossages, heide, hoogspanningskabels, bomen, houtwallen 
of andere houtopstanden en dergelijke bevinden. De minimaal aan te houden afstand 
tot het oppervlaktewater is 10 meter. 

• Er moet continue toezicht van een volwassene zijn op het vuur. 
• Verbranding mag slechts plaatsvinden tussen zonsopgang en zonsondergang. 
• Er mag geen verbranding plaatsvinden op zon- en feestdagen. 
• De geldigheidsduur van een ontheffing bedraagt standaard 4 weken naar ontvangst van 

de ontheffing. 
• Een verlenging van een stookontheffing kan alleen als duidelijk is dat de aanvrager 

geen gebruik heeft kunnen maken van zijn verleende ontheffing en als de 
aangevraagde situatie (soort, omvang, locatie etc.) niet is veranderd. 

• Er kan ook een ontheffing met een geldigheidsduur van één jaar verstrekt worden. 
• Bij een ontheffing die geldig is voor één jaar, mag 8 keer gestookt worden. 
• Er moet één uur voordat men gebruik gaat maken van de ontheffing, contact worden 

opgenomen met de meldkamer van de brandweer, telefoonnummer: 030-2892714. 
• De ontheffing moet op verzoek van een toezichthoudende ambtenaar (gemeente, 

politie of brandweer) worden getoond. 
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Bijlage 1: Aanvraagformulier 

  
Aanvraagformulier voor een ontheffing voor het stoken

   van snoeihout op grond van artikel 10.63 van de Wm 
   en artikel 5.5.1 van de APV. 
    

    Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg
  
 
Algemene gegevens 
 
Naam aanvrager:………………………………………………………………………………………… 
 
Adres:……………………………………………………………………………………………………… 
 
Postcode/plaats: ………………………………………………………………………………………… 
 
Telefoonnummer:………………………………………………………………………………………… 
 
Naam terreineigenaar:…………………………………………………………………………………… 
 
Datum aanvraag:………………………………………………………………………………………… 
 
Gegevens van het te verbranden van afval 
 
Welk snoeiafval wordt verbrand:……………………………………………………………………… 
(snoeihout, takken of beide)  
 
Geschatte hoeveelheid:………………………………………………………………………………… 
 
Periode van verbranden:………………………………………………………………………………… 
 
Locatie waar het afval wordt 
verbrandt:………………………………………………………………………………………………… 
(adres of kadastrale gegevens) 
 
Reden aanvraag ontheffing:  
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Handtekeningen 
 
Plaats   Datum   Handtekening aanvrager 
 
 
 
Plaats   Datum   Handtekening terreineigenaar 
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Bijlage 2: Brief standaard termijn 
  
 

 

Woudenberg,  
 

Ons kenmerk:  verzonden op:  
Behandelend ambtenaar:  

Sector / Taakveld: Grondgebied / Ontwikkeling 
Doorkiesnummer:  e-mailadres:  

Uw brief van:  met kenmerk:       
Bijlage(n): Kopie aanvraagformulier 

Onderwerp: Ontheffing verbranden snoeihout 
 
Geachte heer, mevrouw , 
 
Op grond van artikel 10.63 van de Wet milieubeheer en artikel 5.5.1. van de Algemene 
Plaatselijke Verordening. verlenen wij u ontheffing voor het stoken van vuur onder de 
volgende voorschriften: 
 

1. Alleen takken- en snoeihout mogen worden verbrand. 
2. Het verbranden van takken- en snoeihout is alleen toegestaan op de in deze ontheffing 

genoemde locatie. 
3. Het te verbranden takken- en snoeihout dient uitwendig droog te zijn. 
4. Het verbranden van takken- en snoeihout dient plaats te vinden op een onbrandbare 

ondergrond. 
5. De omvang van de brandstapel mag niet groter zijn dan 30m³. 
6. De aanvrager draagt er zorg voor dat er geen bodemverontreiniging optreedt en 

daarmee artikel 13 van de Wet bodembescherming niet wordt overtreden. Voor het 
aanmaken van het vuur mag derhalve geen gebruik worden gemaakt van vloeibare 
brandstoffen. 

7. De verbrandingsresten worden binnen 7 dagen na de verbranding verwijderd en 
afgevoerd op een verantwoorde wijze. 

8. De weersomstandigheden moeten voldoen aan de volgende eisen: 
� Het moet droog zijn, bij regen of mist mag geen verbranding plaatsvinden 
� De windkracht mag maximaal 5 Beaufort zijn (max. 40 km/u). 

9. Er mag geen overlast voor de omgeving optreden. De minimaal aan te houden 
(veiligheids)afstand is 50 meter. Binnen deze afstand van het vuur mogen zich geen 
opstallen, openbare wegen, bossages, heide, hoogspanningskabels, bomen, houtwallen 
of andere houtopstanden en dergelijke bevinden. De minimaal aan te houden afstand 
tot het oppervlaktewater is 10 meter. 

10. Er moet continue toezicht van een volwassene zijn op het vuur. 
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11. Verbranding mag slechts plaatsvinden tussen zonsopgang en zonsondergang. 
12. Er mag geen verbranding plaatsvinden op zon- en feestdagen. 
13. De geldigheidsduur van deze ontheffing bedraagt maximaal 4 weken naar ontvangst 

van de ontheffing. Vanwege het stookverbod geld deze ontheffing niet in de periode 
van 1 mei tot en met 31 augustus. 

14. Er moet één uur voordat men gebruik gaat maken van de ontheffing, contact 
worden opgenomen met de meldkamer van de brandweer, telefoonnummer: 030-
2892714. 

15. Deze ontheffing moet op verzoek van een toezichthoudende ambtenaar (gemeente, 
politie of brandweer) worden getoond. 

16. In de periode van 1 maart tot en met 31 april dient de brandhaard(en), alvorens deze 
wordt aangestoken, te worden geïnspecteerd op vogelnesten. Zijn deze aanwezig dan 
mag niet gestookt worden. 

 
Informatie  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Milieu van gemeente 
Woudenberg. U kunt ons bereiken op telefoonnummer (033) 2869126. 
 
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Woudenberg 
Namens dezen, 
 
 
 
 
Technisch medewerker milieu 
Gemeente Woudenberg 
 
 
 
Ten slotte wijzen wij u er nog op dat, indien u zich niet met de inhoud van deze beschikking 
kunt verenigen, u binnen een termijn van 6 weken een bezwaarschrift krachtens de Algemene 
wet bestuursrecht kunt indienen bij ons college. De termijn vangt aan met ingang van de dag 
na die waarop deze brief is verzonden.  
 
Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking 
onevenredig in uw belangen wordt geschaad, kunt u een verzoek om schorsing/voorlopige 
voorziening indienen bij de Rechtbank Utrecht, sector Bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA 
Utrecht, tel. 030-2233000. Aan het indienen van een schorsing/voorlopige voorziening zitten 
leges verbonden. 
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Bijlage 3: Brief stookontheffing voor één jaar 

 
 

 

Woudenberg,  
 

Ons kenmerk:  verzonden op:  
Behandelend ambtenaar:  

Sector / Taakveld: Grondgebied / Ontwikkeling 
Doorkiesnummer:  e-mailadres:  

Uw brief van:  met kenmerk:       
Bijlage(n): Kopie aanvraagformulier 

Onderwerp: Ontheffing verbranden snoeihout 
 
Geachte heer, mevrouw , 
 
Op grond van artikel 10.63 van de Wet milieubeheer en artikel 5.5.1. van de Algemene 
Plaatselijke Verordening. Verlenen wij u ontheffing voor het stoken van vuur onder de 
volgende voorschriften: 
 

1. Alleen takken- en snoeihout mogen worden verbrand. 
2. Het verbranden van takken- en snoeihout is alleen toegestaan op de in deze ontheffing 

genoemde locatie. 
3. Het te verbranden takken- en snoeihout dient uitwendig droog te zijn. 
4. Het verbranden van takken- en snoeihout dient plaats te vinden op een onbrandbare 

ondergrond. 
5. De omvang van de brandstapel mag niet groter zijn dan 30m³. 
6. De aanvrager draagt er zorg voor dat er geen bodemverontreiniging optreedt en 

daarmee artikel 13 van de Wet bodembescherming niet wordt overtreden. Voor het 
aanmaken van het vuur mag derhalve geen gebruik worden gemaakt van vloeibare 
brandstoffen. 

7. De verbrandingsresten worden binnen 7 dagen na de verbranding verwijderd en 
afgevoerd op een verantwoorde wijze. 

8. De weersomstandigheden moeten voldoen aan de volgende eisen: 
� Het moet droog zijn, bij regen of mist mag geen verbranding plaatsvinden 
� De windkracht mag maximaal 5 Beaufort zijn (max40km/u). 

9. Er mag geen overlast voor de omgeving optreden. De minimaal aan te houden 
(veiligheids)afstand is 50 meter. Binnen deze afstand van het vuur mogen zich geen 
opstallen, openbare wegen, bossages, heide, hoogspanningskabels, bomen, houtwallen 
of andere houtopstanden en dergelijke bevinden. De minimaal aan te houden afstand 
tot het oppervlaktewater is 10 meter. 

10. Er moet continue toezicht van een volwassene zijn op het vuur. 
11. Verbranding mag slechts plaatsvinden tussen zonsopgang en zonsondergang. 
12. Er mag geen verbranding plaatsvinden op zon- en feestdagen. 



 14 

13. De geldigheidsduur van deze ontheffing bedraagt van … tot en met …. 
14. Gedurende bovenstaande periode mag elke maand dat de ontheffing geldig is, met een 

max. van 8 keer gestookt worden. Vanwege het stookverbod geld deze ontheffing niet 
in de periode van 1 mei tot en met 31 augustus. 

15. Iedere keer dat men gebruik maakt van deze ontheffing moet één uur van te 
voren contact worden opgenomen met de meldkamer van de brandweer, 
telefoonnummer: 030-2892714. Indien blijkt dat er een stookverbod is 
afgekondigd mag men geen gebruik maken van deze ontheffing. 

16. Deze ontheffing moet op verzoek van een toezichthoudende ambtenaar (gemeente, 
politie of brandweer) worden getoond. 

17. In de periode van 1 maart tot en met 31 april dient de brandhaard(en), alvorens deze 
wordt aangestoken, te worden geïnspecteerd op vogelnesten. Zijn deze aanwezig dan 
mag niet gestookt worden. 

 
Informatie  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Milieu van gemeente 
Woudenberg. U kunt ons bereiken op telefoonnummer (033) 2869126. 
 
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Woudenberg 
Namens dezen, 
 
 
 
 
Technisch medewerker milieu 
Gemeente Woudenberg 
 
 
 
Ten slotte wijzen wij u er nog op dat, indien u zich niet met de inhoud van deze beschikking 
kunt verenigen, u binnen een termijn van 6 weken een bezwaarschrift krachtens de Algemene 
wet bestuursrecht kunt indienen bij ons college. De termijn vangt aan met ingang van de dag 
na die waarop deze brief is verzonden.  
 
Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking 
onevenredig in uw belangen wordt geschaad, kunt u een verzoek om schorsing/voorlopige 
voorziening indienen bij de Rechtbank Utrecht, sector Bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA 
Utrecht, tel. 030-2233000. Aan het indienen van een schorsing/voorlopige voorziening zitten 
leges verbonden. 
 
 
 
 
 
 
 


