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
maatschappelijke organisatie:: …………………………………………………………………...……
naam en voorletters organisator: …………………………………………………………………...…
straat en huisnummer: ………………………………………………………………………...……….
postbus: ….……………………………………………………………………………………………….
postcode en woonplaats: ………………………………………………………………………………
telefoon/e-mail: …………………………………………………………………………………………..
mobiel nummer tijdens het paasvuur: …………………………………………………………………
locatie vreugdevuur: ……………………………………………… (landkaart op schaal met locatie paasvuur)
eigenaar locatie vreugdevuur: ……………………………………………………………………………
Datum paasvuur: ……………………………………………………………………………..

Ondergetekende verklaart/verklaren dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld en gaat akkoord
met de bijgeleverde voorwaarden.
Datum: ………………….

Plaats: ………………………………

……………………………...

……………………………

Handtekening aanvrager

Handtekening eigenaar

U moet het ondertekende formulier met locatietekening terugsturen naar de gemeente Dalfsen, Afdeling Milieu
en Bouwen, postbus 35, 7720AA, Dalfsen of mailen naar gemeente@dalfsen.nl.
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Thijs Mosterman via telefoonnummer 0529-438 917
of via email t.mosterman@dalfsen.nl.

Procedure
Houdt rekening met een procedure tijd van minimaal 2 maanden! Wees op tijd met uw aanvraag.
Binnen 1 week na aanvraag controleren wij of uw aanvraag correct is ingevuld.
Een goedgekeurde aanvraag wordt een week later gepubliceerd in de Dalfser Courant (Kernpunten).
Belanghebbenden hebben daarna 6 weken de tijd om bezwaar in te dienen.

Let op: u moet voor een paasvuur ook een evenementenmelding of
evenementenvergunning aanvragen. Voor meer informatie: www.dalfsen.nl.
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Voorwaarden aanvraag ontheffing stookverbod.
1. Per kalenderjaar wordt alleen voor de kernen Dalfsen, Oudleusen, Nieuwleusen, Hoonhorst, Lemelerveld
en Ankum maximaal één ontheffing verleend voor een paasvuur.
2. Er wordt in geval van paasvuren alleen ontheffing verleend voor het verbranden van takken- en/of
snoeihout.
3. Voor elk paasvuur moet afzonderlijk een ontheffing worden aangevraagd.
4. Alleen de aanvragen die worden ingediend door maatschappelijke organisaties worden in behandeling
genomen. Aan particulieren en bedrijven worden geen ontheffingen verleend voor een paasvuur.
5. De organisator moet te allen tijde doen en na laten hetgeen redelijkerwijs gevergd kan worden om
gevaar, schade of hinder ten gevolge van het paasvuur te voorkomen en/of te beperken. De organisator is
aansprakelijk voor alle schade, hinder en letsel.
6. Tijdens de bouw van de paasbult moet de organisator continu toezicht houden op het gebrachte schone
snoeihout. De locatie moet afsluitbaar zijn door bijvoorbeeld bouwhekken. Voorkomen moet worden dat
zonder toezicht materiaal op de brandstapel wordt gegooid. De organisatie is verantwoordelijk voor het
verwijderen van andere soorten afval. Met de afsluiting moet ook voorkomen worden dat onbevoegden
het paasvuur vroegtijdig aansteken.
7. Tijdens de bouw van de paasbult moet veilig worden gewerkt. Pas op voor instortingen en valpartijen.
Verkeersonveilige situaties moeten voorkomen worden.
8. De maximale omvang van een paasbult is 500 m3.
9. Voorkomen moet worden dat vogels nestelen in een paasbult.
10. Bij normaal weer (code groen/geel op www.natuurbrandgevaar.nl) mag het paasvuur ontstoken worden
als voldaan wordt aan de volgende benedenwindse afstanden (in meters):
afstand
Bouwwerken
50
Bos, hei, rietkap
100
Openbare weg
50
Bomen/hoge struiken
50
11. Bij extreme droogte (code Oranje/rood op www.natuurbrandgevaar.nl) mag het paasvuur ontstoken
worden als voldaan wordt aan de volgende benedenwindse afstanden (in meters):
Windsnelheid
4 m/s of 3 Bft 6 m/s of 4 Bft
8 m/s of 4 Bft 11 m/s of 5 Bft
Bouwwerken
135
200
270
1000
Bos, hei, rietkap
270
405
540
1000
Openbare weg
115
170
230
1000
Bomen/hoge struiken
115
170
230
1000
12. Tijdens de brand moet continu toezicht worden gehouden. De organisator is verplicht tijdens de brand
voldoende blusmiddelen zoals schoppen, zand en water aanwezig te hebben, zodat kan worden
gereageerd op onverwachte situaties. Verkeersonveilige situaties en parkeerproblemen moeten
voorkomen worden.
13. Het is verboden het vuur aan te steken met benzine of olie. Gebruik voor het aansteken van het paasvuur
schoon (en droog) plantaardig materiaal, zoals hooi en stro, en een gasbrander.
14. Na afloop van het evenement moet het paasvuur binnen 1 uur worden gedoofd. Het vuur mag op een
later tijdstip niet meer oplaaien. De restanten mogen nog 5 dagen smeulen. De organisator moet
regelmatig toezicht houden en blusmateriaal moet continu aanwezig blijven. Als de buurtbewoners
aanhoudend overlast hebben van de smeulende restanten, moet het direct geblust worden. Het
overgebleven materiaal en afval moet binnen 10 dagen worden afgevoerd naar een erkende
vuilverwerker. De locatie moet opgeruimd worden achtergelaten.
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