AANVRAAGFORMULIER ONTHEFFING STOOKVERBOD
SNOEIHOUT EN GEROOID HOUT, DOOR ZIEKTE AANGETAST HOUT OF VREUGDEVUUR
U moet dit formulier inleveren bij of zenden aan
gemeente Steenwijkerland, afdeling Inwoners en Ondernemers
bezoekadres: Vendelweg 1, 8331 XE STEENWIJK
postadres: Postbus 162, 8330 AD STEENWIJK
Vult u dit formulier in als rechtspersoon of als natuurlijk persoon?
Rechtspersoon (namens bijvoorbeeld een stichting, vereniging of bedrijf)
Natuurlijk persoon
Nummer Kamer van Koophandel

Burgerservicenummer

Naam rechtspersoon
indien van toepassing
Voorna(a)m(en) aanvrager/contactpersoon

Tussenvoegsel

Achternaam

Straatnaam
Huisnummer

Huisletter

Huisletter toevoeging

Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Mobiel
E-mailadres
Algemene gegevens over het vuur
Het betreft het verbranden buiten een inrichting van:
Snoeihout en gerooid hout voor duurzaam onderhoud op een locatie die niet met een (motor)voertuig
bereikbaar is
Snoeihout en gerooid hout dat door een besmettelijke ziekte is aangetast EN waarvoor een verklaring is
afgegeven door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
Wat is de naam van de besmettelijke ziekte?

____________________________________________________

Snoeihout en gerooid hout en schoon onbehandeld hout voor een vreugdevuur (1e en 2e Paasdag)
Adresgegevens stookplaats
Dit alleen invullen als het afwijkt van bovenstaand adres
Straatnaam
Huisnummer
Postcode en woonplaats
Kadastrale gegevens stookplaats
gemeente
sectie(s)
nummer(s)

Huisletter

Huisletter toevoeging

Eigendomsverhoudingen
Bent u eigenaar van het perceel waarop wordt gestookt?
ja
nee, maar de eigenaar is wel akkoord met het vuur op zijn terrein en heeft de aanvraag medeondertekend
Adresgegevens eigenaar - alleen invullen als het perceel geen eigendom is van aanvrager
Rechtspersoon (namens bijvoorbeeld een stichting, vereniging of bedrijf)
Natuurlijk persoon
Nummer Kamer van Koophandel

Burgerservicenummer

Naam rechtspersoon
indien van toepassing
Voorna(a)m(en) aanvrager/contactpersoon

Tussenvoegsel

Achternaam

Straatnaam
Huisnummer

Huisletter

Huisletter toevoeging

Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Mobiel
E-mailadres
Deze vragen beantwoorden als een ontheffing voor een vreugdevuur wordt aangevraagd
snoeihout
gerooid hout
onbehandeld hout)
datum vreugdevuur
Afmetingen vreugdevuur (h x l x b)
omvang vreugdevuur in kubieke meters

m³

Indien een vreugdevuur niet op eerste of tweede paasdag kan worden ontstoken (bijvoorbeeld in geval van
een code oranje) zal al het hout uiterlijk binnen twee dagen na tweede paasdag worden afgevoerd (indien
dit hokje niet wordt aangevinkt zal geen ontheffing worden verleend).
Bijlagen
U moet de volgende bijlage meezenden
- een situatietekening (schaal 1:500) met daarop de exacte stooklocatie
- indien van toepassing een verklaring van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Ondertekening
Aldus naar waarheid ingevuld
(plaats)

(datum)

(handtekening aanvrager van het perceel van de
stookplaats)
BRAND104-1209-01

(plaats)

(datum)

(handtekening eigenaar als dit niet de aanvrager is)

