VOORSCHRIFTEN
BEHOREND BIJ ONTHEFFING VOOR VERBRANDEN VAN SNOEIHOUT
Melden verbranden:
1. Voordat u het snoeihout gaat branden dient u zelf na te gaan of er door de droogte geen kans op
brandgevaar is. Wanneer "Fase 2" van kracht is, heeft u namelijk geen toestemming om op dat moment
te branden. U kunt daarvoor de website www.natuurbrandrisico.nl raadplegen.
2. Tevens dient de verbranding minimaal één uur van te voren gemeld te worden bij de receptie op het
gemeentehuis via telefoonnummer 0571-279911 (op werkdagen tussen 9.00 en 14.00 uur) en vermeld
uw adresgegevens, het nummer dat staat bij ‘ons kenmerk’ in de aan u toegezonden ontheffingsbrief.
Brandt u op zaterdag? Meldt dat dan uiterlijk op de vrijdag voorafgaand aan het branden.
Definitie landschapsonderhoud:
Materiaal dat vrijkomt bij het onderhoud van kleine (houtige) landschapselementen in het buitengebied,
zoals houtwallen, singels, hagen, kleine bosjes, solitaire bomen, laanbomen, knotbomen, vruchtbomen,
leibomen en riet. Onder landschapsonderhoud valt ook erfbeplanting dat is aangelegd conform een
erfbeplantingsplan of –project.
Voorwaarden:
1. Voor ontheffing komt alleen snoeihout wat afkomstig is van landschappelijk onderhoud in het
buitengebied in aanmerking. Het gaat dus nadrukkelijk niet om regulier tuinafval!
2. Het mee verbranden van andere (afval)stoffen is nadrukkelijk niet toegestaan.
3. Minimale afstand tot gebouwen moet 30 meter zijn.
4. Minimale afstand tot gebouwen met rieten kap of bosgebied moet 100 meter zijn.
5. Het stoken mag geen overlast of gevaar voor de omgeving opleveren.
6. Verbranden is niet toegestaan tijdens het broedseizoen van 15 maart tot 15 juni
7. Het verbranden is niet toegestaan:
a. tussen zonsondergang en zonsopgang;
b. op een zon- of feestdag.
c. bij mist of neerslag;
d. bij een windkracht groter dan vijf Beaufort (maximaal 10,7 m/s).
8. Het te verbranden snoeihout dient uitwendig droog te zijn.
9. De aanvrager draagt er zorg voor dat er geen bodemverontreiniging dan wel
oppervlaktewaterverontreiniging optreedt (Wet bodembescherming en W aterwet).
10. De verbrandingsresten moeten binnen 3 dagen na de verbranding verwijderd en afgevoerd worden
op een milieu verantwoorde wijze.
11. De ontheffing wordt verleend voor een periode van maximaal 3 jaar. Er mag niet meer dan twee keer per
jaar snoeihout worden verbrand, elke verbranding dient u volgens de bovenstaande voorschriften te
melden bij de gemeente Voorst.
Stoken:
1. Bij het aansteken van het vuur mag geen gebruik gemaakt worden van vloeibare brandstoffen. Het
vuur aan steken kan met papier, schoon hout of een gasbrander.
2. Tijdens het stoken dient u er voor te zorgen dat er een volwassen toezichthouder bij het vuur aanwezig
is. Deze toezichthouder dient tijdens de verbranding zorg te dragen voor een goed brandend vuur,
zodat geen vonken opstijgen en zo min mogelijk rookontwikkeling optreedt.
3. De toezichthouder dient een afschrift van de stookontheffing inclusief voorschriften bij zich te hebben
tijdens het verbranden.
4. Aan het vuur mag geen ander afval of materiaal worden toegevoegd, dan waarvoor ontheffing is
verleend.
5. De gemeente Voorst en de Brandweer zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of
aanspraken van derden die het gevolg zijn van het gebruik maken van deze ontheffing.
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