*1926*

MELDING STOKEN VUUR
Ingevolge artikel 5:34 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Uitdrukkelijk wordt u er op gewezen dat u als melder verantwoordelijk bent voor
de naleving van de voorschriften zoals vermeld in de bijlage.
De gemeente stuurt u geen schriftelijke reactie naar aanleiding van uw melding
De melding dient ten minste 1 week voor de beoogde stookdatum te worden
ingediend bij de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving. De melding
dient gericht te worden aan de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving,
Postbus 950, 6000 AZ Weert. Voor vragen kunt u terecht, telefoon 0495-575244.
Het betreft het melden van het stoken van
(s.v.p. aankruisen wat van toepassing is)

□

snoeihout

□

kampvuur

□

vreugdevuur /

(geldt het hele jaar)
St. Maartensvuur
NB. Om van uw snoeihout af te komen, kunt u natuurlijk ook gebruik maken van de
milieustraat, Graafschap Hornelaan 207-209 te Weert. De openingstijden en meer
informatie kunt u vinden op de website van de gemeente Weert, www.weert.nl.
Gegevens melder
Naam melder:
Namens (indien van toepassing):
Adres melder:
Postcode en plaats melder:
Telefoonnr.:
Mobiel telefoonnr.:
Adres stooklocatie:

(s.v.p. actuele situatieschets bijvoegen)

Specifieke vragen stoken snoeihout
Toegestaan is uitsluitend het stoken van snoeihout dat is ontstaan als gevolg van het
onderhoud van erfbeplantingen of andere kleine landschapselementen gelegen in het
buitengebied van de gemeente Weert voor zover het stoken plaatsvindt:
op een terrein gelegen in het buitengebied van de gemeente Weert;
eenmaal in een periode van één week in de maanden februari/maart en/of
oktober/november.

Periode waarin wordt gestookt:

(s.v.p. aankruisen wat van toepassing is)

Ligt de stooklocatie in het
buitengebied:
(zie bijgevoegd kaartje)

□
□
□
□

februari/maart

jaar ……….

oktober/november

jaar ……….

Ja
Neen (er mag niet worden
gestookt)

Specifieke vragen stoken kampvuur
Onder kampvuur wordt verstaan een vuur op kampen van scouting of vuren op
kampeerterreinen die als zodanig in het bestemmingsplan zijn bestemd of medebestemd.
Datum stoken:
Hier kan een periode aangegeven worden van ten hoogste één jaar met als einddatum 31 december

Specifieke vragen stoken vreugdevuur/St. Maartensvuur
Bij vreugdevuren kan voor de gemeente Weert met name gedacht worden aan St.
Maartensvuren. Het vuur moet in ieder geval in verband gebracht kunnen worden met een
(landelijke/regionale) viering waarbij het gebruikelijk is vuren te stoken.
Datum stoken:
Tijdstip:
ecifieke vr
agen stoken snoeihout
Ondertekening

Van ………. uur tot ………. uur

Weert,
Handtekening melder
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Bijlage
Nadere voorschriften
Algemeen
1. Degene die een melding heeft gedaan om te stoken is te allen tijde
verantwoordelijk;
2. het vuur moet onder toezicht staan van minstens één meerderjarig persoon; deze
is verantwoordelijk voor het gebruik van de blusmiddelen;
3. het stoken (met uitzondering van vreugdevuren) moet plaatsvinden op een
afstand van:
- meer dan 30 meter van een gebouw, een opstapeling van oogstproducten, een
erfbeplanting, hoogspanningsleidingen;
- meer dan 100 meter van een boom of meerdere bomen, heide of duinterrein en
veengrond;
- meer dan 100 meter van brandgevoelige objecten zoals bijvoorbeeld
tankstations;
- of op een door de brandweer goedgekeurde plaats;
4. in de nabijheid van de stookplaats moet voor onmiddellijk gebruik tenminste
beschikbaar en bereikbaar zijn:
- meerdere schoppen;
- twee met water gevulde emmers van minimaal 10 liter;
5. er moet zodanig worden gestookt dat geen vliegvuur ontstaat; bij windkracht 6 of
meer mag het stoken geen doorgang vinden;
6. het gebruik van licht ontvlambare vloeistoffen, zoals benzine, voor het aansteken
van het vuur is niet toegestaan;
7. indien de grond geen eigendom is, dient apart toestemming te zijn verkregen van
de eigenaar van de grond;
8. stoken mag geen gevaar of hinder opleveren voor de omgeving; indien tijdens het
stoken blijkt dat het verkeer dan wel bewoners in de omgeving last hebben van
hinderlijke rookgassen, moet het stoken onmiddellijk worden gestaakt;
9. na afloop van het stoken moeten de vuurresten volledig worden gedoofd en
moeten de verbrandingsresten zo spoedig mogelijk, echter ten laatste binnen 1
week, op milieuhygiënisch verantwoorde wijze worden verwijderd en afgevoerd;
gewezen wordt hierbij op artikel 13 van de Wet bodembescherming; het stoken
mag geen bodemverontreiniging veroorzaken;
10. het te stoken materiaal mag uitsluitend bestaan uit droog hout in natuurlijke
toestand (d.w.z. ongeverfd, niet behandeld);
11. er moet zorg worden gedragen voor een goede verbranding zodat de
rookontwikkeling zo gering mogelijk is; het stoken mag niet plaatsvinden als
sprake is van een door berichtgeving via radio, TV of sociale media kenbaar
gemaakte waarschuwingsfase van verhoogde concentraties luchtverontreiniging;
12. aanwijzingen door een ambtenaar van of namens het bevoegd gezag moeten stipt
en onverwijld worden opgevolgd.
Specifieke voorschriften stoken snoeihout
1. voorafgaand aan het stoken dient een periode van maximaal één week waarin
gestookt wordt aan de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving te worden
gemeld, telefoonnummer 575244;
2. de brandstapel mag een maximale omvang van 3 m³ hebben;
3. er mag geen snoeihout van derden worden gestookt;
4. het stoken moet plaatsvinden op een afstand van meer dan 50 meter van een
openbare weg;
5. het stoken mag niet plaatsvinden op feestdagen en op zondag;
6. het stoken mag niet aanvangen vóór zonsopgang en dient beëindigd te worden
vóór zonsondergang.
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Specifieke voorschriften stoken kampvuur
1. de stookplaats mag niet groter zijn dan 1 m² en moet op de daarvoor bedoelde
plaats worden aangelegd; tevens mag de ondergrond van de vuurstapel niet
meedoen aan de verbranding;
2. in de nabijheid van de stookplaats moet voor onmiddellijk gebruik tevens
beschikbaar en bereikbaar zijn een poeder- of schuimblusser met een minimale
inhoud van 6 kg. poeder of 9 liter schuim, waarvan de laatste keuring (welke moet
voldoen aan NEN 2559) minder dan 2 jaar geleden heeft plaatsgevonden.
Specifieke voorschriften stoken vreugdevuur / St. Maartensvuur (handreiking
Veiligheidsregio Limburg-Noord)

1. Er moet minimaal één klein blusmiddel met een vulling van tenminste 6 kg of liter
blusstof aanwezig te zijn. Het kleine blusmiddel moet permanent bereikbaar en voor
onmiddellijk gebruik gereed zijn. Elk klein blusmiddel dient conform de NEN 2559 te
zijn onderhouden.
2. Het vreugdevuur moet op een afstand van meer dan 10 meter van de openbare weg,
50 meter van een gebouw of bouwwerk en meer dan 50 meter van bos, heide of
struikgewas zijn gelegen. Indien dit niet haalbaar is, dan kan middels een
stralingsberekening worden aangetoond dat de gewenste situatie op een veilige
manier haalbaar is. Uitzondering hierop is de afstand tot rijks(snel)wegen (A-wegen),
provinciale wegen (N-wegen), spoor- en waterwegen. Om te voorkomen dat het
verkeer op deze wegen ernstige hinder ondervindt van de rook afkomstig van het
vreugdevuur, moet de minimale afstand 500 m bedragen tot de rand van de
(water)weg of spoortraject.
3. Er wordt een scheidende zandlaag aangebracht tussen de bodem en de brandstapel.
Deze scheidende zandlaag heeft een dikte van minimaal 20 cm. + 1 meter buiten de
diameter van de vuurstapel.
4. Het vreugdevuur mag NIET groter zijn dan maximaal 125m3. Maatwerk indien men
niet kan voldoen aan punt 2.
5. Het materiaal voor het vreugdevuur mag uitsluitend bestaan uit droog, onbehandeld
hout, zoals schoon pallethout of snoeihout dat minimaal een aantal maanden in de
open lucht is gedroogd. Snoeiafval is niet toegestaan in verband met
rookontwikkeling en eventueel vliegvuur.
6. Het gebruik van licht ontvlambare vloeistoffen, zoals benzine, voor het aansteken van
het vuur is niet toegestaan.
7. Er moet zodanig worden gestookt, dat geen vliegvuur ontstaat. Bij windkracht 4 op de
schaal van Beaufort of meer mag het stoken geen doorgang vinden. Bij
laaghangende mist mag niet worden gestookt.
8. Als tijdens het stoken blijkt, dat onder invloed van de heersende weersgesteldheid
het verkeer of bewoners in de omgeving last hebben van hinderlijke rookgassen, dan
moet het stoken onmiddellijk worden gestaakt.
9. Indien men in een droge periode open vuur wil aan gaan leggen, dient eerst de site
http://www.natuurbrandgevaar.nl geraadpleegd te worden, zodat men op de hoogte
is van de op dat moment geldende kleurcode en wat de consequenties zijn voor het
aanleggen van het open vuur.
10. Tijdens het stoken dient tenminste een Basis Verbanddoos aanwezig te zijn die
voldoet aan de inhoudseisen van het Oranje Kruis.
11. De stookresten dienen na afloop te worden gedoofd en binnen 24 uur te worden
opgeruimd.
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*1926*
Bijlage 3
Behorende bij de beleidsnota stoken vuur in de open
lucht/verbranden van afvalstoffen 2004
Het gebied buiten de grijs gearceerde gebieden wordt in het
kader van deze regeling beschouwd als buitengebied. Is de
stooklocatie gelegen binnen het grijs gearceerde gebied dan
mag niet worden gestookt.
Door toekomstige nieuwbouw zal een gedeelte van het op
kaart aangegeven buitengebied komen te vervallen. Het gaat
hierbij met name om de gebieden Kampershoek-Noord,
Laarveld en Vrouwenhof. Zolang er nog geen nieuwbouw
plaatsvindt wordt uitgegaan van het op kaart aangegeven
buitengebied. Zodra de nieuwbouwactiviteiten starten
vervallen de gebieden als buitengebied, waarbij dan wordt
uitgegaan van de grenzen van het bestemmingsplan.

