ONTHEFFING VREUGDE- EN KAMPVUREN
U kunt dit formulier uitprinten, invullen, ondertekenen en opsturen of mailen.
Voor het houden van een vreugde- of een kampvuur in de open lucht hebt u een ontheffing nodig. Aan deze ontheffing worden
voorwaarden verbonden. Leest u eerst de toelichting op pagina 3 voordat u het formulier invult.

Bij de aanvraag moet u een situatietekening inleveren waarop de exacte locatie van de stookplaats en
de belendende percelen is aangegeven.
* verplicht in te vullen
GEGEVENS AANVRAGER
Naam vereniging/organisator
Nummer Kamer van Koophandel
Naam en voorletters *
Burgerservicenummer (BSN)*
(Correspondentie)adres *
(geen postbusnummer)
Postcode en plaats *
Contactpersoon ter plaatse *
Telefoonnummer tijdens kantooruren *

GEGEVENS PERCEEL
Adres *
Postcode en plaats *
Kadastrale aanduiding *

GEGEVENS EIGENAAR (alleen invullen als aanvrager niet de eigenaar is):
Naam en voorletters:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Heeft u schriftelijk toestemming van de eigenaar?
(verklaring eigenaar meesturen, bij terugkerende evenementen
is eenmalige toevoeging voldoende)

ja
nee

GEGEVENS TE VERBRANDEN MATERIAAL
Het te verbranden materiaal bestaat uit: *
Hoeveelheid (in m³): *
Reden van de aanvraag: *

Heeft u ook een evenementenvergunning
aangevraagd: *

ja
nee

Geplande datum en tijdstip van het vreugde- /
1
kampvuur : *
Periode waarvoor de ontheffing wordt aangevraagd:
(alleen van toepassing op kampvuren)

KOSTEN
U betaalt voor de aanvraag van een ontheffing. Deze kosten worden ook in rekening gebracht als een
aanvraag moet worden geweigerd. Als er een besluit is genomen over de aanvraag sturen wij u een rekening
om de legeskosten te betalen. Voor de hoogte van leges kunt u de legesverordening raadplegen op onze
website
OPMERKINGEN

ONDERTEKENING
Handtekening *
datum*

(ddmmjjjj)

Door ondertekening verklaart u op de hoogte te zijn van de regels die gelden voor het houden van een
vreugde- en/of kampvuur en dat dit formulier volledig en naar waarheid is ingevuld. Bij geconstateerde
onjuistheden kan uw ontheffing worden ingetrokken.
U kunt dit ondertekenden formulier en bijlagen mailen naar vergunningen@zevenaar.nl of opsturen naar:
Gemeente Zevenaar
afdeling PublieksDienstverlening, team Vergunningen, Toezicht & Handhaving
Antwoordnummer 37
6900 VB Zevenaar
Een postzegel is niet nodig.

Vergeet niet een situatietekening en eventueel een toestemmingsverklaring van de eigenaar van het
perceel mee te sturen.
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Als het door weersomstandigheden of andere redenen niet mogelijk is om op de aangegeven datum het vreugde- of kampvuur te
ontsteken, blijft de ontheffing 48 uur van kracht. Van uitstel moet de gemeente in kennis worden gesteld.

Toelichting
Het is verboden om zonder ontheffing in de open lucht afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of
anderszins vuur aan te leggen. Voor het houden van een vreugde- of een kampvuur in de open lucht kan door
het college wel een ontheffing, in het kader van de Wet milieubeheer en de Algemene Plaatselijke
Verordening, worden verleend indien aan de onderstaande voorschriften wordt voldaan.

Melden vreugde- of kampvuur
1. degene aan wie een ontheffing is verleend dient minimaal 24 uur voor aanvang van het vreugde- of
kampvuur dit te melden bij het Team Vergunningen, Toezicht & Handhaving van de gemeente
Zevenaar (0316) 595 111.
2. degene aan wie een ontheffing is verleend dient maximaal 1 uur voor aanvang van het stoken dit te
melden bij de Regionale alarmcentrale (026) 355 55 55.
3. wanneer door weersomstandigheden of andere redenen het niet mogelijk is om op de aangegeven
datum het vreugde- of kampvuur te ontsteken dient de gemeente minimaal 24 uur voor aanvang in
kennis te worden gesteld van het uitstel;
Locatie
4. Met uitzondering van de verbranding van hoeveelheden tot en met 1 m³ mag verbranding slechts plaats
vinden wanneer de afstand van de rand van de brandplaats tot de volgende objecten tenminste
bedraagt:
4.1. bij hoeveelheden groter dan 1 m³ maar kleiner dan 20 m³:
a. 10 meter tot een oppervlaktewater
b. 25 meter in een andere richting dan de windrichting tot een eigen gebouw of opstal
c. 50 meter in een andere richting dan de windrichting tot een gebouw of opstal van derden, een
houtwal, een opstapeling van oogstproducten, een opslag van brandbare stoffen, een
openbare weg, houtopstand of een bos of bosschage
d. 200 meter in de windrichting tot een gebouw, opstal of ander bouwwerk
e. 100 meter in de windrichting tot een houtwal, een opstapeling van oogstproducten, een opslag
van brandbare stoffen, een openbare weg of een bos of bosschage
4.2. bij hoeveelheden groter dan 20 m³:
a. 10 meter tot een oppervlaktewater
b. 50 meter in een andere richting dan de windrichting tot een gebouw of opstal, een houtwal,
een opstapeling van oogstproducten, een opslag van brandbare stoffen, een openbare weg,
houtopstand of een bos of bosschage
c. 200 meter in de windrichting tot een gebouw, opstal of ander bouwwerk
d. 100 meter in de windrichting tot een houtwal, een opstapeling van oogstproducten, een opslag
van brandbare stoffen, een openbare weg of een bos of bosschage
Voorwaarden
5. Het houden van het vuur moet op zodanige wijze plaatsvinden dat er geen milieubelangen worden
geschaad;
6. Het verbranden van andere afvalstoffen dan hout is verboden;
7. Het verbranden mag geen gevaar, schade of hinder (rook, roet, stof, walm of geur en dergelijke)
opleveren voor de omgeving;
8. De houder van de ontheffing, of een door hem aangewezen vertegenwoordiger dient meerderjarig te
zijn en hij of zij zal tijdens de verbranding voortdurend aanwezig moeten zijn en zorg moeten dragen
voor een goed brandend vuur met zo min mogelijk rookontwikkeling;
9. De toezichthouder dient een afschrift van de ontheffing met bijbehorende voorschriften bij zich te
hebben;
10. De maximaal toegestane inhoud van de brandstapel is 75 m³;
11. Het verbranden is niet toegestaan:
a. tijdens waarschuwingsfase voor verhoogde concentraties luchtverontreiniging
(afgegeven door de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM)
b. bij mist of neerslag
c. bij een windkracht kleiner dan één of groter dan vijf Beaufort
d. bij “code Droog” (afgegeven door de Regionale alarm centrale

12. Op grond van de weersgesteldheid kan de commandant van de brandweer de opdracht geven om het
stoken van het vuur tijdelijk uit te stellen;
13. Bij het aansteken van het vuur mag geen gebruik gemaakt worden van aanmaakstoffen zoals
afgewerkte olie, benzine, petroleum, autobanden en dergelijke. Wel toegestaan zijn schoon
onbehandeld hout en papier. Het aansteken met een gasbrander is een bruikbaar alternatief;
14. Het vuur mag niet met bladeren, houtwol, hooi, stro, of een dergelijke gemakkelijk opstijgende
brandstof worden onderhouden;
15. Aan het vuur mag geen ander afval of ander materiaal dan waarvoor ontheffing is verleend worden
toegevoegd;
16. De omgeving van de stookplaats moet worden vrijgehouden van brandbare materialen, zoals
dode bladeren, gras e.d.;
17. In de nabijheid van het vuur dienen brandblusmiddelen aanwezig te zijn;
18. Ter voorkoming van persoonlijk letsel moet de vergunninghouder alle ter zake nodige maatregelen
nemen. Tevens moet de vergunninghouder de onmiddellijke beschikking hebben over middelen en
deskundige personen (EHBO) om bij eventuele ongevallen eerste hulp te kunnen bieden;
19. Het vuur mag niet langer duren dan het ‘evenement’ zelf (maximaal 1 uur erna);
20. Alvorens de stookplaats te verlaten dient het vuur goed gedoofd te zijn;
21. Alle aanwijzingen en bevelen die door of namens de commandant van de brandweer,
opsporingsambtenaren van politie of toezichthouders van de gemeente worden gegeven, dienen stipt
en onmiddellijk te worden opgevolgd;
22. De verbrandingsresten dienen uiterlijk een week na het stoken geheel te zijn verwijderd, de
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verbrandingsresten dienen op eigen kosten te worden afgevoerd naar een daartoe bevoegde
afvalverwerker;
23. Voor het stoken van vuur is toestemming nodig van de grondeigenaar;
24. De verbranding mag ingevolge artikel 13 Wet bodembescherming geen bodemverontreiniging
veroorzaken. De houder van deze ontheffing dient daarvoor voldoende maatregelen te nemen, hierbij
kan worden gedacht aan een betonplaat of zandbed. De minimale dikte van het zandbed is
afhankelijk van de grootte van het vuur, het zandbed moet in ieder geval voorkomen dat de
verbrandingsresten onderdeel uit kunnen gaan maken van de bodem.
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Als u ook een evenementenvergunning nodig hebt, kunnen aanvullende voorschriften ten aanzien van de kosten voor het verwijderen

van de verbrandingsresten worden geregeld.

