Aanvraag
ontheffing verbod verbranden
afvalstoffen
Algemene plaatselijke verordening, artikel 5:35

Afdeling Dienstverlening, team Vergunningen
Waarom dit formulier?
Het is verboden in de openlucht vuur aan te leggen, te stoken of te hebben. Wilt u snoeihout of andere
afvalstoffen in de open lucht verbranden? Dan heeft u hiervoor een ontheffing op grond van de Wet
milieubeheer nodig. Ook krijgt u met een aantal voorschriften te maken.
Met dit formulier Aanvraag ontheffing verbod verbranden van afvalstoffen kunt u bij de gemeente Roosendaal de
ontheffing op het verbod aanvragen. Aan de ontheffing zijn wel een aantal specifieke voorwaarden verbonden
die afhankelijk zijn van plaats, omvang, aard en doel van het te ontsteken vuur, zie de Toelichting.
Waar stuurt u het formulier naar toe?
Wij verzoeken u dit formulier volledig ingevuld, met de bijgevoegde kaartje met situatieschets, en ondertekend
terug te sturen. Dit kan per post bij de Gemeente Roosendaal, afdeling Dienstverlening, team Vergunningen,
Postbus 5000, 4700 KA Roosendaal.

1. Gegevens aanvrager
Naam:
Straat en nummer:
Postcode en woonplaats:
Naam toezichthouder tijdens verbranding:
Telefoonnummer:
2. Reden verzoek ontheffing
Aanvrager verzoekt ontheffing te verlenen van het gestelde in artikel 10.2, eerste lid van de Wet milieubeheer en artikel 5:34 van de
Algemene Plaatselijke Verordening opgenomen verbod om buiten een inrichting afvalstoffen te verbranden in verband met:
(A.u.b. aankruisen wat van toepassing is)



Het opstoken van snoeihout dat vrijkomt bij klein landschapsbeheer, zoals:
 knotbomen

 hakhoutbosje

 houtsingels

 klein bosje

 steilranden

 struweelhaag

 houtwallen

 knip- en scheerhaag

 grienden

 landschapsboom

 elzensingels



Het opstoken van ziek c.q. besmet hout*.
* Voor het opstoken van ziek en/of besmet hout moet een schriftelijke aanzegging van de Plantenziektedeskundige Dienst
als bewijs worden overgelegd. Een dergelijk bewijs is niet nodig bij ziek hout afkomstig van fruitteeltbedrijven en
boomkwekerijen. Wel moet dan door de aanvrager om ontheffing genoegzaam worden aangetoond dat het weg te kappen
en te verbranden snoeihout kankersporen vertoont.
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3. Locatie waar het te verbranden snoeihout vrijkomt**
Adres:
Postcode en plaats:
Kadastraal:
Gemeente:
Sectie :
Sectienummer(s):

4. Locatie waar het verbranden zal plaatsvinden**
Adres:
Postcode en plaats:
Kadastraal:
Gemeente:
Sectie :
Sectienummer(s):
Datum verbranding (dd-mm-jjjj):
Tijdstip:

Van

uur

Tot

uur

Hoeveelheid in m³:

** Meesturen: Bij deze aanvraag dient een plattegrondtekening te worden gevoegd, waarop zowel de locatie
waar het te verbranden snoeihout vrijkomt als de locatie waar het verbranden zal plaatsvinden wordt
aangegeven.

5. Ondertekening
Naar waarheid ingevuld, d.d.:
Handtekening aanvrager:
Aantal bijlagen:
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Toelichting Aanvraag ontheffing verbod verbranden afvalstoffen
Op basis van artikel 10.2, eerste lid van de Wet milieubeheer is het verboden zich van afvalstoffen te ontdoen
door deze, al dan niet in verpakking, buiten een inrichting te storten, anderszins op de bodem te brengen of te
verbranden. Daarnaast is ook in artikel 5:34 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente
Roosendaal een verbod opgenomen om in de openlucht afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of
anderszins vuur te stoken in de maanden maart en november.
Op grond van artikel 10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer kunnen wij, indien het belang van de
bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet, ontheffing verlenen van het verbod zoals opgenomen in
artikel 10.2, eerste lid, van de Wet milieubeheer voor het verbranden van afvalstoffen (voor zover het geen
gevaarlijke afvalstoffen betreft).
Daarnaast bestaat er op basis van de APV grond tot het weigeren van een ontheffing:
a. in het belang van de openbare orde en veiligheid;
b. ter bescherming van de woon- en leefomgeving;
c. ter bescherming van de flora en fauna.
Op grond van genoemde uitgangspunten is door het college van Burgemeester en wethouders op 6 december
2005 een ontheffingenbeleid vastgesteld. Hoofdregel is dat slechts ontheffing wordt verleend voor het
verbranden van uitsluitend snoeihout in 2 situaties: ingeval van klein landschapsbeheer en ingeval van ziekte.
Daarnaast moet aan de volgende beleidsregels worden voldaan:
1. verbranding mag (behoudens ingeval van ziekten) alleen plaatsvinden in de maanden maart en
november;
2. het snoeihout moet afkomstig zijn van:
a. klein landschapsbeheer in het buitengebied van de gemeente (onder meer niet bedrijfsmatig
gerelateerd arbeidsintensief onderhoud aan knotbomen, houtsingels, steilranden, houtwallen en
grienden, waarvan het onderhoud doorgaans plaatsvindt door vrijwilligers), óf
b. van fruitteeltbedrijven of boomkwekerijen en kan worden aangetoond dat er sprake is van ziek
snoeihout dat moet worden verbrand (kankersporen), óf
c. van een houtopstand waarvan verbranding noodzakelijk is ter bestrijding van ziekten en plagen
waarvoor de Plantenziektedeskundige Dienst een aanzegging heeft verzonden.
3. er mogen geen afvalstoffen uit de bebouwde kom van de gemeente worden verbrand door particulieren
en niet-inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer.
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