GEMEENTE SCHERPENZEEL
VERZOEK OM ONTHEFFING VOOR HET VERBRANDEN VAN KAP- EN SNOEIHOUT 2020
Naam aanvrager:

___________________________________________________

Adres:

______________________________________________

Postcode/ Woonplaats: _________________________________________________
Telefoonnummer:

___________________________________________________

1. Op welk adres/perceel wordt er gesnoeid? (*)
_____________________________________________________________________
2. Wat voor een soort kap- en snoeihout betreft het (bijv. houtwal, knotwilgenrij en/of
boomsoorten noemen bijv. beuk, eik, els, populier enz.)? (*)
_____________________________________________________________________
3. Op welk adres/perceel wordt het kap- en snoeihout verbrand? (*)
_____________________________________________________________________
4 Wat is de te verwachten hoeveelheid in m3 _____________________________m3
5. Bent u eigenaar van het perceel waarop het kap- en snoeihout wordt verbrand?
Ja/nee
Wanneer u geen eigenaar bent, dient het aanvraagformulier tevens door de eigenaar te
worden ondertekend.
Gegevens eigenaar:
Naam:

______________________________________________

Adres:

______________________________________________

Postcode/Woonplaats:

______________________________________________

6. Voor welke periode vraagt u de ontheffing aan ?
_____________________________________________________________________
7. Toelichting
_____________________________________________________________________
Aanvrager

Eigenaar

__________________________, __________ __________________, ___________
(woonplaats)
(datum)
(woonplaats)
(datum)
_________________
(handtekening)

___________________________________
(handtekening)

(*) Bij deze aanvraag dient een kadastrale kaart te worden gevoegd waarop het perceel waarop het kap- en snoeihout wordt verbrand, is aangegeven. Tevens dient u het
landschapselement aan te geven waaruit het kap- en snoeihout afkomstig is. Een kadastrale kaart is te verkrijgen via www.kadasterdata.nl . Zowel voor de kadastrale
kaart als de ontheffing voor het verbranden van snoeihout bent u Leges verschuldigd.

-2Aan deze ontheffing verbinden wij de volgende voorschriften:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Het verbranden van kap- en snoeihout mag slechts plaatsvinden in de snoeiperiode, dus de
periode van 1 november t/m 30 april.
Het vuur mag niet ontstoken worden met behulp van olie, benzine, spiritus of andere brandbare vloeistoffen of materialen.
Er mag slechts verbrand worden bij weersomstandigheden, waarbij door het vuur, of door de
rookontwikkeling van het vuur, of door vonken (het verspreiden van brandbare deeltjes)
geen gevaar, schade of hinder voor de omgeving en/of het milieu kan ontstaan.
Er mogen geen andere materialen dan kap- en snoeihout, zoals dat is aangegeven in de ontheffing, verbrand worden.
Tijdens het branden dient steeds een toezichthouder van 18 jaar of ouder aanwezig te zijn.
Tijdens het branden moeten steeds blusmiddelen aanwezig zijn om het vuur onmiddellijk te
kunnen doven (bijvoorbeeld zandschoppen of emmers water).
Alle door de politie en/of brandweer in het belang van de openbare orde en veiligheid te geven aanwijzingen en bevelen moeten stipt en onmiddellijk worden opgevolgd.
Of kap- en snoeihout verbrand mag worden, is afhankelijk van de droogte-index die geldt op
het moment dat u daadwerkelijk wilt gaan verbranden. Op www.vggm.nl kunt u de natuurbrandthermometer raadplegen over hoe droog het is en of u uw kap- en snoeihout mag verbranden. Voordat met het verbranden van het kap-en snoeihout wordt begonnen, moet u dit
melden aan de regionale alarmcentrale van de Brandweer via telefoonnummer (088)
35 55 555

Zonder toestemming van de brandweer mag geen kap- en snoeihout worden verbrand.
9. Het tijdstip van verbranden dient te liggen na zonsopgang en voor zonsondergang.
10. Bodemverontreiniging dient te worden voorkomen c.q. zoveel mogelijk te worden beperkt.
Hiertoe moeten, binnen een week na afloop van het stoken, as- en andere verbrandingsresten worden opgeruimd.
11. Er mag slechts verbrand worden op grond die in eigendom is van degene aan wie de ontheffing is verleend, tenzij de desbetreffende grondeigenaar (schriftelijk) toestemming heeft verleend om op zijn grond te verbranden.
12. Deze ontheffing moet op verzoek van de politie, brandweer en/of gemeente worden getoond
en desgewenst ter inzage worden afgegeven.
13. De ontheffinghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen, teneinde
te voorkomen dat de gemeente Scherpenzeel, dan wel derden, ten gevolge van het gebruik
van de ontheffing schade lijden.
14. Bij de keuze voor een brandplaats, dienen de volgende afstanden in acht genomen te worden:
- 5 meter van een watergang;
- 10 meter van een bebouwing of landschappelijke beplanting;
- 10 meter van een bos, heidegebied of veengrond.
Bij deze afstand mag gelijktijdig niet meer dan 1 m³ kap- en snoeihout worden verbrand.
Indien grotere afstanden in acht worden genomen, mag gelijktijdig een grotere hoeveelheid kapen snoeihout worden verbrand, namelijk:
5 m³ bij:

5 meter van een watergang;
20 meter van een bebouwing of landschappelijke beplanting;
30 meter van een bos, heidegebied of veengrond.

10 m³ bij: 10 meter van een watergang;
30 meter van een bebouwing of landschappelijke beplanting;
50 meter van een bos, heidegebied of veengrond.
Legeskosten
Op grond van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2020, bent u Legeskosten verschuldigd. Deze kosten, ad € 88,45 zullen binnenkort bij u in rekening worden gebracht.
Deze aanvraag dient opgestuurd te worden naar burgemeester en wethouders van Scherpenzeel, afdeling Ruimte &
Groen, Postbus 100, 3925 ZJ Scherpenzeel. Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen.

