
Formulier voor het aanvragen van een  ontheffing paasvuur  (zonder evenement)

Aanvrager 

Naam 

Adres 

Postcode en woonplaats 

Contactpersoon 

Mobiel nummer (waarop u altijd bereikbaar

bent) 

E-mailadres

………………………………………………………... 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

Datum van het paasvuur en 
aanvang 

Locatie van het paasvuur 

Adres  

Plaats  

N.B. : de plaats waar het paasvuur 
plaatsvindt moet nauwkeurig worden 
aangegeven op een bijgevoegde 
situatietekening van het 
desbetreffende perceel  

 …………………………………………………………………………….

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

N.B. : de afstand tussen de vuurplaats en woningen 
of andere bebouwing, openbare wegen, bossen, 
heide, houtopstanden en sloten moet minimaal 100 
meter zijn !!!  

Te nemen veiligheidsmaatregelen ………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

Hoeveelheid in m3 ca.                m3    
(alléén snoeihout, dikte max. ca. 12 cm, géén groen) 

Ondertekening 

Datum  

Handtekening 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

VERGEET U NIET DE SITUATIETEKENING BIJ TE VOEGEN ? 

Dit aanvraagformulier kunt u opsturen naar de Gemeente Oude IJsselstreek, Postbus 42, 7080 AA 
GENDRINGEN of indienen bij de Publieksbalie aan de Staringstraat 25 in GENDRINGEN. 



 
 
 
Voorschriften ontsteken Paasvuur 
 
Het ontsteken van een paasvuur mag alléén plaatsvinden als u voldoet aan de volgende 
voorschriften : 
 

1. U heeft vooraf de toestemming nodig van de grondeigenaar voor het in gebruik nemen van 
het perceel (alleen van toepassing in het geval u niet de eigenaar bent van de locatie 
waarop het paasvuur wordt ontstoken). 

2. U stelt omwonenden vooraf in kennis van het paasvuur. 
3. De brandstapel mag alléén bestaan uit snoeihout, afkomstig van landschapselementen, 

zonder toevoeging van andere (afval)stoffen. 
4. Het snoeihout is ontdaan van blad en mag geen (delen van) groenblijvende beplanting 

bevatten en mag niet van elders zijn aangevoerd. 
5. Het snoeihout moet goed zijn aangedroogd voordat het in brand wordt gestoken. 
6. Als ontheffinghouder zorgt u ervoor, dat er geen bodemverontreiniging optreedt en dat 

daarmee artikel 13 van de Wet bodembescherming niet wordt overtreden. Het snoeihout 
mag daarom niet worden aangestoken met behulp van brandstoffen en/of chemische 
middelen. Om bodemverontreiniging te voorkomen moeten asresten na afloop verwijderd 
worden en worden  aangeboden aan een erkend verwerker. Dit kan bij de volgende 
erkende afvalinzamelaars : Suez (v/h Sita) in Doetinchem, tel. (0314) 372 880, Remondis 
(v/h Dusseldorp) in Doetinchem, tel. (0314-348309) of Ter Horst in Varsseveld, tel. (0315) 
241 883. 

7. Het verbranden van snoeihout moet op een onbrandbare ondergrond plaatsvinden. 
8. De afstand tussen de vuurplaats en woningen of andere bebouwing, openbare wegen, 

bossen, heide, houtopstanden en andere brandgevoelige objecten moet minimaal 100 meter 
zijn (zie situatietekening). 

9. De weersomstandigheden moeten voldoen aan de volgende eisen :  
a. het moet droog weer zijn, dus bij mist en regen (of bij dreiging daarvan) mag geen  
    verbranding plaatsvinden; 
b. de heersende windkracht (in de voor de buurt gunstige richting) mag niet groter zijn dan   

          5 op de schaal van Beaufort (10 m./sec.); 
10. Het vuur mag geen gevaar, schade, hinder of overlast geven. 
11. Gelet op de Wet Natuurbescherming is het verboden dieren te verstoren (broedseizoen). 

Dit houdt in, dat als zich in het snoeihout één of meerdere nesten bevinden er niet mag 
worden gebrand. 

12. Het branden mag alleen plaatsvinden onder permanent toezicht van een volwassene zodat 
daarmee de veiligheid van de toeschouwers is gewaarborgd. 

13. Er moeten voldoende eerste hulpmaterialen aanwezig zijn.  
14. U waarborgt de doorgang/bereikbaarheid voor de diverse hulpverleningsdiensten. 
15. U volgt aanwijzingen van de politie, de brandweer en/of gemeente Oude IJsselstreek op. 
16. U bent verplicht de schade die u door het gebruik van deze ontheffing toebrengt te vergoeden 

en verder de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat de gemeente 
en/of derden door het gebruik van de ontheffing schade lijden. De gemeente aanvaardt geen 
enkele aansprakelijkheid wanneer aan derden schade wordt toegebracht. 

 
Er mag niet gebrand worden indien natuurbrandrisico fase 2 (extra alert) van toepassing is. 
Actuele informatie over de van toepassing zijnde fase kunt u vinden op www.natuurbrandrisico.nl.  
Fase 2 houdt in dat de hulpdiensten en natuurbeheerders extra alert zijn op het ontstaan van 
natuurbrand. Het risico om snoeihout te verbranden is derhalve te groot.     
 


