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 Gemeente Maasdriel  datum        kenmerk       
 
 

 1. Aanvrager (indien geen bedrijf of instelling) 

 naam en voorletters M/V 

 Burger Service Nummer  

 adres  

 postcode en woonplaats  

 telefoon  

 e-mail   
 
beroepsmatige fruitteler / boomkweker                 ja nee 
 

 2. Bedrijf of instelling  

 naam   

 KvK nummer  

 
correspondentie adres 
(adres, postcode en plaats)  

 contactpersoon  M/V 

 
functie aanvrager bij bedrijf of 
instelling  

 telefoon  

 e-mail   
 
 

  3. Gegevens stooklocatie 

adres  

postcode  

woonplaats  

kadastraal bekend (sectie, nr(s)  

Gelegen binnen de bebouwde kom 1)  ja  nee 
Gelegen binnen een 
bodembeschermingsgebied 2)                                                                

 ja  nee 
 
 

  4. Gegevens eigenaar perceel waar wordt gestookt (alleen invullen indien aanvrager niet eigenaar van het 
perceel is) 

naam en voorletters  

adres  

postcode  

woonplaats  

telefoon  
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  4. Gegevens te verstoken resthout 

 gerooid hout 3)  Doorsnede < 25 cm / > 25 cm  4) 
 snoeihout ontstaan bij onderhoud van 

karakteristieke landschapselementen en 
erfbeplanting   

hoeveelheid ca. m3  

Beoogde datum van verstoken   
           
Is er een mogelijkheid om het resthout op een andere manier te verwerken, zoals in een houtwal, te versnipperen 
of te verklepelen? Zo nee, waarom niet? 

 

 

 

 
1) Voor het  stoken van vuur binnen de bebouwde kom wordt geen ontheffing verleend 
2) Voor het stoken van vuur binnen een bodembeschermingsgebied wordt geen ontheffing verleend 
3) Voor het verstoken van gerooid hout met de doorsnede van meer dan 25 cm wordt geen ontheffing verleend 
4) Doorhalen wat niet van toepassing is 
 

 5. Ondertekening 
 

 De ondergetekende verklaart dat hij de bovenstaande gegevens naar waarheid heeft ingevuld 

 plaats  

 datum  
 
handtekening aanvrager   
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Toelichting op aanvraagformulier stookontheffing  
 
Beleidsregel “Resthout met beleid verbranden” 
De gemeenten in regio Rivierenland hanteren een wat terughoudend ontheffingenbeleid voor het verbranden van 
resthout buiten inrichtingen. Het college van burgemeester en wethouders kan schriftelijk ontheffing verlenen voor 
het verbranden van:  
 
1. gerooid hout, met uitzondering van stamhout met een doorsnede van meer dan 25 cm; 
2. snoeihout dat ontstaat bij het onderhoud van karakteristieke landschapselementen en erfbeplanting indien 

geen alternatieven beschikbaar zijn (zoals opstapelen van houtwallen, versnipperen of verklepelen). 
3. besmettelijk ziek hout  (in dat geval volstaat een telefonische melding bij de gemeente en wordt mondeling 

toestemming gegeven). 
 
Een aanvraag om ontheffing wordt getoetst aan de beleidsregel. Een ontheffing wordt in ieder geval niet  verleend 
voor het stoken van vuur binnen de bebouwde kom of in een bodembeschermingsgebied.   
 
Begripsbepalingen  
 
Snoeihout: alle takken en bladeren die van bomen en struiken worden gehaald in 

het kader van duurzaam onderhoud; 
Gerooid hout: gerooide bomen, inclusief de stammen, stobben, stronken, takken en 

bladeren; 
Karakteristieke landschapselementen:  onder karakteristieke landschapselementen worden in dit verband 

verstaan knotwilgen. Alleen voor locaties waar het toepassen van 
alternatieven niet mogelijk is, kan een aanvraag voor het verbranden 
van het snoeihout worden ingediend. Onder karakteristieke 
landschapselementen worden niet verstaan de bedrijfsmatige 
fruitboomgaarden en bomenteelt; 

Erfbeplanting: onder erfbeplanting wordt verstaan de beplanting om gebouwen in 
het buitengebied, bedoeld om het landschap te verfraaien;  

Stookontheffing: ontheffing op grond van de Wet milieubeheer samen met een 
ontheffing op grond van de Algemeen Plaatselijke Verordening.  

 
Algemeen 
a. Een aanvraag voor een ontheffing voor het verbranden van gerooid hout of snoeihout dat ontstaat bij het 

onderhoud van karakteristieke landschapselementen en erfbeplanting dient bij voorkeur vóór 1 september 
maar uiterlijk 8 weken voor de beoogde stookdatum schriftelijk bij het college te worden ingediend. 

b. De ontheffing wordt gekoppeld aan een concreet door de aanvrager aan te geven perceel en de verbranding 
dient plaats te vinden op hetzelfde perceel waar gerooid is.  

c. De ontheffing voor het stoken is voor maximaal twee aaneengesloten dagen geldig binnen het stookseizoen.  
d. Uiterlijk 24 uur voor aanvang van het stoken dient degene aan wie de ontheffing is verleend dit aan de 

gemeente te melden.  
e.  Aan de ontheffing worden voorschriften verbonden.  
 
Indien het aanvraagformulier voor ontheffing niet volledig is ingevuld, wordt deze niet in behandeling  
genomen.  
 
Voor de inhoud van het regionale ontheffingenbeleid verwijzen wij u naar de website van de Regio  
Rivierenland, www.regiorivierenland.nl, klik vervolgens op Milieu, en daarna doorklikken naar stookbeleid.  
Of kijk op de website van de gemeente Maasdriel, www.maasdriel.nl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


