Aanvraagformulier stookontheffing
Stookontheffing
Het college van burgemeester en wethouders kan ontheffing verlenen voor het stoken. De uitgangspunten voor het verlenen
van een stookontheffing zijn vastgelegd in
de “Beleidsregel ontheffing
stookverbod APV en Wm Wijchen”.
Deze beleidsregel is te raadplegen via
www.overheid.nl.
Hoofdregel is dat slechts in drie situaties
ontheffing wordt verleend:
1. Voor het branden van een kampvuur op
een daarvoor bestemde plaats op een
scoutingterrein (maximaal 20 keer per
jaar aan de scouting);
2. Voor het verbranden van (snoei)hout
indien sprake is van iepziekte, vruchtboomkanker of bacteriënvuur of anderszins en stoken noodzakelijk is voor een
effectieve en efficiënte bestrijding van
de ziekte;
3. Voor het verbranden van snoei- en resthout dat afkomstig is van het onderhoud aan traditionele erfbeplanting of
cultuurlandschappen.

Wat kost een stookontheffing?
U betaalt leges voor de behandeling van uw
aanvraag. Deze zijn terug te vinden in de
Legesverordening (zie www.overheid.nl, Lokale wet- en regelgeving).
Aanvraagformulier opsturen
U kunt het formulier opsturen naar:
Gemeente Wijchen
APV/Bijzondere Wetten
Postbus 9000
6600 HA WIJCHEN, of mailen naar
apv@wijchen.nl
Als u vragen heeft
U kunt ons bereiken op 024 751 71 11 van
ma t/m do van 10.00 tot 12.00 uur en van
14.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 10.00
tot 12.00 uur of apv@wijchen.nl

Aanvraagformulier voor stookontheffing
Gegevens van de aanvrager
Naam onderneming
Nummer Kamer van Koophandel
Statutaire naam
Straat en huisnummer
Postcode en plaats
Indien afwijkend postadres
Straat en huisnummer
Postcode en plaats
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mailadres
Het stoken
Gewenste stookdatum
Adres stooklocatie inclusief vermelding kadastrale gegevens van
de locatie
Naam toezichthouder tijdens het
stoken
Telefoonnummer en e-mailadres
van toezichthouder tijdens stoken
Reden van verbranding
□ kampvuur (scouting). Maximaal 20 op een daarvoor bestemde plaats op het terrein
□ aangetast snoeihout (iepziekte, vruchtboomkanker of bacteriënvuur of anderszins)
□ onderhoud aan traditionele erfbeplanting of cultuur schappen
□ anders, namelijk:
Toelichting:
Hoeveelheid stookmateriaal in m³
Aard stookmateriaal: wat is de samenstelling van het stookmateriaal?
□ uitsluitend snoeihout
□ anders, namelijk:

Opmerkingen

Ondertekening
Datum
Handtekening

