Aanvraag (meerjarige) ontheffing houden paasvuur
Gegevens gemeente
Dossiernummer:
1

Datum ontvangst:

Gegevens van de aanvragende maatschappelijke organisatie

1a Naam Organisatie
Naam en voorletters

man

vrouw

contactpersoon:
1b Correspondentieadres in
Nederland:
1c Postcode en plaats:
1d Telefoon privé:
1e Mobiel telefoonnummer:
1f

Telefoon werk:

1g E-mailadres:
1h Dag houden van paasvuur

2

1e of 2e paasdag? :

Gegevens van de aanwezige meerderjarige contactpersoon tijdens de opbouw en branden van het paasvuur

2a Naam en voorletters contactpersoon:

man

vrouw

man

vrouw

Telefoonnummer:
2b Aanwezig op:
2c Naam en voorletters contactpersoon:
Telefoonnummer:
2d Aanwezig op:

3

Minimale afstanden tot:

Voorwaarde bij onderstaande zoneringen : de paasvuurbult mag niet groter zijn dan 1000m3
De volgende minimale afstandseisen gelden in het kader van de brandveiligheid van de paasvuurbult en de bescherming van natuurschoon:
Te beschermen object/terrein

Afstand (m)

Rijkswegen / provinciale wegen / waterwegen / spoorwegen

500

Rietgedekte gebouwen

200 tenzij benedenwinds (zie voorschr)

Bebouwde kom aaneengesloten bebouwing

100

Bos / heide / veen / natuur

100

Bebouwing

50

Bomenrij

50

Hoogspanningskabels

40 m, binnen 500 m melden (zie voorschr)

Gewassen van derden

40

Ondergrondse leidingen

25

Openbare weg (geen hinder voor passerend verkeer)

20

Oppervlaktewater

10

andere gevaarlijke en/of risicovolle situaties

Nader te bepalen

Als aan alle bovenstaande minimale afstanden wordt voldaan, kunt u in aanmerking komen voor een ontheffing voor het verbranden van
snoeihout/onbewerkt hout op grond van artikel 10.63 lid 2 van de Wet milieubeheer en art. 5:34 APV in verband met de veiligheid.

4

Zoneringen bij situaties van extreme droogte

De aanvrager dient op de site http://www.natuurbrandrisico.nl/ na te gaan in hoeverre er een situatie van extreme droogte aanwezig is op het moment van
ontsteken van de paasvuurbult. Het besluit om te ontsteken blijft echter ook een verantwoordelijkheid van de aanvrager. Voor niet aangestoken paasvuren
kan een alternatieve datum worden aangevraagd. Indien de locatie van de paasvuurbult voldoet aan onderstaande afstandseisen zal in de ontheffing
tevens de mogelijkheid geboden worden om tijdens droogte-index code oranje/rood de paasvuurbult te ontsteken, onder voorwaarde van aanwezigheid van
extra preventief bluswater (zie voorschriften ontheffing).

5

Te beschermen object/terrein

Afstand (m)

Rietgedekte gebouwen / brandgevaarlijke objecten

1000

Bos / heide / veen / natuur

500

Wettelijke aansprakelijkheid : afsluiten WA verzekering

Wanneer ontheffing wordt verleend voor het paasvuur wordt uw organisatie niet ontslagen van wettelijke aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan
eigendommen van derden die ontstaan door directe gevolgen van het opbouwen en branden van de paasvuurbult. De houder van de ontheffing dient zorg
te dragen dat er een WA-verzekering wordt afgesloten tegen aanspraken van derden voor genoemde schade.
4a Heeft de houder van de ontheffing een WAverzekering afgesloten?

6

ja

nee

Locatie van paasvuurbult

5a Adres van locatie waar gebrand wordt:
5b Plaats van locatie waar gebrand wordt:
5c Kadastrale aanduiding : kadastraal kaartje met locatie bij het aanvraagformulier voegen!
Wanneer de juiste locatie niet duidelijk of onvolledig is weergegeven, wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen
Gemeente:
Sectie en nummer:
5d Is toestemming van de grondeigenaar
aanwezig?

ja

nee

ja

nee

Is de eigenaar gewezen op mogelijke
bodemverontreiniging tgv het paasvuur?
5e Naam eigenaar en voorletters:

man

vrouw

Correspondentieadres in Nederland:
Postcode en plaats:
Telefoon privé:
Mobiel telefoonnummer:

7

Meerjarige ontheffing / Enkelvoudige ontheffing
Indien de bedoeling is de locatie van de paasvuurbult ook in de komende jaren te gebruiken voor het organiseren van een paasvuur wordt geadviseerd
een meerjarige ontheffing aan te vragen. In dat geval kan in de jaren dat af te geven ontheffing zal gelden volstaan worden met het indienen van een
melding dat gebruik wordt gemaakt van de afgegeven ontheffing.
aanvraag meerjarige ontheffing

8

aanvraag enkelvoudige ontheffing (alleen geldig in aanvraagjaar)

Subsidie afhandeling
Na vaststelling van goede nazorg (opruimen asrestanten op locatie) en gemeentelijke afvoer van de asrestanten vanaf het ABS, wordt op basis van
het geldende beleid subsidie uitgekeerd.
IBAN Bankrekenr :

T.n.v. :

9

Handtekening
Hierbij verklaar ik dat ik het formulier naar waarheid heb ingevuld.

6a Datum:
Handtekening aanvrager:
6b Datum:
Handtekening gemachtigde:

