Aanvraag ontheffing voor afval verbranden –
particulier
buiten een inrichting als bedoeld in de Wet milieubeheer (Wm)
buiten een inrichting in de openlucht ingevolge de Algemene plaatselijke verordening (Apv)
op grond van het bepaalde in artikel 10.63 van de Wm en in artikel 5:35 van de Apv.
(ZIE OMMEZIJDE VOOR VOORWAARDEN INDIENING)

Gegevens aanvrager
Naam: ___________________________________________________________________
Adres: ___________________________________________________________________
Postcode/woonplaats: ______________________________________________________
Telefoonnummer: __________________________________________________________
Aanvraag om ontheffing voor het verbranden van snoei- en sprokkelhout en/of gerooide
bomen uit de erfsingel bij de woning op het bovenstaande adres.

Nadere gegevens aanvraag
Bevindt de woning zich in het buitengebied (buiten de bebouwde kom): ☐ja

☐nee

Afstanden brandplaats tot volgende objecten


Openbare weg: __________ meter



Bouwwerken: __________ meter



Opslagplaats van gevaarlijke stoffen: __________ meter

Beschikbare blusmiddelen
☐ poederblusser met een blusinhoud van: ______________ kg
☐ _______________________________________________

Ondertekening aanvrager
en naam (in blokletters)

_______________________________________________________________________

Datum ondertekening
_______________________________________________________________________

Aanvraagformulier ontheffing afval verbanden - particulier

Informatieblad aanvraag ontheffing van verbod om afval te verbranden.
Wie komen voor ontheffing in aanmerking?
1. Aan bedrijven (in het buitengebied) kan ontheffing worden verleend als de aanvraag
betrekking heeft op het verbranden buiten een inrichting in de zin van de Wet
milieubeheer (Wm) en in de openlucht.
Een inrichting is doorgaans (het deel van) een bedrijf waarvoor een Wm-vergunning of melding op grond van een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) geldt. Voor een
akker-, tuinbouw- of veeteeltbedrijf is de erfgrens meestal gelijk aan de inrichtingsgrens.
Op het verbranden binnen een inrichting is de ontheffingsregeling NIET van toepassing. Of
in een inrichting afval mag worden verbrand is bepaald in de Wet milieubeheervergunning
of de van toepassing zijnde AMvB.
2. Aan particulieren kan ontheffing worden verleend als het gaat om het in de openlucht
verbranden van snoei- en sprokkelhout of gerooide bomen uit de erfsingel en wel bij
hun woning in het buitengebied. Particulieren in de bebouwde kom van Emmeloord en
in de dorpen komen dus NIET voor ontheffing in aanmerking.
3. Aan natuurorganisaties kan ontheffing worden verleend voor het verbranden van loof,
stro en stro- stoppels in gebieden die door de organisatie beheerd worden (en voor
zover er geen sprake is van een inrichting).

Waarvoor kan ontheffing worden verleend?
Voor de op het aanvraagformulier aangegeven afvalsoorten kan ontheffing worden verleend als
de locatie van de brandplaats is gelegen op tenminste 15 meter tot de openbare weg,
bouwwerken en/of een opslagplaats van gevaarlijke stoffen.

Termijn en periode van de ontheffing.
Ontheffing wordt in beginsel voor onbepaalde termijn verleend. Het verbranden is niet gebonden
aan een bepaalde periode van het jaar.

Procedure.
Op aanvragen om ontheffing is de "standaard"-procedure van de Algemene wet bestuursrecht
(Awb) van toepassing. Dit houdt in dat het besluit om ontheffing te verlenen binnen een redelijke
termijn (8 weken na indiening aanvraag) wordt gegeven. Daarna volgt de bekend-making aan
derde-belanghebbenden. Belanghebbenden kunnen tegen het besluit binnen 6 weken na
bekendmaking ervan schriftelijk bezwaar maken bij het college van burgemeester en
wethouders. Na heroverweging van het besluit kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling
bestuurs- rechtspraak van de Raad van State. Ook kan bij indiening van het bezwaarschrift
tevens voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzitter van de Afdeling.

Indiening aanvraagformulier.
College van burgemeester en wethouders van Noordoostpolder, t.a.v. het cluster Vergunningen,
Postbus 155, 8300 AD Emmeloord.

Leges.
Voor het in behandeling nemen van een ontheffingsaanvraag is leges verschuldigd. Voor de
betaling van de leges ontvangt u een acceptgirokaart.

Vragen
Heeft u vragen over het aanvraagformulier of over de procedure, dan kunt u contact
opnemen met de gemeentelijke bestuursdienst: tel. (0527) 63 39 11.

