
 

 

Aanvraagformulier 5 jarig paasvuur 2023 
 
 

 
In artikel 5.34 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is geregeld dat het verboden is zonder 
ontheffing van het college afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken.  De 
gemeente Raalte verleent sinds 2016  de  5 jarige stookontheffingen voor paasvuren, wanneer er aan de in 
de bijlage meegezonden voorwaarden voldaan wordt.  
 
Leges in behandeling nemen aanvraag conform legesverordening gemeente Raalte 2023 € 136,-- 
 
 
Wat dient u in te leveren:  
Deze aanvraag,  
inclusief situatieschets waarop de brandstapel duidelijk  is aangegeven,  
volledig invullen en toezenden aan burgemeester en wethouders van Raalte, t.a.v. Domein Samenleving, 
Postbus 140, 8100 AC Raalte. 
 

 
 
naam aanvrager: …………………………………………..   
 
adres aanvrager:   …………………………………………   
  
postcode en woonplaats:  ………………………………..   
 
tel.nr.:  …………………………………………………..          
 
evt. 2e tel.nr (mobiel):    …………………………………  
 
e-mailadres:   ………………………………… 
 
 
Waar wordt het paasvuur ontstoken? 
 
adres:   ………………………………………. 
 
postcode en plaats:  ……………………………. 
 
 
Bent u eigenaar van de grond waarop u het paasvuur gaat ontsteken?   0  ja        0  nee 
 
Zo nee, wie is de eigenaar van de grond? naam eigenaar:  ………………………………… 
 
adres eigenaar:  ……………………………………………… 
 
postcode en woonplaats:  ………………………………….. 
 



 

 

Heeft u toestemming van de grondeigenaar?    0   ja       0    nee 
 Zo ja: Machtiging bijvoegen bij aanvraag 
Zo niet: dan bent u niet gemachtigd een aanvraag hiervoor in te dienen. 
 
Wanneer wordt het paasvuur ontstoken?   datum:  …………………….. + tijd…………………..    
 
Hoe groot wordt het paasvuur? ………….m3  
 
 
Wat is de omvang van de brandstapel (aangeven in m³):   
(U houdt  met de opbouw van de brandstapel rekening met de bijgevoegde afstandstabel en de richtlijnen, 
informatie, beperkingen en voorwaarden die zijn opgenomen op in de bijlagen van dit formulier) 
 
Vinden er nog andere activiteiten plaats?  Zoals het neerzetten van een tent, muziek, eten of drinken of is het nodig 
de weg af te zetten? 
      
0 ja     0 nee 
 
Zo ja,  dan moet u het  aanvraagformulier evenementen ook invullen en bij deze aanvraag meezenden. 
Dit kan via de website:       www.raalte.nl   
het aanvraagformulier evenementen kunt u inzenden naar info@raalte.nl  
 
Met ondertekening van deze aanvraag verklaart u  kennis te hebben genomen van de informatie  van de 
richtlijnen, beperkingen en voorwaarden op de achterzijde van dit formulier. 
 
 
 
 
Handtekening:    
 
 
datum:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.raalte.nl/
mailto:info@raalte.nl


 

 

 
 
BIJLAGEN: informatie 
 

 
Informatie van belang voor het ontsteken van een paasvuur: 
 
Uw aanvraag wordt getoetst aan de volgende regelgeving: 
 
Wet milieubeheer 
De inhoud van uw aanvraag toetsen wij aan de Wet milieubeheer. In artikel 10.63, lid 2 van deze wet is bepaald dat het 
college van burgemeester en wethouders ontheffing kan verlenen van het verbod om afvalstoffen te verbranden buiten 
een inrichting als bedoeld in de Wet milieubeheer. Deze ontheffing kunnen wij alleen verlenen als het belang van de 
bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet.  Door het verbinden van voorschriften aan deze ontheffing is de 
bescherming van het milieu gewaarborgd.  
 
APV 
Daarnaast toetst de gemeente uw aanvraag aan de APV. In artikel 5.34, lid 3 van de APV is bepaald dat het college van 
burgemeester en wethouders ontheffing kan verlenen van het verbod, zoals gesteld in lid 1 van dit artikel, namelijk dat 
het verboden is in de open lucht afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer of 
anderszins vuur aan te leggen, te stoken of te hebben. Het branden mag geen gevaar opleveren voor de openbare orde 
en veiligheid. Door het verbinden van voorschriften aan deze ontheffing wordt de openbare orde en veiligheid 
gewaarborgd. 
 
Beleidsregels snoeihoutverbranding 
In de notitie “Beleidsregels inzake het verbranden van organisch afval in de open lucht buiten inrichtingen” heeft de 
gemeente Raalte de regels uit de Wet milieubeheer en de APV die van toepassing zijn op het verbranden van afvalstoffen 
buiten inrichtingen verder uitgewerkt. Wanneer uw aanvraag binnen dit beleid past, verlenen wij u de ontheffingen.  
 
Houdt u bij het ontsteken van een paasvuur rekening met de volgende zaken: 

 er mag niet eerder dan binnen een maand voor het ontsteken van het vuur gestart worden met het opbouwen 
van de brandstapel; 

 de verbranding moet plaatsvinden buiten de bebouwde kom en is perceel gebonden; 
 het verbranden moet plaatsvinden op een onbrandbare ondergrond; 
 het publiek moet op veilige afstand van het vuur gehouden worden (ten minste 15 meter); 
 er mag niets anders verbrand worden dan oogstafval, snoeihout en takkenhout, riet afkomstig van rieten daken. 
 de inhoud van de brandstapel mag, afhankelijk van de afstand tot omliggende brandgevoelige objecten, nooit 

groter zijn dan 4.000 m³; 
 de maximale inhoud van de brandstapel wordt, afhankelijk van de afstand tot omliggende brandgevaarlijke 

objecten, berekend overeenkomstig bijgevoegde afstandentabel; 
 de afstand tot de brandstapel en het bepalende brandgevoelige object wordt gemeten in een rechte lijn tussen 

de buitenzijde van de brandstapel en het brandgevoelige object. 
 de afstand van de brandstapel moet: Zie bijgevoegde afstandentabellen 
 er mag slechts één brandstapel tegelijk branden; 
 er mag geen gebruik gemaakt worden van vloeibare brandstoffen; 
 er mag geen bodemverontreiniging plaatsvinden; 
 de verbrandingsresten moeten binnen 7 dagen na verbranding verwijderd en afgevoerd worden op 

verantwoorde wijze; 



 

 

 er moet continu toezicht zijn van een volwassene op het vuur; Zie bijgevoegde afstandentabellen 
 de weersomstandigheden moeten voldoen aan de volgende eisen: 

a. het moet droog weer zijn; bij regen of mist mag geen verbranding plaatsvinden; 
b. de windkracht mag maximaal 4 
c.  Beaufort zijn  (maximaal 28 km/h); 

 er mag geen overlast voor de omgeving plaatsvinden; 
 er mag slechts verbranding plaatsvinden op 1e en 2e Paasdag 
 op verzoek van een ambtenaar van de gemeente, de politie of de brandweer moet u de beschikking tonen die u 

naar aanleiding van de aanvraag van ons ontvangt. 
 
Kosten 
Aan het in behandeling nemen van uw ontheffingsaanvraag zijn kosten verbonden.  
Leges voor in behandeling nemen van een aanvraag conform legesverordening gemeente Raalte 2022  
Kost € 130,-- 
 

Afstandstabel paasvuur ten opzichte van brandgevaarlijke objecten                        Bijlage 3 behorend bij 
beleidsregels  
                                                                                                                                           Paasvuren gemeente Raalte 

Omvang vuurstapel in m3 ≤6  ≤500  
       
≤1000  

≤1500  ≤2000  ≤2500  ≤3000  ≤3500  ≤4000  

Minimale afstand tot opstallen, openbare weg 
(niet zijnde erftoegangswegen B) en 
hoogspannings-masten 

       
50 m 

       
100 m 

       150 
m 

175m 200m 250m 300m 375m 475m 

Minimale afstand tot bomen, houtwallen en 
andere houtopstanden 

50m 100m 150m 175m 200m 250m 300m 375m 475m 

Minimale afstand tot bos en heide 50m 100m 150m 175m 200m 250m 300m 375m 475m 
Minimale afstand tot erftoegangs- 
wegen  

25m 50m 50m 50m 50m 50m 50m 50m 50m 

          
 

 
 


