
           

                              

Ontheffing paasvuur/ vreugdevuur   

   

  Gegevens van de aanvrager   

Naam en voorletters      

BSN      

Adres      

Postcode en plaats      

Telefoonnummer      

E-mailadres      

   

Vraagt ontheffing stookverbod aan voor het houden van een   

 paasvuur  

 vreugdevuur/ kampvuur  

   

   

Verdere gegevens   

Naam vereniging/ instelling      

KvK nummer vereniging/ 

instelling 

 

Geplande datum      

Gepland tijdstip:   

Adres c.q. kadastrale 

gegevens waar het paas- / 

vreugdevuur wordt 

gehouden   

   

   

Ondertekening (Hiermee geeft u aan op de hoogte te zijn van/en akkoord te gaan met de voorschriften die zijn vermeld op pagina 

twee)   

Plaats      

Datum      

Handtekening      

   

   



   

   

   

   

 

 

De volgende voorschriften moeten in acht worden genomen:   

   

• Er mag alleen ingebracht snoeihout worden verbrandt. 

• minimaal 50 meter afstand tot een gebouw en van een opstapeling van oogstproducten moet in acht worden 

genomen;   

• minimaal 100 meter afstand tot een bos moet in acht worden genomen;   

• de verbranding mag geen gevaar, schade en hinder opleveren voor de omgeving;   

• het verbranden moet plaats vinden onder verantwoordelijkheid en continu toezicht van de houder van de 

ontheffing en moet duidelijk herkenbaar zijn voor publiek en hulpdiensten.  

• Hij moet te allen tijde datgene doen of nalaten wat redelijkerwijs gevergd kan worden om gevaar, schade of 

hinder ten gevolge van het branden te voorkomen en/of beperken.  

• De houder van de ontheffing mag zich laten vervangen door een ander volwassen persoon mits deze door de 

houder van de ontheffing schriftelijk gemachtigd is;     

• de stookplaats moet voor de hulpverlenende diensten onbelemmerd bereikbaar zijn; het is verboden van de 

ontheffing gebruik te maken:   

a) bij extreme droogte (code “Rood”);   

b) bij windkracht 5 of meer ;   

c) indien het regent of mistig weer is;   

d) indien het te verbranden materiaal nat is;   

e) indien de windrichting zodanig is dat de bij de verbranding vrijkomende rook gevaar en/of hinder 

oplevert voor de in de onmiddellijke nabijheid aanwezige bebouwing en het openbaar verkeer;   

• aanwijzingen van toezichthouders van de gemeente, brandweer en/of politie, gegeven in het belang van de 

bescherming van het milieu, de openbare orde en veiligheid, de woon- en leefomgeving en de flora en fauna, 

moeten onmiddellijk worden opgevolgd;   

• het is verboden het vuur aan te steken en/of te onderhouden met benzine, olie of andere vloeibare of vaste 

brandstoffen;   

• de stookplaats moet binnen 7 werkdagen na de verbranding door of namens de houder van de ontheffing in 

de oorspronkelijke staat worden hersteld.   

 

Extra voorwaarden / voorschriften Paasvuur: 

• alleen aanvragen die worden ingediend door maatschappelijke organisaties zoals plaatselijk belang of 

buurtverenigingen worden in behandeling genomen. Aan particulieren en bedrijven wordt geen ontheffing 

verleend voor een paasvuur. 

• per kalenderjaar wordt per kern maximaal één ontheffing verleend voor een paasvuur. 

• rond het paasvuur moet een lint / dranghekken geplaatst worden, op een afstand van ten minste de hoogte 

van het paasvuur. Dit in verband met een veilige afstand voor het publiek.   

 

Let op: U moet voor een paasvuur, waar ook andere activiteiten plaatsvinden zoals het neerzetten van een tent,    

muziek draaien of het schenken van (alcoholische) drank ook een evenementenvergunning aanvragen. 

 

   

   

   

   

   

   

   

Deze ingevulde aanvraag inclusief situatieschets indienen:  

* per post; gemeente Ommen, Postbus 100, 7730 AC Ommen  

* per email; gemeente@ommen.nl. 

 


