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Datum aanvraag: 

 

 
 
 
 
 
 

AANVRAAGFORMULIER STOOKONTHEFFING 
ARTIKEL 10.2 Wm en ARTIKEL 5.34 APV  

 

 
 
 
KvK-nummer: Vestigingsnummer: 

 
 
Achternaam of Naam Bedrijf: 

Voorletter(s): Tussenvoegsel(s): 

Straatnaam: 

Huisnummer: Huisletter of toevoeging: 

Postcode: Woonplaats: 

Geboortedatum: 

Telefoonnummer: 

E-mailadres: 

Bent u  beroepsmatig fruitteler / boomkweker?      ja  Nee 

 
 
Vragen 
A.u.b. aankruisen wat van toepassing is: 

 JA NEE 

Is het gerooide hout afkomstig van andere percelen dan het perceel waar 
gestookt wordt? 

  

Wilt u gerooid hout met een doorsnede van meer dan 25 cm verbranden?   

Is het snoeihout afkomstig van iets anders dan onderhoud van uw eigen 
erfbeplanting of knotwilgen? 

  

Wilt u stoken binnen de bebouwde kom?   

Wilt u stoken op een zaterdag, zondag of feestdag?   

 
Indien één van deze vragen met JA beantwoord is, is het niet mogelijk om een stookontheffing te verlenen ! 
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Gegevens stooklocatie 
 

Plaats/perceel waar gestookt gaat worden 

Adres  

Postcode  

Woonplaats  

Kadastraal bekend 
(sectie/nummer) 

 

1 Gegevens eigenaar perceel waar wordt gestookt 
2 (alleen invullen indien aanvrager niet de eigenaar van het perceel is) 

Naam  

Adres  

Woonplaats  

Handtekening eigenaar van perceel 
waar gestookt wordt 

 

 
Gegevens te verstoken resthout 
 

  Gerooid hout, doorsnede < 25 cm 
 

 
Hoeveelheid                             m³ 

  Snoeihout, mag alleen in uitzonderlijke gevallen 
 

 
Hoeveelheid                             m³ 

Is er een mogelijkheid om het resthout op een andere manier te verwerken, zoals in een 
houtwal, te versnipperen of te verklepelen? Zo nee, waarom niet?  
 

 
Tekening 
Van het perceel waarop gestookt wordt, moet een tekening (situatieschets) worden meegestuurd. Hierop 
moet duidelijk worden aangegeven waar de brandplaats is en (indien aanwezig): nabijgelegen bebouwing, 
wegen, bos, oppervlaktewater, houtopstanden, opslag brandbare vloeistoffen. 
 
Ondertekening 
Ondergetekende verklaart dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld. 
 

Plaats  

Datum  

Handtekening 
aanvrager 

 

 
 
 
Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen! 
De kosten voor de stookontheffing bedragen € 93,00 (leges + publicatie) 
 
 
Dit formulier opsturen naar:  Gemeente Buren 
 
 
De Wetering 1 ● Postbus 23 ● 4020 BA Maurik ● Tel.: 14 0344 ● Fax: (0344) 579200 ● E-mail: gemeente@buren.nl ● KvK: 30278157 Bank 
Nederlandsche Gemeente IBAN nummer: NL27 BNGH 0285 0015 82 ● BTW: NL807287684B2 
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