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VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ DE ONTHEFFING EX ART. 5:34 LID 1 APV EN 10.2 LID 1 

WET MILIEUBEHEER 

 

Degene die het paasvuur ontsteekt, is verplicht alle mogelijke maatregelen te nemen die 

redelijkerwijs kunnen worden verlangd, teneinde te voorkomen dat de gemeente, dan wel derden, 

ten gevolge van het paasvuur hinder ondervinden of schade lijden. 

 

Handhaving 

Indien door het nalaten van één of meer van de gestelde voorschriften, de inzet van 

brandweereenheden volgens het oordeel van de commandant van de brandweer, en/of opruim- 

c.q. reinigingswerkzaamheden volgens oordeel van de toezichthoudende ambtenaar van de 

afdeling Vergunningen en handhaving dan wel de politie, noodzakelijk zijn, zullen de hieruit 

voortvloeiende kosten op de houder van de ontheffing verhaald worden. 

 

0. Begripsomschrijving. 

 

0.1 Afvalstoffen: alle stoffen, preparaten of andere producten, die behoren tot de categorieën 

die zijn genoemd in bijlage I bij richtlijn 75/442/EEG van de Raad van de Europese 

Gemeenschappen van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen, waarvan de houder zich 

ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen. 

 

0.2 Gerooid en snoeihout: alle takken en bladeren die van bomen en struiken worden gehaald 

in het kader van duurzaam onderhoud en gerooide bomen, inclusief de stammen, stobben, 

stronken, takken en bladeren.  

 

0.3  Ontheffing: een ontheffing op grond van de algemene plaatselijke verordening (APV) en 

Wet milieubeheer (WM). 
 

1. Algemeen. 

 

1.1 Het is verboden andere afvalstoffen te verbranden dan onbehandeld gerooid en snoeihout. 

De aanwezigheid van verboden (brandbare) stoffen/afval in of bij de brandstapel valt onder 

de verantwoordelijkheid van de houder van de ontheffing en moeten door hem/haar op 

milieuverantwoorde wijze worden afgevoerd (zie ook de toelichting). 

 

1.2 De verbranding dient te geschieden onder verantwoordelijkheid en continu toezicht van de  

 houder van de ontheffing. Hij is gehouden te allen tijde te doen en na te laten hetgeen  

redelijkerwijs gevergd kan worden om gevaar, schade of hinder ten gevolge van het 

branden te voorkomen en/of te beperken (zie ook de toelichting).   

 

1.3 De houder van de ontheffing mag zich laten vervangen door een ander volwassen persoon, 

mits die persoon schriftelijk gemachtigd is door de houder van de ontheffing. 

 

1.4 De houder (of plaatsvervanger) van de ontheffing dient de ontheffing ter plaatse te kunnen 

tonen. 

 

1.5 Het is verboden van de ontheffing gebruik te maken: 

a) bij windkracht 5 of hoger (volgens Beaufort; de windsnelheid bedraagt dan meer dan 8 

m/s.) 

b) indien de windrichting zodanig is dat de bij de verbranding vrijkomende rook gevaar 

en/of hinder oplevert voor in de onmiddellijke omgeving aanwezige bebouwing van 

derden en het openbaar verkeer. 

c) bij extreme droogte afgekondigd door brandweer (code oranje of code rood, zie 

hiervoor www.regiotwente.nl) 
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1.6 In afwijking van artikel 1.5  kan het college van burgemeester en wethouders besluiten dat 
van de ontheffing gebruik mag worden gemaakt indien bij de afweging van belangen (o.a. 
traditionele karakter) al dan niet na het treffen van aanvullende maatregelen is gebleken 
het risico aanvaardbaar klein wordt geacht in relatie tot de desbetreffende locatie 
(maatwerkoplossing). 

 

1.7 Alle aanwijzingen en bevelen die door of namens de commandant van de brandweer, 

opsporingsambtenaren van politie of toezichthouders van de gemeente worden gegeven, 

dienen steeds stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd. 

 

1.9 De hoogte van het paasvuur in m¹ vermenigvuldigd met de factor 6 is de minimale afstand 
in meters. Binnen deze afstand van het vuur mogen zich geen opstallen, hooibergen, 
bosschages, heide, hoogspanningskabels, bomen, houtwallen of andere houtopstanden en 
dergelijke bevinden. De minimale afstand is >15 meter. Bij een paasvuur van 5 meter 
hoogte is deze minimale afstand 30 meter, bij een paasvuur van 1 meter hoogte is deze 
afstand 15 meter. 

 
1.10 De afstand tot woningen/gebouwen met een rieten kap moet minimaal 150 meter 

bedragen. 
 
1.11 Het publiek bij het vuur dient op veilige afstand te worden gehouden 
 

 

3 Voorbereiding. 

 

3.1 Met de opbouw van de brandstapel mag niet eerder dan vier weken van te voren worden  

begonnen. 

3.2 De brandstapel voor gerooid en snoeihout mag een maximale inhoud van 1000 m3 hebben. 

3.3 De houder van de ontheffing is verplicht voldoende blusmiddelen zoals schoppen, zand en 
water aanwezig te hebben, zodat kan worden gereageerd op onverwachte situaties. 

4. Het branden. 

  

4.1 Het is verboden het vuur aan te steken en/of te onderhouden met benzine, olie of andere    

 vloeibare- of vaste brandstoffen (zie ook de toelichting). 

 

4.2 Het te verbranden materiaal moet volledig verbranden. Het mag niet smeulen, noch 

overmatig roken. 

 

4.3 Het vuur mag niet met losse bladeren, houtwol, hooi, stro of dergelijke gemakkelijk 

opstijgende brandstof worden onderhouden. 

 

4.4 Indien tijdens het branden gevaar, schade of hinder ontstaat, moet het vuur direct worden  

 gedoofd. 

 

5. Nazorg. 

 

5.1 Na afloop van de verbranding dient het vuur volledig te worden gedoofd. 

 

5.2 De houder van de ontheffing dient er zorg voor te dragen dat binnen vijf dagen na het 

ontsteken de verbrandingsresten en/of niet ontstoken materiaal op een milieuverantwoorde 

wijze worden opgeruimd en het terrein in de oorspronkelijke staat wordt gebracht. 

 

 

 

6. Bodemverontreiniging. 
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6.1 Indien verontreiniging van de grond en/of het grondwater optreedt of is opgetreden, dan 

wel wordt vermoed, dient de houder van de ontheffing deze verontreiniging terstond te 

melden aan burgemeester en wethouders. 

 

6.2 Direct na de in voorschrift 6.1 bedoelde melding dient de grond en/of het grondwater van 

het terrein te worden onderzocht. De resultaten hiervan dienen zo spoedig mogelijk, doch 

uiterlijk twee maanden daarna, aan burgemeester en wethouders bekent te worden 

gemaakt. 

 

6.3 Bij verontreiniging van de grond en/of het grondwater dient de oorzaak van de 

verontreiniging zo spoedig mogelijk te worden weggenomen. De verontreinigde grond en/of 

het verontreinigde grondwater moet overeenkomstig de aanwijzingen van burgemeester en 

wethouders en in overeenstemming met het bepaalde in artikel 13 van de Wet 

bodembescherming (zorgplicht) door de houder van de ontheffing worden verwijderd, 

gesaneerd of zoveel mogelijk ongedaan worden gemaakt. 

 
7.  Gelijkwaardigheid 
 
7.1  Aan een in het eerste tot en met zesde hoofdstuk gestelde voorwaarde die moet worden 

toegepast met betrekking tot het ontsteken van een paasvuur, behoeft niet te worden 
voldaan, voor zover anders dan door toepassing van die voorwaarde het paasvuur ten 
minste dezelfde mate van veiligheid, bescherming van de gezondheid, en bescherming van 
het milieu biedt, als is beoogd met het betrokken voorschrift. 

 
7.2  De beoordeling van een eventuele toepassing van artikel 7.1 is aan het college van 

burgemeester en wethouders. 
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Toelichting op de voorschriften 

Toelichting bij voorschrift 1.1 

Er wordt uitsluitend ontheffing verleend voor het verbranden van afvalstoffen zoals genoemd in dit 

voorschrift. Het spreekt voor zich dat het (mee)verbranden van andere afvalstoffen in het belang 

van het milieu absoluut niet tot de mogelijkheden behoort c.q. verboden is. Gedacht wordt daarbij 

aan gevaarlijk afval, maar ook aan andere organische afvalstoffen zoals huishoudelijk afval, bouw- 

en sloopafval, land- en tuinbouwafval, stobben, stammen etc. Dergelijke afvalstoffen dienen 

afgevoerd te worden naar een afvalstoffeninzamelbedrijf. Het te verbranden afval moet schoon, 

onbehandeld, materiaal betreffen. Vooral bij vreugdevuren moet erop gelet worden dat het overige 

onbehandelde hout geen lijm of formaldehyde bevat en niet is bewerkt met verf of een ander 

houtverduurzamingsmiddel. 

Toelichting bij voorschrift 1.2 

Een vuur mag geen gevaar, schade of hinder voor de omgeving veroorzaken. Gedacht wordt 

bijvoorbeeld aan brandgevaar, schade aan de gezondheid van derden door luchtverontreiniging, 

hinder voor het verkeer en overlast in de omgeving door rook en as etc. Daarom is het belangrijk 

dat tijdens het branden doorlopend toezicht op het vuur wordt gehouden om te kunnen opmerken 

of de (gunstige) omstandigheden waaronder het vuur is aangestoken zich wijzigen. Als dat het 

geval is, met als gevolg dat er tijdens het branden gevaar, schade of hinder ontstaat, moet het 

vuur direct wordt gedoofd. 

Toelichting bij voorschrift 4.1 

Het gebruik van lichtontvlambare vloeibare of vaste brandstoffen, die de verbranding helpen op 

gang te komen, is gevaarlijk voor uw persoonlijke veiligheid en vormt een bedreiging voor een 

(brand)veilig vuur. Bovendien ontstaat door deze stoffen het risico van bodemverontreiniging. De 

opstapeling kan bijvoorbeeld worden ontstoken door gebruik te maken van schoon (en droog) 

plantaardig materiaal, zoals hooi of stro, en een gasbrander. 

Relatie met andere wetgeving 

De ontheffing ontslaat de houder van de ontheffing niet van verplichtingen, die voortvloeien uit 

andere regelgeving. Gedacht wordt bijvoorbeeld aan de Provinciale Milieuverordening en aan artikel 

429 Wetboek van Strafrecht. Op grond van dit artikel is degene die een vuur aanlegt, voedt of 

onderhoudt op korte afstand van gebouwen of goederen, waardoor brandgevaar kan ontstaan, of 

door gebrek aan de nodige omzichtigheid of voorzorg gevaar voor bos-, heide-, gras- of veenbrand 

doet ontstaan, strafbaar. 


