
 

 

Verzoek op grond van artikel 10.63 Wet Milieubeheer  
tot ontheffing voor het verbranden van afvalstoffen 
in verband met het houden van een (vreugde)vuur. 
 
 
Informatie: 
 
Voordat het aanvraagformulier wordt ingevuld, moet de indiener kennis nemen van de 
onderstaande voorwaarden die gelden wanneer een ontheffing wordt aangevraagd. In deze 
voorwaarden staat vermeld wie een aanvraag kan doen en waaraan de aanvraag minimaal 
moet voldoen.  Zo is onder andere een handtekening van de eigenaar van het perceel nodig 
waarop het vreugdevuur zal plaatsvinden. Daarnaast moet een situatieschets-kaart mee 
gestuurd worden met daarop aangegeven de locatie waar het vreugdevuur zal plaatsvinden.  
 
Naast deze voorwaarden voor de aanvraag gelden de stookvoorschriften voor het houden 
van het vreugdevuur zelf. Deze voorschriften staan ook vermeld op het aanvraagformulier. 
De stookvoorschriften zijn opgesteld ter bescherming van het milieu, voor de veiligheid van 
mens en dier en met het oog op handhaving van de openbare orde. In de stookvoorschriften 
zijn onder andere de minimale veiligheidsafstanden (inclusief toevoerroutes van 
hulpdiensten) opgenomen en voorschriften voor de maximale grootte en samenstelling van 
de gebruikte materialen waaruit het vreugdevuur mag worden opgebouwd.  

De indiener van de aanvraag dient zich te houden aan de voorwaarden voor het indienen 
van een aanvraag en de stookvoorschriften voor vreugdevuren. Met het indienen van een 
aanvraag verklaart de aanvrager bekend te zijn deze voorwaarden voor aanvraag en 
bijbehorende stookvoorschriften en zich hier ook aan te houden.  
  



 

 

Aanvraag ontheffing Vreugdevuur:  
 
Naam aanvrager (vergunninghouder)  

Naam en voorletters: 
Vraagt u de vergunning aan namens een 
rechtspersoon (bedrijfsinstelling, vereniging en 
dergelijke)? Vul dan hier de naam in van degene 
die vertegenwoordigingsbevoegd is.  

 

Naam bedrijf/instelling/Stichting/Vereniging 
Bij een particuliere aanvraag hoeft u dit niet in te 
vullen.  

 

KvKnummer:  

BSN-nummer:  

Adres:  

Postcode en Woonplaats:  

Telefoonnummer (overdag)  

Telefoonnummer (mobiel)  

2e contactpersoon  

Telefoonnummer 2e contacpersoon  

E-mail  

In welk kader wordt het vreugdevuur 
gehouden waarvoor ontheffing wordt 
gevraagd? 

O kampvuur O paasvuur O jaarwisseling 

Plaats waar het vreugdevuur zal worden 
gehouden: 

O overeenkomstig vorig jaar 
O anders:  

Geplande periode voor het vreugdevuur:  

Omvang van het vreugdevuur: 
NB. Groter dan 50 m³  is niet toegestaan 

              m³   

Gebruikte materialen waaruit de brandstapel 
zal worden opgebouwd 

O snoeihout/takken en/of 
O schoon hout en/of 
O kerstbomen en overig groen 

Afstand tot dichtstbijzijnde woning/gebouw 
(ook vermelden op plattegrond)  

……..... meter (Minimale afstand: -tussen 
bebouwing en vreugdevuur: 25 meter -
tussen rietgedekte bebouwing en 
vreugdevuur: 200 meter) 

Afstand tot dichtstbijzijnde openbare weg 
(ook vermelden op plattegrond) 

………… meter (Minimale afstand tussen 
openbare weg en vreugdevuur: 25 meter) 

Aanvullende toelichting  
(denk aan verkeersmaatregelen, publiek op 25 
meter afstand, toegankelijkheid voor 
hulpdiensten, brandweer moet de brandstapel tot 
op 40 meter kunnen benaderen via een weg of 
pad) 

 



 

 

\ 
 
Door ondertekening van dit formulier verklaart ondergetekende bekend te zijn met de 
voorwaarden voor deze aanvraag evenals de stookvoorschriften vreugdevuren en zich hier 
aan te houden.  
 
Plaats en datum: ____________________________________________________________ 
 
Handtekening: ______________________________________________________________ 
 
Handtekening eigenaar (indien nodig): ___________________________________________ 
 
Met dit formulier moet een plattegrond worden ingeleverd waarop de exacte plaats van het 
vreugdevuur is aangegeven. Ook moet hierop de afstand tot overige bouwwerken en de 
openbare wegen te worden aangegeven.  
 
Alleen volledig ingevulde formulieren voorzien van een situatietekening zullen in 
behandeling worden genomen.  
 
Stel u zelf en andere betrokkenen op de hoogte van de bijgeleverde voorwaarden voor 
een aanvraag en van de stookvoorschriften vreugdevuren.  
  



 

 

Bijlage: Voorwaarden en stookvoorschriften:  
 
A: Voorwaarden voor de aanvraag: 
 

1. Het te organiseren vreugdevuur moet een openbaar karakter hebben.  
2. De aanvraag kan alleen woren gedaan door een meerderjarig persoon. 
3. Alleen de aanvragen die zijn gedaan via het standaardformulier “verzoek tot 

ontheffing voor het verbranden van afvalstoffen in verband met het houden van een 
vreugdevuur” worden in behandeling genomen.  

4. De aanvraag moet worden gericht aan Burgemeester en Wethouders, Postbus 1, 
9100 AA Dokkum.  

5. Voor het aanvragen van een ontheffing voor het houden van een vreugdevuur moet 
uiterlijk 8 weken voor de dag van het aanleggen van het vreugdevuur een volledig 
ingevuld aanvraagformulier worden ingediend.  

6. De aanvraag moet voorzien zijn van een handtekening van de eigenaar van de grond 
waarop het vreugdevuur wordt aangelegd. Hiermee wordt aangegeven dat er 
toestemming is voor het houden van een vreugdevuur op het perceel van de 
eigenaar.  

7. Bij de aanvraag moet een duidelijke situatietekening worden meegezonden met 
afstanden tot woningen en andere objecten.  

8. De aanvrager (s) moeten op de hoogte zijn van de voorwaarden en voorschriften 
behorende bij de ontheffing.  

9. Door het indienen van een aanvraag om een ontheffing van het verbod op het 
verbranden van afvalstoffen voor het houden van een vreugdevuur verklaart de 
aanvrager zich te houden aan de voorwaarden en voorschriften zoals die op het 
aanvraagformulier zijn vermeld.  

10. De aan te geven locatie voor een vreugdevuur mag niet liggen binnen een inrichting 
als bedoeld in de Wet Milieubeheer.  

 
B. Stookvoorschriften vreugdevuren: 
 
Samenstelling, afmetingen en afstanden: 
 

1. Het vreugdevuur mag uitsluitend bestaan uit kerstbomen, snoeihout en overig schoon 
hout. Het gebruiken van geverfd hout, huisraad, huisvuil en bedrijfsafval, 
kunststoffen, plaatmateriaal, autobanden, chemische stoffen en dergelijke is niet 
toegestaan.  

2. Om het risico van opstijgende vuurdeeltjes te beperken, mag het vuur niet met 
bladeren, houtwol, stro, of dergelijke gemakkelijke opstijgende brandstof 
aangestoken of in stand worden gehouden. 

De voorkeur gaat uit naar ontsteking door een gasbrander. De gasfles moet 
na het ontsteken op een afstand van de brandstapel worden geplaatst, gelijk 
aan de afstand tot gebouwen.  

3. Ter voorkoming van bodemverontreiniging mag voor het aanmaken van het vuur 
geen gebruik worden gemaakt van vloeibare brandstoffen. 

4. Tijdens het vuur moet de houder van de ontheffing zorg dragen voor een goed 
brandend vuur, zodat een zo volledig mogelijke verbranding plaats kan vinden en zo 
weinig mogelijk rookontwikkeling plaatsvindt. 

5. De houder van de ontheffing moet de restanten en de achtergebleven niet verbrande 
resten uiterlijk binnen een week op een milieu hygiënische verantwoorde wijze 
hebben afgevoerd. 

6. De maximale grootte van het vreugdevuur wordt, gebaseerd op beheersbaarheid 
norm van de brandweer en veiligheidsafstanden tot gebouwen en personen, gesteld 
op 50 m³. 

7. Bij verstrekking van een container of vuurvat moet de brandstapel hier binnen blijven.  
  



 

 

 
8. De volgende veiligheidsafstanden moeten in acht worden genomen.  

a. Tussen bebouwing en vreugdevuur moet een afstand van minimaal 25 meter 
 worden aangehouden. 

b. Tussen rietgedekte bouwwerken en vreugdevuur moet een afstand van 
minimaal 200 meter worden aangehouden. De afstand mag kleiner zijn als er 
speciale voorzorgsmaatregelen zijn getroffen, zulks ter goedkeuring van de 
brandweer. 

c. Tussen natuurgebieden en/of risico-objecten en vreugdevuur moet een 
afstand van minimaal 100 meter worden aangehouden. 

d. Tussen bovengrondse hoogspanningskabels en ondergrondse leidingen en 
vreugdevuur moet een afstand van minimaal 100 meter worden aangehouden. 

e. Tussen openbare weg en vreugdevuur moet een afstand van minimaal 25 
meter worden aangehouden (deze afstand geldt niet bij vreugdevuren op door 
de gemeente Dongeradeel aangelegde zandbedden). 

f. Het publiek moet op veilige afstand (tenminste 25 meter) worden gehouden. 
9. Door of namens de burgemeester en wethouders, door of namens de commandant 

van de brandweer, door of namens de politie, kunnen nadere eisen worden gesteld, 
welke naar hun oordeel noodzakelijk zijn in verband met de afgegeven ontheffing 
voor een vreugdevuur. Als niet aan de gestelde voorwaarden en nadere eisen wordt 
voldaan kan het college van burgemeester en wethouders, de brandweer, de politie 
of de door hen aangewezen personen te allen tijde het vreugdevuur verbieden/ of 
laten beëindigen. Daarnaast kunnen, bij het niet nakomen van de aanwijzingen, 
nadere sancties worden getroffen binnen de kaders die de wet daarvoor biedt. 

10. De ontheffing moet, te allen tijde, kunnen worden getoond aan toezichthoudende 
ambtenaren. 

11. De brandstapel voor het vreugdevuur wordt opgebouwd onder verantwoordelijkheid 
van de houder van de ontheffing. 

12. Brandkranen moeten altijd vrij toegankelijk blijven. 
13. Vanaf 2 werkdagen voor het ontsteken van het vreugdevuur mag met de opbouw 

worden begonnen. Op plaatsen waarbij is afgesproken dat er door de gemeente een 
zandbed wordt geplaatst, mag pas begonnen worden met de opbouw van een 
vreugdevuur nadat het zandbed is geplaatst. 

14. Op tweede paasdag mag het paasvuur vanaf 17.00 uur tot maximaal 22.00 uur 
branden. Tijdens de jaarwisseling mag het vreugdevuur plaatsvinden vanaf 20.00 
uur op oudejaarsdag tot uiterlijk 04.00 uur nieuwjaarsmorgen. 

15. Er mag geen verbranding plaatsvinden op zon- en feestdagen, met uitzondering van 
de aangegeven tijden op tweede paasdag, oudejaarsdag en nieuwjaarsmorgen. 

16. Het vreugdevuur mag niet leiden tot openbare ordeproblemen of problemen met 
betrekking tot de verkeersveiligheid. 

17. Het vreugdevuur moet stabiel en aaneengesloten zijn opgebouwd.  
18. Een vreugdevuur mag niet worden ontstoken indien de windkracht 6 of meer is. 
19. Bij extreme droogte mag een vreugdevuur niet worden ontstoken.  
20. Een vreugdevuur mag niet worden ontstoken of de ontbranding moet worden 

beëindigd als de windrichting zodanig is dat derden of het verkeer op de openbare 
weg door rookontwikkeling of vliegvuur wordt gehinderd.  

21. Het vreugdevuur moet toegankelijk zijn door een goede aanrijroute voor 
hulpdiensten. De brandweer moet de brandstapel tot op een afstand van 40 meter 
kunnen benaderen via een weg of pad die qua verharding geschikt is voor een 
brandweervoertuig. 

22. Er moeten 2 goedgekeurde sproeischuimblussers met een inhoud van 9 liter op de 
plaats aanwezig te zijn. 

23. Bij het einde van de brandperiode of als het nagenoeg is uitgebrand, dienen de 
smeulende resten te worden geblust en met zand te worden afgedekt. Voorkomen 
dient te worden dat vonken elders terecht kunnen komen. 

  



 

 

Beoordeling aanvraag ontheffing voor vreugdevuur 
(niet invullen door aanvrager) 
 
Toets voor in behandeling nemen door de afdeling VTH.: 
Is de aanvraag ontvankelijk en compleeet?  
 
Akkoord Niet akkoord 
Opmerkingen: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Milieutoets door de afdeling VTHL 
Akkoord Niet akkoord 
Opmerkingen: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
Brandveiligheidstoets door Brandweer 
Akkoord Niet akkoord 
Opmerkingen: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
Veiligheidstoets door Politie 
Akkoord Niet akkoord 
Opmerkingen: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 


