Aanvraag
Verbranden
Hekkelmateriaal
Uw gegevens
Burgerservicenummer
Voorletter(s)
Achternaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres

Specifieke gegevens
De hoeveelheid te verbranden materiaal
bedraagt

De verbranding zal plaatsvinden op het
perceel plaatselijk bekend:
Adres
Plaats
Kadastrale ligging gemeente

BLM00 / NES01

Sectie
Nummer(s)

Ondertekening

Datum:

_____/_____/_______

U kunt dit formulier opsturen naar:
Gemeente Ameland, Postbus 22, 9160 AA Hollum-Ameland

Handtekening: ______________________________

Voorschriften voor het verbranden van hekkelmateriaal

1. Het aanleggen, stoken of hebben van een vuur moet onder voortdurend toezicht staan van een
meerderjarig persoon (tenminste 18 jaar).
2. De afstand tussen een stookplaats en een gebouw of andere brandbare stoffen moet tenminste 50 meter
bedragen.
3. Het aanleggen, stoken of hebben van een vuur mag geen gevaar opleveren voor de omgeving. Daarbij
dient tevens rekening te worden gehouden met de verkeersveiligheid.
4. De ontheffing is geldig tot 30 dagen nadat deze is verleend en geldt voor één verbranding.
5. De verbranding mag uitsluitend plaats vinden op een in eigen beheer perceel grond.
6. Tussen zonsondergang en zonsopkomst is het aanleggen, stoken of hebben van een vuur niet
toegestaan.
7. Bij het verlaten van de stookplaats moet het vuur afdoende zijn geblust, zodanig dat geen gevaar bestaat
voor doorsmeulen of wederom opvlammen van de brandbare stoffen.
8. De hoeveelheid te verbranden materiaal mag niet groter zijn dan 2m x 2m waarbij de hoogte niet meer
mag bedragen dan 1m.
Er mogen niet meer dan vijf van deze partijen gelijktijdig worden verbrand.
9. De windrichting dient zodanig te zijn, dat de bij de verbranding vrijkomende rook niet in de richting van de
bebouwde kom waait. De maximale windkracht mag tijdens de verbranding niet meer bedragen dan 5
Beaufort.
10. De ontheffingsverlening is naast bovenstaande voorschriften tevens afhankelijk van de beoordeling van de
plaatselijke politie. De aanwijzingen gegeven door de plaatselijke politie, brandweer en/of gemeente
dienen strikt te worden nageleefd.
11. Kosten welke gemaakt worden door de brandweer zullen op de veroorzaker worden verhaald.
12. Deze ontheffing is niet geldig voor inrichtingen waarbij in de Wet milieubeheer vergunning is bepaald dat
het verboden is om afvalstoffen, van welke aard dan ook, te verbranden.

