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Gemeente Hof van Twente 
Postbus 54 
7470 AB  GOOR 
tel.: 0547 – 85 85 85 
fax: 0547 – 85 85 86 
e-mail: info@hofvantwente.nl 
 

 

Aanvraagformulier ontheffing ontsteken van een  
paasvuur op eerste paasdag 

(Wet milieubeheer, artikel 10.2) 
(Algemene plaatselijke verordening, artikel 5:31) 

 
 
1. Gegevens aanvrager: 

naam organisatie:  

aanhef:  heer  mevrouw 

voorletters:      naam:  

adres:  

postcode:  woonplaats:  

geboortedatum:  burger service nummer:  

e-mail:  

telefoonnummer:  faxnummer:  

 
 
 
2. Eigendomsverhouding: 

 
  Perceel waarop gestookt wordt is eigendom van de aanvrager, ga naar vraag 3 

  Perceel waarop gestookt wordt is geen eigendom van de aanvrager, maar de 
eigenaar is akkoord met het vuur op zijn terrein, vul hieronder de gegevens van de eigenaar in 

aanhef:  heer  mevrouw 

voorletters:  naam:  

adres:  

postcode:  woonplaats:  

e-mail:  

telefoonnummer:  faxnummer:  

 
 
3. Gegevens over de stookplaats:  

 

Adres stookplaats:  

Kadastrale aanduiding:   sectie  nr.  

Hoeveelheid gerooid en snoeihout: m3 

 
4. Gegevens over de situering:  

 
Afmeting van het paasvuur: 
(lengte x breedte x hoogte)……………………………………………………………..meter 
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Afstand tot bouwwerken………………………………………………………………...meter 
 
Afstand tot bos, hei, veen, rieten kap of 
opslag gevaarlijke stoffen……………………………………………………………….meter 
 
Afstand tot openbare weg……………………………………………………………… meter 
 
Afstand tot hoogspanningsmasten of – lijnen…………………………………………meter 
 
Afstand tot begroeiing/houtwallen/ andere houtopstanden………………………….  meter 
 
Afstand tot toekijkend publiek……………………………………………………………meter 
 

Bij deze aanvraag moet een situatietekening worden gevoegd met de locatie van het 
paasvuur en de omvang (lengte en breedte) van het paasvuur. Tevens moet op de tekening 
de afstand worden aangegeven tot risicovolle objecten (gebouwen), publiek, bossen en 
natuuromgeving. De bluswater voorzieningen moeten ook worden aangegeven.   

 
5. Extra gegevens paasvuur  
  
 

Karakter paasvuur: 
 

  

 Een besloten karakter Er worden ca  familieleden/vrienden verwacht 

 Een openbaar karakter Er worden ca  bezoekers verwacht 

 
In het belang van de openbare orde en veiligheid vraagt u hierbij  tevens een ontheffing aan voor het 
verbranden van afvalstoffen buiten inrichtingen als bedoeld in artikel 5:31 van de Apv. 

    
6. Overige informatie 

 

 

 
7. Ondertekening 
 

 Ondergetekende(n) verklaart/verklaren dit formulier volledig en naar waarheid te hebben 
ingevuld. 
 
Handtekening aanvrager: 

 
Plaats :   

Datum :   

Naam :   

 
 Handtekening eigenaar perceel: 
 
 

Plaats :   

Datum :   

Naam :   

 
 


