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Algemeen

Het is volgens de Wet milieubeheer verboden om afvalstoffen te verbranden. De gemeente mag

volgens die wet echter wel ontheffingen van dat verbod geven. De gemeente Hof van Twente kan

ontheffing verlenen voor:

e Het verbranden van gerooid en gesnoeid hout afkomstig van landschapsonderhoud

e Paasvuren op eerste paasdag

* Kampvuren

« Het verbranden van door ziekte aangetast hout

Het verbranden van gerooid en gesnoeid hout afkomstig van landschapsonderhoud

Veel mensen hebben de gewoonte om groenafval te verbranden. De gemeente ziet dat liever niet,

omdat er betere alternatieven zijn om van het afval af te komen. Afval versnipperen of

composteren is bijvoorbeeld niet belastend voor het milieu en geeft geen brandgevaar.

U kunt ook groenafval tot 2 m? gratis afgeven bij het afvalbrengpunt Hof van Twente in Goor.

Toch is het verbranden van snoeihout niet in alle gevallen verboden. De gemeente kan ontheffing

verlenen van het stookverbod. Het moet dan gaan om gerooid en gesnoeid hout dat vrijkomt bij het

landschapsonderhoud. De brandstapel moet minstens 2 m? groot zijn en maximaal 30 m. Het is

niet de bedoeling om het afval van anderen te gaan verbranden. Het moet gaan om het gerooide

en gesnoeide hout van het eigen perceel. Per stookseizoen mag maximaal 30 m° worden

verbrand. Het stookseizoen loopt van 1 november tot 1 juni.

Paasvuren op eerste paasdag

Binnen de gemeente worden met Pasen diverse paasvuren aangestoken. Bij een paasvuur is het

verbranden van gerooid en gesnoeid hout een echte traditie. Een ontheffing voor een paasvuur is

alleen geldig voor de betreffende aangevraagde locatie, op eerste Paasdag van dat jaar. Het

paasvuur mag een omvang hebben van maximaal 1.000 m3. Aan een ontheffing voor een

paasvuur zijn voorschriften verbonden voor de veiligheid van de omgeving en bescherming van het

milieu. Gemeente, brandweer en politie controleren de naleving van de voorschriften.

Kampvuren

Voor het branden van kampvuren en vuur bij een houtdorp zal een ontheffing worden verleend met

bijbehorende voorschriften.

Het verbranden van door ziekte aangetast hout

Een aantal boomziekten is zeer besmettelijk. De beste manier om te voorkomen dat de

boomziekten verder verspreiden is het zo snel mogelijk rooien en verbranden. De

Plantenziektekundige Dienst kan worden ingeschakeld om aan te tonen dat er een zeer

besmettelijke boomziekte aanwezig is.

Ontheffing aanvragen

Een ontheffing kunt u alleen schriftelijk aanvragen bij de gemeente Hof van Twente. Dit kunt u

doen door het aanvraagformulier af te halen bij de publieksbalie in het gemeentehuis of te

downloaden van onze website: www.hofvantwente.nl

Het behandelen van een ontheffingsaanvraag kan een tijdje duren. Om te voorkomen dat u de

ontheffing te laat in huis heeft, doet u er verstandig aan de aanvraag acht weken voor u wilt gaan

branden in te sturen. Als de ontheffing wordt verleend, krijgt u deze met de bijbehorende

voorschriften thuisgestuurd.

Kosten

Voor de ontheffing van de Wet milieubeheer brengt de gemeente geen kosten in rekening. Alleen

bij een groot kampvuur of paasvuur is ook een ontheffing van de APV nodig, hieraan zijn wel

kosten verbonden.
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