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Aanvraagformulier Stookontheffing 
 

Gegevens aanvrager 
Naam    ______________________________________________________ 

Adres    ______________________________________________________ 

Postcode en woonplaats ______________________________________________________ 

Telefoonnummer  ______________________________________________________ 

E-mailadres   ______________________________________________________ 

Beroepsmatige fruitteler/boomkweker   Ja / Nee (doorhalen wat niet van toepassing is) 

  

Vraagt ontheffing voor stoken op perceel: 
Adres    ______________________________________________________ 

Plaats    ______________________________________________________ 

Kadastrale aanduiding:  ______________________________________________________ 

Gelegen binnen de bebouwde kom   Ja / Nee (doorhalen wat niet van toepassing is) 

Gelegen binnen een bodembeschermingsgebied Ja / Nee (doorhalen wat niet van toepassing is) 

 

Gegevens eigenaar perceel waar wordt gestookt  
(alleen invullen als aanvrager niet de eigenaar is van het perceel) 

Naam    ______________________________________________________ 

Adres    ______________________________________________________ 

Plaats    ______________________________________________________ 

 

Gegevens te verstoken hout 
(aankruisen wat van toepassing is) 

O Gerooid hout    __________________ m3 

O Snoeihout ontstaan bij onderhoud van 

cultuurlandschappen en erfbeplanting __________________ m3 

Reden waarom geen alternatief: _________________________________________ 
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Beoogde datum van verbranding:  … - … - 20.. 

Handtekening aanvrager ontheffing    _______________________________ 

Handtekening eigenaar van perceel waar gestookt gaat worden _______________________________ 

(doorhalen wat niet van toepassing is) 

 

Toe te voegen bijlage: 

 tekening/situatieschets van het perceel waarop gestookt wordt 

( geef hierop duidelijk aan waar de brandplaats is en (als aanwezig): nabijgelegen bebouwing, wegen, 

bos, oppervlaktewater, houtopstanden , opslag brandbare vloeistoffen) 

Versturen formulier en bijlage 
 
Het ingevulde formulier stuurt u naar ingekomenpost@odrivierenland.nl.  
 

ingekomenpost@odrivierenland.nl
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