
 
Aanvraagformulier tot het stoken van een vuur 

1. Gegevens aanvrager: 
 
Naam :……………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………... 

Adres 
:……………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

…………………….  

Postcode en woonplaats 
:…………………………………………………………… 

Telefoonnummer 
:…………………………………………………………… 

Mobielnummer 
:……………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………… 

Email adres 
::……………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

…………………… 

  

2. Vragenlijst met betrekking tot het stoken van een vuur (bijv. kampvuur) ten behoeve van recreatieve doeleinden: 
JA NEE 

1. Ligt de locatie in de bebouwde kom? 

2. Ligt de locatie in een grondwaterbeschermingsgebied? 

3. Ligt de locatie in een bodembeschermingsgebied? 

4. Is de afstand tot gebouwen met een harde dakbedekking minder dan 30 meter? 

5. Is de afstand tot gebouwen met rieten dakbedekking minder dan 100 meter? 

6. Is de afstand tot bos en overige begroeiing minder dan 20 meter? 

7. Worden andere stoffen dan onbehandeld droog brandhout (haardhout) verbrand? 

8. Vindt de activiteit plaats op het erf of perceel van een bedrijf?    

Als alle bovenstaande vragen met NEE zijn beantwoord kunt u in aanmerking komen voor een ontheffing voor het 

houden van een (kamp)vuur op grond van artikel 5.34 van de Algemeen Plaatselijke verordening van de gemeente Westerveld. 

3. Gegevens met betrekking tot het vuur (bijv. kampvuur) 

Reden voor het stoken van een vuur                                  : ...................................................................................................... 

Adres locatie waar het stoken van een vuur plaatsvindt :…………………………………plaats…………………… 

Kadastrale aanduiding van de locatie : Sectie……………………….Nummer(s)………………….. 

(Kadastraal kaartje met locatie bij het aanvraagformulier voegen!) 

Datum van het stoken van een vuur:                                                                               ::…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tijdstip van het stoken van een vuur:                                                                        ::………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Naam grondeigenaar                                               :…………………………………………………………………….. 

Is toestemming van de grondeigenaar aanwezig     :…………………………………………………………………. 

Handtekening aanvrager: Plaats/datum: 

Het aanvraagformulier voor ontheffing voor het stoken van een vuur moet ten minste twee weken voor aanvang van het 

stoken worden ingeleverd op het gemeentehuis of opgestuurd naar onderstaand postadres:  
Bezoekadres: Raadhuislaan 1, 7981 EL Diever Postadres: Postbus 50, 7970 AB Havelte 

T 14 0521 | F (0521) 349 499 | E info@gemeentewesterveld.nl | I www.gemeentewesterveld.nl | @gem_westerveld 

BTW-identificatienummer : NL 8062.98.844.B.01 KvK nummer : 01172480 

Bankrekeningnummer: NL27BNGH0285079085 
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