Voorschriften categorie F (snoei- en sprokkelhout)
Snoei- en sprokkelhout dat vrijkomt bij het onderhoud aan erfbeplantingen in
het buitengebied.
1. Verbranding van snoei- en sprokkelhout dat vrijkomt bij het onderhoud van erfbeplantingen mag
plaatsvinden in de periode 1 oktober tot en met 30 april (hierna te noemen: snoeiseizoen) en
geldt voor de snoeiseizoenen, 2019/2020, 2020/2021 en 2021/2022.
2. Tijdens het snoeiseizoen mogen maximaal 10 afzonderlijke verbrandingen plaatsvinden.
3. Verbranding mag plaatsvinden op maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 uur en 18.00 uur.
4. Verbranding mag niet plaatsvinden op zondagen en erkende feestdagen.
5. Verbranding is niet toegestaan bij mist, neerslag of wind krachtiger dan 10,7 meter per seconde
(windkracht 5 op de schaal van Beaufort oftewel vrij krachtige wind).
6. Het is in een periode van algehele droogte verboden afvalstoffen te verbranden dan wel anderszins
vuur te stoken. De periode waarin dit verbod wordt aangeduid met fase 2 volgens de kaart
natuurbrandgevaar in Nederland, te vinden op www.natuurbrandrisico.nl
7. Er mag niet meer dan één stapel te verbranden materiaal worden opgericht, aangestoken en
branden.
8. Alleen schoon snoei- en sprokkelhout afkomstig van het onderhoud aan de eigen erfbeplanting
mag op de brandstapel liggen.
9. De stapel snoei- en sprokkelhout mag niet groter zijn dan 5 m3.
10. Als hulpbrandstof bij het ontsteken van het vuur mag alleen stro of papier gebruikt worden en de
ontstekingsbron mag niet groter zijn dan een gasbrander.
11. Rondom het vuur moet altijd een vrije ruimte van minimaal 15 meter worden aangehouden.
12. De afstand tussen het vuur en bouwwerken, een opslag van brandbare stoffen, een opstapeling
van oogstproducten, de openbare weg, hoogspanningsmasten of -lijnen, houtwallen en andere
houtopstanden moet altijd minimaal 30 meter zijn.
13. De afstand tussen het vuur en een bos-, heide-, veen- of natuurterrein moet altijd minimaal 100
meter zijn.
14. Een meerderjarig persoon moet tijdens het gehele brandproces (vanaf het oprichten van de
brandstapel tot en met het uitdoven van het vuur) voortdurend toezicht en controle uitoefenen.
15. De onder 14 bedoelde persoon moet een afschrift van de ontheffing en de daaraan verbonden
voorschriften tijdens het stoken/verbranden altijd bij zich hebben.
16. Bij (de dreiging van) gevaar, schade of hinder moet het vuur onmiddellijk worden gedoofd.
17. De onder 14 bedoelde persoon zorgt voor het volledig blussen van de brandende resten van de
brandstapel voordat de toezicht- en controleplicht eindigt.
18. De volledig afgekoelde verbrandingsresten, worden zo mogelijk direct -doch uiterlijk 24 uur- na het
(doen) uitdoven van het vuur verwijderd en zodanig opgeslagen dat geen direct contact met de
bodem mogelijk is.
19. Aansprakelijkheden en verplichtingen die volgens andere wettelijke regelingen gelden, worden
door deze ontheffing niet aangetast of buiten werking gesteld.

