AANVRAAGFORMULIER ONTHEFFING PAASVUUR
(art. 5:34 Algemene plaatselijke verordening en art. 10.2 Wet milieubeheer)

1. Gegevens aanvrager:
Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………..……………
Postcode: ………………………………………………………………………………………………………………..……
Woonplaats: ………………………………………………………………………………………………………………......
Geboortedatum: ………………………………………………………………………………………………...…..
Telefoon: ………………………………………………………………………………………………………………..……..
Mobiel nummer: ……………………………………………………………………………………………………..…….....
Email: …………………………………………………………………………………………………………………………
vraagt namens de buurt-/belangenvereniging:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
om een ontheffing voor het aanleggen en stoken van een paasvuur op Eerste/Tweede* Paasdag
(* doorhalen wat niet van toepassing is).
2. Locatie van het paasvuur:
Perceel kadastraal bekend
Sectie
Gelegen aan de
Adres

: …………………………………… Nummer: ……………………………………………………..….…
: ................................................................................................................... ……..….…….…
: …………………………………………………………………………………………………….….……

Plaats

: ……………………………………………………………………………………………………..…...…

Kadastrale tekening
Bij de aanvraag moet een kadastrale tekening worden overlegd waarop is aangegeven waar het paasvuur is
gesitueerd (schaal 1:1000).
3. Is voor deze locatie eerder een ontheffing voor een paasvuur verleend?

 Ja /  Nee Zo ja, wanneer?...........................................................................................................................
4. Nadere gegevens met betrekking tot het paasvuur:
De paasbult ligt op een afstand van (aankruisen wat van toepassing is) :
a. meer dan 50 meter van een bouwwerk……………………………………………………………..

 Ja /  Nee

b. meer dan 200 meter van rietgedekte bebouwing………………………………………………..…

 Ja /  Nee

c. meer dan 500 meter van een provinciale of rijksweg………………………………………………

 Ja /  Nee

d. meer dan 20 meter van overige wegen………………………………………………………………  Ja /  Nee
e. meer dan 100 meter van bos, heide, veen of ander natuurgebied………………………………

 Ja /  Nee

f. het paasvuur is tot op 50 meter goed bereikbaar voor een uitruk voertuig van de brandweer

 Ja /  Nee

g. meer dan 40 meter, maar bij voorkeur meer dan 500 meter, van een hoogspanningstracé

 Ja /  Nee

N.B. Indien de afstand minder dan 500 meter bedraagt, dient melding te worden gedaan bij de netbeheerder.

Ter informatie
Aansprakelijkheid
De gemeente Noordenveld is niet aansprakelijk voor schade, die de ontheffinghouder of derden bij het gebruik
van de ontheffing mochten lijden. De ontheffinghouder vrijwaart de gemeente voor alle aanspraken van derden
over schade uit welke hoofde dan ook, direct of indirect voortvloeiende uit het gebruik van de ontheffing.
Opruimen (restanten) paasbult
De ontheffinghouder moet er voor zorgen dat de restanten van het paasvuur worden opgeruimd. Mocht om wat
voor reden dan ook de paasbult niet kunnen worden ontstoken dan zal deze moeten worden verwijderd. De
kosten van het opruimen/verwijderen van de paasbult komen voor rekening van de ontheffinghouder.
Aldus naar waarheid ingevuld,
Datum:
…………………………………………

Handtekening:
…………………………………………………..…

Nb. Het aanvraagformulier moet minimaal 6 weken vóór Pasen bij de gemeente zijn ingediend.
Het aanvraagformulier kunt u sturen naar:
Gemeente Noordenveld,
Postbus 109
9300 AC Roden

