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APV 2021 Woerden H5. Afd. 8 Artikel 5:34  

 
Hoofdstuk 5. Afdeling 8. Vuurverbod Artikel 5:34 Overlast 
 
Artikel 5:34A Regulering Houtstook 
 
1. In dit artikel wordt verstaan onder:  

a. schoon stookhout: hout, alsmede speciaal voor het gebruik in open haarden, pellet en houtkachels 
bestemde, in de handel verkrijgbare brandstoffen. Bij niet-schoon stookhout valt te denken aan: 
verlijmd, ondergedompeld, geïmpregneerd en/ of gelakt hout, hardboard, MDF, tri- of multiplex, 
dakleer of bijvoorbeeld kunststoffen 

b. geurhinder: duidelijk waarneembare houtrookgeur bij de gevel van de woning van de persoon die 
overlast ervaart.  

c. overlast: het ervaren van fysieke hinder door houtrook.  
 

2. Het is verboden in, op, of aan een bouwwerk, voorwerpen of stoffen te plaatsen of te hebben, hande-
lingen te verrichten of na te laten, waardoor: 
a. overlast wordt of kan worden veroorzaakt voor de omgeving;  
b. op voor de omgeving hinderlijke of schadelijke wijze stank, rook, roet of walm wordt verspreid; 
c. brand of ander gevaar wordt veroorzaakt. 

 
3. Het verbod uit lid 2 geldt in elk geval indien:  

a. code rood van de website stookwijzer.nu is afgegeven voor het betreffende postcodegebied;  
b. er geen schoon stookhout wordt gebruikt;  
c. het schone stookhout een vochtigheidspercentage heeft van meer dan 20%. 

 
4. Niet van toepassing is het vorenstaande indien en voor zover het betreft nadelige gevolgen voor het 

milieu waarop de Wet milieubeheer of eigen in deze wet genoemde milieuwet van toepassing is. 
 
Artikel 5:34B Verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken. 
  
1. Het is verboden in de openlucht afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen in de zin van de Wet 

milieubeheer of anderszins vuur aan te leggen, te stoken of te hebben.  
 

2. Het verbod geldt niet voor zover het betreft onderstaande afvalstoffen in een periode die daartoe door 
de gemeente is aangewezen, tenzij sprake is van gevaar, overlast of hinder voor de omgeving:  
a. het verbranden van snoei- en sprokkelhout waarvoor de Plantenziektekundige dienst een aanzeg-

ging heeft afgegeven in het kader van de Plantenziektewet of daarvan afgeleide AMvB's;  
b. het verbranden van snoei- en sprokkelhout dat vrijkomt bij het gezond houden van de aanplant bij 

fruitteeltbedrijven en boom- en rozenkwekerijen; dit mag alleen in het buitengebied waarbij ge-
tracht moet worden de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken. 

c. het verbranden van snoei- en sprokkelhout dat afkomstig is van onderhoud aan de erfbeplanting van 
agrarische bedrijven en woonerven en van landschapselementen in het buitengebied van de ge-
meente; dit mag alleen in het buitengebied waarbij getracht moet worden de overlast voor omwo-
nenden zoveel mogelijk te beperken. 

d. het verbranden van genetisch gemodificeerd plantmateriaal indien dit op basis van een wettelijke 
regeling dan wel een verleende vergunning is vereist.  
 

3. Aan het begin van elk kalenderjaar kan het college een periode/perioden aanwijzen waarop het is toe-
gestaan de onder het tweede lid genoemde afvalstoffen te verbranden.  
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4. Voorafgaand aan de in het derde lid genoemde periode, worden de voorschriften waaraan het stoken 
van de genoemde afvalstoffen moet voldoen, alsmede de betreffende periode, op de gebruikelijke 
wijze gepubliceerd. 
 

5. Mits er geen sprake is van gevaar, overlast of hinder voor de omgeving is het verbod niet van toepas-
sing op:  
a. verlichting door middel van kaarsen, fakkels en dergelijke;  
b. sfeervuren, zoals terrashaarden en vuurkorven, voor zover geen afvalstoffen worden verbrand;  
c. vuur voor koken, bakken en braden.  

 
6. Het college kan van het verbod genoemd in het eerste lid ontheffing verlenen.  

 
7. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de ontheffing worden geweigerd ter bescherming van de 

flora en fauna.  
 

8. Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door artikel 429, aanhef en onder 
1 of 3, van het Wetboek van Strafrecht of de Provinciale milieuverordening. 
 

9. Op de ontheffing bedoeld in het derde lid is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (po-
sitieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing. 


