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PAASVUUR AANVRAGEN 
(aanvraag tot ontheffing Wet milieubeheer artikel 10.63) 

GEGEVENS AANVRAGER 

A. Aanvrager
Naam

BSN 

Straatnaam en huisnummer 

Postcode 

Woonplaats 

Telefoonnummer 

E-mail

B. Toezichthouder
Gelijk aan aanvrager? [ ] ja [ ] nee (vul hieronder in) 

Naam 

BSN 

Straatnaam en huisnummer 

Postcode 

Woonplaats 

Telefoonnummer 

E-mail

GEGEVENS PAASVUUR 
Lengte (in m.) 

Breedte (in m.) 

Hoogte (in m.) 

Karakter paasvuur                  [ ]  Open [ ]  Besloten 

Hoeveelheid personen 

aanwezig 

(Afhankelijk van de opzet en omvang kan het zijn dat een evenementenvergunning / -melding is vereist) 
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GEGEVENS LOCATIE * 
Op welk terrein wordt het 

paasvuur aangelegd 
 
 
 
Startdatum aanleg paasvuur 

Datum aansteken paasvuur 

 
Het terrein waarop het paasvuur wordt aangelegd is eigendom van **: 
Naam 

Straatnaam en huisnummer 

Postcode 

Woonplaats 

Telefoonnummer 

 
 

* U dient een tekening bij te voegen waarop de situatie van het paasvuur t.o.v. de in de omgeving gelegen 

(rietgedekte) gebouwen, bos-, heide-, veen- en andere natuurgebieden, bovengrondse hoogspanningskabels 
en andere risico objecten staat aangegeven. 
Bovenstaande bij voorkeur in schaal 1:100. 
 
** Indien van toepassing: Een schriftelijke verklaring van de grondeigenaar, waaruit blijkt dat deze geen 
bezwaar heeft tegen het aanleggen en ontsteken van het paasvuur. 

 

 

FORMULIER INLEVEREN 
U kunt het formulier met eventueel andere bijlagen sturen naar: Gemeente Hoogeveen, Postbus 

20.000, 7900 PA Hoogeveen. Ook kunt u het formulier inleveren bij de Gemeentewinkel.  

Of digitaal indienen door te mailen naar: info@hoogeveen.nl 

 

Onvolledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen. 

 
ONDERTEKENING 
Datum Handtekening 
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