Wet- en regelgeving

Stoken
Koken op houtvuur, leren stoken, gezamenlijk kampvuur: het maken van vuur en het spel van
Scouting zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In Nederland is het niet toegestaan zomaar vuur te
stoken. Gelukkig betekent dit niet dat wij als scouts geen vuur. Over het algemeen moet je voor het
stoken van vuren een ontheffing hebben.
Stoken in wet- en regelgeving
In de Wet Milieubeheer is opgenomen dat het verbranden van afval buiten inrichtingen verboden is
(artikel 10.2). In dezelfde wet wordt ook aangegeven dat het college van Burgemeester & Wethouders
de bevoegdheid houden om een ontheffing hierop te geven (art. 10.63). Het houden van kampvuren
wordt door de overheid gezien als het verbranden van afval en dit is de reden dat men de Wet
Milieubeheer van toepassing verklaart.
De landelijke wet regelt alleen de milieuhygiënische aspecten van het verbranden van afval, maar niet
de openbare orde- en veiligheidsaspecten. Daarom hebben veel gemeenten in de Algemene
Plaatselijke Verordening (APV) ook een regeling over het stoken van vuren opgenomen, waarin met
name op de laatste twee thema’s wordt ingegaan. De lokale situaties kunnen zeer divers zijn. Meestal
is in de APV geregeld dat het stoken van open vuur verboden is, maar vaak is het voor het houden
van kampvuur mogelijk een ontheffing te krijgen. In veel gemeenten is het daarnaast mogelijk om
vuren voor het koken, bakken of braden te maken en in sommige gemeenten mag ook zonder
ontheffing vuur in vuurkorven gemaakt worden.
Lokaal beleid rond stoken van vuren
Veel gemeenten hebben een beleid over ontheffingen op het stookverbod zoals dat in de APV
geregeld is. Vaak is dit met andere gemeenten in de regio afgestemd. Het is belangrijk dat je weet wat
dit beleid is. Ook moet je in de gaten houden of er veranderingen optreden. Als gevolg van de
wetswijziging in 2003 hebben enkele gemeenten hun stookbeleid de laatste jaren herzien.
Niet alleen de mogelijkheid tot ontheffing, maar ook de daarmee samenhangende voorwaarden
kunnen van invloed zijn op stookmogelijkheden. In het beleid is soms aangegeven dat binnen een
bepaalde afstand van bos of gebouwen geen vuur gestookt mag worden. Ook is het soms wel
mogelijk een ontheffing te krijgen, maar moet deze voor elke activiteit aangevraagd worden. In het
kader van de vermindering van regelgeving is een jaarlijkse ontheffing logischer. Hierbij kan wel
opgenomen zijn dat voorafgaand aan het stoken de brandweer geïnformeerd moet worden.
Is stoken van kampvuren op dit moment niet toegestaan, dan kun je proberen om de gemeente te
bewegen het beleid te herzien en alsnog ontheffingsmogelijkheden op te nemen. Voor het benaderen
van de lokale politiek is het verstandig dit gezamenlijk met de andere Scoutinggroepen en
Scoutingkampeerterreinen in een gemeente te doen. Ook is het goed om de brandweer erbij te
betrekken, omdat deze naar de gemeente vaak een adviserende rol hebben.
Er kunnen verschillende argumenten gebruikt worden om duidelijk te maken dat het stoken van vuur
voor Scouting van essentieel belang is:
• Kampvuren zijn deel van de tradities van Scouting;
• Koken op houtvuur, kampvuur en het leren stoken zijn wezenlijke onderdelen van het programmaaanbod;
• Kinderen leren spelenderwijs op een veilige manier met vuur omgaan;
• Stoken gebeurt veilig, onder deskundige leiding;
• Er wordt geen afval verbrand, maar alleen schoon hout;
• Kampvuur wordt op vaste kampvuurplaatsen gehouden;
• Er is voortdurend toezicht en tijdens het stoken zijn blusmiddelen aanwezig.
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Dit zijn voor ons als Scouts allemaal vanzelfsprekendheden. Bedenk alleen dat bij jullie gemeente
misschien geen of nauwelijks een beeld is van het Scoutingspel.
Voor het benaderen van de gemeente kan onder andere gebruik gemaakt worden van de
voorbeeldbrief in de bijlage, die op de lokale situatie aangepast zal moeten worden.
Meer informatie
Wet Milieubeheer
Algemene Plaatselijke Verordening
Veiligheidsblad stoken

www.wetten.overheid.nl
gemeente
www.scouting.nl

Ondanks dat Scouting Nederland probeert de infobladen zo up-to-date mogelijk te houden, kan het voorkomen dat er inmiddels
nieuwe regelgeving is afgekondigd. De tekst van de geldende wet- en regelgeving is bepalend. Aan deze informatie kunnen
geen rechten worden ontleend.
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