Meldingsformulier
Tijdelijke opslag van vaste meststoffen
Besluit landbouw milieubeheer - Activiteitenbesluit
Naam opdrachtgever/melder :
Adres

:

Postcode en plaats

:

Telefoonnummer

:

Faxnr. of E-mailadres

:

Meldt dat hij/zij * voornemens is vaste meststoffen gedurende een aangesloten periode van ten minste
twee weken doch korter dan 6 maanden, op te slaan op een perceel gelegen aan:
(per perceel een afzonderlijk meldingsformulier indienen)
Straat en kern

:

Nadere omschrijving

:

Kadastrale aanduiding

:

Kad. gemeente:

Aard van de meststof

:

dierlijke mest / overige organische mest *

1

Type meststof *

:

Hoeveelheid

:

Opslag af te dekken met

:

Datum eerste aanvoer

:

Sectie:

Nr.

ton / m3 *

Dit formulier gaat vergezeld van een actuele afdruk van een kadastrale kaart *2 van het perceel en de
directe omgeving, waarop de mestopslag naar verhouding is aangegeven.

Datum:

Handtekening:

* doorhalen wat niet van toepassing is.
*1 u vult in om welke meststof het gaat: bijv. kippenmest, rundveemest, ingedikte varkensmest e.d.
*2
de kadastrale afdruk, niet kleiner dan formaat A4, moet ten minste de ligging van het perceel ten opzichte van de aangrenzende percelen en de nabijgelegen weg weergeven. De schaal mag niet groter
zijn dan 1 : 2.500 (een zgn. Laser-kaart voldoet hier niet aan). Een afdruk is verkrijgbaar in de Gemeentewinkel, Grote Markt 24 in Hulst bij de afdeling Vergunningen.

U dient het formulier in tweevoud in te vullen. Eén exemplaar is bestemd voor burgemeester en
wethouders van Hulst, Postbus 49, 4560 AA Hulst. Het tweede exemplaar kunt u voor uw eigen
administratie behouden. De melding moet vier weken voorafgaand aan de eerste aanvoer van de mest
worden ingediend.
De voorschriften en bepalingen waaraan de mestopslag moet voldoen en een toelichting op de Besluiten
treft u aan op de achterzijde van dit formulier.
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1. Bepalingen en voorschriften.
1.

2.

3.
4.

5.
6.

Stankgevoelige objecten worden onderverdeeld in 5 categorieën.
- object categorie I: 1. een bebouwde kom met stedelijk karakter; 2. een ziekenhuis, sanatorium en internaat en; 3. objecten voor verblijfsrecreatie.
- object categorie II: 1. de bebouwde kom of aaneengesloten woonbebouwing van beperkte omvang in
een overigens agrarische omgeving; 2. objecten voor dagrecreatie.
- object categorie III: verspreid liggende niet-agrarische bebouwing die aan het betreffende buitengebied een overwegende woon- of recreatiefunctie verleent;
- object categorie IV: 1. een woning behorend bij een agrarisch bedrijf, niet zijnde een veehouderij
waar 50 of meer mestvarkeneenheden op grond van een vergunning of een algemene maatregel van
bestuur aanwezig mogen zijn; 2. verspreid liggende niet-agrarische bebouwing.
- object categorie V: woning, behorend bij een veehouderij waar 50 of meer mestvarkeneenheden
(mve) op grond van een vergunning of een algemene maatregel van bestuur aanwezig mogen zijn;
De opslag van vaste mest moet plaats vinden:
a. op ten minste 100 meter van een object categorie I of II, en
b. op ten minste 50 meter van een object categorie III, IV of V.
De afstanden worden gemeten vanaf de buitenzijde van het stankgevoelige object tot het dichtstbijzijnde punt van de opslag.
De hoeveelheid opgeslagen mest mag niet meer bedragen dan 600 m3.
De opslag van vaste mest dient binnen 24 uur na eerste aanvoer te worden afdekt zodat er geen direct
contact kan plaatsvinden van de mestopslag met hemelwater. M.b.t. de opslag van kippen- en nertsenmest volstaat afdekken met een 15 cm dikke laag compost;
De opslag van vaste mest moet plaatsvinden op ten minste 5 meter vanaf de insteek van een oppervlaktewater.
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen omtrent o.a. de omvang en het afdekken van
een mestopslag.

2. Toelichting op de Besluiten
Sinds begin 2008 valt het tijdelijk opslaan van vaste meststoffen op landbouwpercelen vrijwel volledig onder
algemene regels. Voor vaste dierlijke mest liggen de algemene regels en voorschriften vast in het Besluit
landbouw milieubeheer. De tijdelijke opslag van overige organische mest (m.u.v zuiveringsslib) is geregeld
in het Activiteitenbesluit.
Onder een tijdelijke opslag wordt in dit verband ten minste begrepen 14 dagen en maximaal 6 maanden.
Op grond van beide Besluiten is het indienen van een melding verplicht. Om o.a de melding inhoudelijk te
kunnen controleren en in specifieke gevallen zonodig nadere eisen te kunnen stellen, dient een melding tenminste 4 weken voorafgaand aan de eerste aanvoer van de vaste mest, te worden ingediend. De melding bestaat uit het formulier met vermelding van relevante gegevens en een actuele situatietekening op basis van
een kadastrale ondergrond (schaal niet groter dan 1 : 2.500).
Om de opslag te kunnen aanleggen en in stand te houden moet in praktische zin rekening worden gehouden
met een aantal voorschriften en bepalingen uit het desbetreffende Besluit. De meest relevante voorschriften
en bepalingen zijn hierboven aangegeven onder 1. Bepalingen en voorschriften.
Een belangrijke wijziging ten opzichte van de “oude regeling” betreft het afdekken van de mestopslag.
De afdekverplichting geldt nu niet alleen voor pluimvee- en nertsenmest maar ook voor alle andere vaste
meststoffen.
Het niet nakomen van de voorschriften uit het Besluit landbouw milieubeheer of het Activiteitenbesluit is een
economisch delict. Dit betekent dat strafrechtelijke vervolging door het Openbaar Ministerie en/of bestuursrechtelijk optreden door de gemeente mogelijk is.
In de systematiek van het Besluit landbouw milieubeheer en het Activiteitenbesluit blijft de vergunningplicht
voor het (tijdelijk) opslaan van zuiveringsslib gehandhaafd. Door de lange proceduretijd die de behandeling
van een aanvraag vergt en bepalingen op het gebied van de ruimtelijke ordening, is de opslag van zuiveringsslib op landbouwpercelen niet toegestaan.

