MELDINGSFORMULIER OPSLAG MAAISEL.
MELDING OP GROND VAN HET ACTVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER.
DOOR MIDDEL VAN DIT FORMULIER DOET ONDERTEKENDE MELDING VAN DE OPSLAG VAN
PLANTAARDIG MATERIAAL OP ZIJN PERCEEL.

GEGEVENS GEBRUIKER PERCEEL MET OPSLAG:

NAAM:

..………………………………………………………………………………..

ADRES – STRAAT:

…………………………………………………………………………………

POSTCODE – PLAATS :

..………………………………………………………………………………..

NAAM PROJECT:

………..………………………………………………………………………..

GEGEVENS LOCATIE OPSLAG:

DATUM AANVANG OPSLAG: ...……………………………………………………………………………….

KADASTRAAL NUMMER:

...……………………………………………………………………………….

NAAR WAARHEID INGEVULD DOOR:

………………………………………………………………

PLAATS:

………………………………………………………………

DATUM:

..………….…………………………………………………

HANDTEKENING:

………………………………………………………………

DE KAART MET LOCATIE VAN DE OPSLAG MAG ALS APARTE BIJLAGE AAN DE MAIL WORDEN TOEGEVOEGD.

U kunt het meldingsformulier met bijlage sturen naar:
omgevingsloket@odijsselland.nl met cc: w.kloosterman@odijsselland.nl
Woont u binnen de gemeente Staphorst dan kunt de melding sturen naar:
omgevingsloket@staphorst.nl met cc: w.kloosterman@odijsselland

LEES EERST DE TOELICHTING VOORDAT U HET FORMULIER INVULT!!!!!

MELDINGSFORMULIER OPSLAG MAAISEL.
MELDING OP GROND VAN HET ACTVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER.

TOELICHTING BIJ MELDINGSFORMULIER OPSLAG MAAISEL



Dit formulier moet ingevuld worden door de gebruiker van het perceel waarop de opslag
van maaisel plaatsvindt.



Onder maaisel wordt verstaan plantaardig materiaal afkomstig van beheer van bermen, watergangen, bergingen, dijken, schouwpaden, natuurterreinen en dergelijke.



Op de opslagplek mag maximaal 600 m3 maaisel in opslag liggen.



Van opslag moet binnen 1 week na levering melding gedaan worden. Echter de voorkeur
gaat uit naar dat de melding voor ingebruikname van de opslag wordt ingediend.



Als bijlage van het meldingsformulier moet de locatie van de opslag op een kaartje aangegeven worden.
o
Het maken van het kaartje is vrij (bijv. Google Maps, RVO kaart van de gecombineerde
opgave).
o
Een mogelijkheid voor een kaartje is ook te vinden op www.kadastralekaart.com. De locatie is hier op aan te geven. Voordeel van deze kaart is dat deze de kadastrale gegevens ook vermeld.



De melding kan digitaal via dit formulier gedaan worden op email adres:
o
omgevingsloket@odijsselland.nl met cc: w.kloosterman@odijsselland



Grondgebruikers in de gemeente Staphorst sturen deze melding naar:
o
omgevingsloket@staphorst.nl met cc: w.kloosterman@odijsselland



Heeft u meerdere locaties met opslag van maaisel in gebruik hebt dan moet u voor iedere
locatie een aparte melding doen.



Als u het maaisel ontvangt vanuit een project van de gemeente, waterschap of een andere
terreinbeheerder vul dan de projectnaam in (indien bekend). Voor het winnen, de opslag en
het toepassen van maaisel als bodemverbeteraar in de landbouw moet ten alle tijde de
‘Checklist Circulair terreinbeheer IJsselland’ door de leverancier te zijn ingevuld, die bekend is
bij de Omgevingsdienst IJsselland. U, als ontvanger, kunt dat navragen bij de leverancier of bij
de Omgevingsdienst.

