Meldingsformulier
"Gedoogregeling tijdelijke opslag overige vaste organische meststoffen"

Naam

:

Adres

:

Postcode en plaats

:

Telefoonnummer

:

Faxnr. of E-mailadres

:

Meldt dat hij/zij voornemens is/zijn overige vaste organische mest(stoffen) op te slaan in
overeenstemming met de Gedoogregeling tijdelijke opslag overige vaste organische meststoffen op een
perceel gelegen aan:
Straat en kern

:

Nadere omschrijving

:

Kadastrale aanduiding

:

1

Aard v.d. meststof *

:

Hoeveelheid

:

Datum eerste aanvoer

:

Bij dit meldingsformulier moet een kadastrale tekening*2 zijn gevoegd, waarop het perceel, met daarop
de aanduiding van de mestopslag, nader is aangegeven.

Datum:

Handtekening:

*1 hier vult u de aard van de meststof in etc.
*2 de kadastrale tekening, niet kleiner dan formaat A4, moet ten minste de ligging van het perceel
ten opzichte van de aangrenzende percelen en de nabij gelegen weg weergeven.

U dient het formulier in tweevoud in te vullen. Eén exemplaar is bestemd voor burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis, afdeling Vergunningen, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. Het tweede
exemplaar moet u zelf behouden. Aan de achterzijde van dit formulier treft u de bepalingen en
voorschriften aan waaraan de mestopslag moet voldoen en waarmee u verder rekening dient te
houden.
Het niet nakomen van de voorschriften uit de gedoogregeling betekent dat bestuursrechtelijk en/of
strafrechtelijk optreden mogelijk is. Het naleven van deze voorschriften vrijwaart u overigens niet van
mogelijke strafvervolging door het Openbaar Ministerie voor wat betreft deze opslag.

Voorschriften en bepalingen.
1. Alleen overige organische meststoffen, niet zijnde dierlijke mest, als bedoeld in het Besluit
kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen (Stb. 613, 20 november 1991), die op het
perceel zullen worden verspreid, mogen daar tijdelijk worden opgeslagen.
2.

Deze gedoogregeling geldt niet voor gronden die zijn aangewezen als beschermd
natuurmonument of als staatsmonument bedoeld in de Natuurbeschermingswet, alsmede voor
gronden waarop de Wet Ammoniak en Veehouderij van toepassing is en in een
grondwaterbeschermingsgebied zijn gelegen.

3.

Tot de grenzen van de in punt 2 omschreven gronden dient een afstand van minimaal 100 meter
in acht te worden genomen.

4.

De mest(stoffen) mag / mogen maximaal zes maanden worden opgeslagen.

5.

Slechts éénmaal in de vier jaar mag / mogen de mest(stoffen) op dezelfde plaats worden
neergelegd. Ten opzichte van de opslag op een locatie in de drie jaar daarvoor moet tenminste
een afstand van 50 meter in acht worden genomen.

6.

De opslag moet tenminste vijf meter uit de insteek van een sloot of waterloop liggen.

7.

Water verontreinigd met mest(stoffen), waaronder ook begrepen mestvocht, mag op geen enkele
wijze in het oppervlaktewater terechtkomen.

8.

Tussen de opslag en gevoelige objecten, behorende tot de categorie I en II genoemd in het
Besluit landbouw milieubeheer, waaronder begrepen bebouwde kom, ziekenhuizen,
lintbebouwing, sportvelden, campings en begraafplaatsen dient een afstand van 100 meter in
acht te worden genomen.

9.

Tussen de opslag en de objecten categorie III, IV en V genoemd in het Besluit landbouw
milieubeheer, dient een afstand van minimaal 50 meter in acht worden genomen.

10. De afstanden genoemd in de voorschriften 8 en 9 worden gemeten vanaf de buitenzijde van een
object categorie I, II, II, IV of V tot het dichtstbijzijnde punt van de opslag.
11. Wanneer enige mate van overlast optreedt dienen doeltreffende maatregelen te worden
genomen ter bestrijding van stank, vliegen, insecten en andere plaagdieren.
12. Bij het aan- en afvoeren van de mest(stoffen) mag de omgeving niet worden verontreinigd. Een
ontstane verontreiniging dient onmiddellijk te worden opgeruimd.
13. De hoeveelheid opgeslagen mest mag niet groter zijn dan 400 m3 en geen groter oppervlak
hebben dan 500 m2.
14. De mest c.q. meststoffen dient(en) bij aanvoer steekvast te zijn.
15. Elke opslag dient minimaal vier weken voor de aanvoer van de mest(stoffen) schriftelijk aan het
college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis te worden gemeld door middel
van het door de gemeente vastgestelde meldingsformulier.
16. Burgemeester en wethouders kunnen binnen een termijn van vier weken na ontvangst van de
melding nadere eisen stellen en/of aanwijzingen geven in verband met de opslag van de mest(stoffen). Indien dit binnen deze termijn niet mogelijk is, stellen zij de melder hiervan in kennis. Zij
geven zo spoedig mogelijk uitsluitsel omtrent de nadere eisen en/of aanwijzingen.

