Meldingsformulier Besluit landbouw milieubeheer
Tijdelijke opslag van vaste dierlijke mest

Naam (dhr.*/mw.*)

:

Adres

:

Postcode en plaats

:

Telefoonnummer

:

Faxnr. of E-mailadres

:

Meldt dat hij/zij voornemens is/zijn om gedurende een aaneengesloten periode van ten hoogste 6
maanden vaste dierlijke mest op te slaan op een perceel gelegen aan:
Straat en kern

:

Nadere omschrijving

:

Kadastrale aanduiding

:

Aard v.d. meststof *

1

:

Hoeveelheid

:

Afdekmateriaal

:

Datum eerste aanvoer

:
2

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

Datum:

Handtekening:

* a.u.b. doorhalen wat niet van toepassing is.
1
* hier vult u in nertsenmest, kippenmest, rundveemest, paardenmest 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. De schaal mag
niet groter zijn dan 1 : 2.500.

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 het Besluit landbouw milieubeheer betekent dat
bestuursrechtelijk en/of strafrechtelijk optreden mogelijk is.

Voorschriften en bepalingen uit het Besluit landbouw milieubeheer
2.2.2 Indien vaste dierlijke mest langer dan twee weken maar korter dan een half jaar op een locatie
wordt opgeslagen, vindt de opslag in elk geval plaats:
a. boven een absorberende laag met een dikte van ten minste 0,15 meter en een organische
stofgehalte van ten minste 25%, en
b. zodanig dat contact met hemelwater zoveel mogelijk wordt voorkomen.
Indien de opgeslagen vaste dierlijke meststoffen wordt verwijderd, wordt de absorberende laag
eveneens verwijderd.
2.3.1 De opslag van vaste dierlijke mest vindt plaats:
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.
2.3.5 Na verwijdering van de vaste dierlijke mest worden restanten direct van het terrein van de
inrichting (het landbouwperceel) afgevoerd of ondergewerkt.
2.3.8 De afstanden, genoemd in voorschrift 2.3.1. worden gemeten vanaf de buitenzijde van een
object categorie I, II, III, IV of V tot het dichtstbijzijnde punt van de opslag.
2.4.1 De opslag van vaste dierlijke mest vindt plaats op ten minste 5 meter vanaf de insteek van het
oppervlaktewater.
4.7
Het bevoegde gezag kan wat betreft de omvang en het afdekken van een opslag, en de
frequentie van afvoer nadere eisen stellen met betrekking tot het opslaan van vaste dierlijke mest als
bedoeld in voorschrift 2.2.2.
Burgemeester en wethouders van Sluis hebben op 30 januari 2007 besloten:
I. ten aanzien van de tijdelijke opslag van vaste dierlijke mest op kopakkers de volgende nadere eisen
te stellen als bedoeld in voorschrift 4.7 van ‘Besluit landbouw milieubeheer’:
a.
De tijdelijke opslag van vaste pluimvee- en nertsenmest op kopakkers moet binnen 24 uur na
aanvoer worden afgedekt met compost of grond van het eigen perceel.
b.
Compost, die als afdekmiddel gebruikt wordt, dient te voldoen aan de beoordelingsrichtlijn
BRL-K256/02, het Besluit kwaliteit en gebruik Overige Organische Meststoffen en een
zeeffractie te hebben van 0-15 mm. Door middel van een door de leverancier afgegeven
certificaat moet degene die een melding voor de tijdelijke opslag van vaste mest aantonen dat
de compost voldoet aan de hiervoor gestelde eisen.
II. te gedogen dat tijdelijke opslagen van overige vaste dierlijke mest op kopakkers, niet zijnde
pluimvee- en nertsenmest, niet wordt afgedekt;
III. te gedogen dat de tijdelijke opslag van vaste dierlijke mest op kopakkers niet plaatsvindt boven een
absorberende laag, indien ten opzichte van een locatie van de opslag in de drie jaar daarvoor
tenminste een afstand van 50 meter in acht wordt genomen.
Toelichting:
Om te kunnen vaststellen hoe ver een opslag minimaal van stankgevoelige objecten verwijderd moet
zijn verstaat het Besluit landbouw milieubeheer onder:
- 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
op grond van een vergunning of een algemene maatregel van bestuur aanwezig mogen zijn.
Onder objecten categorie I t/m V worden niet verstaan kampeerterreinen als bedoeld in artikel 8,
tweede lid, onderdeel a, of derde lid, van de Wet op de openluchtrecreatie.

