
 

 

 
Meldingsformulier artikel 4.14 lid 3 Apv Borsele 2011  
Tijdelijke opslag van vaste dierlijke meststoffen  
 
Naam en voorletters: __________________________________________  
 
Adres: _____________________________________________________  
 
Postcode en woonplaats: _______________________________________  
 
Telefoonnummer: ____________________________________________  
 
Mobiel telefoonnummer: ________________________________________  
 
Faxnummer of e-mailadres : ____________________________________  
 
Burgerservicenummer  ________________________________________ 
 
Meldt dat hij/zij voornemens is vaste dierlijke meststoffen gedurende een aaneengesloten periode van 
tenminste 24 uur tot maximaal twee weken op te slaan op een perceel gelegen aan:  
(per perceel een afzonderlijk meldingsformulier indienen).  
 
Straat en dorp : _______________________________________________  
 
Nadere omschrijving : __________________________________________  
 
Kadastrale aanduiding: _________________________________________  
 
Aard van de meststof *1 : _______________________________________  
 
Hoeveelheid in m3 : ____________________________________________  
 
Oppervlak verhard/onverhard : ___________________________________ 
 
Materiaal bovenafdekking *2 : ____________________________________  
 
Datum eerste aanvoer : _________________________________________  
 
Verwachte duur van de opslag: ______________________________dagen 
 
Dit formulier is naar waarheid ingevuld en vergezeld van een afdruk van een kadastrale kaart *3 op schaal 
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 zoals pluimveemest, rundveemest, ingedikte varkensmest etc.  
*2 Om, in geval van pluimvee- en nertsenmest, aan het vereiste van bovenafdekking te voldoen, volstaat 
een laag compost van 15 cm dikte. Afdekking met een laag aarde van 15 cm dik en afkomstig van 
hetzelfde perceel, is eveneens toegestaan.  
*3 De kadastrale kaart, niet kleiner dan formaat A4, moet tenminste de ligging van het perceel ten opzichte 
van de aangrenzende percelen en de nabijgelegen weg weergeven. De kadastrale kaart vindt u 
bijvoorbeeld via http://zldgwb.zeeland.nl/gw411sl/?Viewer=TopografieZeeland (Klik op het vakje ‘Ik wil’> 
zoek adres of zoek kadastraal perceel) 
 



 

 

U stuurt het meldingsformulier - volledig en naar waarheid ingevuld - ondertekend en vergezeld van de 
kaart minimaal 2 weken voorafgaand aan de opslag naar ons op. Dit kan per mail via info@borsele.nl 
t.a.v. mevrouw T. van der Ven of per post naar: 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Borsele 
T.a.v. mevrouw T. van der Ven  
Postbus 1 
4450 AA Heinkenszand  
 
Bij verzending per post dient u een tweede exemplaar voor uw eigen administratie te behouden. 
 
Hieronder vindt u de voorschriften waaraan de mestopslag moet voldoen. Verder treft u een toelichting op 
de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Borsele 2011 aan.  
 
Het niet nakomen van de voorschriften uit de Apv Borsele 2011 is een economisch delict. Dit betekent dat 
strafrechtelijke vervolging door het Openbaar Ministerie en/of bestuursrechtelijk optreden door de 
gemeente mogelijk is. 
 
Voorschriften uit de Algemene plaatselijke verordening gemeente Borsele 2011  
De volgende voorschriften zijn verbonden aan de tijdelijke opslag van vaste mest:  
1. De opslag vindt plaats op tenminste een afstand van 100 meter van een geurgevoelig object dat is 
gelegen binnen de bebouwde kom en op ten minste een afstand van 50 meter van een geurgevoelig object 
dat is gelegen buiten de bebouwde kom.  
2. Pluimvee- en nertsenmest dient binnen 24 uur na de eerste aanvoer te worden voorzien van een 15 cm 
dikke afdeklaag compost of aarde afkomstig van het desbetreffende perceel.  
 
Toelichting op artikel 4.14 Apv Borsele 2011  
Bij de wijziging van de Apv in 2008 is artikel 4.14 in werking getreden. Hierdoor is de tijdelijke opslag van 
vaste mest tussen 24 uur en maximaal twee weken in het buitengebied nader geregeld.  
Onder vaste mest wordt verstaan: dierlijke meststoffen die niet verpompbaar zijn.  
Opslag van vaste mest die bestemd is voor bemesting van het desbetreffende perceel met een omvang tot 
maximaal 600 m3 EN gedurende een periode vanaf 24 uur tot maximaal twee weken, is op grond van de Apv 
Borsele 2011 dus toegestaan (artikel 4.14 lid 3 Apv).  
Hiervoor dient wel bijgaand meldingsformulier volledig en naar waarheid ingevuld en ondertekend 
minimaal 2 weken voorafgaand aan de opslag gestuurd te worden naar de gemeente Borsele. Aan deze 
toestemming zijn tevens voorschriften verbonden (zie hierboven).  
 
LET OP: indien tijdens de opslag blijkt dat de opslag toch langer dan twee weken gaat duren, dient u een 
nieuwe melding met een nieuwe termijn (maximaal twee weken, in andere gevallen zie hieronder!) bij ons 
in te dienen.  
 
Het meldingsformulier is bij de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Borsele verkrijgbaar 
(info@borsele.nl). Dit formulier is ook te downloaden via www.borsele.nl onder digitaal loket / formulieren / 
milieuzaken.  
 
Opslag van vaste mest langer dan twee weken (Activiteitenbesluit)  
Met het in werking treden op 1 januari 2013 van de wijziging van het landelijke Activiteitenbesluit is de 
tijdelijke opslag van vaste mest in het buitengebied langer dan twee weken met een hoeveelheid van 
maximaal 600 m3 geregeld.  
Hiervoor dient bij ons een melding te worden gedaan via http://aim.vrom.nl/. Aan deze melding zijn diverse 
voorschriften verbonden.  
Voor mestopslagen die een grotere omvang hebben dan 600 m3 moet bij ons een aanvraag om 
omgevingsvergunning worden ingediend via www.omgevingsloket.nl/   
 
Meer informatie  
Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij afdeling Ruimtelijke ontwikkeling, gemeente Borsele, 0113 
238 437. 


