InfoMil

RM15 - Meldingsformulier
Besluit melkrundveehouderij
milieubeheer

Vooraf
Dit formulier is bedoeld voor degene die van plan is een melkrundveehouderij1 op te richten, uit te breiden of te
wijzigen, dan wel de werking daarvan te veranderen.
Met dit formulier kunnen u en het bevoegd gezag (gemeente of provincie) nagaan of uw inrichting onder de
algemene regels van het Besluit melkrundveehouderij milieubeheer (geldend in januari 2005) valt of dat u mogelijk
een milieuvergunning dient aan te vragen Aan de hand van het onderstaande formulier kunt u nagaan of u
inderdaad onder het besluit valt. Bepalend voor die vraag is de feitelijke situatie van uw bedrijf. Het wel of niet
accepteren van de melding door het bevoegd gezag heeft dan ook geen rechtsgevolgen.
Valt u onder het besluit dan moet u dit ten minste vier weken voor het oprichten, uitbreiding of wijzing van de
bedrijfsvoering aan het bevoegd gezag (meestal de gemeente) en de inspecteur melden. U voldoet aan deze eis
door dit formulier volledig in te vullen, te ondertekenen en deze (inclusief de in het formulier gevraagde bijlagen),
vier weken voordat u gaat beginnen, in te leveren bij uw gemeente. Een melding is niet vereist, indien eerder een
melding is ingediend en de bij die melding verstrekte gegevens sindsdien niet zijn gewijzigd en door uw
voornemen ook niet zullen wijzigen.
Mocht u specifieke vragen hebben over dit formulier of de procedures neemt u dan contact op met de gemeente, of
kijk eens op: www.infomil.nl

Aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente:………………………………………………………….
Naam drijver van de inrichting
Adres en telefoonnummer
Postcode en plaats

:………………………………………………………………….
:………………………………………………………………….
:………………………………………………………………….

Maakt melding van: *)
 Oprichting van een melkrundveehouderij. Het voorgenomen tijdstip van de inwerkingtreding van de
melkrundveehouderij: ……………………………
 De uitbreiding of wijziging van de melkrundveehouderij, dan wel de verandering van de werking daarvan. Het
voorgenomen tijdstip waarop de uitbreiding of wijziging of verandering in werking wordt gebracht, dan wel
de werking wordt veranderd: ……………………………
 Van toepassing worden van het Besluit melkrundveehouderij milieubeheer op een melkrundveehouderij die
reeds is opgericht.
*)a.u.b. aankruisen wat van toepassing is.

Naam van de inrichting
Adres en telefoonnummer
Postcode en plaats
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:………………………………………………………………….
:………………………………………………………………….
:………………………………………………………………….

Er dient hier sprake te zijn van een inrichting die uitsluitend of in hoofdzaak bestemd is voor het houden van
melkrundvee. Over dit “uitsluitend of in hoofdzaak” criterium kunt u meer uitleg vinden op de kennisbank van InfoMil.
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Omschrijving aard en omvang van activiteiten of processen in de inrichting:
(doorstrepen of aanvullen)
De inrichting is een melkrundveehouderij met ……………… hectare weidegronden / en waarop
akkerbouwgewassen (o.a. voor veevoer) worden geteeld op …………. hectare grond.
Als opslagcapaciteit is aanwezig:
•
Melkkoeltanks met een gezamenlijke inhoud van …..………… m3 en met ……………….. als koelmiddel.
De totale capaciteit koelmiddel is ………………….kg/l.
•
Mestbassins met een gezamenlijke grootte van ……..…….. m2 en ……..…….. m3;
•
Vaste mest opslag van ……..…….. m2;
•
Kuilvoeropslag van ……..…….. m2;
•
En een (diesel)olie opslag van ……………..…….. liter, waarvan ……………..…….. liter ondergronds.
Op het bedrijf worden dieren gehouden. De aanwezige diertypen en aantallen zijn:
1. melkrundvee ……………………………stuks, het bijbehorend vrouwelijk jongvee ………………….………..stuks
2. ………………………………………………………………………………………………………………………….……
3. ………………………………………………………………………………………………………………………….……
4. ……………………………………………………………………………………………………………………….….…...
5. ………………………………………………………………………………………………………………………….……
6. ……………………………………………………………………………………………………………………….………
7. ……………………………………………………………………………………………………………………….………
Overige activiteiten of processen die binnen de inrichting plaatsvinden en welke nog niet zijn genoemd
(bijvoorbeeld de toepassing van brijvoer of be- en verwerking van melk):
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Gegevens met betrekking tot het van toepassing zijn van het Besluit
melkrundveehouderij milieubeheer

Ja

Nee

1.

Worden meer dan 50 mestvarkeneenheden gehouden, niet meegerekend ten hoogste 50
schapen die gedurende de aflamperiode in de inrichting worden gehouden?





2.
3.

Worden meer dan 50 geiten gehouden?
Worden pelsdieren bedrijfsmatig gehouden?







4.
5.

Worden meer dan 50 konijnvoedsters gehouden?
Worden meer dan 100 stuks melkrundvee (alleen melkvee en vrouwelijk vleesvee en geen
vrouwelijk jongvee) gehouden?







6.

Is de melkrundveehouderij opgericht:
a) Na 1 augustus 1991 en gelegen op minder dan 50 m afstand van een woning van
derden of een gevoelig object?
b) Vóór 1 augustus 1991 en gelegen op minder dan 25 m afstand van een woning van
derden of een gevoelig object?
c) Vóór 1 augustus 1991 en worden er meer dan 50 stuks melkrundvee worden
gehouden en ligt de melkrundveehouderij op minder dan 50 m afstand van een
woning van derden of een gevoelig object?













Toelichting op bovenstaande: Voor het bepalen van de afstanden dient te worden gemeten vanaf
het bedrijfsmatig onderdeel van de melkrundveehouderij, dat het dichtst bij een woning van
derden of een gevoelig object is gelegen. Dit geldt ook voor een mestbassin dat is gebouwd
vóór 1 juni1987 (zie ook artikel 1 lid 9 van het besluit).
7.

Wordt dunne mest opgeslagen in:
a) bassins met een gezamenlijke oppervlakte van meer dan 750 m²;
b) bassins met een gezamenlijke inhoud van meer dan 2.500 m3;
c) bassins waarin wordt belucht of geforceerd vergist of andere be- of verwerking
plaatsvindt, behoudens mengen of roeren.









8.

Zijn andere nitraathoudende kunstmeststoffen aanwezig dan die van de klasse C?
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Ja

Nee





10. Wordt elektriciteit voor elektrische installaties betrokken van andere bronnen dan van de
openbare elektriciteitsbedrijven, behoudens indien gebruik wordt gemaakt van
noodstroomvoorzieningsinstallaties?
11. Wordt in de inrichting een andere brandstof dan gas, gasolie of lichte stookolie voor
ruimteverwarming of warmwatervoorziening gebruikt?









12. Is butaan of propaan aanwezig in een stationair reservoir waarop het Besluit voorzieningen
en installaties milieubeheer NIET van toepassing is?
(Zie hiervoor het meldingsformulier van het Besluit voorzieningen en installaties
milieubeheer op www.infomil.nl)
13. Worden K1- (zoals benzine) of K2-vloeistoffen (zoals petroleum) in onder- of bovengrondse
tank opgeslagen?

















15. Bedraagt de bovengrondse opslag van gasolie, dieselolie of lichte stookolie meer dan
5.000 liter?





16. Vindt aflevering van motorbrandstoffen aan derden plaats?
17. Wordt op de melkrundveehouderij dunne mest opgeslagen in een mestbassin dat tot stand is
gebracht na 1 juni 1987 en dat:
a) is gelegen op een afstand minder dan 50 m, of 25 m indien het gezamenlijke
oppervlakte van de aanwezige bassins kleiner is dan 350 m², van een woning van
derden behorende bij een veehouderij?
b) is gelegen op een afstand van minder dan 100 m, of 50 m indien het gezamenlijke
oppervlakte van de aanwezige bassins kleiner is dan 350 m², van een gevoelig object
of een woning van derden?













18. Is in verband met de ligging van de inrichting ten opzichte van voor verzuring gevoelige
gebieden een vergunning vereist?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden dient u de Bijlage “Artikel 1, lid 5 (ammoniak)
Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer” in te vullen en bij te voegen.





9.

Zijn er meer dan 400 kg bestrijdingsmiddelen aanwezig?

14. Is een ondergrondse tank voor de opslag van gasolie, dieselolie of lichte stookolie:
a) van en ander materiaal gemaakt dan staal?
b) onder een gebouw gelegen?
c) aanwezig waarvan de totale opgeslagen hoeveelheid meer dan 20.000 liter bedraagt?

Wanneer één van de bovenstaande vragen met ja is beantwoord, is het Besluit melkrundveehouderij milieubeheer niet van
toepassing en dient een Wet milieubeheer-vergunning te worden aangevraagd.
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Overige benodigde gegevens:
19. Een plattegrond van de melkrundveehouderij is als bijlage toegevoegd.

n.v.t.


Ja


Nee


Toelichting: een plattegrond bevat minimaal de volgende gegevens:
•
de grenzen van het terrein van de inrichting en haar nabije omgeving (onder ander
dient te worden weergegeven: de dichtstbijzijnde woning van derden en of gevoelig
object en of bebouwde kom en of het dichtstbijzijnde voor verzuring gevoelig
gebied). De maximaal weergegeven omgeving is een straal van ± 3 kilometer meter
vanaf de grenzen van het terrein van de inrichting;
•
de ligging en bestemming van gebouwen, de plaats van bovengrondse en
ondergrondse tanks en de opslag plaatsen van vaste mest, dunne mest en kuilvoer;
•
bij de mestbassins is tevens aangegeven de inhoud en het oppervlakte ervan;
•
bij de opslagplaatsen van vaste mest is tevens aangegeven de maximale inhoud (in
kub’s) ervan;
•
bij de bovengrondse en ondergrondse tanks is tevens aangegeven de inhoud (in
liters) en het erin opgeslagen product;
•
in geval van een wijzing is de wijzing aangegeven.
Hiervan kan worden afgeweken indien de gemeente al in het bezit is van deze gegevens.
20. Een opgave van de samenstelling en de eigenschappen van het bedrijfsafvalwater en de hoeveelheid ervan, die
in een riolering wordt gebracht en de voorzieningen waardoor het bedrijfsafvalwater wordt geleid voordat het
in de riolering wordt gebracht.
Samenstelling

Eigenschappen

Hoeveelheid

Voorzieningen

Controle put (j/n)

Riolering (j/n)

Toelichting: Bij voorzieningen moet u denken aan bijvoorbeeld:
vetafscheiders;
slibvangputten;
olieafscheiders;
bezinkputten;
installaties voor het zuiveren van bedrijfsafvalwater van huishoudelijk aard (Individuele behandeling van afvalwater
(IBA’s).
Naar waarheid ingevuld:
Datum:
Handtekening:
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Bijlage “Artikel 1, lid 5 (ammoniak) Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer”
2
Bij vraag 18 (Artikel 1, lid 5, Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer)
1. Is het bedrijf opgericht op of ná 1 november 1997?
 Nee: Ga door naar vraag 2.
 Ja: Ga door naar vraag 1a.
1a. Is het bedrijf gelegen in een gebied aangegeven in de bijlage bij de Wet verplaatsing mestproductie?
 Ja: Het besluit is niet van toepassing; vul vraag 18 in met “ja”.
 Nee: Ga door naar 1b.
3

1b. Veroorzaakt het bedrijf een ammoniakdepositie van meer dan 15 mol?



Ja: Het besluit is niet van toepassing; vul vraag 18 in met “ja”.
Nee: vul vraag 18 in met “nee”

2. Het bedrijf is opgericht voor 1 november 1997
2.1 Is het bedrijf gelegen in een gemeente gelegen in een gebied aangegeven in de bijlage bij de Wet
verplaatsing mestproductie en neemt de ammoniakdepositie toe ten opzichte van de depositie die het bedrijf mocht
veroorzaken op grond van het Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer zoals dat gold voor 1 november 1997
(zie hiervoor de toelichtende vraag A van deze bijlage)?
 Ja: Het besluit is niet van toepassing; vul vraag 18 in met “ja”.
 Nee: Ga door naar vraag 2.2.
2.2 Veroorzaakt het bedrijf een ammoniakdepositie van meer dan 15 mol op een verzuring gevoelig gebied?
 Ja: Ga door naar vraag 2.3.
 Nee: vul vraag 18 in met “nee”.
2.3 Veroorzaakt het bedrijf een hogere depositie dan het bedrijf mocht veroorzaken op grond van het Besluit
melkrundveehouderijen milieubeheer zoals dat gold voor 1 november 1997 (zie hiervoor de toelichtende vraag A
van deze bijlage)?
 Ja: Had het bedrijf een vergunning: ga door naar vraag 2.4.
Indien het bedrijf geen vergunning had is het besluit niet van toepassing, vul vraag 18 in met “ja”.
 Nee: vul vraag 18 in met “nee”.
2.4 Veroorzaakt het bedrijf een hogere depositie dan het bedrijf mocht veroorzaken op grond van een
vergunning die voor de inrichting gold onmiddellijk voorafgaand aan het meest recente tijdstip waarop dit besluit
van toepassing werd.
 Ja: Het besluit is niet van toepassing, vul vraag 18 in met “ja”.
 Nee: vul vraag 18 in met “nee”.
Opmerking: Het gedeelte van een vergunning dat op of na 1 november 1997 is ingetrokken in het kader van
de toepassing van de saldomethode als bedoeld in artikel 8, vierde lid Iav, telt niet mee bij het vaststellen van
de vergunde waarde. (Zie artikel 1 lid 7 van het Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer).

2

Aangezien de Interimwet Ammoniak en Veehouderij inmiddels is vervallen, is daarmee ook de grondslag voor de
ammoniakreductieplannen (ARP) komen te vervallen. Deze plannen hebben formeel dan ook geen rechtskracht meer. Hiermee is
bij de opstelling van onderstaand meldingsformulier rekening gehouden.
3

De ammoniakemissiedepositie dient te worden bepaald op de wijze waarop de ammoniakemissiedepositie bij de toepassing

van de Iav werd bepaald (zie artikel 1 lid 10 van het Besluit).
5
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Toelichtende vraag A
4
Doel van deze toelichtende vraag A: Bepaling van de ammoniakdepositie die het bedrijf heeft veroorzaakt en
mocht veroorzaken op grond van het Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer zoals dat gold voor 1 november
1997.
A. 1 Is het bedrijf opgericht vóór 1 januari 1987?
 Ja: Ga door naar A.1.1.
 Nee: Ga door naar A.2.
A. 1.1 Wat was de feitelijke depositie op 31 december 1986?
…..………………………………….(hier invullen)
Deze feitelijke depositie is hier bepalend voor het antwoord op de toelichtende vraag A. Deze waarde kan hoger
zijn dan 30 mol per ha per jaar.
Opmerking:
•
Deze depositie dient aangetoond te worden door degene die de melkrundveehouderij drijft.
•
Indien de veebezetting op de datum van 31 december 1986 geen getrouw beeld geeft van de gebruikelijke
veebezetting dan geld een ander tijdstip in 1986.
A. 2 Is het bedrijf opgericht voor 1 april 1994 (maar na of op 1 januari 1987)?
 Ja: Ga door naar A.2.1
 Nee: Ga door naar A.3
A. 2.1 Wat was de feitelijke depositie van het bedrijf in de periode (tussen 1-1-1987 en 1-4-1994)?
…..………………………………….(hier invullen)
Deze feitelijke depositie is hier bepalend voor het antwoord op de toelichtende vraag A. Deze waarde mag
echter niet hoger zijn dan 30 mol per ha per jaar, aangezien in dat geval het Besluit melkrundveehouderijen
milieubeheer niet van toepassing was.
Opmerking: Deze depositie dient aangetoond te worden door degene die de melkrundveehouderij drijft.
A. 3 Het bedrijf is opgericht voor 1 november 1997 (maar na of op 1 april 1994).
Wat was de feitelijke depositie van het bedrijf in de periode tussen 1-4-1994 en 1-11-1997?
…..………………………………….(hier invullen)
Deze feitelijke depositie is hier bepalend voor het antwoord op de toelichtende vraag A. Deze waarde mag echter
niet hoger zijn dan 15 mol per ha per jaar, aangezien in dat geval het Besluit melkrundveehouderijen
milieubeheer niet van toepassing was.
Opmerking: Deze depositie dient aangetoond te worden door degene die de melkrundveehouderij drijft.

4

De ammoniakemissiedepositie dient te worden bepaald op de wijze waarop de ammoniakemissiedepositie bij de toepassing

van de Iav werd bepaald (zie artikel 1 lid 10 van het Besluit).
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Tot slot:
Indien bovenstaande vragen zouden leiden tot een vergunningplichtige situatie dan is het in een enkel geval nog
mogelijk dat hierop een een uitzondering bestaat.
Deze uitzondering is opgenomen in artikel 1 lid 6 van het Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer. In het kort:
De uitzondering betreft bedrijven die voor 1 november 1997 al investeringsverplichtingen zijn aangegaan van
meer dan ƒ10.000,- en waarbij dit heeft geleid tot een feitelijk hogere emissie of depositie in de periode vanaf
1 november 1997 tot 1 november 1998, maar waarbij die waarde niet hoger is dan het bedrijf overeenkomstig
het besluit van voor 1 november 1997 mocht veroorzaken. Voor de exacte formulering verwijzen we naar dit
artikellid. Indien u van mening bent dat u voldoet aan deze uitzondering, dient u dit hieronder aan te geven:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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Toelichting bij het formulier
Definities (voor de juiste juridische omschrijving verwijzen wij u naar het Besluit melkrundveehouderijen
milieubeheer. Zie onder andere artikel 1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.

Ammoniakdepositie: depositie van potentieel zuur, afkomstig van ammoniak, gemeten in mol per hectare
per jaar;
Ammoniakemissie: emissie van potentieel zuur, afkomstig van ammoniak, gemeten in kg per jaar;
Bassin: een reservoir bestemd en geschikt voor het bewaren van dunne mest, dat niet geheel of
gedeeltelijk is gelegen onder een stal;
Bevoegd gezag: het bestuursorgaan dat bevoegd is of zou zijn een vergunning krachtens artikel 8.1 van
de Wet milieubeheer voor de melkrundveehouderij te verlenen;
Dunne mest: mest die verpompbaar is en die bestaat uit faeces of urine van landbouwhuisdieren, al dan
niet vermengd met mors-, spoel-, reinigings- of regenwater;
Gevoelig object: een gebouw of deel van een gebouw dat voor het verblijf van personen is bestemd, een
gebouw of terrein dat is bestemd voor verblijfs- of dagrecreatie, niet zijnde een kampeerterrein als bedoelt
in artikel 8, tweede lid, onder a, of artikel 8, derde lid, van de Wet op de openluchtrecreatie, een
gebouw dat deel uitmaakt van een agrarisch bedrijf en ter beschikking wordt gesteld voor het houden van
recreatief nachtverblijf, of een als kamphuis of blokhut aan te merken bouwwerk, dat ter beschikking wordt
gesteld voor het houden van recreatief nachtverblijf;
K1-vloeistof: een brandbare vloeistof (zoals benzine) of een verfproduct waarvan het vlampunt gelegen is
onder 21°C. Voor aanschaf kunt u bij uw leverancier navragen wat voor vlampunt het product heeft. Deze
informatie staat overigens ook vermeld in een productinformatieblad;
K2-vloeistof: een brandbare vloeistof (zoals petroleum) of een verfproduct waarvan het vlampunt gelegen
is op of boven 21°C en onder 55°C. Voor aanschaf kunt u bij uw leverancier navragen wat voor vlampunt
het product heeft. Deze informatie staat overigens ook vermeld in een productinformatieblad;
K3-vloeistof: een brandbare vloeistof (zoals diesel c.q. lichte stookolie c.q. gasolie), of een verfproduct
waarvan het vlampunt gelegen is op of boven 55°C. Voor aanschaf kunt u bij uw leverancier navragen
wat voor vlampunt het product heeft. Deze informatie staat overigens ook vermeld in een productinformatieblad.
Melkrundvee:
1°
melkvee (exclusief bijbehorend vrouwelijk jongvee) dat overwegend wordt gehouden voor de
melkproductie met inbegrip van de dieren die in de mestperiode worden gemolken, tijdens de
lactatie worden gemest dan wel zijn drooggezet en worden afgemest;
2°
vrouwelijk vleesvee ouder dan 2 jaar (exclusief bijbehorend vrouwelijk jongvee) dat op een met
melkvee vergelijkbare manier wordt gehouden voor de vleesproductie en het voortbrengen en
zogen van kalveren.
Mestvarkeneenheden: de berekening van het aantal mestvarkeneenheden vindt plaats met toepassing van
de door onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer vastgestelde richtlijn
Veehouderij en stankhinder (1996), nr. DWL/96057153 (zie artikel 1 lid 8 van het besluit). U kunt deze
richtlijn raadplegen bij uw gemeente of op www.infomil.nl inzien.
Nitraathoudende kunstmeststoffen klasse C: Kunstmeststoffen gedefinieerd als in CPR-1, dit zijn
kunstmeststoffen die normaliter op een akkerbouwbedrijf aanwezig zijn. Klasse A (ontplofbaar) en klasse B
(ontbrandbaar) worden in de praktijk meestal in de fabriek opgeslagen. Via uw leverancier kunt u een
product-veiligheidsblad opvragen, waarin moet zijn aangegeven dat het een klasse C betreft;
Vaste dierlijke mest: mest die geheel of gedeeltelijk bestaat uit faeces of urine van landbouwdieren en die
niet verpompbaar is;
Voor verzuring gevoelig gebied: een voor verzuring gevoelig gebied in de zin van de Interimwet
ammoniak en veehouderij;
Woning: een gebouw of een deel van een gebouw dat voor bewoning wordt gebruikt of daartoe is
bestemd.

Mocht u specifieke vragen hebben over de begrippen die in dit formulier zijn gebruikt neemt u dan contact op met
de gemeente, of kijk eens op: www.infomil.nl.
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