InfoMil

Meldingsformulier
Besluit landbouw milieubeheer

Vooraf
Voor wie is het meldingsformulier bedoeld?
Dit formulier is bedoeld voor degene die van plan is een bedrijf 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 landbouw milieubeheer valt of dat u een
omgevingsvergunning dient aan te vragen.
Tijdstip van melding (artikel 7 van het besluit)
Valt u onder het besluit dan moet u dit ten minste vier weken voor het oprichten, de uitbreiding of wijziging van de
bedrijfsvoering aan het bevoegd gezag (meestal de gemeente) 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 vóór
aanvang van de activiteit, in te leveren bij uw gemeente.
Het van toepassing worden van het Besluit landbouw milieubeheer op een bestaande, maar nog niet (eerder)
vergund of gemeld bedrijf moet u ten hoogste twaalf weken na de inwerkingtreding van dit besluit melden.
Melding wel of niet vereist? (artikel 7 en 9 van het besluit)
Een melding is niet vereist, indien u eerder een melding heeft ingediend op grond van het Besluit
melkrundveehouderijen milieubeheer of het Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer, Besluit motorvoertuigen
milieubeheer of het Besluit bedekte teelt (voor wat betreft witlof en eetbare paddestoelen) en de bij die melding
verstrekte gegevens sindsdien niet zijn gewijzigd en door uw voornemen ook niet zullen wijzigen.
Indien op uw bedrijf een vergunning van toepassing was en de bij de aanvraag (voorzover die bij de vergunning
hoort) verstrekte gegevens niet zijn gewijzigd, hoeft er ook geen melding te worden ingediend.
U dient wel een melding in te dienen indien er voor het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit geen
vergunning of geen van de eerdere genoemde vier besluiten op uw inrichting van toepassing was, ook al is er
geen sprake is van een wijziging van de werking van de inrichting.
Mocht u specifieke vragen hebben over dit formulier of de procedures neemt u dan contact op met het bevoegd
gezag, of kijk op: www.infomil.nl
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Drijver van de inrichting
Naam drijver van de inrichting:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:

…………………………………………………………..……….
………………………………………………………………...…
………………………………………………………………...…
………………………………………………………………...…

Adres inrichting
Naam van de inrichting:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:

…………………………………………………………..……….
………………………………………………………………...…
………………………………………………………………...…
………………………………………………………………...…

Soort melding
Maakt melding van:
(a.u.b. aankruisen wat van toepassing is)
 Het oprichten van een inrichting
 Het uitbreiding of wijzigen, dan wel het veranderen van de werking van een inrichting
 Het in werking zijn van een reeds bestaande, maar niet vergunde of gemelde inrichting
 Het toepassen van andere middelen dan opgenomen in hoofdstuk 1 t/m 3 van de bijlage, maar
met een ten minste gelijkwaardige bescherming voor het milieu
Aard inrichting:
 melkrundveehouderij
 akkerbouw- of tuinbouwbedrijf met open grondsteelt
 gemechaniseerd loonbedrijf
 paardenhouderij
 kinderboerderij
 kleinschalige veehouderij
 witloftrekkerij of teeltbedrijf met eetbare paddestoelen of andere gewassen in een gebouw
 bedrijf voor de opslag van vaste mest, bloembollenafval, afgedragen gewas of gebruikt
substraatmateriaal
 spoelbassin bedrijf
 samenstel van boven genoemde bedrijvigheden
Het voorgenomen tijdstip van oprichting, uitbreiding, wijziging of verandering
………………………………………………………
Omschrijving aard en omvang van activiteiten of processen in de inrichting
.…………………………………………………………………..………………………………………………………………
……………………………………………………..………………..…………………………………………………………..
…………………………………………………………………..………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………..……………………………………………………………
……..…………………………………………………………………..…………………………………………………………
………..…………………………………………………………………..………
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Is het Besluit landbouw milieubeheer op uw inrichting van toepassing?
a.

Is sprake van een:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

melkrundveehouderij
akkerbouw- of tuinbouwbedrijf met open grondsteelt
gemechaniseerd loonbedrijf
paardenhouderij
kinderboerderij
kleinschalige veehouderij
witloftrekkerij of teeltbedrijf met eetbare paddestoelen of andere gewassen
in een gebouw
bedrijf voor de opslag van vaste mest, bloembollenafval, afgedragen gewas
of gebruikt substraatmateriaal
spoelbassin bedrijf
samenstel van bovengenoemde bedrijvigheden



ja

Ga verder met vraag b



nee

Het besluit is niet van toepassing. Het bedrijf is vergunningplichtig.

b.

Worden in de inrichting landbouwhuisdieren gehouden?
 ja
Ga verder met vraag c
 nee
Ga verder met vraag j

c.

Betreft het een inrichting opgericht op of na 1 januari 2002?
 ja
Ga verder met vraag d
 nee
Ga verder met vraag e

d.

Inrichting is opgericht op of na 1 januari 2002
Is een tot de inrichting behorend dierenverblijf, geheel of gedeeltelijk gelegen in een zeer
kwetsbaar gebied als bedoeld in artikel 2 van de Wav of in een zone van 250 meter rondom
een zodanig gebied?
 ja
Het besluit is niet van toepassing. Het bedrijf is vergunningplichtig.
 nee
Ga verder met vraag g

e.

Inrichting is opgericht voor 1 januari 2002
Is een tot de inrichting behorend dierenverblijf, geheel of gedeeltelijk gelegen in een zeer
kwetsbaar gebied als bedoeld in artikel 2 van de Wav of in een zone van 250 meter rondom
een zodanig gebied?
 ja
Ga verder met vraag f
 nee
Ga verder met vraag g

f.

Is het aantal gehouden landbouwhuisdieren van een of meer diercategorieën groter dan op
31 december 2001 overeenkomstig een algemene maatregel van bestuur krachtens artikel
8.40 van de Wet milieubeheer, zoals die op die datum luidde, in de veehouderij aanwezig
mocht zijn of ingevolge een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer in
de veehouderij aanwezig mocht zijn.
 ja
Het besluit is niet van toepassing. Het bedrijf is vergunningplichtig.
 nee
Ga verder met vraag g

g.

Is de inrichting een kinderboerderij?
 ja
Het besluit is mogelijk van toepassing, beantwoord de vragen 1 t/m 42
 nee
Ga verder met vraag h
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Is de inrichting waar landbouwhuisdieren worden gehouden gelegen op een afstand 1 van
minder dan 100 meter van een object categorie I of II of op een afstand1 gelegen van minder
dan 50 meter van een object categorie III, IV of V?
 ja
Ga verder met vraag i
 nee
Ga verder met vraag j
Is het aantal landbouwhuisdieren dat gehouden wordt kleiner of gelijk aan het aantal
landbouwhuisdieren van die diercategorie dat op grond van een vergunning als bedoeld in
artikel 8.1 van de Wm of op grond van het Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer of het
Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer of op grond van het Besluit landbouw zoals dat gold
tussen 6 december 2006 en 30 september 2009 gehouden mocht worden en is de afstand1
tot enig object categorie I, II, III, IV of V niet afgenomen?
 ja
Ga verder met vraag j
 nee
Het besluit is niet van toepassing. Het bedrijf is vergunningplichtig.
Betreft het een inrichting die is gelegen op een afstand 2 van minder dan 50 meter van een
object categorie I of II of minder dan 25 meter is gelegen van een object categorie III, IV of V?
 ja
Ga verder met vraag k
 nee
Het besluit is mogelijk van toepassing, beantwoord de vragen 1 t/m 42
Gaat het om een inrichting die is opgericht vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit
(6 december 2006) en waarvan de afstand 2 die moet worden aangehouden op grond van
een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wm of op grond van het Besluit
melkrundveehouderijen milieubeheer of het Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer of het
Besluit bedekte teelt milieubeheer tot enig object categorie I, II, III, IV of V, niet is afgenomen.
 ja
Het besluit is mogelijk van toepassing, beantwoord de vragen 1 t/m 42
 nee
Het besluit is niet van toepassing. Het bedrijf is vergunningplichtig.

1 Deze afstand wordt gemeten vanaf de buitenzijde van een object I, II, III IV of V tot het dichtstbijzijnde emissiepunt van het
dierenverblijf.
2 Deze afstand wordt gemeten vanaf het onderdeel van het bedrijf dat het dichtst bij het genoemde object is gelegen, waarbij
een waterbassin, een watersilo, een warmwateropslagtank en het erf niet als een zodanig onderdeel worden beschouwd.
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Ja

Nee

1.

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





2.

Worden meer dan 200 stuks melkrundvee, exclusief vrouwelijk jongvee tot
twee jaar, gehouden?





3.

Worden meer dan 340 stuks vrouwelijk jongvee gehouden?





4.

Worden in totaal meer dan 340 stuks vrouwelijk jongvee tot 2 jaar en overig
melkrundvee gehouden?





5.

Worden meer dan 50 geiten gehouden?





6.

Worden meer dan 50 voedsters gehouden?





7.

Worden er meer dan 50 paarden gehouden?





8.

Worden pelsdieren bedrijfsmatig gehouden?





9.

Worden er meer dan 50 landbouwhuisdieren gehouden, anders dan bedoeld
onder 1 tm 8 (op kinderboerderijen is deze vraag niet van toepassing)?





10. Is voor het telen van gewassen een permanente opstand van glas of van
kunststof groter dan 2.500 m2 aanwezig?





11. Is er een opslagcapaciteit aanwezig voor de op- of overslag van meer dan 35
3
m afvalstoffen die niet binnen het eigen bedrijf zijn ontstaan? (behoudens
zand, grind en grond voor zover deze stoffen bedoeld en geschikt zijn voor
nuttige toepassing),





12. Is er een opslagcapaciteit aanwezig voor de op- of overslag van gevaarlijke
afvalstoffen, die niet binnen het eigen bedrijf zijn ontstaan?





13. Is er een opslagcapaciteit aanwezig voor de overslag van meer dan 1.000 m3
afvalstoffen per jaar, die niet binnen het eigen bedrijf zijn ontstaan?





14. Zijn er één of meer werkplaatsen aanwezig die in hoofdzaak worden gebruikt
voor onderhoud, ondersteuning of reparatie van niet tot de inrichting
behorende gebouwen, installaties, toestellen of voertuigen, van derden?





15. Bedraagt bij de teelt van eetbare paddestoelen de teeltoppervlakte meer dan
5.000 m2?





16. Indien eetbare paddestoelen worden geteeld: wordt er verse compost
gepasteuriseerd?
17. Is er apparatuur aanwezig voor het verspuiten van
gewasbestrijdingsmiddelen of biociden met een vliegtuig?









18. Zijn er voorzieningen of installaties aanwezig voor het opslaan van meer dan
600 m3 vaste mest?





19. Zijn er voorzieningen of installaties aanwezig voor het opslaan van meer dan
500 m3 strooizout?





20. Zijn er voorzieningen of installaties aanwezig voor het opslaan of bewerken
3
en verwerken van meer dan in totaal 2.000 m zand, grind en grond?





21. Zijn er voorzieningen of installaties aanwezig voor het opslaan of bewerken
en verwerken van zand, grind en grond dat niet afkomstig is van eigen
werkzaamheden of niet wordt aangewend voor eigen werkzaamheden?
22. Zijn er voorzieningen of installaties aanwezig voor het afleveren van LPG of
aardgas voor tractie?
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23. Zijn er voorzieningen of installaties aanwezig voor het opslaan van verpakte
gevaarlijke stoffen, niet zijnde vaste kunstmeststoffen, met een capaciteit van
10.000 kilogram of meer?
24. Zijn er voorzieningen of installaties aanwezig voor het opslaan van vloeibare
gevaarlijke stoffen, vloeibare gevaarlijke afvalstoffen of brandbare
vloeistoffen brandstoffen of afgewerkte olie in tanks?
(hierbij wordt buiten beschouwing gelaten:
• het opslaan van vloeibare brandstoffen of afgewerkte olie in
ondergrondse tanks met een gezamenlijke inhoud van ten hoogste 150
m3,
• het opslaan van diesel, huisbrandolie, gasolie, lichte stookolie of
afgewerkte olie in bovengrondse tanks in de buitenlucht met een
gezamenlijke inhoud van ten hoogste 150 m3,
• het opslaan van diesel, huisbrandolie, gasolie, lichte stookolie of
afgewerkte olie in bovengrondse tanks inpandig met een gezamenlijke
inhoud van ten hoogste 15 m3,
• de opslag van petroleum in een of meer bovengrondse tanks met een
gezamenlijke inhoud van ten hoogste 1,5 m3, of
• de opslag van vloeibare kunstmeststoffen in bovengrondse tanks)









25. Zijn er voorzieningen of installaties aanwezig voor het opslaan van gassen
of gasmengsels in tanks (tanks waarop het Activiteitenbesluit van toepassing
is, worden hierbij buiten beschouwing gelaten)?





26. Zijn er voorzieningen of installaties aanwezig voor opslaan van dunne mest
in mestbassins met een gezamenlijke oppervlakte van meer dan 750 m2, of
3
een gezamenlijke inhoud van meer dan 2.500 m ?





27. Zijn er voorzieningen of installaties aanwezig voor het beluchten, geforceerd
vergisten of op andere wijze be- of verwerken, behoudens mengen of roeren,
van dunne mest in mestbassins?





28. Zijn er voorzieningen of installaties aanwezig voor het vullen van gasflessen
met uitzondering van:
 het vullen van gasflessen met propaan of butaan vanuit een gasfles van
maximaal 150 liter,
 het vullen van gasflessen met een inhoud kleiner dan 12 liter,
 het vullen van persluchtflessen door middel van een compressor.





29. Zijn er voorzieningen of installaties aanwezig voor het afleveren van andere
motorbrandstoffen dan LPG of aardgas voor tractie (eigen gebruik wordt
hierbij buiten beschouwing gelaten)?





30. Zijn er voorzieningen of installaties aanwezig voor het verrichten in vast
opgestelde voorzieningen en installaties van werkzaamheden met
chemische gewasbeschermingsmiddelen voor derden?





31. Zijn er voorzieningen of installaties aanwezig voor het verven van bloemen
en planten?





32. Zijn er voorzieningen of installaties aanwezig voor het composteren van
materiaal of het opslaan van afgedragen gewas of bloembollenafval met een
totaal volume van meer dan 600 m3?





33. Worden kunstmeststoffen opgeslagen behorende tot groep 3 of groep 4 als
bedoeld in PGS 7?





34. Worden meer dan 50 ton kunstmeststoffen behorende tot groep 2 als
bedoeld in PGS 7 opgeslagen?





Met opmaak: Inspringing:
Links: 36 pt, Verkeerd-om: 9
pt, Met opsommingstekens +
Niveau: 1 + Uitgelijnd op: 18
pt + Tab na: 26,5 pt +
Inspringen op: 26,5 pt, Tabs:
-117 pt, Tab weergeven +
Niet op 18 pt + 26,5 pt
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35. Zijn een of meer installaties of voorzieningen aanwezig, die kunnen worden
gebruikt voor het verstoken of verbranden van andere brandstoffen dan
aardgas, propaangas, butaangas, gasolie of petroleum (een open haard of
houtkachel voor het verbranden van hout die alleen is bedoeld voor
sfeerverwarming en een smidse wordt hierbij buiten beschouwing gelaten)?





36. Wordt windenergie in elektrische energie omgezet met een of meer
windturbines?





37. Zijn in de inrichting of een onderdeel daarvan één of meer stooktoestellen
voor verwarming aanwezig met een thermisch vermogen per toestel van
7.500 kW of meer?
38. Zijn in de inrichting of een onderdeel daarvan een warmtekrachtopwekking
aanwezig met een gezamenlijk nominaal elektrisch vermogen van 10 MW of
meer?
39. Zijn koel- en vriesinstallaties of warmtepompen aanwezig met een inhoud per
installatie van meer dan 1.500 kilogram ammoniak of meer dan 100 kilogram
propaan, butaan of mengsels van propaan of butaan?













40. Vinden er activiteiten of handelingen plaats als bedoeld in categorie 21,
bijlage I, behorende bij het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer
(genetische modificatie van organismen)?





41. Moet er voor de inrichting een milieueffectrapportage worden gemaakt?





42. Is het Besluit externe veiligheid inrichtingen van toepassing?





Wanneer één van de bovenstaande vragen met ja is beantwoord, is het Besluit landbouw milieubeheer niet van
toepassing en dient een omgevingsvergunning te worden aangevraagd. Wanneer alle vragen met nee zijn
beantwoord, is het Besluit van toepassing en dient u de volgende gegevens in te vullen.
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Benodigde gegevens voor het bevoegd gezag:
1.

Een plattegrond- en een situatietekening van het bedrijf op schaal

N.v.t.

Ja

Reeds in
uw bezit







Toelichting: een plattegrond bevat minimaal de volgende gegevens:
•
de grenzen van het terrein van de inrichting en de omliggende bebouwing alsmede de aan alle zijden van
de inrichting gelegen dichtstbijzijnde woningen van derden en gevoelige objecten c.q. de bebouwde kom;
•
de ligging en bestemming van gebouwen;
•
aantal dieren, diercategorie, stalsysteem per stal en emissiepunten per stal (alleen indien er in de inrichting
dieren worden gehouden);
•
plaats van ondergrondse en bovengrondse (olie)tank(s);
•
de locatie van ventilatoren en andere relevante vast opgestelde geluidsbronnen;
•
de opslagplaatsen van vaste mest, dunne mest en kuilvoer;
•
de plaatsen waar wordt geladen en gelost;
•
in geval van (een) wijziging(en) is duidelijk aangegeven wat deze wijziging(en) is (zijn).
2.

 geen wijzigingen

Aantal en soort dieren:

diercategorie (zoals bedoeld in bijlage 1 van de Regeling ammoniak en veehouderij)

3.

aantal

 geen wijzigingen

Opslag mest:

vaste mest

m3

dunne mest in gierkelders

m3
3

3

2

dunne mest in mestbassin , type bassin:

m

m

dunne mest in mestbassin 3, type bassin:

m3

m2

3

Indien een bassin voor de opslag van dunne mest aanwezig is waarop de voorschriften uit het Besluit mestbassins milieubeheer
niet van toepassing zijn, worden bij de melding tevens de volgende gegevens verstrekt: een door de installateur van het bassin
verstrekte verklaring waaruit blijkt dat het bassin overeenkomstig voorschriften van de bijlage is uitgevoerd en welke
referentieperioden van toepassing zijn, en gegevens over de wijze van afdekken van het bassin.
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 geen wijzigingen

De aard, omvang en frequentie van de transportactiviteiten:

maximum aantal bewegingen per dag

gemiddeld aantal
voertuigen per periode
(jaar, maand, week)

type voertuig/transport

(1 voertuig = 2 bewegingen)
dagperiode
06.00 – 19.00 u

avondperiode
19.00 – 22.00 u

nachtperiode
22.00 – 06.00 u

veetransport
vrachtwagens overig

5.

4

Geluidrelevante werkzaamheden en geluidbronnen:
frequentie per periode
(jaar, maand, week, dag)

duur in uren

 geen wijzigingen
bronvermogen

dag-, avond of
5
nachtperiode

tractoren
heftruck
shovel
laden en lossen vee
laden en lossen overig
vullen silo’s
pompen mest
inkuilen
ventilatoren

6.

 geen wijzigingen

Opslag in tanks:

aard opslag

bovengronds/ondergronds

hoeveelheid

installatiedatum

 dieselolie
 afgewerkte olie
 petroleum (halfzware olie)
 propaangas
 huisbrandolie (gasolie)

4
5

O.a. aan- en afvoer van voer, eieren, mest, brandstof, kadavers.
dagperiode 06.00 – 19.00 u; avondperiode 19.00 – 22.00 u; nachtperiode 22.00 – 06.00 u.
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 geen wijzigingen

Aard en lozing van afvalwater:

bedrijfsafvalwater afkomstig
van:

lozing op:

voorzieningen

6

controleput
aanwezig

nvt

riolering

gierkelder

melktanklokaal







melkput







spoelplaats
veewagens







wasplaats







kadaverplaats







kantine/keuken















8.

anders:

Vinden onderstaande activiteiten plaats?

ja

nee

Lozen van grondwater bij bodemsanering of proefbronnering





Lozen van grondwater bij ontwatering





In werking hebben van een warmtekrachtinstallatie





Opslag van propaan in een tank





Opslag van vloeibare brandstoffen en afgewerkte olie in ondergrondse tanks





Indien u één van bovenstaande vragen met ja heeft beantwoord, geef een toelichting op deze activiteiten:

 zie bijlage

Naar waarheid ingevuld:
Naam:

Datum:

Handtekening:

6

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).
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Toelichting bij het formulier
Definities (voor de juiste juridische omschrijving verwijzen wij u naar het Besluit landbouw milieubeheer.
Zie onder andere artikel 1)
afgedragen gewas: gedeelte van het gewas dat resteert aan het einde van de teelt, nadat de voor consumptie
bedoelde delen van het gewas zijn verwijderd;
akkerbouw- of tuinbouwbedrijf met open grondteelt: inrichting die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid, van de
Wet milieubeheer aangewezen categorie behoort en die deel uitmaakt van een bedrijf dat uitsluitend of in
hoofdzaak is bestemd voor het telen van akkerbouwproducten of tuinbouwproducten
op of in de open grond;
bevoegd gezag: bestuursorgaan dat bevoegd is een vergunning te verlenen voor een inrichting als bedoeld in
artikel 2;
compost: een product dat geheel of grotendeels bestaat uit één of meer organische afvalstoffen die met behulp
van micro-organismen zijn afgebroken en omgezet tot een zodanig stabiel eindprodukt dat daarin
alleen nog een langzame afbraak van humeuze verbindingen plaatsvindt;
composteren: omzetten van plantaardig restmateriaal en hulpstoffen in compost;
diercategorie: categorie dieren, bedoeld in bijlage 1 van de Regeling ammoniak en veehouderij;
dierenverblijf: al dan niet overdekte ruimte waarbinnen landbouwhuisdieren worden gehouden;
dunne mest: mest die verpompbaar is en die bestaat uit faeces of urine van landbouwhuisdieren, al dan niet
vermengd met mors-, spoel-, schrob-, reinigings- of regenwater;
gebruikt substraatmateriaal: materiaal van natuurlijke of kunstmatige oorsprong, nadat het is gebruikt voor het
telen van gewassen los van de grond;
gemechaniseerd loonbedrijf: inrichting die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer
aangewezen categorie behoort en die deel uitmaakt van een bedrijf dat uitsluitend of in hoofdzaak agrarisch
gemechaniseerd loonwerk, zoals cultuurtechnische werken, mestdistributie en grondverzet, en soortgelijke
dienstverlening verricht;
gevaarlijke stoffen: stoffen, preparaten en voorwerpen, waarvan het vervoer volgens het ADR is verboden of
slechts onder daarin opgenomen voorwaarden is toegestaan;
huisvestingssysteem: gedeelte van een dierenverblijf, waarin landbouwhuisdieren van één diercategorie op
dezelfde wijze worden gehouden;
kleinschalige veehouderij: inrichting, die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid van de Wet milieubeheer
aangewezen categorie behoort en uitsluitend of in hoofdzaak is bestemd voor het houden van
landbouwhuisdieren en waarin niet meer landbouwhuisdieren en geen andere categorieën landbouwhuisdieren
worden gehouden dan genoemd in artikel 3, eerste lid;
melkrundvee:
1°. melkvee, dat overwegend wordt gehouden voor de melkproductie, met inbegrip van de dieren die in de
mestperiode worden gemolken, tijdens de lactatie worden gemest of zijn drooggezet en worden afgemest;
2°. vrouwelijk vleesvee ouder dan 2 jaar, dat op een met melkvee vergelijkbare manier wordt gehouden voor de
vleesproductie en het voortbrengen en zogen van kalveren;
3°. vrouwelijk jongvee tot 2 jaar dat bestemd is om te worden gehouden als melkvee bedoeld onder 1° dan wel
als vrouwelijk vleesvee bedoeld onder 2°;
melkrundveehouderij: inrichting die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer aangewezen
categorie behoort en die uitsluitend of in hoofdzaak is bestemd voor het houden van melkrundvee;
mestbassin: reservoir bestemd voor het bewaren van dunne mest, dat niet geheel of gedeeltelijk is gelegen onder
een stal;
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mestvarkeneenheid: rekeneenheid voor geuremissie, bedoeld in de Richtlijn veehouderij en stankhinder 1996, nr.
DWL/96057153, uitgegeven door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer;
object categorie I*:
1°. bebouwde kom met stedelijk karakter;
2°. ziekenhuis, sanatorium en internaat, en
3°. objecten voor verblijfsrecreatie,
object categorie II*:
1°. 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°. 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;
paardenhouderij: inrichting, die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid van de Wet milieubeheer aangewezen
categorie behoort uitsluitend of in hoofdzaak is bestemd voor het houden van paarden;
PGS 7: publicatie 7 in de Publicatiereeks gevaarlijke stoffen, getiteld
«Opslag van vaste minerale anorganische meststoffen», uitgave oktober
2007;
PGS 23: publicatie 23 in de Publicatiereeks gevaarlijke stoffen, getiteld «Propaan, vulstations van butaan- en
propaanflessen», uitgave juli 2005;
spoelbassin: voorziening bestemd voor de verwijdering van tarra van in de grond geteelde gewassen waarbij
gebruik wordt gemaakt van een spoelmachine en een bezinkbassin;
vaste mest: mest die geheel of gedeeltelijk bestaat uit faeces of urine van landbouwhuisdieren en die niet
verpompbaar is, met uitzondering van compost;
omgevingsvergunning: vergunning als bedoeld in artikel 2.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
vloeibare brandstof: lichte olie, halfzware olie of gasolie als bedoeld in artikel 26 van de Wet op de accijns.
* Onder objecten categorie I t/m VI worden niet verstaan van een agrarisch bedrijf deel uitmakende kleinschalige
terreinen die ter beschikking worden gesteld voor het plaatsen van enkele kampeermiddelen, waarbij onder
kampeermiddelen worden verstaan onderkomens of voertuigen die bestemd of geschikt zijn voor recreatief
nachtverblijf en die geen bouwwerk zijn in de zin van de Woningwet.
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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