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AANVRAAGFORMULIER VOOR ONTHEFFING STORTVERBOD AFVALSTOFFEN

I.H.K.V. DE TOEPASSING VAN ORGANISCHE GROENE RESTSTROMEN OP OF IN DE BODEM

Op grond van artikel 10.63 van de Wet milieubeheer (Wm) 

Deze aanvraag betreft:

  Het voorleggen van een beoogde proef aan de ODMH om aangewezen te kunnen worden als pilotproject.

  Het definitief aanvragen van een ontheffing, overeenkomstig artikel 10.63 van de Wet milieubeheer.*, **

* Dit kan alleen indien de ODMH eerder heeft aangegeven dat de beoogde proef kan worden aangewezen als pilotproject

(artikel 3, lid 1 Beleidsregel organische groene reststromen Zuid-Holland).

** Deze aanvraag en de ontheffing kunnen alleen betrekking hebben op het toepassen van materiaal op of in de bodem. Voor

handelingen met betrekking tot de productie, bewerking en/of vervoer etc. gelden mogelijk verplichtingen op grond van andere

wet- en regelgeving.

1. Algemene gegevens aanvrager, grondgebruiker en grondeigenaar

1.1  Gegevens aanvrager: 

Naam:    ________________________________________________________

Adres:   ________________________________________________________

Postcode + woonplaats: ________________________________________________________

Telefoon:  ______________________ mobiel:    __________________________
 
Fax:                                _____________________   e-mail:     __________________________

Eventuele contactpersoon: ______________________________________________________       

1.2  Grondgebruiker, indien deze een ander is dan de aanvrager:

Naam:   ________________________________________________________

Adres:   ________________________________________________________

Postcode + woonplaats:________________________________________________________

Telefoon: _______________________  mobiel:     ________________________

Fax:                               _______________________   e-mail:     ________________________

Eventuele contactpersoon:  _____________________________________________________

Gebruiker/opdrachtgever moet de aanvrager machtigen   machtiging invullen bij vraag 6.2
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1.3  Grondeigenaar, indien deze een ander is dan de aanvrager of grondgebruiker:

Naam:   ________________________________________________________

Adres:   ________________________________________________________

Postcode + woonplaats:________________________________________________________

Telefoon: _______________________  mobiel:    ________________________

Fax:                               _______________________   e-mail:    ________________________

Eventuele contactpersoon: _____________________________________________________

2. Locatie van de toepassing

2.1  De locatie van de toepassing*: 

  Zie de door aanvrager aan te leveren bijlage, indien onderstaande ruimte te beperkt is 

Adres:  ________________________________________________________

Postcode en woonplaats:_______________________________________________________

Kadastrale ligging: Gemeente(n):  ____________________________________________  

                          Sectie (s)         ____________________________________________   
                          
                          Nummer(s)       ____________________________________________

Plaatselijk bekend als:  ____________________________________________________

* Dat dient duidelijk te worden aangegeven op een aan te leveren topografische kaart van bij 
  voorkeur schaal 1 : 25.000 en op een kadastrale kaart van bij voorkeur 1: 500 of  1 : 1.000. 
  Wanneer het kaartmateriaal voldoende leesbaar is, volstaat daarvoor een kopie.   

2.2  Het grondgebruik op het perceel van de toepassingslocatie is: 

  Zie de door aanvrager aan te leveren bijlage, indien onderstaande ruimte te beperkt is 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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3. Gegevens over de toepassing                                                          

3.1  Wat is het nut / de noodzaak van de voorgenomen toepassing? 
Deze vraag is bedoeld om een goede belangenafweging te kunnen maken. Belangrijk is om ten
minste de volgende informatie te verstrekken:
    - waarom de aanvrager verzoekt om een pilot uit te kunnen voeren;
    - welk(e) onderzoeksdoel(en) wordt/worden met deze pilot beoogd;
    - welke onderzoeksvraag/onderzoeksvragen deze pilot probeert te beantwoorden; 
    - welke milieuwinst (op termijn) wordt verwacht. 

  Zie de door aanvrager aan te leveren bijlage, indien onderstaande ruimte te beperkt is voor uw
toelichting

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

3.2  Betrokkenen 
Welke partijen (naast aanvrager, grondgebruiker en grondeigenaar) zijn in het onderzoek betrokken
en wat is hun rol?

  Zie de door aanvrager aan te leveren bijlage, indien onderstaande ruimte te beperkt is voor uw
toelichting

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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4. Toegepast materiaal

4.1  Toegepast materiaal: 

  Bokashi       
 Ingangsmateriaal:
   Bladafval
   Bermmaaisel
   Anders, namelijk:  _____________________________________________________

  Anders dan bokashi, namelijk: _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

     

4.2  Hoeveelheid toe te passen materiaal in relatie tot het oppervlak van het perceel: 

Hoeveelheid toe te passen materiaal: __________________ m3

Oppervlakte van het perceel van de pilotlocatie: ____________________ m2

     

4.3   Herkomst van het ingangsmateriaal: 

  Zie de door aanvrager aan te leveren bijlage, indien onderstaande ruimte te beperkt is voor uw
toelichting

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Indien van toepassing: 

Naam:       ________________________________________________________

Adres:      ________________________________________________________

Postcode en  woonplaats : _______________________________________________________

Telefoon: _______________________  mobiel:  __________________________

Fax:                               _______________________ e-mail:  __________________________

Eventuele contactpersoon: ______________________________________________________
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4.4   Locatie waar het ingangsmateriaal gereedgemaakt wordt voor toepassing: 

  Zie de door aanvrager aan te leveren bijlage, indien onderstaande ruimte te beperkt is voor uw
toelichting

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Indien van toepassing: 

Naam:       ________________________________________________________

Adres:      ________________________________________________________

Postcode en  woonplaats : _______________________________________________________

Telefoon: _______________________  mobiel:  __________________________

Fax:                               _______________________ e-mail:  __________________________

Eventuele contactpersoon: ______________________________________________________

4.5  Kwaliteitsborging: 

  Zie de door aanvrager aan te leveren bijlage, indien onderstaande ruimte te beperkt is voor uw
toelichting

Hoe is de kwaliteit van het ingangsmateriaal geborgd? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Hoe is de kwaliteit van het toegepaste materiaal geborgd? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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5. Uitvoering van de toepassing (op- of in de bodem brengen)

5.1 Wie voert de werkzaamheden uit?

 Aanvrager is uitvoerder
 Gebruiker/opdrachtgever is uitvoerder
 Een derde persoon of bedrijf is uitvoerder, namelijk:

Naam:  ________________________________________________________

Adres:  ________________________________________________________

Postcode + woonplaats:________________________________________________________

Telefoon: _______________________  mobiel:  _________________________

Fax:                               _______________________  e-mail: _________________________

Eventuele contactpersoon: _____________________________________________________

5.2  Wanneer wordt het materiaal op of in de bodem gebracht en hoe lang duren de
werkzaamheden naar verwachting? 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

5.3 Omschrijving van de werkzaamheden 

  Zie de door aanvrager aan te leveren bijlage, indien onderstaande ruimte te beperkt is voor uw
toelichting

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

5.4 Hoe wordt de milieuhygiënische bodemkwaliteit beschermd?  

  Zie de door aanvrager aan te leveren bijlage, indien onderstaande ruimte te beperkt is voor uw
toelichting

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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6. Bijlagen, machtiging en ondertekening                                     

6.1  Als bijlagen toevoegen

  Een (kopie van een) topografische kaart van bij voorkeur schaal 1 : 25.000 waarop wordt
aangegeven op welk deel van het perceel/de percelen de toepassing plaatsvindt/plaatsvinden;

 Een (goede kopie van een) kadastrale tekening van bij voorkeur schaal 1 : 500 of 1 : 1000 waarop
de laatst bekende kadastrale gegevens zijn vermeld en waarop een gedetailleerde
situatietekening van de toepassing is aangegeven

 Onderzoeksplan
 Indien beschikbaar: kwaliteitsgegevens ingangsmateriaal en/of toe te passen materiaal

6.2   Machtiging 

Ondergetekende (grondgebruiker) machtigt hierbij de aanvrager deze aanvraag met bijlagen namens
hem/haar in te vullen en te ondertekenen.

Naam (aanvrager): _____________________________________________________

Plaats: ________________________________________________________

Datum: ________________________________________________________

Handtekening (grondgebruiker): ___________________________________________

 6.3   Ondertekening

Ondergetekende verklaart hierbij deze aanvraag met de bijlage(n) naar waarheid en volledig te
hebben  ingevuld. 

Naam: ________________________________________________________

Plaats: ________________________________________________________

Datum: ________________________________________________________

Handtekening: ________________________________________________________

De aanvraag dient u te sturen naar:

Omgevingsdienst Midden-Holland

t.a.v afdeling Bedrijven

Postbus 45

2800 AA  Gouda


