
 
 
 

MELDINGSFORMULIER 
MELDINGSFORMULIER PARAGRAAF 6.2.3 Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht 
2021, Beschermde kleine landschapselementen 
 
Melding op grond van artikel 6.27 van het voornemen om een Beschermd klein landschapselement boven- of 
ondergronds te vellen, rooien, dempen, beschadigen, vernielen, vernietigen, bewerken of gebruiken op een wijze 
waardoor het wordt ontsierd of het voortbestaan direct of op de langere termijn in gevaar wordt gebracht. 

 
1. Gegevens aanvrager 

 
Naam: _______________________________________________________ 
 
Burgerservicenummer (BSN):   _______________________________________________________ 
 
Adres: _______________________________________________________ 
 
Postcode/woonplaats: _______________________________________________________ 
 
Telefoon/mobiel: ______________________________________________________ 
 
E-mailadres: _______________________________________________________ 
 
Contactpersoon: _______________________________________________________ 

 
2. Gegevens eigenaar/ gebruiker 
□ aanvrager is de eigenaar/gebruiker 
□ eigenaar/gebruiker is: 

 
Naam: __________________________________________________________ 

 
Adres: __________________________________________________________ 

 
 
Postcode/woonplaats: 

__________________________________________________________ 

 
Telefoon/mobiel: 

__________________________________________________________ 

 
E-mailadres: 

__________________________________________________________ 

 
Contactpersoon: 

__________________________________________________________ 

 
 

3. Gegevens gemachtigde 
 
Naam: _______________________________________________________ 
 
Adres: _______________________________________________________ 
 
Postcode/woonplaats: _______________________________________________________ 
 
Telefoon/mobiel: _______________________________________________________ 
 
E-mailadres: _______________________________________________________ 
 

 



 
 
 

4. Welk type Beschermd klein landschapselement betreft het? 
□ lijnelement □ vlakelement □ puntelement 

 
5. Wat is het doel/de aanleiding om het Beschermd klein landschapselement te vellen, rooien, dempen, 

enzovoort? 
□ herstel cultuurhistorisch of landschappelijk element 
□ natuurontwikkeling 
□ erfvergroting 
□ perceelsverbetering 
□ samenvoeging percelen 
□ er zijn onomkeerbare handelingen verricht waardoor de houtopstand is doodgegaan 
□ aangetast door een boomziekte of teniet gegaan door ____________________ 
□ anders, nl. ________________________________________________________ 

 
6. Wat is de locatie van het werk? 
 
Adres: _________________________________________________ 
 
Postcode,    woonplaats:    _________________________________________________ 
 
Kadastrale gemeente, Sectie, nr.:    ________________________________________ 

 
 Let op! U dient de werkzaamheden duidelijk aan te geven op een topografische kaart of 

kadastrale kaart en deze aan de melding toe te voegen, is te vinden op ruimtelijke 
plannen 

 
7. Wordt natuur, landschap o f  cultuurhistorie aangetast door het vellen van 
het Beschermd klein landschapselement? 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 

 
8. Wat is de planning van het werk? 
Begindatum: ____________________________ Einddatum: ____________________ 

 
9. Bent u van plan om ter plaatse te herbeplanten of compenseren? 
□ ja □ nee 

 
10. Bent u van plan om elders te herbeplanten of  compenseren? 
□ ja □ nee 

 
11. Is er ook een (kap)vergunning bij de gemeente aangevraagd? 
□ ja □ nee 

 
12. Zo ja, wat is het nummer en de datum van de vergunning? 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 

https://ruimtelijkeplannen.provincie-utrecht.nl/
https://ruimtelijkeplannen.provincie-utrecht.nl/


13. Om het milieu te besparen versturen wij onze reactie op uw melding liever per 
email. Door dit formulier te ondertekenen stemt u hiermee in. Mocht u onze reactie 
liever op papier ontvangen, geeft u dat dan aan: 

 
Ik ontvang de reactie op mijn melding bij voorkeur op papier en niet per email. 
 
 

14. Ondertekening 
Ondergetekende verklaart hierbij dat hij dit formulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld. 

 
Datum en plaats: _________________________________________________________ 
 
Handtekening _________________________________________________________ 
 
Naam aanvrager/gemachtigde: _________________________________________________ 
 
Handtekening _________________________________________________________ 
 
Naam Eigenaar:        _________________________________________________________ 
 
 

Het formulier kunt u met plankaart en eventueel overige bijlagen mailen naar Servicebureau@provincie-utrecht.nl 
 
Vul in het onderwerp van de mail in dat de deze een “Melding Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht 
Paragraaf 3.4” bevat.  
 
U kunt het formulier en toebehoren ook per post sturen naar:  
 
Provincie Utrecht 
Team vergunningverlening Natuur en Landschap 
T.a.v. Servicebureau 
Postbus 80300 
3508 TH  UTRECHT 
 
 
 (NB Indien u geen machtiging heeft dat de eigenaar instemt met het voorgenomen werk, dient de eigenaar dit formulier mede te 
ondertekenen).  
 (NB Indien u voordat u een definitieve melding bij ons indient eerst de voorgenomen werkzaamheden wilt bespreken, dan kunt u ons 
eerst ter vooroverleg een niet ondertekend exemplaar voorleggen). 

mailto:Servicebureau@provincie-utrecht.nl
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