
MELDINGSFORMULIER 

MELDINGSFORMULIER ARTIKEL 3.66 en 3.71 INTERIM OMGEVINGSVERORDENING PROVINCIE 
UTRECHT 2021, OPHOGEN EN/OF EGALISEREN VAN PERCELEN   

Hierbij biedt ondergetekende ter accordering een melding aan tot het storten van grond, heideplagsel 
en/of bosstrooisel voor het ophogen en/of egaliseren van agrarisch gebruikte weide- en akkerpercelen 
op een locatie die in een bestemmingsplan is bestemd als agrarisch gebied en is gelegen buiten 
natuurnetwerk Nederland en Groene contour.  

1. Gegevens melder (volledig invullen)

Naam:     ___________________________________________ 

KvK nummer (indien van toepassing):   ___________________________________________ 

Adres:   ___________________________________________ 

Postcode en woonplaats:   ___________________________________________ 

Telefoon/mobiel:   ___________________________________________ 

E-mail:   ___________________________________________ 

Contactpersoon:     ___________________________________________ 

2. Gegevens eigenaar (volledig invullen)

□ Melder is de eigenaar (u hoeft vraag 2 niet verder in te vullen)
□ Eigenaar is

Naam: ____________________________________________ 

Adres: ____________________________________________ 

Postcode en woonplaats: ____________________________________________ 

Telefoon/mobiel: ____________________________________________ 

E-mail: ____________________________________________ 

Contactpersoon: ____________________________________________ 

3. Gegevens gemachtigde (indien van toepassing, volledig invullen)

Naam: ____________________________________________ 

Adres: ____________________________________________ 

Postcode en woonplaats: ____________________________________________ 

Telefoon/mobiel: ____________________________________________ 

E-mail: ____________________________________________ 

Contactpersoon: ____________________________________________ 



4. Wat is de locatie van het werk?

Adres: ____________________________________________ 

Postcode / woonplaats: ____________________________________________ 

Kadastrale gemeente, sectie, nummer(s): ____________________________________________ 

 Let op! U dient de werkzaamheden duidelijk aan te geven op een topografische of kadastrale
kaart (te vinden op: ruimtelijkeplannen.provincie-utrecht.nl). Een plankaart moet als bijlage
worden aangeleverd bij deze melding.

5. Voldoet de voorgenomen ophoging en/of egalisatie aan de volgende bepalingen? Vink het hokje
aan per bepaling waaraan voldaan wordt.

□ De planlocatie is agrarisch bestemd in het geldende bestemmingsplan.
□ De planlocatie betreft een agrarisch gebruikt weide- of akkerperceel.
□ De planlocatie ligt buiten natuurnetwerk Nederland en Groene contour.
□ Aardkundig, archeologisch of landschappelijk waardevolle terreingedeelten, zoals laagten en

geulen, worden bij het verspreiden en egaliseren in stand gelaten.
□ De planlocatie wordt opgehoogd met maximaal 10 centimeter na uitvlakking.
□ De planlocatie is de afgelopen 5 jaar niet opgehoogd.
□ Er wordt alleen grond, heideplagsel en/of bosstrooisel gestort.
□ Grond wordt gestort volgens het principe zand op zand, klei op klei en veen op veen.

 Let op! Indien niet alle hokjes aangevinkt kunnen worden, dan kunt u niet volstaan met een
melding. U kunt dan wel een ontheffing van de Interim Omgevingsverordening provincie
Utrecht 2021 aanvragen en daarvoor dient u een ander formulier te gebruiken.

U kunt gebruik maken van de link ruimtelijke plannen voor het bepalen van de bestemming van de 
planlocatie, de ligging van de planlocatie ten opzichte van natuurnetwerk Nederland en Groene 
contour en de ligging van de aardkundig, archeologisch en landschappelijk waardevolle 
terreingedeelten. 

6. Wat zijn de maten van de toepassingslocatie(s)?*

Dimensionering (m)     Locatie 1         Locatie 2  Locatie 3    Locatie 4     Locatie 5 

Nummer/label gelijk 
aan plankaart            ________     ________    ________   ________       ________ 

Oppervlakte   ________      ________     ________   ________      ________ 

Hoogte na uitvlakking  ________    ________     ________   ________       ________ 

* Vul per op te hogen locatie de dimensionering in en breidt de tabel indien nodig uit.

U kunt gebruik maken van de link ruimtelijke plannen voor het bepalen van de oppervlakte van de 
planlocatie.     

7. Akkoord digitale correspondentie

Om het milieu te besparen, versturen wij onze reactie op uw melding liever per e-mail. 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 e-mail.

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


8. Ondertekening1 en 2

Ondergetekende verklaart hierbij dat dit formulier volledig en naar waarheid is ingevuld. Deze 
verklaring heeft ook betrekking op de bijgevoegde bijlage(n). 

Plaats:   ____________________________________________ 

Datum:  ____________________________________________ 

Handtekening melder en/of gemachtigde: ____________________________________________ 

Plaats:   ____________________________________________ 

Datum:  ____________________________________________ 

Handtekening eigenaar:  ____________________________________________ 
(indien niet tevens melder) 

1 NB Indien u geen machtiging heeft dat de eigenaar instemt met het voorgenomen werk, dient de eigenaar dit

   formulier mede  te ondertekenen. 

2 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. 

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 artikel 3.66 en 3.71” 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

mailto:servicebureau@provincie-utrecht.nl
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