STAPPENPLAN MAAISEL
Circulair terreinbeheer: maaisel als
bodemverbeteraar (De Overijsselse Standaard)

Bent u terreinbeheerder, loonwerker of agrarische ondernemer en
wilt u maaisel inzetten als bodemverbeteraar?
Volg dan de volgende 5 stappen.
Stap 1 - Lees de spelregels
Lees de stukken en spelregels met betrekking tot het toepassen van maaisel als
bodemverbeteraar in de landbouw via ‘De Overijsselse Standaard’:
• Overijsselse Standaard voor verantwoord gebruik maaisel in de landbouw; maart
2021
• Toelichting Overijsselse Standaard voor verantwoord gebruik maaisel in de
landbouw; maart 2021

Stap 2 - Vul de checklist in
Vul als leverancier de ‘Checklist Circulair Terreinbeheer IJsselland’ in voor het winnen,
de opslag en het toepassen van maaisel als bodemverbeteraar in de landbouw. Hierin
geeft u aan hoe u geregeld heeft dat er gewerkt wordt met ‘De Overijsselse Standaard’
en in welk gebied u het maaisel gaat winnen.

Stap 3 - Stuur de checklist op
Stuur de ‘Checklist Circulair Terreinbeheer IJsselland’ met de gevraagde bijlagen, naar
de Omgevingsdienst IJsselland. Deze gegevens kunt u per e-mail verzenden aan de
Omgevingsdienst IJsselland t.a.v. de heer W.A. Kloosterman
(w.kloosterman@odijsselland.nl).

Stap 4 - Ga na of u volgens ‘De Overijsselse Standaard’ werkt
Als agrariër betrekt u maaisel van een leverancier die werkt volgens ‘De Overijsselse
Standaard’. Omgevingsdienst IJsselland kan u vertellen of de leverancier volgens ‘De
Overijsselse Standaard’ werkt. Zo bent u verzekerd van ‘schoon en onverdacht maaisel’.
Voor opslag en toepassing volgt u de regels van de 'Overijsselse Standaard'. Deze vindt
u in de documenten onder stap 1 van dit stappenplan.

Stap 5 - Meld binnen een week na ingebruikname de opslag aan
Voor de (tussen)opslag van maaisel, zowel bij een leverancier als bij een agrariër op het
erf of op een (eigen) perceel landbouwgrond, moet door de gebruiker van de grond waar
de opslag ligt, binnen een week na ingebruikname van de opslag een melding worden
gedaan bij de Omgevingsdienst IJsselland. Gebruik het meldingsformulier opslag
maaisel OD IJsselland met toelichting.

DE OVERIJSSELSE STANDAARD
Op weg naar verantwoord gebruik van maaisel als
bodemverbeteraar in de landbouw.

