Aanvraagformulier voor ontheffing UO registratie Glastuinbouw
Dit formulier is bedoeld voor situaties waarin u een vaste kas heeft waarbij de huidige UO registratie
voor geldt. Het Activiteitenbesluit geeft de mogelijkheid om gemotiveerd af te wijken van het
uitvoeren van de UO registratie. Om in aanmerking te komen voor een ontheffing, is het van belang
dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen en toe te sturen aan het Hoogheemraadschap van
Rijnland. U ontvangt binnen 4 weken een schriftelijke reactie van ons.
Heeft u vragen? U kunt contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening & Handhaving
via (071) 3063494 van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur of mailen naar
vergunningen@rijnland.net.

1.

Gegevens aanvrager (gemachtigde)

Naam

:

Adres

:

Postcode en Plaats :
Telefoonnummer

:

E-mailadres

:

2.

Locatie(s) waarvoor een ontheffing wordt aangevraagd
Straatnaam /
Kadastrale aanduiding

Huisnr

gemeente

UO registratienummer
(invullen indien bekend)

1

3A.

Substraatteelt (indien niet van toepassing ga door naar 3B)

Type teelt:

overwintering
opkweek
vermeerdering
overig, namelijk

Teeltoppervlak (m2):
Welke gewassen worden geteeld, teeltperiode en meststoffengebruik:
Gewas
Toepassing
Teeltperiode
meststoffen
(JA/NEE)

Lozing drainwater :
zonder vermenging met drainagewater van de buitenteelt op recirculatiebassin
vermengd met drainagewater van de buitenteelt op recirculatiebassin*
op gemeentelijk vuilwaterriool
in de bodem met drainagesysteem naar sloot
in de bodem zonder drainagesysteem
*

Hierbij is sprake van een kas waarbij het kasgedeelte, ongeacht de omvang, op hetzelfde drain(age)systeem is
aangesloten als het buitengedeelte (bijv. een gesloten containerveld). Het drainwater van zowel de kas als het
containerveld komt dus via hetzelfde drainagesysteem op het recirculatiebassin terecht. Voor een goede beoordeling van
uw verzoek is het noodzakelijk om dit te voorzien van een tekening waarop het gecombineerde drain(age)stelsel is
weergegeven.

Vinden lozingen plaats vanuit het recirculatiebassin vanwege:
Te hoog EC gehalte
Teeltwisselingen
Ziektegevoeligheid
Nee, dergelijke lozingen vinden nooit plaats
overig, namelijk
Indien lozingen vanuit recirculatiebassin plaatsvinden, hoe vaak per jaar
vindt dit plaats:
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3B.

Vollegrondsteelt

Type teelt:

overwintering
opkweek
vermeerdering
overig, namelijk

Teeltoppervlak (m2):
Welke gewassen worden geteeld, teeltperiode en meststoffengebruik:
Gewas

Lozing drainagewater :

Toepassing
meststoffen
(JA/NEE)

Teeltperiode

via drainageput op recirculatiebassin
op gemeentelijk vuilwaterriool
op naastgelegen watergang
geen drainagesysteem aanwezig (bodemlozing)

Vinden lozingen plaats vanuit het recirculatiebassin vanwege:
Te hoog EC gehalte
Teeltwisselingen
Ziektegevoeligheid
Nee, dergelijke lozingen vinden nooit plaats
overig, namelijk

Indien lozingen vanuit recirculatiebassin plaatsvinden, hoe vaak per jaar
vindt dit plaats:
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4.

Uw motivering voor ontheffing UO registratie Glastuinbouw

5.

Ondertekening aanvrager

(plaats)

(datum)

(handtekening)

U kunt dit formulier via de post of via een e-mail naar ons toesturen:
Post: Het hoogheemraadschap van Rijnland
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving
Postbus 156
2300 AD LEIDEN
Email: vergunningen@rijnland.net
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