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Geachte Statenleden,
wij, de partners van de pilot OMAB* (Organisch (rest) Materiaal Als Bodemverbeteraar), zijn bezorgd
over de regelgeving met betrekking tot de mogelijkheden om maaisel te gebruiken om de bodem te
verbeteren.
Het gaat om maaisel van bermen en dijken en uit watergangen, bergingen en natuurgebieden.
Er is een maatschappelijke vraag naar het gebruik van maaisel voor verbetering van de bodem.
Agrariërs willen maaisel dat ‘schoon en onverdacht’ is en leveranciers (gemeenten, waterschappen,
provincie etc.) hebben ook belang bij bodemverbetering (duurzame bodemkwaliteit,
watervasthoudend vermogen, minder uitspoeling, biodiversiteit etc.).
Helaas is het gebruik van deze zeer geschikte grondstof niet goed mogelijk vanwege de regelgeving.
Sinds dat maaisel onder de afvalstoffenregeling is gebracht is er veel veranderd qua zwerfafval en
andere verontreinigingen. Bovendien zien wij goede mogelijkheden voor voorwaarden die een
verantwoord gebruik garanderen.
In 2005 is de ‘vrijstellingsregeling plantenresten’ ingegaan waardoor er beperkte mogelijkheden zijn.
De aanpassing hiervan (2019), die bedoeld was als verruiming, heeft helaas niet het bedoelde effect
gehad, maar heeft juist voor een beperking gezorgd.
Vanuit ons onderzoek, dat nu 3 jaar loopt, hebben wij een oproep opgesteld met daarin de
aanleiding, de knelpunten en het gewenste toekomstbeeld; de oplossingsrichtingen. (De oproep is
bijgevoegd).
Wij hopen dat de Provincie Overijssel het voortouw wil nemen om een verantwoord gebruik van
maaisel voor verbetering van de bodems, mogelijk te maken.
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Wij denken hierbij aan de volgende actiepunten:






een toezegging dat de Provincie Overijssel zich in de verschillende overlegstructuren inzet
voor een aanpassing van de regelgeving, waardoor verantwoord gebruik van maaisel om de
bodem te verbeteren, mogelijk wordt.
het opstarten van een proces waarin de provincie Overijssel een provinciale ontheffing voor
het gebruik (onder voorwaarden) van maaisel om de bodem te verbeteren instelt.
Juridisch is dit mogelijk, het is een oplossing voor de aanvragen voor ontheffing die zich
opstapelen en het zal in ieder geval de landelijke discussie voeden.
Het beschikbaar stellen van een jurist om het ‘toekomstbeeld’ om te zetten in voorwaarden
voor een provinciale ontheffing. Deze ‘voorwaarden’ kunnen dan ook dienen als concrete
aanbevelingen voor aanpassing van de huidige regeling.

De provincie Gelderland is zeer geïnteresseerd in de ontwikkelingen en wil hier in samenwerken.
Wij willen gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken op 29 mei, waarbij wij zullen
proberen brief en oproep toe te lichten.

Met vriendelijke groeten,
namens de partners van de pilot OMAB,
Anet Bovendeert,
projectleider.

* OMAB is een samenwerkingsverband van de drie Vechtdal gemeenten (Dalfsen, Ommen en
Hardenberg), waterschap Drents Overijsselse Delta en waterschap Vechtstromen en ANV De Ommer
Marke en wordt mede gefinancierd door ZON (Zoetwatervoorziening Oost Nederland)/Provincie
Overijssel.
Het werkgebied is het Vechtdal.
De pilot wordt uitgevoerd door de Stimarke: het uitvoerende orgaan van ANV De Ommer Marke
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