ACTUEEL

Activiteitenbesluit nader b
Sinds 1 januari 2013 geldt voor
alle bedrijven in de bloembollensector het zogenoemde Activiteitenbesluit milieubeheer. Daaronder vallen alle
maatregelen die te maken
hebben met belasting van
het milieu. In twee artikelen
belicht BloembollenVisie de
belangrijkste aspecten van dit
Activiteitenbesluit. In deze eerste aflevering staat water centraal.
Richard van Diepen en John van Diepen

Tekst en foto’s: Arie Dwarswaard

H

alf december werden bloembollentelers voor het eerst uitgebreid geïnformeerd over het Activiteitenbesluit.
Iets nieuws? Ja en nee, zo bleek toen al. Ja, als
begrip, nee als je kijkt naar wat het eigenlijk is.
Veel bestaande regels op milieugebied, zoals
het Lozingenbesluit Open Teelt en Veehouderij (LOTV) en de Wvo-vergunningen, zijn
samengevoegd en in het nieuwe Activiteitenbesluit ondergebracht. De regels zijn in veel
gevallen niet anders, wel de benadering. Waar
voorheen de sector centraal stond, gaat het
nu om de activiteit. En dus gaat het niet over
het schoonmaken van een rooimachine, maar
om het reinigen van voertuigen. Dat doet een
bloembollenteler, maar ook een autowasserij. Beide activiteiten mogen er niet toe leiden
dat er vervuild water in het oppervlaktewater
terechtkomt.
Voor die activiteiten zijn, veelal bestaande,
regels samengevoegd. De invoering van dit
Activiteitenbesluit is al in 2008 gestart, maar
wordt gefaseerd ingevoerd. De land- en tuinbouw vallen pas sinds 1 januari 2013 onder het
besluit. De twee belangrijkste aspecten waarbij de teler met het Activiteitenbesluit te maken
krijgt, zijn water en bodem. Wat water betreft
spelen de waterschappen een belangrijke rol in
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het toezicht van het Activiteitenbesluit. Op het
gebied van de omgeving (geluid, lucht, bodem
en energie) zijn de milieudiensten in de diverse
regio’s belast met de handhaving ervan. In twee
artikelen komen deze aspecten aan de orde. In
dit artikel alles over water.

‘Echt nieuw in het
Activiteitenbesluit is het
geven van meer eigen
verantwoordelijkheid aan de
ondernemer’

tafel liggen drie dikke mappen. Het zijn de drie
delen van het Activiteitenbesluit, licht John van
Diepen toe. “Naast het besluit zelf is er nog een
nota van toelichting en de Activiteitenregeling.
Die drie onderdelen hangen nauw met elkaar
samen. De tekst van het Activiteitenbesluit is
in feite de wettelijke basis, en dus soms lastig
leesbaar. De nota van toelichting geeft in begrijpelijke taal weer wat er wordt bedoeld, en de
Activiteitenregeling is een uitwerking van een
aantal artikelen uit het Activiteitenbesluit.
Die regeling biedt ruimte voor maatwerk. Dat
betreft bijvoorbeeld de lijst met driftarme doppen. Die wijzigt regelmatig. Dat is in een regeling snel aan te passen, maar in het Activiteitenbesluit niet. Ook de gemeenten waarin het
bollenconcentratiegebied ligt, staan in de regeling vermeld.”

GEEN PANIEK
DRIE DELEN
Aan tafel zitten John van Diepen, vergunningverlener lozingen, en Richard van Diepen
(geen familie), adviseur voor het cluster Handhaving. Beiden werken bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, dat sinds
twee jaar zijn hoofdvestiging heeft in Heerhugowaard. En beiden hebben in hun werk regelmatig met de bloembollensector van doen. Op

Beiden beseffen dat het voor de ondernemer
ondoenlijk is om alle tekst van a tot z door te
lezen. Wel adviseren ze ondernemers om na
te gaan welke situatie op hen van toepassing
is. Die verschilt namelijk per gebied. John van
Diepen: “Telers die in de zogenoemde bollenconcentratiegebieden zitten, hebben allemaal
een individuele vergunning van het waterschap
gekregen. In feite zijn deze Wvo-vergunningen per 1 januari 2013 vervallen, op een enkel

elicht (1): water
aspect na. Telers buiten die gebieden hadden
te maken met de LOTV, en ook die is vervallen.
In feite is die tekst vrijwel geheel overgenomen
in het Activiteitenbesluit.”
Wel blijft ook in het nieuwe Activiteitenbesluit
een verschil bestaan tussen de gebieden waar
een Wvo-vergunning gold en de overige gebieden. Dit betreft bijvoorbeeld de teelt- en spuitvrije zones. De bepalingen die daarvoor golden in de Wvo-vergunning, zijn overgenomen
in het nieuwe besluit. Wat betreft het aanwijzen van de zogenoemde bollenconcentratiegebieden geeft het nieuwe Activiteitenbesluit
zelfs nog wat meer ruimte. Als op een perceel twee jaar achtereen bloembollen worden
geteeld en dat perceel ligt niet in het gangbare bollenconcentratiegebied, dan is daar toch
dezelfde regelgeving voor die gebieden op van
toepassing. Het deel waarbij de Wvo-vergunning nog van kracht blijft, betreft de afvoer van
water van een machinewasplaats. Volgens het
Activiteitenbesluit moet dat afvalwater via het
riool worden afgevoerd. John van Diepen: “In
het buitengebied heeft lang niet elk bedrijf een
aansluiting op het riool, en dus kan het Activiteitenbesluit op dat specifieke onderdeel niet
gelden. Daar blijven de regels van kracht zoals
die zijn opgenomen in de Wvo-vergunning.”
De handhaving vanuit de waterschappen
zal nu ineens niet heel anders zijn dan voorheen, stelt Richard van Diepen. “We doen
gewoon ons werk. We adviseren telers met een
Wvo-vergunning wel om die jaarlijks nog eens
door te nemen op de huidige situatie. Bij veel
bedrijven is de vergunning ooit afgegeven en

netjes bewaard. Maar er verandert nogal eens
iets. Dat kan gevolgen hebben voor de vergunning en dus voor de verplichtingen uit het Activiteitenbesluit.”

MEER EIGEN VERANTWOOR
DELIJKHEID
Echt nieuw in het Activiteitenbesluit is de eigen
verantwoordelijkheid van de ondernemer. Dat
komt heel duidelijk tot uiting in het artikel over
de zogenoemde zorgplicht. John van Diepen:
“In de Wvo-vergunning werd de ondernemer
eigenlijk aan de hand genomen en werd er
heel gedetailleerd uitgelegd waar hij allemaal
aan moest denken als het ging om de zorg voor
schoon werken. Denk hieraan, denk daaraan.
In het Activiteitenbesluit is dat teruggebracht
tot een paar regels. De ondernemer weet zelf
wanneer hij gewasbeschermingsmiddelen en
meststoffen gebruikt waarbij sprake is van een
risico op lozing daarvan op het oppervlaktewater. En dus vindt de overheid dat dit niet meer
helemaal hoeft te worden uitgeschreven met
allerlei voorbeelden.”
Een ander nieuw onderdeel betreft het installeren van een drukmeterregistratie op de veldspuit. Daarmee is na te gaan bij welke druk
een bespuiting heeft plaatsgevonden. Richard
van Diepen: “Een ondernemer kan wel met
een bepaald type driftarme spuitdop werken,
maar daar hoort ook een bepaalde spuitdruk
bij. Is die druk hoger, dan is het effect op driftbeperking veel minder. Omdat we niet altijd
op bezoek komen bij een bedrijf als er wordt
gespoten, dient er een drukmeterregistratie op

de veldspuit aanwezig te zijn, die tot een uur
terug kan worden uitgelezen.” Voor deze nieuwe bepaling geldt wel een overgangstermijn.
“Telers hoeven dit niet direct uit te voeren.
Ze hebben tot 1 januari 2017 de tijd om dit te
installeren.” En er is op dit onderdeel een uitzondering van toepassing: de driftarme venturidop met 50% reductie. Ondernemers die met
deze doppen werken hoeven geen drukmeterregistratie te installeren. John van Diepen: “De
keuze ligt ook in dit geval dus bij de ondernemer. Kiest hij voor de investering in een drukmeterregistratie of voor de aanschaf van driftarme venturidoppen.”
Het Activiteitenbesluit biedt ruimte voor de
nieuwste technieken, zo blijkt. De basisregel
blijft dat een teler geen water waarin gewasbeschermingsmiddel zit mag lozen op het oppervlaktewater en riool. Maar een teler die heeft
geïnvesteerd in een zuiveringsvoorziening,
zoals de Fytobac, mag dat gezuiverde water
wel lozen. Op de website van Infomil is het
rapport te vinden waarin wordt uitgelegd hoe
Fytobac werkt.

MEER WETEN
Beide waterschapsmedewerkers snappen dat
ondernemers geen juristen zijn, en dus geen
dagen kunnen besteden aan het doornemen
van dit nieuwe besluit met onderliggende
uitleg. Maar er is wel een manier om aan de
benodigde informatie te komen. Op de website www.infomil.nl is een kenniscentrum te
vinden over het Activiteitenbesluit. Wie deze
site bezoekt komt, door op Land- en tuinbouw
te klikken, al snel terecht in het gedeelte open
teelten, dat bestemd is voor de bloembollensector. Per onderwerp volgt een toelichting. Bij
de toelichting zijn bepaalde begrippen aanklikbaar, bijvoorbeeld als het gaat om de lijst met
driftarme doppen, die na aanklikken ook verschijnt. Daarnaast kunnen ondernemers ook
met vragen terecht bij hun waterschap. Deze
hebben in de meeste gevallen wel een of meer
medewerkers in dienst die bekend zijn met de
bloembollenteelt.

Resumé
Alle milieuregels waaraan bloembollenbedrijven moeten voldoen zijn sinds 1
januari 2013 ondergebracht in het Activiteitenbesluit. Voor ondernemers zijn
vooral zaken die betrekking hebben op
water en bodem van belang. In twee
artikelen licht BloembollenVisie toe
waar ondernemers op moeten letten.
Het recirculeren van spoelwater is ook in het nieuwe Activiteitenbesluit geregeld
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