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‘Voldoen aan
zuiveringsplicht
wordt maatwerk’
Glastuinders krijgen vanaf 1 januari 2018 te maken met de zuiveringsplicht voor het lozen van drainwater, drainagewater of filterspoelwater. Telers en broeiers worstelen met de vraag wat dit
voor hun bedrijf betekent en hoe ze aan deze plicht kunnen voldoen. KAVB en LTO Glaskracht Nederland willen hun leden op
weg helpen.

I

edere teler of broeier met glasopstanden
krijgt te maken met de zuiveringsplicht.
Uitzonderingen voor kleine bedrijven,
schuurbroeiers of ‘ondersteunend glas’ worden
niet gemaakt. De wetgeving is daarover glashelder. ‘Ondersteunend glas’ bestaat niet. Het Activiteitenbesluit, met daarin de milieuregels voor
bedrijven, maakt het onderscheid niet.
De nieuwe wetgeving houdt in dat telers en
broeiers van bedekte teelten vanaf 1 januari
2018 hun drainwater bij substraatteelt, drainagewater bij grondgebonden teelt voorafgaand
aan lozing op het oppervlaktewater of vuilwaterriool moeten zuiveren, waarbij ten minste
95 procent van de gewasbeschermingsmiddelen worden verwijderd. Dit betekent dat ondernemers twee keuzes hebben. Ze moeten hun
lozingswater zuiveren of aantonen dat ze geen
water lozen.
Dit klinkt eenvoudiger dan het is. Waterspecialisten Peter Knippels (KAVB)en Daan van
Empel (LTO Glaskracht Nederland) krijgen
dagelijks vragen van telers over deze kwestie.
Want wat moet een ondernemer die in een
schuur in bakken hyacinten broeit? Is dat glastuinbouw? En wat moet je doen als je last hebt
van kwel of inzijging van water. Zo hebben veel
telers vragen over de manier waarop ze met de
wetgeving in hun specifieke situatie moeten
omgaan.
“Er is enorm veel verschil tussen de bedrijven”,
erkent Van Empel. “Het is voor de wetgever
moeilijk om elke situatie van tevoren te ken20 • BLOEMBOLLENVISIE • 12 oktober 2017
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Tulpenbroeiers hebben al veel ervaring
opgedaan met waterzuiveringinstallaties
(boven) en het sluiten
van de waterkringloop.

nen, maar het komt op één ding neer: is het
een bedekte teelt, dan valt het onder deze wetgeving, tenzij anders wordt besloten.”

OPLOSSING ZOEKEN
Ongeacht de verschillen tussen bedrijven, zijn
er vier oplossingsrichtingen:
1 Telers kunnen zorgen dat ze geen water te
lozen hebben, de aantoonbare nul-lozing.
Dat vraagt vooral om maatwerkoplossingen;
2. Telers met weinig lozingswater kunnen een
buffer maken voor dit water en een mobiele
zuiveringsinstallatie laten komen;
3. Telers kunnen een vaste installatie neerzetten. Deze apparatuur moet op de BZG-lijst
staan van goedgekeurde zuiveringsinstallaties. BZG staat voor Beoordelingscommissie
Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw;
4. Telers kunnen gezamenlijk een collectieve
installatie plaatsen. Voor collectieve zuiveringen is het onder voorwaarde mogelijk om
uitstel te krijgen tot 1 januari 2021. Daar zit
overigens een traject aan vast dat telers eerder hadden moeten inzetten.
“Over de eerstgenoemde oplossing, geen water
lozen, zijn de meeste vragen”, zegt Knippels.
“Met name bij vaste planten, seizoensbedrijven of bedrijven met een stuk open teelt. Het
blijkt gelukkig vaak dat het water op zo’n bedrijf
met een aanpassing niet meer hoeft te worden
geloosd. Voor veel telers wordt de oplossing
maatwerk, die precies is toegesneden op hun
bedrijf.”
Om te beoordelen welke van deze mogelijke
oplossingen voor hen het meest interessant

De eerste vijf stappen

is, moeten ondernemers hun bedrijf grondig
doorlichten, zegt Knippels. “Zij moeten kijken
hoe hun bedrijfsproces is. Liggen er drains?
Hoe zitten de waterstromen in elkaar?” Het is
niet vanzelfsprekend dat een ondernemer die
kennis paraat heeft, erkent Knippels. Bij bijvoorbeeld bedrijven die overgenomen of verbouwd zijn, blijken zaken soms net iets anders
in elkaar te zitten dan vooraf gedacht.
Als de waterstromen, waterhoeveelheden
en watersystemen in kaart zijn gebracht,
kan worden bekeken of deze waterstromen
opnieuw zijn te gebruiken. Met de Greenport
Noord-Holland Noord zijn op een aantal grote
broeierijbedrijven veel stappen gemaakt in het
project Waterkringloopsluiting Broeierij.

WATERSCHAP BETREKKEN
Toch bestaat de kans dat telers met vragen blijven zitten. Van Empel en Knippels adviseren
ondernemers om hun vragen niet alleen met
de brancheorganisaties en collega’s te delen,

maar ook aan te kaarten bij het waterschap.
Knippels: “Het is zaak om ‘aan de voorkant’
te reageren en niet te wachten tot het waterschap komt controleren. Dan sta je al met 1-0
achter. Als je het waterschap benadert, laat je
zien dat je ermee bezig bent en erover nadenkt.
Waterschappen geven aan dat zij willen leren
en adviseren. Als je dan het gesprek aangaat,
krijg je een ander gesprek krijgt dan wanneer
je afwacht.”
Belangrijk is voor Van Empel is dat de achtergrond van de wet in beeld blijft. “De vraag is
waar deze wetgeving vandaan komt. De situatie is dat de werkzame stoffen die we in de
land- en tuinbouw gebruiken in te hoge mate
terugkeren in het oppervlaktewater. Met andere woorden, onze teelt draagt nu te vaak bij
aan een slechte waterkwaliteit. In Nederland
en Europa hangt de toelating van een middel
af van de mate waarin dit in het milieu komt.
Als een middel frequent aanwezig is, verlies je
de toelating. Dat raakt de sector hard, want de

gereedschapskist die we hebben, wordt leeggehaald.”
Knippels kan dat beamen. “Het gaat om het
behoud van middelen. We merken dat sectoren naar elkaar kijken, maar het maakt onderaan de streep niet uit bij wie de middelen in de
sloot lopen. Het middelenpakket komt voor
iedereen onder druk te staan. Daarom trekken
we ook gezamenlijk op; de bollenteelt, boomteelt en glaskracht ”
LTO Glaskracht en de KAVB hebben de afgelopen maanden op diverse bijeenkomsten georganiseerd rond het thema waterzuivering. De
ervaring van Knippels en Van Empel is dat
ondernemers zich terdege realiseren wat er
op hen afkomt. Van Empel: “Het is een onderwerp dat dit najaar hoog op de prioriteitenlijst
moet komen bij ondernemers. Wij merken de
meeste ondernemers die nog geen actie hebben ondernomen op zoek zijn naar het laatste
zetje in de juiste richting.”

LTO Nederland heeft een lijst opgesteld
om ondernemers op weg te helpen.
1. Breng eerst uw eigen waterstromen in
kaart en verzeker u dat er geen lozingen zijn van waterstromen vanuit een
kas of tunnel waarin gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt.
2. Wanneer u restwater uit de kas in de
buitenteelt gebruikt, moet u erop
letten dat kaswater niet terecht kan
komen in wateropvang of buffer met
een overstort naar de (droge) sloot.
3. Wanneer u gebruik wilt maken van
mobiele zuivering, of van afvoer van
restwater per kas, oriënteer u dan op
de mogelijkheden en potentiële partijen die deze diensten kunnen leveren.
4. Neem vervolgens contact op met het
bevoegd gezag om te bespreken welke bewijsvoering u moet aanleveren
voor een nul-lozen verklaring in uw
situatie (wij raden u aan om voor 1-12018 het eerste contact te hebben
gelegd met uw waterschap).
5. Als nul-lozen geen optie is, omdat u
te veel restwater heeft, dient u met
ingang van 1 januari 2018 dit restwater met een daarvoor goedgekeurde
installatie te zuiveren.
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