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Geachte leden-waterschappen,
In deze brief wil ik uw aandacht vragen voor de afspraak die in de Uniecommissie Waterketens en Emissies op 3 juni 2016 is gemaakt over de inzet die nodig is bij de waterschappen voor het beoordelen van de
businessplannen van tuinderscollectieven die het gewasbeschermingsmiddelen houdend afvalwater gezamenlijk willen zuiveren en het zonodig verlenen van maatwerk.
Hoofdlijnenakkoord waterzuivering glastuinbouw
Op 22 september 2015 hebben LTO Glaskracht Nederland, Nederlandse Stichting voor Fytofarmacie (Nefyto), Unie van Waterschappen (UvW), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Ministerie van Economische Zaken en Ministerie
van Infrastructuur en Milieu een Hoofdlijnenakkoord waterzuivering glastuinbouw gesloten.
Het hoofdlijnenakkoord komt erop neer komt dat in het Activiteitenbesluit milieubeheer per 1 januari
2018 een zuiveringsplicht voor gewasbeschermingsmiddelen gaat gelden voor glastuinbouwbedrijven met
een rendement van tenminste 95%. Voor collectieve zuiveringen en eventuele aanpassing van rwzi, krijgt
het bevoegd gezag via een maatwerkvoorschrift de mogelijkheid uitstel te verlenen tot uiterlijk 1 januari
2021. Het collectief zuiveren verhoogt de haalbaarheid en betaalbaarheid van de maatregelen.
Stappenplan om collectief te kunnen zuiveren
Hiervoor is een stappenplan afgesproken beginnend met het aanleveren van een lijst met kansrijke locaties door LTO Glaskracht Nederland eind 2015. 169 collectieven hebben zich hiervoor aangemeld. Inmiddels zijn de eerste gebieden afgevallen omdat ze niet realistisch waren. Op de lijst staan nu nog zo’n 160
gebieden waaraan circa 1.850 bedrijven deelnemen. Bedrijven die zich niet hebben aangemeld en bedrijven die zijn afgevallen komen niet of niet meer in aanmerking voor een collectieve aanpak maar moeten
individueel zuiveren.
De volgende stap in het proces is dat de tuinders die collectief gewasbeschermingsmiddelen willen zuiveren een businessplan opstellen waarin de haalbaarheid in financieel en technisch opzicht wordt onderbouwd. In het geval het businessplan positief is, kan het tuinderscollectief tot eind 2016 bij het bevoegd
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gezag een verzoek tot maatwerk indienen waarin uitstel wordt gevraagd voor de realisatie van de zuivering. In het Activiteitenbesluit wordt opgenomen dat uitstel mogelijk is tot uiterlijk 1/1/2021.
LTO geeft in haar communicatie naar de achterban helder en duidelijk aan dat het aangemeld zijn als collectief, geen automatisch uitstel voor de zuiveringsplicht tot 2021 betekent maar dat hiervoor inspanningen moeten worden verricht. LTO geeft ook aan dat het aan bevoegd gezag is om hierover te beslissen en
dat het ook kan betekenen dat de zuivering eerder dan 1 januari 2021 moet zijn gerealiseerd.
Benodigde inzet en capaciteit van waterschappen
Het hoofdlijnenakkoord vraagt inzet van de waterschappen voor:
 het beoordelen van de businessplannen en de maatwerkaanvragen van tuinderscollectieven die collectief gewasbeschermingsmiddelen willen zuiveren en
 het zonodig verlenen van uitstel tot uiterlijk 1 januari 2021 om deze zuivering te realiseren. Hiervoor
moet een maatwerkvoorschrift worden verleend.
In het akkoord is opgenomen dat deze actie in de eerste helft van 2017 moet worden uitgevoerd.
Afspraak CWE-vergadering op 3 juni 2016 over inzet waterschappen
In de CWE-vergadering op 3 juni 2016 is besloten dat de waterschappen hiervoor capaciteit opnemen in
het jaarplan voor 2017. Tevens is afgesproken dat de waterschappen met de gemeenten / omgevingsdiensten afspraken moeten maken over de taakverdeling en inzet van capaciteit bij het beoordelen van
businessplannen en de maatwerkaanvragen en voor het verlenen van de maatwerkvoorschriften.
Uit een inventarisatie die de Unie van Waterschappen in 2014 heeft uitgevoerd, blijkt namelijk dat veel
glastuinbouwbedrijven zowel op de riolering als op oppervlaktewater lozen of als ze op de riolering lozen
ook nog de mogelijkheid hebben om te lozen oppervlaktewater. Bij lozing op de riolering is de gemeente
het bevoegd gezag en voor lozing op oppervlaktewater is dat het waterschap.

Hoogachtend,

ir.ing. A.J. Vermuë
Algemeen directeur

