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CWE-afspraken over controles op
naleving registraties glastuinbouwbedrijven

070 351 98 71

Geachte leden,
In deze brief wil ik uw aandacht vragen voor de afspraken die in de Uniecommissie waterketens en emissies op 3 juni 2016 zijn gemaakt over de acties die nodig zijn om de naleving en kwaliteit van de door de
glastuinbouwbedrijven gerapporteerde gegevens te verbeteren.
Voorschriften in Activiteitenbesluit milieubeheer
Vanuit waterkwaliteitsoogpunt is in het Activiteitenbesluit milieubeheer een meet-, registratie- en rapportageplicht opgenomen voor glastuinbouwbedrijven. Dit betekent dat glastuinbouwbedrijven verplicht zijn
om het gebruik van stikstof en fosfor (alleen grondteelten) en de emissies van stikstof en fosfor naar riolering en oppervlaktewater (alle bedrijven) te meten, te registreren en jaarlijks te rapporteren aan het bevoegd gezag. De waterschappen en gemeenten hebben daarvoor een centrale database opgericht met
een Uitvoeringsorganisatie (UO). Daarnaast zijn er om de waterkwaliteit te verbeteren voor de substraatteelten emissienormen voor stikstof opgenomen in het Activiteitenbesluit. Voor de grondtelers gelden er
gebruiksnormen.
Toezicht op naleving rapportageplicht
Omdat de naleving en kwaliteit van de door de glastuinbouwbedrijven gerapporteerde gegevens te wensen overlaat, heeft de Uniecommissie waterketens en emissies in 2013 besloten actie te ondernemen om
de naleving op de rapportageplicht te verhogen. Het percentage glastuinbouwbedrijven dat in 2016 heeft
gerapporteerd, is gestegen naar 91 procent (stand van zaken 26 november 2016). In 2013 was dit nog 54
procent. Daarmee is de doelstelling van 90 procent gehaald. Een overzicht van de situatie per waterschap
is bijgevoegd (bijlagen 1 en 2). Uit het overzicht blijkt dat er nog een aantal waterschappen zijn, die niet
aan deze doelstelling voldoen.
Toezicht op inhoud en kwaliteit gerapporteerde gegevens
Voor de inhoud van de rapportages geldt dat 62 procent van de bedrijven aangeeft geen drainagewater
(grondteelt) en drainwater (substraatteelt) te lozen terwijl in de praktijk vrijwel elk bedrijf in meer of mindere mate dit water loost. Of te wel de gerapporteerde gegevens kloppen in veel gevallen niet met de
werkelijkheid.
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Afspraak CWE-vergadering op 3 juni 2016 over inzet waterschappen
Om dit te verbeteren zijn in de CWE-vergadering op 3 juni 2016 de gemaakte afspraken geactualiseerd en
zijn er een aantal nieuwe acties afgesproken. Er is afgesproken dat jaarlijks bij 5 procent van de bedrijven
de inhoud van de rapportage getoetst wordt aan de praktijksituatie en dat het resultaat van de controle
wordt vastgelegd in de UO-database. Het vastleggen dat er gecontroleerd is, is een nieuwe functie in de
database. Daarmee is te volgen of de inhoud van de rapportage verbetert en het gestelde doel wat betreft
te controleren bedrijven wordt gehaald. De huidige situatie wat betreft deze nieuwe doelstelling is weergegeven in de laatste kolom van het overzicht bij bijlage 1. Uit het overzicht blijkt dat het bevoegd gezag
dit jaar bij 2,5 procent van de bedrijven die een volledige rapportage hebben ingediend, heeft aangegeven
dat er een controle is uitgevoerd. Er is inzet nodig om dit in 2017 te verhogen naar de afgesproken 5 procent.
Totaal-overzicht met afgesproken acties
Voor het totaaloverzicht van de in de CWE-vergadering afgesproken acties zie bijlage 3.
Noodzaak tot maken van afspraken met gemeenten / omgevingsdiensten over taakverdeling
De registratie-, en rapportageverplichtingen, de gebruiksnormen voor grondteelten en de emissienormen
voor substraatteelten die zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer gelden voor alle glastuinbouwbedrijven. Het maakt daarbij niet uit of ze op de riolering en/of op oppervlaktewater lozen. Voor de
lozingen op riolering is de omgevingsdienst in opdracht van de gemeente de toezichthouder en voor de
lozing op oppervlaktewater is dat het waterschap.
Uit een inventarisatie die de Unie van Waterschappen in 2014 heeft uitgevoerd, blijkt 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.
Gelet op de waterkwaliteit en op de bescherming van de rwzi tegen de lozing van milieubelastende stoffen
uit glastuinbouwbedrijven, is het noodzakelijk dat waterschappen duidelijke afspraken maken met de omgevingsdiensten / gemeenten. Het gaat om de taakverdeling wat betreft de controles op de naleving van
de registratie-, rapportage- en andere verplichtingen die voor glastuinbouwbedrijven zijn opgenomen in
het Activiteitenbesluit milieubeheer, zodat op alle lozingsaspecten wordt toegezien.
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