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1. Organisatie Platform Duurzame Glastuinbouw
Kernboodschap
Platform Duurzame Glastuinbouw
De glastuinbouwsector in Nederland wil steeds verder verduurzamen en producten blijven leveren
die aan de maatschappelijke vraag voldoen. Zo voldoet zij ook aan de milieuwetgeving die in
toenemende mate circulaire productie zonder negatieve milieueffecten eist. De weg naar ‘nulemissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen in 2027’, is actief ingeslagen.
Water is cruciaal. Door klimaatverandering en eisen aan leefomgeving, wordt goed gietwater
schaarser. Optimaliseren van hergebruik, ontwikkelen van innovatieve technieken en het sluiten van
de waterkringloop op bedrijfs- of gebiedsniveau, bieden toekomstgerichte oplossingen. De
samenwerking tussen alle ketenschakels in het Platform Duurzame Glastuinbouw is daarom van
groot belang.

1.1 Samen richting emissieloze sector in 2027
De glastuinbouwsector en de overheden (rijksoverheid,
gemeenten en waterschappen) hebben afgesproken om
tot nagenoeg nul-emissie van meststoffen en
gewasbeschermingsmiddelen in 2027 te komen. Om dit te
bereiken werken in het Platform Duurzame Glastuinbouw
(PDG) deze partijen samen op het gebied van
glastuinbouw en duurzaamheid. Het PDG is, sinds 2011, de
opvolger van het doelgroepoverleg binnen het convenant
Glastuinbouw en Milieu. Vanuit een gemeenschappelijke
visie worden onderwerpen geagendeerd op het thema
water & (leef)omgeving waaronder de vereisten van de
Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Europese
Nitraatrichtlijn. Het PDG signaleert eventuele knelpunten
en geeft prioriteit aan onderwerpen die nog niet elders
zijn belegd en/of expliciete aandacht vragen.
De inhoudelijke basis voor activiteiten in 2019 is beschreven in het PDG Werkprogramma 2018-2019.
Het Platform Duurzame Glastuinbouw richt zich op de vermindering van de emissie van meststoffen
en gewasbeschermingsmiddelen in de glastuinbouw, richting oppervlaktewater, bodem en riolering.
Zoals vastgelegd in het Hoofdlijnenakkoord Waterzuivering in de Glastuinbouw dat eind 2015 is
gesloten, moeten individuele ondernemers per 1 januari 2018 aan de zuiveringsverplichting van hun
afvalwater op gewasbeschermingsmiddelen voldoen. Collectieven van ondernemers hebben onder
voorwaarden maximaal een realisatietermijn gekregen tot en met 31 december 2020. Het jaar 2019
staat dus in het teken van het monitoren van de uitvoering en voortgang van de individuele
zuiveringsverplichting in de praktijk en het stimuleren en uitwerken van de aanpak van collectieven.
De weg naar een nagenoeg emissieloze glastuinbouwsector in 2027 is actief ingeslagen en verdere,
gezamenlijke, kennisontwikkeling en praktijkafspraken zullen daaraan bijdragen.
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De betrokken partijen zetten zich in voor de continuering van het Platform als gremium dat de
voortgang richting de nagenoeg emissieloze glastuinbouwsector in 2027 volgt en acties neemt waar
nodig. Het is de enige overlegstructuur waar deze partijen samen aan tafel zitten. De
verantwoordelijkheid voor het beleid en de uitvoering blijft bij de afzonderlijke partijen liggen. Zo
wordt met elkaar effectief gewerkt aan het verbeteren van de leefomgeving en het bestendigen van
een sterke tuinbouwsector.
Het PDG brengt jaarlijks een voortgangsrapport uit ter verantwoording van de uitgevoerde acties en
gemaakte afspraken.
In deze jaarrapportage worden een aantal in 2019 uitgevoerde zaken beknopt weergegeven. Voor
detailinformatie verwijzen wij u graag naar de betrokken partijen.

1.2 Betrokken partijen
De samenstelling van het Platform Duurzame Glastuinbouw was in 2019 als volgt.
De stuurgroep is het verantwoordelijke orgaan van het Platform Duurzame Glastuinbouw. Zij
bewaakt de voortgang, de afspraken en de bereikte resultaten en faciliteert activiteiten van partners
op verzoek.
De leden van de stuurgroep zijn:
• De heer J. van der Tak namens Glastuinbouw Nederland. In 2019 tevens in de rol van roulerend
voorzitter.
• De heer J. Aerts namens Glastuinbouw Nederland.
• De heer B. Arends (burgemeester Gemeente Westland) en vaste vervanger de heer A. Abee
(Gemeente Lansingerland), namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).
• Mevrouw I. ter Woorst (Hoogheemraadschap Delfland) tot mei, opgevolgd door Sander Mager
(Waterschap Amstel, Gooi en Vecht) namens de Unie van Waterschappen.
• Mevrouw M. van Giezen namens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
• Mevrouw M. Daane – van der Houwen is secretaris.
In 2019 is voor het tweede jaar gewerkt met een roulerend voorzitter uit eigen gelederen. Daarbij
wordt uitgegaan van een roulatiesysteem waarbij 1 persoon gedurende 2 jaar het voorzitterschap op
zich neemt. Er is in 2019 geen behoefte geweest om ad hoc een onafhankelijke voorzitter in te huren
of de roulatieperiode te wijzigen. Beide opties zijn mogelijk indien de vergadering dit noodzakelijk
acht.
Na de terugtreding van het Ministerie van Economische Zaken vanaf januari 2018 blijft de wens
bestaan dat het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aanhaakt bij PDG omdat de
behandelde thematiek meerdere ministeries raakt.
De stuurgroep vergaderde in 2019 tweemaal en is eenmaal schriftelijk geconsulteerd. De stuurgroep
heeft een strategisch karakter, neemt besluiten en zorgt voor aansturing van de managementgroep.
De werkzaamheden zijn gericht op de ambitie van (nagenoeg) emissieloze glastuinbouw in 2027 met
expliciete focus op water en aanpalende wetgeving/zaken.

Jaarrapportage 2019 (juli 2020) | foto’s glastuinbouwwaterproof.nl

2

De PDG Stuurgroep en de betrokken partijen bij het Bestuurlijk Overleg Hoofdlijnenakkoord
Waterzuivering in de Glastuinbouw, te weten Nefyto, Ctgb en Hoogheemraadschap Delfland, hebben
in 2019 niet gezamenlijk vergaderd. De ambtelijke werkgroep Hoofdlijnenakkoord Waterzuivering in
de Glastuinbouw monitorde in 2019 de voortgang en kan het PDG verzoeken extra overleg in te
plannen indien dat noodzakelijk wordt geacht. Omdat het Hoofdlijnenakkoord voorspoedig wordt
uitgevoerd was er geen aanleiding om op bestuurlijk niveau bij elkaar te komen.
De managementgroep bestaat uit ambtelijk vertegenwoordigers van de platformpartijen, te weten:
•
•
•
•
•

Mevrouw M. Tieleman (Gemeente Westland) tot Maart, tijdelijk opgevolgd door Alex Renes
(Gemeente Westland), en vanaf december door Tiemen Maris (Gemeente Westland), namens de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).
Mevrouw M. Mul namens de Unie van Waterschappen.
Mevrouw M. Schoenmakers en de heer G. Meis namens Glastuinbouw Nederland.
De heer R. Teunissen namens Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
Mevrouw M. Daane - van der Houwen (platformcoördinator) is voorzitter/secretaris.

De managementgroep bereidt de agenda van de stuurgroep voor, adviseert de stuurgroep, bewaakt
de voortgang en uitvoering van afspraken tussen partners en het jaarplan van het platform. In 2019
vergaderde de managementgroep vijf keer.
Aanvullend op deze organisatiestructuur worden in (tijdelijke) werkgroepen inhoudelijke zaken
uitgewerkt zoals de werkgroep Emissies Glastuinbouw, de Beoordelingscommissie
Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw, de ambtelijke werkgroep Hoofdlijnenakkoord Waterzuivering in
de Glastuinbouw, de werkgroep Aanvullende Maatregelen en de werkgroep Handhavingsprotocol.
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2. Activiteiten in 2019
Het PDG zet zich in om de beleidsdoelen in wettelijke
kaders te helpen realiseren en houdt de voortgang bij
van de afspraken, processen, beleidsvorming en
projecten, in het kader van de beleidsdoelen. De
relevante kaders voor het hoofdthema water zijn de
Europese Kaderrichtlijn Water, de Europese Nitraatrichtlijn, de Nota Gezonde Groei, Duurzame Oogst (2e
Nota Duurzame Gewasbescherming 2013-2023), de
Toekomstvisie gewasbescherming 2030 en het
Hoofdlijnenakkoord Waterzuivering in de Glastuinbouw.
Deze kaders geven naast de wetgevingstrajecten
(Activiteitenbesluit milieubeheer, Omgevingswet, Wet
gewasbeschermingsmiddelen en biociden,
Meststoffenwet) de koers aan in het traject richting
2027, voor zowel glastuinders als gemeenten /
omgevingsdiensten, waterschappen, rijksoverheid, toeleveranciers van technieken of middelen en
adviseurs.
Onderstaand worden de activiteiten in 2019 kort beschreven. Voor detailinformatie verwijzen wij u
graag naar de betrokken partijen.

2.1 Wetgeving
Het PDG volgt actief de ontwikkelingen met betrekking tot het Activiteitenbesluit en het toekomstige
Besluit Activiteiten Leefomgeving. Ook de ontwikkelingen aan de versnellingstafel landbouw en de
sectortafel landbouw in het klimaatberaad worden gevolgd.
In 2021 gaat het Activiteitenbesluit milieubeheer, waarin nu onder andere de voorschriften voor de
glastuinbouwbedrijven staan om te mogen lozen, op in het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL)
van de Omgevingswet. In dit wetgevingstraject zijn enkele aandachtspunten door PDG met het
ministerie BZK besproken mede omdat de partijen van PDG op het standpunt staan dat agrarische
lozingen niet decentraal maar via landelijke wetgeving moeten worden gereguleerd. Het gaat immers
om maatregelen die voortkomen uit Europees beleid (KRW, Nitraatrichtlijn en Europees
toelatingsbeleid). In 2019 is intensief gewerkt aan voorbereidingen om voor de aandachtspunten in
dit wetgevingstraject een werkbare oplossing te verwoorden. Zo zal het ministerie van BZK een
overgangsartikel in het BAL opnemen waarin wordt geregeld dat de voorschriften voor de lozingen
op de riolering tot 2027 ook gelden voor de lozingen in oppervlaktewater. Ook gaat het om het
voorkomen van ongewenste praktijksituaties in de toekomst, wanneer resterend water niet op de
riolering kan worden geloosd vanwege afwezigheid of te weinig capaciteit van het rioolstelsel. Via de
waterschapsverordening, maatwerkregels of –voorschriften zou dan vanaf 2027 zo nodig de
resterende afvalwaterstromen geloosd moeten kunnen worden op oppervlaktewater. Dit past bij de
lijn dat in 2027 de emissies van glastuinbouwbedrijven tot nagenoeg nul zijn teruggebracht.
De partijen van het Hoofdlijnenakkoord Waterzuivering in de Glastuinbouw (nu vallend onder
Stuurgroep PDG) zijn zijlings betrokken bij het uitvoeringsprogramma voor de Toekomstvisie
gewasbescherming 2030 dat door betrokken partijen onder regie van het Ministerie van LNV wordt
opgesteld. PDG benadrukt dat de glastuinbouw de weg naar emissieloze glastuinbouw al heeft
geregeld met de afspraken in het Hoofdlijnenakkoord Waterzuivering in de Glastuinbouw en de
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afspraak om in 2027 nagenoeg emissieloos te zijn. De evaluatie van het gewasbeschermingsbeleid
wordt gemonitord door Platform Duurzame Gewasbescherming en valt niet rechtstreeks onder
monitoring van Platform Duurzame Glastuinbouw.
In de Nota Gezonde Groei, Duurzame Oogst (2e Nota Duurzame Gewasbescherming 2013-2023) zijn
doelstellingen opgenomen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Als doelen gelden een
emissiebeperking van 75% in 2018 en nagenoeg nul in 2023, om 50% minder normoverschrijdingen
van gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater in 2018 te behalen en 90% in 2023. In het
Hoofdlijnenakkoord Waterzuivering in de Glastuinbouw is door de partijen gezamenlijk vastgesteld
dat via de milieuregelgeving per 1 januari 2018 een zuiveringsplicht in de glastuinbouw geldt met een
rendement van tenminste 95% (sinds eind 2017 ook onderdeel van het Activiteitenbesluit
milieubeheer).
In 2019 is de evaluatie van de 2e Nota Duurzame Gewasbescherming 2013-2023 door het PBL
gerapporteerd als syntheserapport o.b.v. verzamelde werken waarin de cijfers van 2018 nog niet zijn
meegenomen (Geïntegreerde gewasbescherming nader beschouwd. Tussenevaluatie van de nota
Gezonde Groei, Duurzame Oogst , PBL Planbureau voor de Leefomgeving Den Haag, 2019). In de
aanvullende notitie ‘Gewasbeschermingsmiddelen en de realisatie ecologische kwaliteit van
oppervlaktewater 2018 (PBL, 30 oktober 2019) wordt de berekende trend inclusief metingen 2018
beschreven. Daaruit bleek dat het aantal gemeten overschrijdingen van de waterkwaliteitsnormen
voor chronische blootstelling van waterorganismen aan gewasbeschermingsmiddelen in de periode
2016-2018 met 30 procent te zijn afgenomen ten opzichte van de referentie 2011-2013; voor de
acute norm is de afname 50 procent.
Naast de binnenlandse wetgeving monitort het PDG relevante ontwikkelingen op Europese
wetgeving. Zo is in december 2019 een Europees akkoord bereikt over wetgeving die hergebruik van
gezuiverd afvalwater verder moet stimuleren in de land- en tuinbouw. De urgentie hiervoor neemt
toe door langere droogteperiodes. De hoge veiligheids- en kwaliteitsnormen die zijn afgesproken,
passen bij de Nederlandse visie waarin de glastuinbouw een hoge kwaliteit gietwater nodig heeft.
Gezuiverd afvalwater moet zonder twijfels over voedselveiligheid op Europees niveau kunnen
worden hergebruikt.

2.2 Implementatie Zuiveringsplicht
In het Hoofdlijnenakkoord Waterzuivering in de Glastuinbouw is afgesproken dat de zuiveringsplicht
geldt vanaf 1 januari 2018. Om te voldoen aan de zuiveringsplicht heeft een bedrijf de optie om geen
gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken waarvoor de zuiveringsplicht geldt of geen waterstromen
te lozen waarvoor de zuiveringsplicht geldt (nul-lozing) of gebruik te maken van een (individuele,
mobiele of collectieve) zuiveringsinstallatie.
In 2019 is het aantal bedrijven zonder lozing van water dat gewasbeschermingsmiddelen kan
bevatten (nul-lozers) licht toegenomen. De meeste nul-lozers laten de onderbouwing van de nullozing (overeenkomstig de Aanpak nul-lozing) niet opstellen door een adviesbureau. Volgens de
adviesbureaus is de reden daartoe dat er door de toezichthouders niet om gevraagd wordt. De
informatie die door een bedrijf tijdens een controlebezoek wordt aangereikt, wordt meestal als
voldoende beoordeeld door de toezichthouder. Er is een toegenomen bewustwording bij
ondernemers geconstateerd en er wordt regelmatiger gestreefd naar nul-lozing. Er wordt vaak om
advies gevraagd over waterbehandeling om nul-lozing mogelijk te maken.
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De vraag naar zuiveringsinstallaties is in 2019 iets toegenomen in verhouding tot de 2e helft van
2018. Het betreft dan zowel specifieke zuiveringsinstallaties, als uitbreidingen van bestaande
installaties voor drainwaterontsmetting, als nieuwe installatie met een gecombineerde functie
drainwaterontsmetting / verwijdering gewasbeschermingsmiddelen. De verwachting is dat de markt
voor individuele zuivering aantrekt als in de loop van 2020 meer bekend wordt over de status van de
verschillende collectieve zuiveringen.
Collectieven hebben op basis van een businessplan
verlenging van de realisatietermijn kunnen krijgen vanaf
1-1-2018 met een maximum van drie jaar. In 2019 zijn
er collectieven die een gezamenlijke zuiveringsoplossing
in werking hebben kunnen laten gaan, al dan niet met
behulp van mobiele zuivering. Ook is voor enkele
collectieven gebleken dat de collectieve aanpak om
economische of andere reden niet haalbaar bleek en
hebben zij een individuele actie genomen. Het contact
met de meeste collectieven wordt onderhouden door
de omgevingsdiensten.
Om individuele telers en collectieven tot actie aan te
sporen is begin 2019 door PDG partijen een brief naar
alle telers gestuurd, enerzijds ter bevestiging indien de
ondernemer zijn beslissing heeft geïmplementeerd
(t.b.v. gedragsbehoud) en anderzijds ter motivatie om een keuze te maken/actie te ondernemen
(t.b.v. gedragsverandering). Eind 2019 wordt ingeschat dat globaal 90% van de bedrijven een actie
heeft ondernomen waarmee ze op dat moment aan de zuiveringsplicht voldoen.
Alhoewel de meeste zuiveringstechnieken in voorgaande jaren zijn ontwikkeld, zijn ook in 2019
enkele aanvullende methoden onderzocht en beoordeeld. De Beoordelingscommissie
Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw (BZG) heeft totaal 24 zuiveringstechnieken inclusief drie mobiele
zuiveringsmogelijkheden met bijbehorende informatiebladen op de lijst van goedgekeurde
installaties (in de praktijk de “BZG-lijst”) geplaatst [versie januari 2020]. De BZG beoordeelt of het
uitgevoerde onderzoek conform het meetprotocol is uitgevoerd en de zuiveringsinstallatie aan het
beoogde zuiveringsrendement voldoet. Deze technische beoordelingscommissie, bestaande uit
overheid en bedrijfsleven, valt onder de verantwoordelijkheid van het PDG. Op basis van de BZG-lijst
kan een tuinder een zuiveringsinstallatie aanschaffen waarmee hij aan de verplichting in het
Activiteitenbesluit kan voldoen indien de zuiveringsinstallatie wordt toegepast bij de onderzochte
specificaties en instellingen. De toezichthouder kan met behulp van deze lijst vaststellen of de
aanwezige installatie voldoet aan de milieuregelgeving inclusief het voorgeschreven
zuiveringsrendement. In lijn met de gewenste synchronisatie tussen milieu- en toelatingsbeleid is
door BZG op deze lijst aangegeven of de installatie voldoet aan het tenminste 99,5%
zuiveringsrendement voor imidacloprid. Voor imidacloprid-houdende gewasbeschermingsmiddelen
gelden namelijk aanvullende gebruiksvoorschriften.
Om de ambitie naar nagenoeg nul-lozing in 2027 te halen is meer inzicht in de mogelijkheden en
knelpunten daarvan noodzakelijk. In 2019 is gestart met een inventarisatie via
netwerkbijeenkomsten van gewasgroepen om de definitie van “nagenoeg nul” te kunnen vaststellen.
Mogelijke knelpunten en onderbouwing worden uitgewerkt in een notitie die naar verwachting in
2020 aan de stuurgroep voorgelegd kan worden.
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2.3 Onderzoek
Onderzoek voor water en glastuinbouw is in 2019 deels uitgevoerd binnen de Publiek-PrivateSamenwerking in de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Doel van “Glastuinbouw
Waterproof” is het uitvoeren van onderzoek en valorisatie-activiteiten die het einddoel van
nagenoeg nul-emissie van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen, dichterbij brengen. Ook lopen
er diverse projecten binnen de crossover Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Topsector
Water, Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw en andere samenwerkingsverbanden.
De financiering van onderzoek is in 2019 gewijzigd (na de uitputting van de gelden van het voormalig
Productschap Tuinbouw) doordat glastuinbouwbedrijven hebben aangegeven bereid te zijn om mee
te blijven investeren in gemeenschappelijk gewasoverstijgend onderzoek. Eind 2019 heeft het
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een Verbindend Verklaring afgegeven
voor het onderzoeksprogramma Kennis in je Kas (KIJK).
Financiering van onderzoek vond plaats onder andere door Stichting Kennis in je Kas (KIJK), ministerie
LNV via Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, de TKI Watertechnologie, diverse
gewascoöperaties en het fonds “Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw”.
In 2019 zijn nieuwe project-ideeën uitgewerkt, voorstellen ingediend en goedgekeurd. Deze worden
vanaf 2020 uitgevoerd, zoals:
• Water-efficiënte teelt op substraat met verschillende werkpakketten. In dit project wordt
gewerkt aan de implementatie van emissieloos telen in de praktijk. Knelpunten (bijvoorbeeld
met betrekking tot zink) die nu nog optreden bij het emissieloos telen worden geïnventariseerd
en waar mogelijk opgelost. Verder worden de mogelijkheden verkend voor hergebruik van
verdampingswater als gietwaterbron door actief koelen en ontvochtigen. Hierdoor is er minder
goed gietwater vanuit een andere bron nodig voor de teelt. Dit is van belang omdat de
beschikbaarheid van goed gietwater onder druk komt te staan.
• Kringloopgericht telen in grond en zandbedden. Doel van dit project is een betere beheersing van
de waterkwaliteit op grondteeltbedrijven. Kennis wordt ontwikkeld en ervaring opgedaan met
hergebruik van drainagewater. Meer kennis over de waterkwaliteit (en hoe deze te beïnvloeden)
bij hergebruik in grondteelten en bij hergebruik op zandbedden, voorkomt groeiremming en
andere teeltproblemen.
• Nitraatmeten (kan nitraat op dezelfde efficiënte manier als EC worden gemeten). Het doel van
het project is het ontwikkelen van een robuust en draagbaar meetapparaat, dat langs
elektronische weg, momentaan, snel, goedkoop en betrouwbaar nitraat kan meten in
oppervlakte- en proceswater. Telers kunnen hiermee gemakkelijker en sneller foutenbronnen
(bijvoorbeeld lekkages) opsporen in kassen en daarmee proactief werken richting nul-emissie.
In 2019 liepen er diverse onderzoeksprojecten waarvan een overzicht is te vinden op
www.glastuinbouwwaterproof.nl. Zo is er in 2019 voor het project Coastar (Zout water op afstand,
zoet water op voorraad) een vervolgproject opgezet gericht op grootschalige zoetwatervoorziening
door slim gebruik van de ondergrond. Door water ondergronds op te slaan, zijn verschillen tussen
vraag en aanbod te overbruggen. Tegelijkertijd bestrijdt het programma de toenemende verzilting
door van brak grondwater zoetwater te maken en kan het lokaal de kans op wateroverlast
verminderen.
Het in 2019 afgeronde onderzoeksrapport ‘Stimuleren Waterbewust Ondernemen Glastuinbouw
door D&B i.o.v. Afsprakenkader Emissieloze Kas/ Hoogheemraadschap Delfland’ geeft een
interessante kijk op waterbewust ondernemen. Praktische adviezen op communicatiegebied zijn
waar mogelijk direct toegepast.
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Onder begeleiding van Glastuinbouw Nederland en de partners van het afsprakenkader “De
Emissieloze Kas” hebben studenten in 2019 een Waterbewustzijnscan gemaakt. O.b.v. de
scanresultaten krijgen telers automatisch gegenereerd advies met verwijzing naar bestaande kennis
op www.glastuinbouwwaterproof.nl. Studenten zullen de scan gaan afnemen bij
glastuinbouwondernemers. Hiervoor is dit opgenomen in het lespakket van de mbo-opleiding
Watermanagement van scholengroep Lentiz. Verdere implementatie wordt onderzocht.
Onderzoek beslaat in principe het gehele traject van fundamenteel/strategisch onderzoek, toegepast
onderzoek tot valorisatie van kennis. Nadrukkelijk is er aandacht voor het vertalen van
onderzoeksresultaten naar toegankelijke kennis ten behoeve van gedragsverandering en
implementatie in de sector. Over onderzoeksresultaten wordt gecommuniceerd via open
dagen/Waterevent, de site www.glastuinbouwwaterproof.nl en via nieuwsbrieven.

2.4 Handhaving en toezicht (zuiveringsplicht) glastuinbouw
Handhaving wordt, vanuit een risicobenadering, uitgevoerd door NVWA, waterschappen en
omgevingsdiensten (in opdracht van gemeenten). De PDG-partijen zijn actief geweest met de
uitvoering en handhaving van het Activiteitenbesluit waarin op het gebied van water onder meer de
zuiveringsplicht en emissienormen voor substraatteelten en gebruiksnormen en zorgplicht voor
grondgebonden teelten zijn opgenomen. Om het belang van handhaving te onderstrepen hebben de
waterschappen het aantal controles opgevoerd. Toch zijn er signalen dat telers in de praktijk
nauwelijks handhaving ervaren. Voor zover het gebeurt, is het niet of nauwelijks zichtbaar bij de
ondernemers en dat vermindert het draagvlak voor de zuiveringsplicht en de emissie- en
gebruiksnormen en mogelijk op termijn het draagvlak voor verbetering van de waterkwaliteit. Het
PDG blijft aandacht voor (extra) handhaving door de verschillende partijen agenderen.
In de klankbordgroep glastuinbouw voor gemeenten en
waterschappen worden actualiteiten, tips en
voorbeelden besproken. Onder andere wordt
besproken hoe toezicht kan worden gehouden, welke
knelpunten bij de uitvoering worden ervaren,
ontwikkelingen aangaande Besluit Activiteiten
Leefomgeving en mogelijkheden omtrent collectieve
zuivering. Het doel van de klankbordgroep is het
uitwisselen van kennis en ervaringen en het eenduidig
uitvoeren van de wetgeving. Onder handhavers in de
klankbordgroep is veel animo voor praktijktraining. Ook
wordt gestimuleerd om gebruik te maken van de
‘Werkwijze toezicht zuiveringsplicht glastuinbouw
(“Handhavingsprotocol”). Beoordeling van een situatie
in de praktijk blijft altijd aan de toezichthouder / het
bevoegde gezag.
Gegevens over de emissies naar het watermilieu worden door tuinders verplicht bij de
Uitvoeringsorganisatie Integrale Milieu Taakstelling (UO) aangeleverd onder regie van het UOBestuur. Voor de normoverschrijdingen van de gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater
vormen de meetgegevens van de waterbeheerders die via de Bestrijdingsmiddelenatlas worden
ontsloten en het Meetnet Gewasbeschermingsmiddelen Land- en Tuinbouw, de basis.
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2.5 Brede communicatieaanpak
Alle PDG partijen communiceren actief richting ondernemers en hun stakeholders. Via direct mail,
persberichten en websites, worden relevante ontwikkelingen onder de aandacht gebracht. Onder
andere in samenwerking met het Vakblad Onder Glas worden alle tuinders in Nederland voorzien van
informatie over de noodzaak van zuivering.
Webtools (o.a. via www.glastuinbouwwaterproof.nl/) bieden zowel een middel voor bewustwording,
als praktisch toepasbare kennis voor ondernemers. Via aanvullende Webinars en praktijkfilmpjes
wordt informatie ook op een interactieve en beeldende wijze overgedragen. Informatie en inspiratie
wordt ook uitgedragen via het magazine Onder Glas, onder andere met een special over
teeltwisseling.
Via de site www.glastuinbouwwaterproof.nl worden
onderzoekresultaten ontsloten. De digitale nieuwsbrief
Glastuinbouw Waterproof, in samenwerking met diverse partners
waaronder PDG, geeft regelmatig inzicht in ontwikkelingen. Ook in
interviews met onder andere scheidende Stuurgroepleden Ingrid
ter Woorst en Sjaak van der Tak is aandacht besteed aan het
proces van bewustwording en het belang van actie door
collectieven. De site en nieuwsbrief zijn verbreed o.a. door
samenwerking met verschillende redacteurs en nieuwe partners
bij Glastuinbouw Waterproof.
Op www.agriwijzer.nl zijn de voorschriften van het
activiteitenbesluit gratis beschikbaar nadat de bezoeker heeft
ingelogd. Ook de site van de rijksoverheid www.helpdeskwater.nl
is een nuttige bron voor ondernemers. Hierop staat tevens de
actuele lijst met door de Beoordelingscommissie
Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw (BZG) beoordeelde zuiveringstechnieken en
gebruiksmogelijkheden.
Diverse (regionale) bijeenkomsten zijn georganiseerd voor en door de sector en bevoegd gezag om
de stand van zaken en de actuele ontwikkelingen te bespreken. Voorbeelden in 2019 waren de
Waterdag in het Westland met 130 deelnemers en de tiende editie van het Water Event met lezingen
en workshops. Communicatie over de gebiedsgerichte aanpak waarin in nauwe samenwerking met
de ondernemers in het gebied de waterkwaliteit intensief wordt gemeten, wordt gezien als een
waardevolle bijdrage aan een kansrijke route om het einddoel te realiseren.
Om het doel nagenoeg nul-emissie van de sector te behalen is naast continuering van de
communicatie ook steeds meer behoefte aan toezicht- en handhaving. De aandacht voor praktische
implementatie en concrete verbeteringen, alsmede voor het waterbewustzijn, zal de komende jaren,
worden voortgezet en gemonitord.
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2.6 Koers 2020
Het PDG is het enige platform waarbij de rijksoverheid, de gemeenten, de waterschappen en de
glastuinbouwsector samen aan tafel zitten. De focus ligt niet op tegenstellingen, maar op integratie
en samenwerking. Zolang de partijen concluderen dat PDG een nuttige, efficiënte en waardevolle
overlegstructuur is, blijven zij die benutten met focus op:
• de ambitie van een nagenoeg emissieloze glastuinbouwsector in 2027;
• prioriteit op het thema Water;
• afstemming over andere milieuzaken in het kader van het Activiteitenbesluit en over beleid ten
aanzien van de ondergrond, om synergie te bereiken of te behouden en spanningsvelden te
traceren en zo mogelijk op te lossen.
In 2019 is het Werkprogramma 2020-2021 gemaakt. De Stuurgroep heeft dit programma in haar
vergadering van 4 december 2019 vastgesteld. Zoals in het Werkprogramma 2020-2021 uitgebreider
wordt beschreven, zijn de volgende dossiers ook in 2020 aan de orde:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Voortgang richting nagenoeg nul-emissie binnen de
wettelijke kaders van het Activiteitenbesluit, de
Omgevingswet, de nota Gezonde Groei, Duurzame
Oogst, de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030,
het Hoofdlijnenakkoord Waterzuivering in de
Glastuinbouw en het Mestbeleid.
Monitoren Hoofdlijnenakkoord Waterzuivering in
de Glastuinbouw.
Bevorderen onderzoek en uitdragen resultaten.
Optimaliseren werkwijze en stimuleren
toezicht/handhaving.
Stimuleren kennisoverdracht en waterbewustzijn
richting de telers.
Activiteiten t.b.v. implementatie maatregelen bij
(collectieven van) teler(s).
Ervaren knelpunten en oplossingen rond de
Omgevingswet / Besluit activiteiten leefomgeving
PDG partijen hechten belang aan een goede kwaliteit/kwantiteit van registratie en rapportage
van de emissiegegevens in het kader van de Uitvoeringsorganisatie Integrale Milieu Taakstelling
(UO) en nemen waar nodig actie.
Monitoring van het resultaat in het milieu (kwaliteit oppervlaktewater en emissies uit de kas) en
de mate waarin innovatiemaatregelen worden toegepast.

Een nieuw tweejaren-werkplan, voor 2022-2023, zal lopende 2021 worden gemaakt.
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3. Financiering 2019
De begroting voor PDG 2019 is als onderdeel van het Werkprogramma 2018-2019 in 2017 akkoord
bevonden. Het budget in 2019 is samengesteld uit gelijke bijdragen van de PDG-partijen te weten,
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (via de
tuinbouwgemeenten), Unie van Waterschappen en de sector (via Glastuinbouw Nederland). Het
totaal budget was met € 60.000 incl. btw. in 2019 gelijk aan het budget in 2018 en derhalve 15.000
minder dan in 2017.
Met een schriftelijke besluitvorming door de Stuurgroep is in de tweede helft van 2019 een wijziging
in de uitvoering van de financiële administratie van het PDG doorgevoerd. De financiële administratie
van het PDG is de afgelopen jaren door RVO uitgevoerd tezamen met die van UO-IMT. In 2018 zijn
beide administraties overgedragen aan Flynth te Naaldwijk. Het bestuur van UO-IMT heeft
aangegeven voor 2019 en daarna geen verantwoordelijkheid voor de PDG-administratie te willen
hebben. Omdat PDG een overlegstructuur is en geen entiteit is of wil worden moet de financiële
(project)administratie worden overgenomen door een van de betrokken PDG-partijen. Er is besloten
dat Glastuinbouw Nederland dit tegen betaling zal gaan uitvoeren. Alle werkzaamheden in 2019 zijn
binnen de begroting voltooid.
Tabel 1 Begroting PDG 2019 ex- en inclusief btw (zoals vastgesteld SG 13 maart 2019)

Platform Duurzame Glastuinbouw 2019 (€)

Begroting

Begroting

Excl. btw

Incl. btw

Platform coördinatie / Secretariaat

38.000

46.000

Financiële administratie

3.300 – 5.000

4.000 - 6.000

Bijdrage ketenpartij
(bij voorkeur zonder kosten)
Bijdrage aan Website Glastuinbouw
Waterproof
Budget voor overige uitgaven

1.650 – 3.300

2.000 - 4.000

3.000

3.630

330 – 1.250

500 – 1.500

Totaal

49.586

60.000
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