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Waterzuivering teeltbedrijven met ondersteunend glas. 
Hoe zit dat op uw bedrijf?  
Vanaf 1 januari 2018 zijn teeltbedrijven met ondersteunend glas verplicht om water 
uit de kas te zuiveren vóór lozing. Als u geen water loost, dan kunt u  zelf een 
‘verklaring Nul-lozing’ aanvragen bij het waterschap. Het is hoog tijd om hier werk 
van te maken! 
  
Veel bedrijven met open teelten in de sectoren Vollegrondsgroente, Bomen en vaste 
planten, Kleinfruit en Bloembollen beschikken over ondersteunend glas. De nieuwe 
regelgeving is bij deze bedrijven relatief onbekend, maar niet minder urgent. Dit kan voor 
uw bedrijf leiden tot (onvoorziene) aanpassingen en extra investeringen.  
LTO Noord organiseert daarom een aantal informatiebijeenkomsten hierover in 
november en december 2017. 
 
Deze informatiebijeenkomsten vinden plaats op: 

• Maandag 20 november 2017, Floricultura, Strengweg 17A, 1969 MG 
Heemskerk 

• Maandag 27 november 2017, Postillion Hotel Arnhem, Europaweg 25, 6816 
SL Arnhem 

• Maandag 11 december 2017, Short Golf, Rivierduinweg 9, 8255 
PJ  Swifterbant 

• Donderdag 14 december 2017, De Vreugdehoeve, Zalkerveerweg 20, 8024 
PL Zwolle 

Via deze link kunt u zich opgeven voor één van bovenstaande bijeenkomsten. Bij uw 
aanmelding kunt u ook uw vragen alvast formuleren, zodat deze voorafgaand aan de 
bijeenkomst aan de sprekers kunnen worden voorgelegd. 
 
De wet zegt dat u zelf moet aantonen dat er:  

• ofwel geen water wordt geloosd in het oppervlaktewater 

• het water gezuiverd is via een installatie  

• of dat er geen beschermingsmiddelen worden gebruikt 

U bent als ondernemer verantwoordelijk voor het aanleveren van de bewijslast om 
aan de zuiveringsplicht te kunnen voldoen. 
 
Erwin Haveman (projectadviseur LTO Noord) en/of Anneke van Dijk (adviseur LTO 
Noord) geven u uitleg over  de regelgeving en de mogelijkheden om aan de nieuwe eisen 
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te voldoen. Sprekers van het waterschap zullen met u spreken over de waterkwaliteit en 
de handhaving op de zuiveringsplicht. 

Het programma ziet er als volgt uit voor de bijeenkomsten op 14, 20 en 27 november en 
op 11 en 14 december 2017: 

• 19.30 uur: opening 

• 19.40 uur: presentatie lokale waterschap van de resultaten waterkwaliteit 
(normoverschrijdingen oppervlaktewater 2016) 

• 20.00 uur: presentatie LTO over de regelgeving en de uitvoering van de 
Zuiveringsplicht 

• 20:30 uur: pauze 

• 20:45 uur: presentatie (handhavings)beleid lokale waterschap ten aanzien van 
de zuiveringsplicht 

• 21:10 uur: vragen deelnemers/ondernemers 

• 21.45 uur: sluiting 

U bent van harte welkom! 
  
Graag tot ziens op één van deze bijeenkomsten! 
 
 
Overige bijeenkomsten en meer informatie: 

• Dinsdag 21 november 2017 Spuitlicentieavond Boskoop. Hier zal LTO 
Noord een presentatie geven. Klik hier voor meer informatie. 

Daarnaast zijn er informatiebijeenkomsten voor alle telers in het werkgebied van de 
waterschappen Hunze en Aa's e Noorderzijlvest, in het kader van het project Duursaam 
Glashelder op: 

• Maandag 4 december 2017 in Klazienaveen 

• Donderdag 7 december 2017 in Erica 

• Dinsdag 12 december 2017 in Klazienaveen 

• Woensdag 13 december 2017 in Sappemeer 

Klik hier voor meer informatie over deze bijeenkomsten. 
 
Er is ook een online-spreekuur op 23 november 2017 van 11.00 tot 12.00 uur. Speciaal 
voor bedrijven met ondersteunend glas. Klik hier voor meer informatie. 
 
Klik hier voor de themapagina van LTO Noord, waar al veel informatie te vinden is over 
de zuiveringsplicht. Onder andere de veel gestelde vragen en de antwoorden, een 
stappenplan en verslagen van bijeenkomsten.  
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