
compensatiemogelijkheden binnen de vier

milieuvelden (energie, de meststoffen stikstof

en fosfor, en gewasbeschermingsmiddelen).

Indien een bedrijf hier gebruik van wil maken

moet het hiervoor een zogenoemd bedrijfs-

milieuplan opstellen waaruit blijkt dat de

milieuvelden samen wél aan de gestelde totaal-

norm voldoen. Door middel van vierwekelijkse

rapportages en de jaarrapportage wordt

gecontroleerd of aan de normen is voldaan.

Het Besluit glastuinbouw en milieu 

in het kort

• De meeste regels voor glastuinders zijn

samengebracht in één Besluit.

• Voor alle glastuinders geldt een

individuele bedrijfsnorm.

• Glastuinders begroten hun teelt vooraf

(teeltplan) en rapporteren achteraf

(vierwekelijks en jaarlijks).

Meldingsplicht
De bedoeling is dat zoveel mogelijk glas-

tuinderijen binnen het Besluit vallen en dat

alleen in uitzonderingsgevallen een vergunning

nodig is. Om een en ander te kunnen toetsen, is

er een meldingsplicht ingesteld. Iedereen die

een glastuinbouwbedrijf begint (of glastuin-

bouw in zijn bedrijf opneemt) of gaat lozen

vanuit een dergelijk bedrijf, moet dat melden
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Iedere glastuinder op zijn eigen wijze
Nieuw Besluit glastuinbouw stelt doelen boven middelen

Vanaf 1 april 2002 is het Besluit Glastuinbouw van kracht. In dit Besluit is vastgelegd hoeveel energie,

meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen glastuinders mogen gebruiken. Belangrijke vernieuwing is dat

alle glastuinders persoonlijk verantwoordelijk zijn voor de te halen milieudoelen (voorheen gold dat per

sector). Nieuw is ook dat veel van de wettelijke regels en afspraken in één Besluit zijn samengebracht. 

In dit informatieblad leest u voor wie het Besluit is bedoeld en welke gevolgen het heeft.

In 1997 is het Convenant Glastuinbouw en

Milieu ondertekend. In dit convenant zijn

milieudoelen beschreven voor de glastuinbouw

in Nederland (de IMT). Ook is afgesproken één

Besluit op te stellen, waarin de regels op

milieugebied zoveel mogelijk worden samen-

gevoegd. De milieunormen worden in 2003

bijgesteld aan de hand van de gegevens zoals de

glastuinders die aanleveren. Vanaf 2003 gelden

de definitieve normen van het Besluit

glastuinbouw.

Wat betekent het Besluit?
Vanaf het moment dat dit Besluit ingaat, moet

elke glastuinder de voor zijn bedrijf vastgestelde

milieudoelen meten en registreren: per gewas,

per hectare, per jaar. Die doelen betreffen zowel

het energieverbruik als de maximaal toelaatbare

hoeveelheden meststoffen (stikstof en fosfor) en

gewasbeschermingsmiddelen. 

Glastuinders geven in een zogenoemd teeltplan

aan welke gewassen zij het volgende jaar gaan

telen, hoeveel en hoe lang. Aan die gegevens

worden vervolgens milieunormen verbonden:

de bedrijfsnorm. Die bedrijfsnorm is dus

eigenlijk een vertaling van de bedrijfsgegevens

in Gigajoules (Gj) en kilo’s meststoffen en

gewasbeschermingsmiddelen. Omdat nog niet

alle glastuinders aan alle normen kunnen

voldoen, biedt het Besluit tot 2010 beperkte



aan het bevoegd gezag (gemeenten en waterschappen).

En wel binnen acht weken. Dit geldt ook wanneer

bepaalde zaken in een bedrijf ingrijpend worden

veranderd.

Voor wie is het Besluit bedoeld?
In principe zijn alle glastuinders gebonden aan het

Besluit. Ook alle gemengde bedrijven die meer dan

2.500 m2 vaste opstand hebben van glas of kunststof.

Of glastuinbouw nu de hoofd- of een nevenactiviteit is.

De bepalingen ten aanzien van water en lozingen

gelden voor alle bedrijven. Het gebruik van rolkassen

valt niet onder het Besluit: als maatstaf geldt een vaste

opstand.

Voor glastuinders die nu een vergunning hebben, geldt

het volgende:

• U heeft een vergunning in het kader van de Wet

milieubeheer (Wm)

Deze vergunning blijft gehandhaafd (plus bijlage 1

en 3 van het Besluit).

• U heeft een totaalvergunning WVO

Deze vergunning vervalt; binnen het Besluit bent u

niet langer vergunningplichtig

• U heeft een deelvergunning WVO

De deelvergunning blijft gehandhaafd bovenop het

Besluit

Telen, meten, maatwerk
Een belangrijk kenmerk van het Besluit glastuinbouw

is dat er wordt gewerkt met doelvoorschriften. De over-

heid stelt doelen en glastuinders mogen min of meer

zelf bepalen hoe zij die doelen halen. Voorwaarde is

dan wel dat tuinders hun gegevens regelmatig en

accuraat doorgeven. In het Besluit zijn daarom een

aantal regels opgenomen voor het registreren en het

rapporteren. Die regels komen er in het kort op neer

dat u vooraf aangeeft wat u gaat telen, hoe lang en hoe

veel. Dit doet u in het teeltplan. Op basis hiervan

wordt uw bedrijfsnorm vastgesteld. Of u aan die

normen voldoet wordt gecontroleerd door middel van

vierwekelijkse en jaarlijkse rapportage.

Wat staat er in een teeltplan?
In een teeltplan geeft u aan welke gewassen u het

komende jaar gaat telen. Ook beschrijft u, op hoeveel

vierkante meter u dat gaat doen en hoe lang. Dit

teeltplan geldt dus voor het volgende jaar. Het teeltplan

moet vóór 1 november worden opgestuurd, naar de

Stichting Uniforme Milieu Registratie (UMR) of naar

de uitvoeringsorganisatie (UO), te beginnen voor

1 november 2002. De gegevens uit het teeltplan leiden

tot een bedrijfsnorm (hoeveelheden Gjoules, kilo’s

gewasbeschermingsmiddelen en kilo’s meststoffen).

Die bedrijfsnorm geldt ook voor 1 jaar. Dit omdat de

normen elk jaar naar boven worden bijgesteld, totdat

in 2010 de uiteindelijke doelen kunnen worden

gehaald. Tot 2010 geldt dus een soort overbruggings-

periode. 

Rapporteren achteraf
Of u aan uw bedrijfsnorm voldoet blijkt uit uw vier-

wekelijkse rapportage. Hierin geeft u steeds uw

verbruik weer: energie, meststoffen (stikstof en fosfor)

en gewasbeschermingsmiddelen. En dat binnen twee

weken na afloop van de vierwekelijkse periode. Aan

het einde van het jaar wordt op basis van deze

rapportage een jaarrapport gemaakt.

Helpende hand bij berekeningen
“Houd ik nog wel tijd over om me met mijn bedrijf te

bemoeien, met al dat meten en rapporteren?” De

administratieve verwerking van uw bedrijfsgegevens

kan een flinke belasting betekenen. Daarom is gezocht

naar een praktische opzet en is zoveel mogelijk

geprobeerd aan te sluiten bij bestaande

registratiesystemen zoals MPS en Groeinet.

Hoeveel tijd u daadwerkelijk aan de registratie besteedt

hangt voor een belangrijk deel af van de vraag of u bent

aangesloten bij de UMR. Zeker gezien de



U bent niet aangesloten
Als u geen gebruik maakt van de UMR, dan

moet u zelf de gegevens voor uw teeltplan

omrekenen en dit indienen bij de Uitvoerings-

organisatie Integrale Milieu Taakstelling 

(UO-IMT). Hetzelfde geldt voor uw vier-

wekelijkse en uw jaarlijkse rapportage. 

De UO-IMT berekent de bedrijfsnorm en stuurt

deze naar u terug. Het berekenen van uw

verbruik en de daaraan gekoppelde waarden, en

het opstellen van uw eigen rapportage kan een

gecompliceerde en tijdrovende bezigheid zijn.

Wanneer een bedrijfsmilieuplan?
Het voldoen aan de verschillende milieunormen

kan betekenen dat u omvangrijke investeringen

moet doen. Het Besluit is op dit punt bijzonder

duidelijk: in het jaar 2010 moeten alle glas-

tuinders op alle punten aan de verbruiks-

normen voldoen. Maar voor de tussenliggende

jaren is er enige ruimte voor compensatie

tussen de milieuvelden.

Voor de berekening van de verschillende milieu-

doelen geldt een puntensysteem (zie ook

administratieve verwerking van alle gegevens is

de overheid een groot voorstander van registratie

via deze organisatie. Nog los van het gemak dat

het tuinders zelf biedt: de UMR werkt samen

met MPS en Groeinet. 

Aangesloten glastuinders rapporteren
als volgt
Aangesloten glastuinders sturen hun vier-

wekelijkse rapportage naar MPS, Groeinet of de

UMR, evenals de gegevens voor het teeltplan

(vóór 1 november). Deze organisaties

controleren de gegevens op volledigheid,

rekenen een en ander om naar basiseenheden

en sturen de rapportage vervolgens door.

De voordelen van aansluiting bij de UMR:

• de administratieve last blijft beperkt tot

het opsturen van uw verbruiksgegevens

en het noteren van uw teeltplan;

• u hoeft geen berekeningen te maken of

omrekeningen naar basiseenheden;

• u hoeft geen kopieën naar het bevoegd

gezag te sturen. 

Huidige situatie

Teelt Areaal Energieverbruik Gewas- Meststoffen Meststoffen
per ha beschermings- (stikstof) (fosfor)

middelen

Paprika 1 ha 15.302 GJ/ha 7,6 kg/ha 2.010 kg/ha 380 kg/ha
(= 70 punten) (= 115 punten) (= 18,5 punten) (= - 140 punten)

Doelstellingen voor het bedrijf in 2010

Teelt Areaal Energieverbruik Gewas- Meststoffen Meststoffen
per ha beschermings- (stikstof) (fosfor)

middelen

Paprika 1 ha 100 punten 100 punten 50 punten 50 punten
(= 13.784 GJ/ha) (= 9,1 kg/ha) (1.551 kg/ha) (228 kg/ha)

Reductie- Reductie- Reductie-
percentage 9,9% percentage 23% percentage 40%

Voorbeeld
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Ingrijpende wijzigingen in uw bedrijfsvoering of

lozingssituatie moet u doorgeven via het meldings-

formulier. Denk aan extra kassen, een andere teelt-

wijze, of nieuwe lozingssituatie. Wanneer u meer

wilt weten over mogelijke consequenties van

geplande veranderingen kunt u het best contact

opnemen met de gemeente of het waterschap. 

Meer informatie
Handboek Milieumaatregelen Glastuinbouw 

(gratis) te bestellen bij het Projectbureau Glastuinbouw

en Milieu, Postbus 8242, 3503 RE Utrecht.

Internet: www.vrom.nl

www.zibb.nl/tuinbouw

(rekenmodules en tabellen voor

bedrijfsnormen)

DLV Milieu-infolijn (017 428 28 33)

Regionale LTO-adviesorganisatie

• NLTO (051 230 51 00)

• WLTO (023 516 23 60)

• LLTB (047 538 18 40)

• GLTO (057 066 28 88)

• ZLTO (0800 023 05 74)

overzicht 1). Per kalenderjaar moet u voor alle milieu-

taakvelden samen, minimaal een aantal punten scoren.

Maar voor de manier waarop u dat haalt, is er tot 2010

wat speling. Heeft u op energiegebied wat punten over

en er wat betreft uw meststoffen wat te weinig, dan

kan het totaal toch in balans zijn en voldoet u dus aan

uw totale norm voor dat jaar. Het bedrijfsmilieuplan

geeft u dus de mogelijkheid om investeringen op

milieugebied enigszins te spreiden.

Voorwaarden voor compensatie

• maximaal tot 2010

• per taakveld niet meer dan 20% afwijken van de

normen uit het teeltplan

• het totale aantal punten voldoet aan de bedrijfs-

norm 

Wat als er in uw bedrijf iets verandert?
Als er iets verandert in het jaar waarvoor u een teelt-

plan heeft opgesteld, dan moet u dat melden. Het kan

zijn dat u een ander gewas gaat verbouwen. Of dat u

meer van een bepaald gewas gaat verbouwen. Verande-

ringen meldt u in een nieuw teeltplan aan de UMR 

(of, als u niet aangesloten bent, aan de UO-IMT).

Vervolgens krijgt u van deze organisatie de aangepaste

bedrijfsnormen teruggestuurd. Op deze manier

beschikt u altijd over een actueel teeltplan en voorkomt

u misverstanden bij de controlerende instanties.

Het meldingsformulier is te bestellen bij 

Infomil (070 361 05 75) of het Riza (032 029 84 28), en

via de sites www.infomil.nl en www.wateremissies.nl . 

U kunt het formulier ook aanvragen bij de gemeente

of het waterschap.


