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Besluit van 4 december 2003, houdende
vaststelling van het tijdstip van
inwerkingtreding van voorschrift 1.1.6,
opgenomen in bijlage 1 van het Besluit
glastuinbouw

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 1 december 2003, nr. MJZ
2003122340, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op artikel 20 van het Besluit glastuinbouw;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Voorschrift 1.1.6, opgenomen in bijlage 1 van het Besluit glastuinbouw
treedt voor wat betreft stikstof, fosfor, onderscheidenlijk werkzame stof in
werking op 1 januari 2004 en voor wat betreft energie op 1 januari 2005.

Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu-
beheer is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij
behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 4 december 2003
Beatrix

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer,
P. L. B. A. van Geel

Uitgegeven de negenentwintigste december 2003

De Minister van Justitie,
J. P. H. Donner
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NOTA VAN TOELICHTING

Het Besluit glastuinbouw beoogt de milieudruk door glastuinbouw-
bedrijven te reguleren en te verminderen. Het Besluit stelt onder meer
gebruiksnormen ten aanzien van de onderwerpen energie, meststoffen
(stikstof en fosfaat) en bestrijdingsmiddelen (kilo’s werkzame stof). Op dit
moment gelden de gebruiksnormen nog niet, de inwerkingtreding vindt
plaats op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

De Stuurgroep Glastuinbouw en Milieu, het doelgroepoverleg waarin de
betrokken departementen en belangenbehartigers zoals LTO-Nederland
zijn vertegenwoordigd, heeft inmiddels verzocht de gebruiksnormen
(gedeeltelijk) in werking te laten treden.

Het bijgevoegde koninklijk besluit voorziet in de inwerkingtreding van
de gebruiksnormen, met ingang van 1 januari 2004 voor meststoffen en
bestrijdingsmiddelen en met ingang van 1 januari 2005 voor energie.

Ter toelichting op de verschillende data merk ik nog het volgende op.
De gebruiksnormen voor meststoffen en bestrijdingsmiddelen zullen

met ingang van 1 januari 2004 in werking treden. Op dit moment vindt
een evaluatie van de gebruiksnormen plaats, die waarschijnlijk zal leiden
tot aanpassing van een aantal normen. De bevoegde gezagen
(gemeenten, waterschappen en AID) zijn zich daarvan bewust; zij hebben
aangegeven de gebruiksnormen met enige terughoudendheid te
handhaven. De prioriteiten zullen zich richten op de zogenoemde «notoire
overtreders», de glastuinbouwbedrijven die het maximaal toegestaan
verbruik aanzienlijk overschrijden.

De gebruiksnormen voor energie zullen daarentegen niet met ingang
van 1 januari 2004 in werking treden, maar met ingang van 1 januari 2005.
De reden is, dat binnen glastuinbouwbedrijven steeds meer assimilatie-
belichting wordt toegepast. Naar verwachting zal die trend zich de
komende periode voortzetten. De gebruiksnormen zijn in het verleden op
basis van de toenmalige beschikbare, maar beperkte gegevens vastge-
steld. Uit onderzoek is echter gebleken dat de gebruiksnormen voor
energie nog niet in alle gevallen waar assimilatiebelichting wordt
toegepast, reëel zijn. Deze normen worden zonodig aangepast.

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer,
P. L. B. A. van Geel
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