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COLOFON:
Deze nieuwsbrief is
een gezamenlijke
uitgave van de
gemeente
Noordoostpolder, de
gemeente Almere en
het Waterschap
Zuiderzeeland

Voor meer informatie,
het aanvragen van
meldingsformulieren of
om uw mening over
deze nieuwsbrief
kenbaar te maken
kunt u terecht
bij onderstaande
personen:
Gemeente
Noordoostpolder:
Alfred Kerkhoven
(0527-633281)

Het Besluit glastuinbouw is op 1 april
2002 in werking getreden. In dit besluit
zijn de regels voor de glastuinbouw op
milieugebied in één document
ondergebracht. Voor u ligt de eerste
nieuwsbrief hierover van de gemeente
Noordoostpolder, de gemeente Almere en
het Waterschap Zuiderzeeland. In deze
gezamenlijke nieuwsbrief informeren wij
u over de veranderingen die optreden
door dit besluit. Verder willen wij u op de
hoogte brengen van de afspraken die wij
in Flevoland hebben gemaakt over de
afstemming van onze
controlewerkzaamheden. Ook wordt
aangegeven dat wij in het najaar
controlebezoeken zullen uitvoeren.

Gemeente Almere:
Arjan Mulder
(036-5463993)
Waterschap
Zuiderzeeland:
Jelle Visser
(0320-274783)

Voor meer informatie
en het downloaden van
meldingsformulieren
kunt u de volgende
internetsites
raadplegen:
www.glami.nl
www.infomil.nl
www.zibb.nl
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Waarom een nieuw besluit?
Het Besluit glastuinbouw is ontstaan uit het in
1997 getekende Convenant Glastuinbouw en
Milieu. In dit convenant hebben overheid en
bedrijfsleven doelstellingen vastgelegd over het
verminderen van het gebruik van energie,
gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen.
Deze doelstellingen voor 2000 tot 2010 zijn
opgenomen in het besluit. In het convenant is
ook afgesproken dat een nieuw Besluit
glastuinbouw zou worden opgesteld, waarin de
voor de sector geldende regels op milieugebied
zoveel mogelijk worden samengevoegd. Dit is nu
gebeurd.
Afstemming
De gemeente Noordoostpolder, de gemeente
Almere, het Waterschap Zuiderzeeland en de
Algemene Inspectie Dienst willen de controles op
de naleving van de voorschriften efficiënt
aanpakken. In dit kader zijn afspraken gemaakt
over signaaltoezicht. Dit houdt in dat de
controlerende instanties elkaar informeren over
zaken die zij op een bedrijf tegenkomen.
Daarnaast zal afstemming plaatsvinden over
lopende handhavingsacties en zullen we
proberen te voorkomen dat u kort na elkaar
controleurs van verschillende instanties op
bezoek krijgt.
Controles

Waarom hebben wij zo lang gewacht?
Het besluit is inmiddels een jaar in werking.
Waarom dan nu pas een nieuwsbrief? Dit is
veroorzaakt door een combinatie van factoren.
De gang van zaken rondom de meet- en
registratieverplichting (bijlage I van het besluit) is
lange tijd onduidelijk geweest. Ook hebben de
gemeenten en het waterschap tijd geïnvesteerd
in het maken van afspraken over de afstemming
van controlewerkzaamheden. Verder zijn eerst
landelijk voorlichtingsactiviteiten ontplooid, zoals
voorlichtingsavonden en publicaties. Deze
nieuwsbrief is een aanvulling op de landelijke
voorlichtingsactiviteiten.

In het najaar zullen door de gemeenten en het
waterschap controles worden uitgevoerd op de
naleving van het besluit. Voorafgaand aan de
controles zult u een brochure van ons ontvangen
waarin wordt aangegeven waar uw bedrijf aan
moet voldoen. Hierin zal met name aandacht
worden besteed aan de gegevens die een
controleur wil inzien. We geven nu alvast aan dat
we tijdens de controles nadrukkelijk aandacht
zullen besteden aan het meten, registreren en
rapporteren, zoals dat in bijlage I van het nieuwe
besluit wordt voorgeschreven (meer informatie
hierover leest u op de achterkant van deze
nieuwsbrief in het kader “Veranderingen”).

Afstemming met de sector

Meer informatie

Overleg heeft plaatsgevonden met
vertegenwoordigers van de NLTO en de WLTO.
Aan ons is gevraagd om duidelijkheid te geven over
de veranderingen door het nieuwe besluit en aan te
geven waar de glastuinbouw aan moet voldoen.
Door deze nieuwsbrief geven we hiertoe een eerste
aanzet.

In de lichtblauwe balk aan de voorzijde van deze
nieuwsbrief is aangegeven met welke personen u
contact kunt opnemen en welke internetsites u kunt
raadplegen voor meer informatie over het Besluit
glastuinbouw.

Komen er meer nieuwsbrieven?
Het is onze bedoeling om u via nieuwsbrieven op
de hoogte te houden van de voortgang en de
resultaten van de controles. Verder zullen we
bepaalde onderwerpen die extra aandacht vragen
via nieuwsbrieven onder uw aandacht brengen.
Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de
resultaten van het onderzoek naar de waterkwaliteit
zoals dat in de glastuinbouwgebieden plaatsvindt of
aan het beantwoorden van veelgestelde vragen.

Veranderingen
Tegelijk met het in werking treden van het Besluit glastuinbouw zijn het Besluit tuinbouwbedrijven met
bedekte teelten milieubeheer en het Lozingenbesluit Wvo glastuinbouw ingetrokken. Het Besluit
glastuinbouw bestaat uit een algemeen deel en drie bijlagen. Onderstaand zijn per onderdeel de
belangrijkste punten samengevat.
• Algemeen deel
• het belangrijkste punt uit dit onderdeel is dat bedrijfsoprichting of –wijziging gemeld moet worden.
• Bijlage I, (meten, registreren en rapporteren). Deze bijlage vormt de grootste verandering ten
opzichte van voorgaande regelgeving. De belangrijkste verplichtingen uit bijlage I zijn:
• logboek. Het verbruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen dient na ieder verbruik te
worden geregistreerd;
• vierwekelijkse rapportage. Het verbruik van meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en
energie dient na iedere vier weken te worden berekend en geregistreerd. Deze registratie hoeft
niet te worden opgestuurd aan het bevoegd gezag maar moet wel op het bedrijf aanwezig zijn;
• jaarrapport. Jaarlijks dient vóór 1 mei een jaarrapportage, over het verbruik van energie,
meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen van het voorgaande jaar, te worden toegestuurd
aan het bevoegd gezag;
• teeltplan. Op het bedrijf moet een teeltplan aanwezig zijn. Hierin moeten ook de wijzigingen
worden bijgehouden. Het gerealiseerde teeltplan moet samen met de jaarrapportage aan het
bevoegd gezag worden toegestuurd;
• het jaarrapport en het teeltplan kunt u zelf opstellen en opsturen naar de UitvoeringsorganisatieIMT (UO-IMT, één loket voor alle betrokken overheden), Postbus 283, 2700 AG te Zoetermeer.
Als u al registreert via MPS of Groeinet kunt u deze instanties opdracht geven voor u een
jaarrapport en teeltplan aan het UO-IMT toe te sturen. Dit bespaart u veel rekenwerk.
• Bijlage II. Gebaseerd op de Wet milieubeheer. Komt grotendeels overeen met het Besluit
tuinbouwbedrijven met bedekte teelten milieubeheer. Enkele veranderingen zijn:
• aangepaste geluidsnormen;
• nieuwe normen voor assimilatiebelichting (meer zijafdekking, vaste donkerperiode van 20.00 uur
tot 24.00 uur);
• nieuwe afstandsnormen tot bebouwing.
• Bijlage III. Gebaseerd op de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. Komt grotendeels overeen met
het Lozingenbesluit Wvo glastuinbouw. Enkele veranderingen zijn:
• bedrijven die op 1 april 2002 nog niet beschikten over een hemelwaterbassin of een first-flush
voorziening krijgen hiervoor 2 jaar uitstel. In deze 2 jaar wordt onderzocht welke bedrijven
definitief ontheffing zouden moeten krijgen van deze verplichtingen. Nieuwe bedrijven moeten
deze voorzieningen wel aanleggen;
• de diverse afvalwaterstromen moeten apart kunnen worden bemonsterd. Bij bestaande bedrijven
zal hierop door het waterschap niet actief worden gehandhaafd. Als er twijfels zijn over de
gevolgen van een bepaalde activiteit op de kwaliteit van het oppervlaktewater wordt de aanleg
van een controlevoorziening wel op korte termijn verlangd. Drainage- en spuiwater moeten wel
apart kunnen worden bemonsterd (dit moest onder het Lozingenbesluit ook al).

