
Handhaving zij- en bovenafscherming glastuinbouw Rilland

ReiK (het samenwerkingsverband van de gemeenten Reimerswaal en Kapelle op het gebied
van vergunningverlening en handhaving) controleert of de glastuinbouwbedrijven in Rilland
assimilatiebelichting toepassen volgens de voorschriften van het Besluit glastuinbouw en het
geldende bestemmingsplan.

Zijafscherming
Het Besluit glastuinbouw schrijft zijafscherming voor met 95% doek (doek dat niet meer dan
5 procent licht doorlaat). De controle daarop vindt plaats aan de hand van visuele inspectie in
de avond en nacht. Als blijkt dat de zijafscherming kieren, gaten of scheuren vertoont, neemt
de afdeling handhaving van ReiK, mondeling én schriftelijk contact op met de contactpersoon
bij het bedrijf, met het verzoek de tekortkoming zo spoedig mogelijk te verhelpen.
Daarnaast heeft ReiK met de bedrijven afgesproken dat zij zelf ten minste een maal per week
de schermdoeken op haperingen, kieren enz. controleren en daar waar nodig in orde maken.

Bovenafscherming
Alle bedrijven die bovenafscherming voeren, hebben certificaten van de doeken overlegd,
waaruit blijkt dat deze minimaal 85% van het toegepaste licht afschermen. De praktische con-
trole van het gebruik van deze schermdoeken is vanaf de grond aan de buitenzijde van de kas
vrijwel niet uitvoerbaar. Controle van de bovenafscherming vindt onder meer plaats door de
klimaatcomputer van de kas een uitdraai te laten maken van de werking van het besturings-
systeem van het schermdoek. Daaruit kan worden afgeleid of de motor van het doek volledig
is afgedraaid. Probleem is wel dat een doek soms blijft hangen terwijl de motor helemaal af-
draait. Dan lijkt op de registratie het schermdoek dicht, terwijl het in de praktijk kan zijn dat
de afscherming kieren vertoont. Daarom kijken de mensen van ReiK zoveel mogelijk ook ín
de kas of het doek gesloten is. Daarvoor moeten we wel contact met de bedrijven kunnen op-
nemen, en dat is ‘s nachts niet altijd mogelijk.
Als blijkt dat de bovenafscherming niet juist wordt gebruikt of defect is, dan neemt de afde-
ling handhaving van ReiK mondeling én schriftelijk contact op met de contactpersoon bij het
bedrijf, met het verzoek de tekortkoming zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Voor meer informatie: m.lammers@reimerswaal.nl of e.philipse@kapelle.nl


