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Achtergrond
Naar aanleiding van de zuiveringsplicht die voor de glastuinbouw is afgesproken in het
Hoofdlijnenakkoord Waterzuivering Glastuinbouw is een Aanpak nul-lozing glastuinbouw opgesteld.
In die aanpak is de te volgen werkwijze vastgelegd.
N.a.v. een aanvraag van een ondernemer controleert het bevoegd gezag of het dossier voldoende
informatie bevat en of de UO-registratie geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen.
Daarna volgt een gezamenlijke bedrijfscontrole (RUD/Omgevingsdienst &
waterkwaliteitsbeheerder) waarbij er een ronde over/rond het bedrijf wordt gemaakt om
uiteindelijk een bezoekverslag op te kunnen stellen.

Voorbeelddocument
(omgevingsdienst en waterkwaliteitsbeheerder kunnen hun logo’s op het definitieve document
plaatsen)
BEZOEKVERSLAG I.V.M. AANTONEN NUL-LOZING GLASTUINBOUW
Aanleiding
Dit controlebezoek vindt plaats op grond van de aanvraag (incl. bijlagen) dat door het bedrijf is
ingediend op …… (datum) om in aanmerking te komen voor classificatie als nul-lozer.
Gecontroleerd bedrijf / vestiging:
Naam
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
UO-nummer
Contactpersoon
Gecontroleerd door:
NAW-gegevens RUD/omgevingsdienst + naam controleur
NAW-gegevens waterkwaliteitsbeheerder + naam controleur
Datum controlebezoek: (datum)
Datum bezoekverslag: (datum)
Basiskenmerken gecontroleerd glastuinbouwbedrijf:
-

Teelt en teeltsysteem (b.v. tomaat op steenwol met hangende teeltgoten)

-

Teeltoppervlak (in m²)

-

Inhoud hemelwateropslag en aanvullende gietwatervoorziening (b.v. regenwaterbassin
3.000 m³ met aanvullend omgekeerde osmose 80 m³/dag)
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-

Lozingssituatie bij teeltwisseling (b.v. bij teeltwisseling worden (eens per twee jaar) de
recirculatiesilo’s gereinigd en via een mobiele zuivering van een loonwerker ontdaan van
gewasbeschermingsmiddelen of verwijzen naar bijlage in dossier)

-

Calamiteitenvoorziening (b.v. een van de dagvoorraadsilo’s van 50 m³ is in te zetten als
calamiteitenbuffer of verwijzen naar bijlage in dossier).

-

Drainagesituatie (b.v. onderbemaling aanwezig voor verlaging grondwaterstand om
ondergrond / looppaden voldoende stevig te houd; water wordt geloosd op
oppervlaktewater)

-

Interne controle (b.v. bedrijf heeft een werkinstructie voor controle op lekkages (incl.
registratie in logboek) en begin maart wordt drainagewater bemonsterd op meststoffen of
verwijzen naar bijlage in dossier)

Conclusie
Middels dit bezoekverslag bevestigen de ondertekenende partijen n.a.v. de aanvraag, het dossier
en het controlebezoek, dat de ondernemer aannemelijk heeft gemaakt dat er sprake is van een
“gesloten teelt”, de aangeleverde bewijsvoering overeenkomt met de praktijksituatie en dat de
onderneming zich classificeert voor de status nul-lozer.
Ondertekening:

Waterkwaliteitsbeheerder

Omgevingsdienst

Verantwoordelijke van het glastuinbouwbedrijf
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