Collectief

Wat is uw waterplan voor 2018?

Aan de slag met de COLLECTIEVE ZUIVERING
Stap 1

	Neem contact op met collega’s in de buurt.
	Denk samen na over de kansen voor een collectieve
zuiveringsaanpak.
	Meld het collectief voor 1 december 2015
bij LTO Glaskracht Nederland.

Stap 2

	Controleer op de Overzichtskaart Collectieve
Zuivering of uw collectief juist is verwerkt.

Stap 3

	Inventariseer de waterstromen op uw bedrijf met
de KasWaterWeter en verlaag de hoeveelheid
restwaterstromen.

Stap 4

	Bespreek uw inventarisatie met de andere
deelnemers van uw collectief.
	Maak afspraken met elkaar over het op te stellen
businessplan en leg deze vast;
Stelt u een externe begeleider aan?
Hoe worden de kosten voor dit traject betaald?
Binnen welk termijn dient het plan gereed te zijn?

Stap 5

	 Ga aan de slag met het businessplan.
Breng in beeld hoeveel en wanneer het restwater
vrij komt binnen uw gebied;
Bedenk welke opties aanwezig zijn om het
restwater van de deelnemers samen te brengen;
Neem contact op met de gemeente of het
waterschap voor meer inzicht in het bestaande
afvalwatersysteem;
Bedenk welke zuiveringstechniek geschikt is
binnen uw gebied;
Werk een berekening uit voor deze techniek(en)
en vergelijk de kosten met een individuele
zuiveringsoplossing;
Blijkt uit de vorige stap dat de gekozen techniek
een kansrijke optie is, werk deze techniek dan
verder uit in het businessplan;
Zorg voor afstemming tijdens de uitwerking van
het businessplan met bevoegd gezag;
Spreek met elkaar af op welke manier het beheer
van het collectief wordt ingericht.

Stap 6

	Dien uiterlijk in december 2016 het businessplan in
bij bevoegd gezag ter toetsing.

Stap 7

	In juli 2017 ontvangt u uiterlijk van bevoegd gezag
een reactie op uw businessplan.

Meer informatie

Bevoegd Gezag
Welke overheid bevoegd gezag is, is afhankelijk van de wetgeving die het
betreft. De zuiveringsplicht wordt opgenomen in het Activiteitenbesluit
en in dat geval zijn doorgaans de gemeenten bevoegd gezag inclusief de
lozing op riolering. De waterschappen zijn bevoegd gezag als het lozing op
oppervlaktewater betreft.
Externe begeleider
Wij adviseren u dat één persoon binnen het collectief het businessplan
uitwerkt. Eventueel schakelt u hiervoor een externe begeleider in.
Hiervoor kunt u een advies- of ingenieursbureau inschakelen.
Een overzicht vindt u op: www.ltoglaskrachtnederland.nl/dossierwaterzuivering
KasWaterWeter
De KasWaterWeter is een online tool, waarmee u de waterstromen op
uw bedrijf in beeld brengt. Ook biedt de tool suggesties voor verbetering
van de waterkwaliteit op uw bedrijf. U vindt de KasWaterWeter op:
www.kaswaterweter.nl

ltoglaskrachtnederland.nl

Overzichtskaart Collectieve Zuivering
Alle collectieve initiatieven, gemeld bij LTO Glaskracht Nederland,
vindt u op één overzichtskaart. Deze is te raadplegen op:
www.ltoglaskrachtnederland.nl/overzichtskaart
Zuiveringstechnieken
Verschillende zuiveringstechnieken kunnen voldoen aan de
zuiveringsplicht. In 2016 wordt een “groene lijst” opgesteld met
installaties, die voldoen aan de wettelijke eisen.
Meer informatie
Voor meer informatie over de waterzuiveringsplicht bezoekt u
www.ltoglaskrachtnederland.nl/dossier-waterzuivering
of stel uw vraag via water@ltoglaskracht.nl

