Individueel

Wat is uw waterplan voor 2018?

Aan de slag met de INDIVIDUELE ZUIVERING
Stap 1

	Inventariseer de waterstromen op uw
bedrijf met de KasWaterWeter en verlaag de
hoeveelheid restwaterstromen.
	Bepaal de noodzaak van uw restwaterlozingen;
op welke momenten zijn lozingen noodzakelijk
(teeltwisseling, ziektedruk, etc.)

Stap 3

	Bedenk welke zuiveringstechniek voor
uw bedrijf geschikt is en welke capaciteit
noodzakelijk is.
	V raag offertes aan voor de betreffende
zuiveringstechniek en werk een berekening
voor uw bedrijf uit.

Stap 2

	Bespreek uw inventarisatie eventueel met een
extern adviseur.
	Bedenk op welke manier de restwaterstromen
op één punt binnen het bedrijf kunnen
samenkomen.

Stap 4

	Schaf de zuiveringsinstallatie pas aan indien
u er zeker van bent dat dit een erkende
installatie is, die voldoet aan de wettelijke
eisen.
	Zorg dat de zuiveringsinstallatie voor
1 januari 2018 op uw bedrijf is geïnstalleerd.

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/dossier-waterzuivering

ltoglaskrachtnederland.nl

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
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

