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1. Doelstelling Platform Duurzame Glastuinbouw 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het Platform Duurzame Glastuinbouw, gestart in 2011 als doorstart van het doelgroepoverleg dat 
het convenant Glastuinbouw en Milieu uitvoerde, werkt aan een constructieve aanpak van 
duurzaamheid voor de sector zoals in de kernboodschap is verwoord. Met het uitgangspunt 
nagenoeg nulemissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen in 2027 willen de partijen 
voldoen aan de eisen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en Europese Nitraatrichtlijn. 
 
In het Platform stemmen overheden, glastuinbouwsector en milieuorganisaties beleid op het gebied 
van glastuinbouw en duurzaamheid met elkaar af. De partijen delen een gemeenschappelijke 
duurzaamheidsvisie en signaleren en bespreken knelpunten. De verantwoordelijkheid voor het 
beleid en de uitvoering blijft daarbij bij de afzonderlijke partijen liggen. 
 
In 2016 en 2017 heeft het PDG “lean & mean” gefunctioneerd. Het door EZ in 2017 aangekondigde 
terugtreden uit het PDG, heeft geleid tot een kritische evaluatie. De partijen hebben daaruit 
geconcludeerd dat het een nuttige, efficiënte, overlegstructuur is, die zij, zolang het inhoudelijk 
waardevol is, willen blijven benutten. De wens bestaat dat naast het Ministerie van I&M, het 
Ministerie van EZ ook na 2017 op enigerlei wijze betrokken blijft, mede omdat beide ministeries 
inhoudelijk betrokken zijn voor nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen. Het streven is dat de 
ministeries onderling komen tot een optimale afstemming of invulling zodat EZ (ad hoc) betrokken 
kan blijven zonder formele deelnemer van PDG te zijn. 
 
Het PDG is het enige platform waarbij overheden (rijks en lagere), glastuinbouwsector en 
milieuorganisaties samen aan tafel zitten. De focus ligt niet op tegenstellingen, waardoor optimaal 
gewerkt wordt aan integratie en samenwerking. Het PDG is geen doel op zich en stelt zich flexibel op 
in een omgeving met uiteenlopende overlegstructuren en betrokken partijen. Effectief bereiken van 
het gezamenlijke doel  ‘nulemissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen in 2027’, staat 
voorop. 
Door het kritisch inzetten van de gereduceerde middelen zullen de nodige activiteiten worden 
uitgevoerd. In dit werkprogramma worden de activiteiten en de financiering van het Platform in 2018 
en 2019 beschreven. 

 
Kernboodschap 

Platform Duurzame Glastuinbouw 
 
De maatschappij vraagt in toenemende mate om producten die zonder 
negatieve milieueffecten zijn geproduceerd. De glastuinbouwsector in 
Nederland wil verder verduurzamen en de milieuwetgeving wordt steeds 
strenger. De weg naar ‘nulemissie van meststoffen en 

gewasbeschermingsmiddelen in 2027’, is ingeslagen. 
 

Water is cruciaal. Door klimaatverandering en eisen aan leefomgeving, wordt 
goed gietwater schaarser. Optimaliseren van hergebruik, ontwikkelen van 

innovatieve technieken en het sluiten van de waterkringloop op bedrijfs- of 

gebiedsniveau, bieden toekomstgerichte oplossingen. Samenwerking tussen 
alle ketenschakels is daarbij van groot belang. Daarom werken de 
rijksoverheid, gemeenten, waterschappen, milieuorganisaties en 
glastuinbouwsector, gezamenlijk aan deze doelen in het Platform Duurzame 

Glastuinbouw. 
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2. Organisatie 
 
De samenstelling en invulling van het Platform Duurzame Glastuinbouw zal in 2018 enigszins wijzigen 
ten opzichte van de jaren daarvoor. Waar, tot eind 2017, de ministeries van Infrastructuur en Milieu, 
en Economische Zaken, gezamenlijk een vertegenwoordiger afvaardigden, is besloten dat vanaf 2018 
alleen het Ministeries van Infrastructuur en Milieu partner in het PDG blijft. De ministeries stemmen 
inhoudelijk en waar nodig ad hoc af. 
 
Stuurgroep 
 
De stuurgroep is het verantwoordelijke orgaan van het Platform Duurzame Glastuinbouw. Zij heeft 
een strategisch karakter en zorgt voor aansturing van de managementgroep. De stuurgroep bewaakt 
de voortgang, de afspraken en de bereikte resultaten en faciliteert activiteiten van partners op 
verzoek. De strategie en werkzaamheden zijn gericht op de ambitie van (nagenoeg) emissieloze kas 
in 2027. Het platform richt zich op speerpunten binnen deze brede insteek. Met de gehele 
milieuwetgeving als achtergrond, ligt de focus van het PDG momenteel op het belangrijke thema 
Water. 
 
De stuurgroep vergadert jaarlijks in principe drie keer. De Stuurgroep heeft onderliggend 
Werkprogramma 2018-2019 vastgesteld. 
 
De organisaties vertegenwoordigd in de Stuurgroep zijn: 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten;  
Unie van Waterschappen;  
LTO Glaskracht Nederland;  
Ministerie van Infrastructuur en Milieu;   
Natuur en Milieu.  

 
De Stuurgroep werkt vanaf 2018 met een (eventueel roulerend) voorzitter uit de eigen organisaties. 
In het geval er inhoudelijke noodzaak is voor een onafhankelijk voorzitter zal dat adhoc worden 
georganiseerd.  
 
Managementgroep 
 
De managementgroep bereidt de agenda van de stuurgroep voor, adviseert de stuurgroep, bewaakt 
de voortgang en uitvoering van afspraken tussen partners en het PDG. De Managementgroep 
vergadert jaarlijks in principe zes keer. 
 
De managementgroep bestaat uit ambtelijk vertegenwoordigers van bovengenoemde 
platformpartijen. De Managementgroep heeft  een onafhankelijke voorzitter tevens secretaris 
(platformcoördinator). 
  
Platformcoördinator 
 
Het takenpakket van de platformcoördinator omvat het  faciliteren van de stuurgroep en 
managementgroep bij het uitvoeren van het werkprogramma, het aanjagen van werkzaamheden, 
informatie bij elkaar brengen en afstemmen en het overzicht bewaken, het schrijven van 
werkprogramma’s en jaarrapportages, (digitale) communicatie en is in overleg betrokken bij de 
uitvoering van specifieke projecten. 
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Communicatie 
 
Communicatie is een belangrijk middel voor de partijen van het PDG en het Platform zelf. Er is sinds 
2013 afgesproken dat de partijen zelf verantwoordelijk zijn voor communicatie over het beleid naar 
de eigen achterban en doelgroepen. Het Platform kan PDG partijen attenderen op communicatieve 
mogelijkheden die bijdragen aan de doelstelling.   
 
Naast de communicatie door de partijen zelf kan het wenselijk zijn om als Platform de publiciteit te 
zoeken. Dit gaat bijvoorbeeld over activiteiten van het platform (o.a. jaarrapportage) of inhoudelijke 
informatie die gedragen wordt door alle partijen (o.a. resultaten uit monitoring, wetgeving of 
onderzoek). 
 
Over de activiteiten rond de koepel-PPS Glastuinbouw Waterproof zal voornamelijk worden 
gecommuniceerd via www.glastuinbouwwaterproof.nl (incl. digitale nieuwsbrief). Het PDG draagt bij 
aan de kosten van de website die door LTO Glaskracht Nederland wordt beheerd en geactualiseerd.  
 
Financiële administratie  
 
Omdat het ministerie van Economische Zaken vanaf 2018 naar verwachting geen opdrachtgever 
meer zal zijn, wordt verwacht dat RVO vanaf 2018 niet meer de uitvoerende partij voor de financiële 
administratie zijn. 
 
Eind 2017 is/wordt nagegaan hoe de financiële administratie vereenvoudigd kan worden: dit betreft 
m.n. de vraag of het versturen van voorschot- en eindfacturen naar ongeveer 40 
glastuinbouwgemeenten efficiënter kan. 
 
De financiële administratie zal in de nieuwe situatie in principe worden gecoördineerd door LTO 
Glaskracht. LTO Glaskracht stelt hiervoor een bankrekening ter beschikking en geeft  een extern 
administratiekantoor de opdracht voor het debiteurenbeheer, financieel overzicht en 
samenstellingsverklaring (geen jaarrekening en accountantsverklaring omdat beide niet zinvol zijn bij 
een opdracht van deze bescheiden omvang).  
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3. Activiteiten in 2018-2019  

 
De activiteiten van het PDG dienen om het doel zoals in de Kernboodschap beschreven, te bereiken. 
Het PDG houdt de voortgang bij van beleid en afspraken in het kader van haar doelstelling en 
stimuleert waar nodig. 
 
Daartoe wordt ingezet op een aantal hoofdthema’s: 

1. Wet- en regelgeving, 
2. Techniek; onderzoek en overdracht, 
3. Implementatie en Monitoring. 

 
Ad 1. Activiteiten ten behoeve van wet- en regelgeving 
 
Activiteiten betreffen het bevorderen van de uitvoering en uitvoerbaarheid van de wettelijke kaders, 
nl. het Activiteitenbesluit, Omgevingswet en de nota Gezonde Groei, Duurzame Oogst.  
In 2016 en 2017 is veel aandacht besteed aan de uitwerking van het Hoofdlijnenakkoord 
Waterzuivering in de Glastuinbouw. In 2018, en zo nodig 2019, zal dit worden voortgezet op de 
punten die nadere uitwerking behoeven en/of knelpunten die gesignaleerd worden. Nadruk zal 
steeds meer komen te liggen om de implementatie. 
In het bijzonder is er aandacht voor punten als: 

- de aanpak op individueel of collectief niveau (collectieven hebben uitstel gekregen) 
- in werking treding van (het glastuinbouwgedeelte van) het BAL / de Omgevingswet en de 

overgang Activiteitenbesluit naar BAL 
- evaluatie nota Gezonde Groei, Duurzame Oogst, 2e nota duurzame gewasbescherming 

 
Monitoring van het Hoofdlijnenakkoord Waterzuivering in de Glastuinbouw valt onder de 
verantwoordelijkheid van het PDG, alsmede de Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties 
Glastuinbouw (BZG). 
In 2017 is gestart met het combineren van de PDG-Stuurgroep en het Bestuurlijk overleg 
hoofdlijnenakkoord. Op de momenten waarop Bestuurlijk overleg hoofdlijnenakkoord noodzakelijk 
wordt geacht, zal dat in principe via deze aanpak worden voortgezet. Het voorbereidend Ambtelijk 
overleg hoofdlijnenakkoord zal bij elkaar komen zolang er sprake is van de verdere uitwerking van 
het hoofdlijnenakkoord. Op basis van efficiëntie wordt steeds nagegaan hoe dit het best kan 
verlopen.  
 
T.b.v. het bevorderen van de uitvoering en uitvoerbaarheid van deze wettelijke kaders wordt door de 
PDG-partijen bij gedragen aan het kennisniveau van teler en handhaver. Bestaande activiteiten op 
(digitaal) communicatiegebied worden voortgezet en zo mogelijk uitgebreid (communicatie over 
implementatie van technisch onderzoek verder onder ad 2). 
 
Op het gebied van wet- en regelgeving dragen ook onderstaande activiteiten bij aan het behalen van 
de doelstelling en zal derhalve aandacht worden gegeven aan ontwikkelingen omtrent: 
- handhavingsprotocol 
- regionale aanpak, incl. kennisoverdracht, als route om het einddoel te realiseren 
- ondergrondse waterberging 
- zorgplicht voor grondgebonden teelten 
- consequenties Omgevingswet Glastuinbouw. 
- maatwerk in Activiteitenbesluit: handreikingen opstellen en communiceren. 
- regelgeving en implementatie  brijn (restwater omgekeerd osmose) 
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Voor de evaluatie van emissienormen (beoogd in 2018) en de driejaarlijkse monitoring (beoogd in 
2017) zijn goede uitgangsgegevens van belang. Deze gegevens worden door gebruikers bij de 
Uitvoeringsorganisatie Integrale Milieu Taakstelling (UO) aangeleverd. Ter bevordering van de 
kwantiteit en kwaliteit is door de betrokken partijen in samenwerking met het management van het 
UO het “Actieplan kwaliteitsverbetering registratiegegevens glastuinbouw” ontwikkeld dat in 2014 
en 2015 wordt uitgevoerd onder regie van het UO-Bestuur. 
 
 
Ad 2. Activiteiten ten behoeve van techniek; onderzoek en overdracht 

 
De Koepel-PPS Glastuinbouw Waterproof past binnen de door de Topsector Tuinbouw & 
Uitgangsmaterialen gepubliceerde Uitvoeringsagenda 2016-2019 “Bron voor Groene Economie, 
Wereldoplossingen voor werelduitdagingen” waarin opgenomen de innovatieopgaven 2016-2019 
voor Glastuinbouw Waterproof. Echter, de continuering van financiering ten behoeve van onderzoek 
zal extra aandacht behoeven nadat de Productschappen per 1-1-2015 zijn opgeheven. Uit onderzoek 
van LTO Glaskracht is gebleken dat de sector bereid is om mee te blijven investeren in 
gemeenschappelijk niet-gewasgericht onderzoek, de praktische invulling daarvan is echter nog niet 
bekend.   
 
Doel van de Koepel-PPS Glastuinbouw Waterproof is het uitvoeren van onderzoek en valorisatie-
activiteiten die het einddoel van (nagenoeg) nulemissie in 2027 dichterbij brengen. Het Platform 
Duurzame Glastuinbouw is stuurgroep van de Koepel-PPS Glastuinbouw Waterproof. Zij stuurt op 
grote lijnen aan, bewaakt de voortgang en signaleert knelpunten. Zij streeft naar innovatief 
onderzoek op het gebied van Water en Glastuinbouw, samenvattend gericht op voorkomen ontstaan 
van restwater, hergebruik restwater, zuivering restwater op individueel -  en collectief niveau en 
emissiebeperking van gewasbeschermingsmiddelen. 
 
Er wordt ook gestreefd naar crossovers met de topsector Water. De sector is namens het PDG 
vertegenwoordigd in het Kennisplatform watertechnologie & glastuinbouw, waar afstemming 
plaatsvindt over onderzoek uit beide topsectoren (Water en T&U). 
 
Het onderzoek beslaat in principe het gehele traject van  fundamenteel onderzoek tot valorisatie:  
 
• Fundamenteel/strategisch onderzoek: nieuwe waterzuiveringstechnieken en doorontwikkeling 

daarvan in een tuinbouwomgeving,  kennis over weerbaarheid gewassen en voorkomen van 
groeiremming, herontwerp teeltsystemen, meet- en regeltechnieken.  

• Toegepast onderzoek: verbeteren en toepassen nieuwe watergiftstrategieën, toepassing 
sensoren, meet- en regeltechnieken, zuiveringsconcepten, gebiedsgerichte toepassingen, 
teelttechnische implementaties.  

• Valorisatie van kennis: nieuwe richtlijnen, good practices, werkwijzen m.b.t. bemesting, 
gewasbescherming en hergebruik van proceswater, kennisoverdracht verbeteren en 
implementatie versnellen. 

 
Het PDG wil stimulerend zijn op gebied van kennisoverdracht via sector, adviseur en handhaving en 
zal daartoe actief zijn voornamelijk middels communicatie, onderzoek-coördinatie en via wetgeving 
en handhaving. PDG partijen dragen bij aan het bewustwordingsproces en de beoogde 
mentaliteitsverandering op gebied van (nagenoeg nul)lozing. 
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Ad 3. Implementatie en monitoring 
 
De implementatie van noodzakelijke maatregelen door alle ketenschakels is een uitdaging en 
behoeft bevordering. Enerzijds is kennisoverdracht vanuit onderzoek hierbij stimulerend, anderzijds 
is informatieoverdracht over wet- en regelgeving essentieel. Alle PDG partijen intensiveren de 
communicatie richting ondernemers en andere stakeholders. Het PDG geeft input aan diverse 
websites en tracht communicatie ten behoeve van de te behalen doelstellingen op alle fronten te 
bevorderen. Activiteiten betreffen o.a. (betrokkenheid bij) de klankbordgroep glastuinbouw voor 
gemeenten en waterschappen, www.glastuinbouwwaterproof.nl, www.agriwijzer.nl (voorheen 
activiteitenbesluitagrarisch.nl), www.helpdeskwater.nl . 
 
Het monitoren van tussentijdse resultaten wordt door het PDG uitgevoerd met een frequentie van 3 
jaar. Deze “effect-implementatie-monitoring” heeft betrekking op het resultaat in het milieu 
(kwaliteit oppervlaktewater en emissies uit de kas) en de mate waarin (innovatie)maatregelen 
worden toegepast. In 2017 zal deze monitoring worden uitgevoerd waarbij in principe gebruik 
gemaakt zal worden van de UO-gegevens, tendensen vastgesteld door handhavers, gegevens van 
Waterschappen (stikstof, fosfor, gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater van 
glastuinbouwgebieden) en (indien relevant) MIA/VAMIL en/of andere stimuleringsmaatregelen. 
 
Zoals ook aangegeven bij de activiteiten ten behoeve van wet- en regelgeving zijn voor deze 
driejaarlijkse “effect-implementatie-monitoring” (beoogd in 2017) goede actuele uitgangsgegevens 
van belang. Het PDG hecht aan kwalitatief en kwantitatief goede registraties. PDG partijen zijn 
daarom ondersteunend aan het “Actieplan kwaliteitsverbetering registratiegegevens glastuinbouw” 
onder regie van het UO-Bestuur. 
 
Tevens zal aandacht uitgaan naar ervaren knelpunten en zoeken van oplossingen rond RUD’s 
(regionale uitvoeringsdiensten). 
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4. Begroting 

A.g.v. het terugtreden van Ministerie EZ is de begroting voor PDG 2018-2019 aangepast. Er wordt 
bezuinigd door: 

- “externe voorzitter” wordt vervangen door een “interne voorzitter” (budgetbesparing 10.000 
incl. btw) 

- efficiëntie-slag financieel-administratieve werkzaamheden (ingeschatte budgetbesparing 
4.000 incl. btw); 

- minder uren beschikbaar voor platform-coördinator a.g.v. minder beschikbaar budget 
(budgetbesparing 1.000 incl. btw) 

 
I.v.m. wijziging btw-structuur door uittreden EZ/RVO zijn onderstaande tabellen in- en excl btw. 
 
Tabel 1 Begroting PDG 2018 (let op afronding excl. btw) 
 

Begroting Platform Duurzame Glastuinbouw (in euro’s en afgerond) 2018 incl. 

21% btw) 

2018 excl. 

21% btw) 

Bijdrage Platform coördinator (voorlopige inschatting) 45.000 37.190 

Bijdrage financieel-administratieve werkzaamheden RVO (voorlopige 

inschatting) 

6.000 4.958 

Bijdrage Natuur & Milieu 5.000 4.132 

Bijdrage website Glastuinbouw Waterproof 3.500 2.892 

Budget voor kleine uitgaven/sluitpost 500 4.13 

Totale benodigde middelen in € 60.000 49.586 

 
Tabel 2 Verdeling bijdragen PDG-partijen in 2018 (let op afronding excl. btw) 
 

Bijdragen partners incl. btw  excl. btw  

I&M 15.000 12.396 

VNG 15.000 12.396 

UvW* 15.000 12.396 

Sector 15.000 12.396 

Totaal in € 60.000 49.586 

 

* Er zal nog worden nagegaan of de facturering van gemeenten vereenvoudigd kan worden. Tevens 
moet worden nagegaan of er een financiële afrekening moet plaatsvinden voorafgaand aan de 
overstap van RVO naar een externe partij, waarbij ook gecheckt moet worden of er mogelijk een 
tekort of overschot is, en of er nog “eindfacturen” gestuurd moeten worden naar de individuele 
gemeenten. 
 
Alle bijdragende partijen zullen eenmaal per jaar, aan het begin van het jaar, een factuur ontvangen.  
 
De begrote uitgaven en bijdragen zijn in principe in 2019 gelijk aan 2018. Omdat het een gewijzigde 
situatie ten opzichte van 2016-2017 betreft, zal in het najaar van 2018 in de Stuurgroep nogmaals 
een begroting voor 2019 worden voorgelegd.  
 


