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1. Doelstelling Platform Duurzame Glastuinbouw 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het Platform Duurzame Glastuinbouw, gestart in 2011 als doorstart van het doelgroep-overleg 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 de Europese Nitraatrichtlijn. 
 
In het Platform stemmen overheden en glastuinbouwsector 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 
bij de afzonderlijke partijen liggen. 
 
In 2018 en 2019 heeft het PDG belangrijke stappen gezet met de vaststelling en uitvoering van het 
Hoofdlijnenakkoord Waterzuivering in de Glastuinbouw. De betrokken partijen hebben 
geconcludeerd dat het een nuttige, efficiënte, overlegstructuur is, die zij, zolang het inhoudelijk 
waardevol is, willen blijven benutten. In de toekomst kan worden onderzocht of uitbreiding met het 
Ministerie van LNV, tevens  inhoudelijk betrokken bij nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen, en 
een natuur- en milieuorganisatie de effectiviteit verder kan vergroten. 
 
Het PDG is het enige platform waarbij rijks- en regionale overheden en de glastuinbouwsector 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. 
De beperkte middelen worden kritisch ingezet om de benodigde activiteiten uit te voeren. In dit 
werkprogramma worden de activiteiten en de financiering van het Platform in 2020 en 2021 
beschreven. 

 
Kernboodschap 

Platform Duurzame Glastuinbouw 
 
De glastuinbouwsector in Nederland wil steeds verder verduurzamen en 
producten blijven leveren die aan de maatschappelijke vraag voldoen. Zo 
voldoet zij ook aan de milieuwetgeving die in toenemende mate circulaire 
productie zonder negatieve milieueffecten eist. De weg naar ‘nulemissie van 
meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen in 2027’, is actief 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. De samenwerking 
tussen alle ketenschakels in het Platform Duurzame Glastuinbouw is daarom 
van groot belang.  
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2. Organisatie 
 
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 
glastuinbouw in 2027. Het platform richt zich op speerpunten binnen deze brede insteek.  
De organisaties vertegenwoordigd in de Stuurgroep zijn: 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten;  
Unie van Waterschappen;  
Glastuinbouw Nederland;  
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Ministerie stemt waar nodig af met andere 
ministeries). 

  
De stuurgroep vergadert jaarlijks twee à drie keer. De stuurgroep werkt met een roulerend voorzitter 
uit de eigen organisaties. Begin 2020 zal er gerouleerd worden. In het geval er inhoudelijke noodzaak 
is voor een onafhankelijk voorzitter wordt dat adhoc georganiseerd. De stuurgroep heeft 
onderliggend Werkprogramma vastgesteld in haar vergadering dd. 4 december 2019. 
 
Managementgroep 
 
De managementgroep bestaat uit ambtelijk vertegenwoordigers van bovengenoemde partijen.  
De managementgroep bereidt de agenda van de stuurgroep voor, adviseert de stuurgroep, bewaakt 
de voortgang en uitvoering van afspraken tussen partners en het PDG. Zij vergaderen jaarlijks in 
principe vijf à zes keer. 
De managementgroep heeft  een onafhankelijke voorzitter/secretaris (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. 
 
Communicatie 
 
Communicatie is een belangrijk middel voor de partijen van het PDG. De partijen zijn zelf 
verantwoordelijk 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. Daarnaast kan het wenselijk zijn om als Platform de publiciteit te zoeken, 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 onderzoek, resultaten en activiteiten rond de publiek-private samenwerking Glastuinbouw 
Waterproof wordt voornamelijk gecommuniceerd via de site www.glastuinbouwwaterproof.nl en 
bijbehorende  digitale nieuwsbrief. Het PDG draagt financieel bij aan deze digitale middelen die door 
Glastuinbouw Nederland wordt beheerd en geactualiseerd.  
 
Financiële administratie  
 
De uitvoering van de financiële administratie is lopende 2019 gewijzigd en wordt gecoördineerd door 
Glastuinbouw Nederland.  
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3. Activiteiten in 2020-2021  

 
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 die hieronder verder worden toegelicht: 

1. Beleid, wet- en regelgeving, 
2. Techniek, onderzoek en overdracht, 
3. Implementatie, communicatie en monitoring. 

 
Ad 1. Activiteiten met betrekking tot beleid, wet- en regelgeving 
 
Activiteiten betreffen het bevorderen van de uitvoering en uitvoerbaarheid van de wettelijke kaders, 
nl. het Activiteitenbesluit, Omgevingswet, de nota Gezonde Groei, Duurzame Oogst, de 
Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 en het Mestbeleid.  
 
In 2020 en 2021 zal implementatie van het Hoofdlijnenakkoord Waterzuivering in de Glastuinbouw 
worden voortgezet op de punten die nadere uitwerking behoeven en/of knelpunten die gesignaleerd 
worden. In het bijzonder is er aandacht voor punten als: 
 

- de aanpak op collectief niveau en het bestendigen van de aanpak op individueel niveau 
- inwerkingtreding van (het glastuinbouwgedeelte van) het BAL / de Omgevingswet en de 

overgang Activiteitenbesluit naar BAL 
- de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 voor de weg naar nagenoeg nulemissie 
- het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) als stimulans duurzaam en innovatief te 

ondernemen 
- watervraagstukken in de breedte; waarbij zowel de beschikbaarheid van voldoende goed 

gietwater en het voorkomen van wateroverlast aandachtspunten zijn.  
 

Monitoring van het Hoofdlijnenakkoord Waterzuivering in de Glastuinbouw valt onder de 
verantwoordelijkheid van het PDG, alsmede de Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties 
Glastuinbouw (BZG). 
Sinds 2017 worden de PDG-Stuurgroep en het Bestuurlijk overleg hoofdlijnenakkoord gecombineerd 
wanneer Bestuurlijk overleg hoofdlijnenakkoord noodzakelijk wordt geacht. 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. 
 
Voor de periodieke evaluatie van emissienormen en de driejaarlijkse monitoring (beoogd in 2021) 
zijn goede uitgangsgegevens van belang. Hiervoor worden de gegevens zoals verzameld door de 
Uitvoeringsorganisatie Integrale Milieu Taakstelling (UO) ingezet. 
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Op het gebied van beleid, wet- en regelgeving dragen ook onderstaande activiteiten bij aan het 
behalen van de doelstelling en daarom wordt ook aandacht gegeven aan: 
 
- benutten van het 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 
- beleid, regelgeving en implementatie omtrent brijn (restwater omgekeerd osmose) 
- inhoudelijke notitie ‘ nagenoeg nulemissie in 2027’ 
- volgen en stimuleren van gebiedsgerichte projecten 
 
 
Ad 2. Activiteiten met betrekking tot techniek, onderzoek en overdracht 
 
Binnen het innovatiethema Water en Energie van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 
loopt het programma Glastuinbouw Waterproof. Zoals in de TKI Kennis- en Innovatieagenda 2018-
2021 staat beschreven richt dit innovatiethema zich op energie- en waterefficiënte productie in de 
glastuinbouw. Het onderzoek binnen het programma Glastuinbouw Waterproof valt hieronder. Dit 
onderzoek richt zich op nagenoeg nulemissie van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar 
water in 2027. Praktisch betekent dit dat er oplossingen ontwikkeld worden die bijdragen aan een 
circulaire glastuinbouw met focus op het sluiten van kringlopen van water en mineralen, in 
samenhang met andere duurzaamheidsthema’s. Dit komt onder andere tot uiting in projecten 
gericht op; 
- sluiten van de waterkringloop bij substraatteelten; 
- teeltstrategieën en optimalisatie waterkwaliteit (o.a. Waterkwaliteit snel in beeld, Optimalisatie 

bemesting met ion specifieke sensoren; Ion specifiek telen); 
- optimale irrigatie- en bemestingsstrategieën & tools en hergebruik drainagewater bij 

grondgebonden teelten (o.a. voldoen aan zorgplicht grondgebonden teelten); 
- innovatieve emissiearme en waterefficiënte teeltsystemen (onder meer teelt los van de 

ondergrond); 
- naar een nulemissie van gewasbeschermingsmiddelen (en eventueel meststoffen) door zuivering 

reststromen op bedrijfs- en gebiedsniveau (o.a. Actief kool in AWZI Nieuwe Waterweg); 
- beschikbaarheid van voldoende goed gietwater en klimaatadaptie op gebiedsniveau. 
 
Een overzicht en/of (tussentijdse)resultaten van projecten vanuit de topsector Water of vanuit de 
topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, zijn te vinden op glastuinbouwwaterproof.nl. 
 
In het cross-over project met Topsector Water, Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten, 
worden oplossingen ontwikkeld voor belangrijke vraagstukken die spelen bij emissieloos telen. Het 
gaat om vraagstukken rond natrium en andere ongewenste stoffen die kunnen ophopen bij 
(langdurig) recirculeren. Binnen dit project wordt er gewerkt aan:  
- ontwikkelen van nieuwe kennis over de natriumopname en –gevoeligheid van kasteelten en het  

ontwikkelen van innovatieve teeltstrategieën om deze te beïnvloeden, met als doel lozingen 
vanwege natrium  overbodig te maken; 

- filtratie binnen een emissieloze teelt; 
- ontwikkeling van een testmethode voor verschillende productgroepen (bijv. reiniging- en 

ontsmettingsmiddelen, groei-stimulanten of substraatadditieven) om werking en risico op 
schade in te schatten. 
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Daarnaast wordt in het cross-over project Microbieel gezond water in de glastuinbouw, gewerkt aan: 
- beïnvloeden van de samenstelling van het recirculatiewater om een robuuste microbiële 

waterkwaliteit in het wortelmilieu te verkrijgen;  
- tegengaan en verwijderen van biofilm in emissieloze teeltsystemen, ter voorkoming van vestiging 

en verspreiding van pathogene micro-organismen door de kas. Er worden strategieën ontwikkeld 
die ervoor zorgen dat biofilm geen kans krijgt, terwijl de gebruikte 
technieken/ontsmettingsmiddelen geen negatief effect hebben op de kwaliteit van het 
recirculatiewater.  

 
De financiering ten behoeve van onderzoek is in 2019 gewijzigd doordat de leden van Glastuinbouw 
Nederland hebben aangegeven bereid te zijn om mee te blijven investeren in gemeenschappelijk 
niet-gewasgericht onderzoek. Dit heeft eind 2019 zijn weerslag gekregen in een Algemeen 
Verbindend Verklaring.   
 
Het onderzoek beslaat in principe het gehele traject van fundamenteel onderzoek tot valorisatie. 
Onderzoek en valorisatie-activiteiten brengen het einddoel van (nagenoeg) nulemissie in 2027 
dichterbij. Het Platform Duurzame Glastuinbouw is betrokken bij het onderzoek van Glastuinbouw 
Waterproof, bewaakt de voortgang en signaleert knelpunten. Er wordt ook gestreefd naar crossovers 
met o.a. de topsector Water.  
 
Het PDG wil stimulerend zijn op gebied van kennisoverdracht via sector, adviseur en handhaving en 
zal daartoe actief zijn voornamelijk door middel van 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. 
 
 
Ad 3. Implementatie, communicatie en monitoring 
 
De implementatie van noodzakelijke maatregelen door alle ketenschakels behoeft continue 
bevordering. Enerzijds is kennisoverdracht vanuit onderzoek hierbij stimulerend, anderzijds is 
informatieoverdracht over wet- en regelgeving essentieel. Dit zijn ook onderdelen van het stimuleren 
van een blijvende gedragsverandering ten behoeve van nagenoeg emissieloos telen. PDG partijen 
hebben aandacht voor gedragsbeïnvloeding. Dit betreft zowel het bevestigen/belonen van de 
gewenste ontwikkelingen als extra handhaving om uiteindelijk alle betrokkenen mee te krijgen.  
 
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  en www.helpdeskwater.nl . 
 
Het monitoren van tussentijdse resultaten wordt 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 2020 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. 
 
Tevens zal aandacht uitgaan naar ervaren knelpunten en zoeken van oplossingen rond RUD’s 
(regionale uitvoeringsdiensten). Er zal worden gestreefd naar stimulering (uitbreiding) van 
handhaving als relevante factor voor het behalen van de lange termijn doelstelling. 
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4. Begroting 
 
I.v.m. verschillende btw-structuren van de PDG partijen zijn onderstaande tabellen in- en exclusief 
btw. Voor 2020-2021 heeft de stuurgroep besloten de organisatie van de administratie uit te laten 
voeren door Glastuinbouw Nederland. Facturen worden opgemaakt met een bedrag exclusief btw 
plus 21% btw, maakt het bedrag inclusief btw. De deelnemende partijen maken de bedragen 
inclusief btw over naar de hiervoor opgezette rekening van Glastuinbouw Nederland t.b.v. bijdrage 
PDG. 
 
Tabel 1 Begroting PDG 2020 (let op afronding excl. btw) 
 

Begroting Platform Duurzame Glastuinbouw (in euro’s en 

afgerond) 

 

2020 incl. 21% 

btw 

2020 excl. 21% 

btw 

Bijdrage Platform coördinator 
 

46.000 38.000 

Bijdrage financieel-administratieve werkzaamheden door derden 
 

4.000 - 6.000 3.300 - 5.000 

Bijdrage (nieuwe) ketenpartij 
(bij voorkeur zonder kosten) 

2.000 - 4.000 1.650 - 3.300 

Bijdrage website Glastuinbouw Waterproof 3.630 3.000 

Budget overige uitgaven/sluitpost 500 - 1.500 330 - 1.250 

Totale benodigde middelen in € 60.000 49.586 

 
 
Tabel 2 Bijdragen PDG-partijen in 2020 (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 

 
 
Alle bijdragende partijen zullen eenmaal per jaar, aan het begin van het jaar, een factuur ontvangen.  
 
De begrote uitgaven en bijdragen zijn in 2020 gelijk aan 2019, en in principe in 2021 gelijk aan 2020. 
Als hiervan wordt afgeweken, zal in het najaar van 2020 in de stuurgroep nogmaals een begroting 
voor 2021 worden voorgelegd.  
 


