
Klimaatbestendige watervoorziening
De glastuinbouwsector werkt samen met andere partijen aan nieuwe 
watervoorzieningen om voorbereid te zijn op de effecten van klimaat-
verandering en de omgeving te helpen wateroverlast te voorkomen.

  Voor de realisatie van deze nieuwe watervoorzieningen vragen  
we van het Rijk een bijdrage aan de onrendabele top en het 
stimuleren van regionale overheden om ook bij te dragen voor  
de maatschappelijke baten.

  Daarnaast vragen we op juridisch vlak inzet van het Rijk om via 
regelgeving de toepassing van deze innovaties in de praktijk 
mogelijk te maken.

Goed Gietwater
Kwalitatief goed gietwater is voor de glastuinbouw en het milieu van 
groot belang. Waar nieuwe watervoorzieningen nog niet mogelijk zijn, 
hebben glastuinbouwbedrijven toestemming nodig om zelfvoorzienend 
te zijn en goed gietwater te maken door ontzouting van grondwater.  
De huidige regelgeving biedt daarvoor via maatwerk mogelijkheden.

  We vragen de rijksoverheid om deze mogelijkheid definitief 
beschikbaar te maken in de landelijke wetgeving en toepassing  
in de regio te ondersteunen.

Glastuinbouw Waterproof
De glastuinbouw wil belasting van het milieu sterk verminderen. Om  
deze ambitie te realiseren zijn het onderzoeksprogramma Glastuinbouw 
Waterproof en stimuleringsregelingen, zoals MIA1/VAMIL2, van groot 
belang. Voortgang van beide is essentieel.

  We vragen de overheid de cofinanciering van het programma 
Glastuinbouw Waterproof voort te zetten en oog te hebben voor 
de onderzoekswensen van de glastuinbouw. 

  Daarnaast vragen we de stimuleringsregelingen als MIA/VAMIL  
te handhaven en uit te breiden met een investeringssubsidie.

Consistente regelgeving
Regelgeving op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening hoort 
consistent, transparant en niet belemmerend te zijn voor de glastuinbouw.

  Om dit te realiseren vragen we de overheid om een beleids neutrale 
overgang van het Activiteitenbesluit naar Besluit Activiteiten 
Leefomgeving (BAL). Het moet voor glastuinbouwbedrijven 
helder zijn welke regels gelden en waarom. 

Vragen aan Rijksoverheid

Manifest Water & Omgeving

Waterefficiënte kas
We (her)gebruiken het water in de kas optimaal, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen verdwijnen (nagenoeg)  
niet in het milieu en voor onze omgeving kunnen we wateroverlast voorkomen. Glastuinbouw Nederland vraagt  
de Rijksoverheid passende randvoorwaarden te scheppen om dit te realiseren.



Manifest Water & Omgeving

Deltaplan voor herstructurering
De glastuinbouw werkt aan het optimaliseren van de bestaande glastuin-
bouwgebieden en totstandkoming van nieuwe gebieden. Het up-to-date 
houden van duurzame glastuinbouwgebieden en de modernisering van 
het huidige areaal, binnen én buiten de duurzaam bestemde 
glastuinbouwgebieden, is daarbij een belangrijk aandachtspunt. 

  We vragen de overheid om mee te werken aan een deltaplan  
voor vernieuwing van het glastuinbouwareaal en verduurzaming.

Omgevingswet
Met de nieuwe Omgevingswet wordt de verantwoordelijkheid voor de 
ontwikkeling van Nederland duidelijker. De nieuwe Omgevingswet geeft 
daarnaast ook meer mogelijkheden voor private gebiedsontwikkeling. 
Verder biedt de wet de mogelijkheid om voor projecten van algemeen nut 
kosten door te berekenen aan gebiedsontwikkelingen. De glastuinbouw-
sector wil graag van deze mogelijkheid gebruikmaken. Niet alleen om mee 
te investeren in publieke investeringen (bijvoorbeeld aanleg van een weg), 
maar ook als financieringsmogelijkheid voor het bovengenoemde deltaplan.

  Wij vragen aandacht voor de toegankelijkheid van het nieuwe 
systeem voor ondernemers om de glastuinbouwsector volop te 
betrekken bij het uitwerken van de Omgevingswet. 

Stikstof
De glastuinbouwsector houdt rekening met natuurwaarden in Nederland. 
Stikstof is daarin een weerbarstig dossier. Zorgpunt is dat de oplossing niet 
te lang op zich mag laten wachten, om gewenste en nodige investeringen 
in maatschappelijke opgaven niet in gevaar te brengen. 

  Wij vragen van de overheden snel helderheid te bieden over 
vergunningverlening voor glastuinbouwbedrijven op het gebied 
van stikstof. 

Platform Duurzame Glastuinbouw
De glastuinbouw werkt samen met overheden in het Platform Duurzame 
Glastuinbouw (PDG) aan haar milieudoelstellingen. Dit platform is 
efficiënt voor het maken van afspraken en de uitwerking van regelgeving.

  Voor het behoud van het PDG vragen we de overheid om met alle 
belanghebbende ministeries en het IPO3 deel te nemen aan het 
platform en bij te dragen aan de financiering.

1 MIA = Milieu-investeringsaftrek
2 VAMIL = Willekeurige afschrijving milieu-investeringen
3 IPO = Interprovinciaal Overleg
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de Rijksoverheid passende randvoorwaarden te scheppen om dit te realiseren.

Louis Pasteurlaan 6, 2719 EE Zoetermeer
085 003 64 00     info@glastuinbouwnederland.nl

Maart 2021

glastuinbouwnederland.nl


