DuurSaam Glashelder
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:
de Provincie Drenthe, Provincie Groningen, het waterschap Hunze en Aa’s en het waterschap Vechtstromen

Bedrijfsadvisering

Doe kosteloos mee met Bedrijfsadvisering en
krijg inzicht in de waterstromen op uw bedrijf!
Met ingang van 1 januari 2018 is het voor u verplicht om de te
lozen restwaterstromen te zuiveren. Het betreft drainwater bij
substraatteelt, drainagewater bij grondgebonden teelt en filterspoelwater als dat is gespoeld met drain- of bemest gietwater. U dient
dan te beschikken over een goedgekeurde zuiveringsinstallatie die de
gewasbeschermingsmiddelen uit deze waterstromen filtert. Voldoet
u hier niet aan, dan krijgt u een boete. Bovendien loopt de sector
het risico dat een aantal gewasbeschermingsmiddelen niet meer
toegestaan zal worden. En dat willen we voorkomen!

Voor veel ondernemers betekent deze
nieuwe wet- en regelgeving dat ze
aanpassingen in de bedrijfsvoering moeten
doorvoeren. Om u hierbij te helpen is in het
kader van het project DuurSaam Glashelder
het deelproject Bedrijfsadvisering gestart.

Kosteloze bedrijfsscan
Deelname aan dit unieke project waarin
veel partijen samenwerken, biedt u als
ondernemer een aantal voordelen. Zo
krijgt u een kosteloze bedrijfsscan van een
onafhankelijk adviesbureau. Deze scan
geeft u inzicht in de waterstromen op uw
bedrijf en resulteert in een praktisch plan
van aanpak dat toegesneden is op uw
eigen bedrijf. Een mooie kans om inzicht te
krijgen in eventuele knelpunten en hoe u
de waterstromen op uw bedrijf efficiënter
kunt inrichten. Bovendien krijgt u een
overzicht van eventuele maatregelen die
u kunt nemen, zodat u in de toekomst
voldoet aan de wet- en regelgeving.

DuurSaam Glashelder
Bedrijfsadvisering

Hoe werkt de bedrijfsscan?
Voorafgaand aan het bezoek aan uw bedrijf
vult u via een webtool een aantal zaken over
uw bedrijf in. Vervolgens komen er twee
onafhankelijke adviseurs bij u op locatie. Samen
met hen loopt u een ronde over uw bedrijf en vult
u de checklist watertechniek en –management in.
Ook worden de lozingsrisico’s ingeschat en wordt
er bekeken welke maatregelen u kunt treffen om
er voor te zorgen dat u aan de nieuwe wet- en
regelgeving voldoet. Tot slot maakt de adviseur
voor u een rapportage met een activiteitenplan
die u desgewenst aan het bevoegd gezag kunt
voorleggen.

De voordelen op een rij:
>	Kosteloos bedrijfsadvies met een
bedrijfsscan
>	Inzicht in de waterstromen op uw
bedrijf
>	Een maatwerkadvies voor te nemen
maatregelen
>	Er is een stimuleringsbijdrage als u
aan de voorwaarden voldoet
>	In gesprek met een onafhankelijk
adviseur in plaats van een controle
Heeft u alles al op orde? Dan geeft
deelname aan dit project u de bevestiging
dat uw bedrijf inderdaad voldoet aan de
nieuwe wet- en regelgeving.

Stimuleringsbijdrage

Doet u mee?

Als u meedoet aan dit project en u treft daadwerkelijk
maatregelen, dan kunt u een stimuleringsbijdrage aanvragen.
Voorwaarde is wel dat u uiterlijk eind 2018 de maatregelen
heeft uitgevoerd of in gang gezet heeft.

Deelnemen is eenvoudig. U kunt zich aanmelden
voor de bedrijfsscan door een mail te sturen naar
duursaamglashelder@projectenltonoord.nl. Wij nemen
dan contact met u op voor het vervolg. Wilt u eerst meer
informatie? Kijk dan op:
www.ltoglaskrachtnederland.nl/duursaamglashelder.

Meedoen biedt inzicht en zekerheid voor de
toekomst!
Meedoen aan het deelproject Bedrijfsadvisering geeft u
de zekerheid of u voldoet aan de nieuwe regels. U heeft
bovendien optimalere waterstromen op uw bedrijf en u draagt
bij aan schoner water. Bovendien draagt u een steentje bij
aan het voorkomen van een collectief verbod op bepaalde
gewasbeschermingsmiddelen.

Contactgegevens
Bedrijfsadvisering is een deelproject dat valt onder DuurSaam
Glashelder.
Contact opnemen over het deelproject kan via een mail naar:
duursaamglashelder@projectenltonoord.nl
U kunt ons ook telefonisch bereiken: 088 – 888 66 77.

