
Meest gestelde vragen Deelproject Bedrijfsadvisering 

 

Algemene vragen 

1. Waarom is dit project gestart? 

Dit project is onderdeel van het maatregelprogramma Duursaam Glashelder en heeft tot 

doel ondernemers te ondersteunen bij het verminderen van emissies naar oppervlaktewater, 

riool en bodem,  het verbeteren van de waterkwaliteit en het voldoen aan de zuiveringsplicht 

die 1 januari 2018 ingaat. 

2. Wat levert deelname aan dit project mij op? 

U krijgt een kosteloos maatwerk advies over de waterstromen op uw bedrijf- Meedoen aan 

het deelproject Bedrijfsadvisering geeft u duidelijkheid of u voldoet aan de huidige  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. 

 

3. Wie kunnen deelnemen aan dit deelproject? 

Dit deelproject is voor alle tuinders in het werkgebied van de waterschappen Vechtstromen, 

Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest. 

4. Ik ben geen lid van LTO Glaskracht. Kan ik dan wel meedoen? 

Dit deelproject is voor alle tuinders in het werkgebied van de waterschappen Vechtstromen, 

Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest. U hoeft geen lid van LTO Glaskracht te zijn. Deelname is 

kosteloos. 

5. Wat kost deelname aan dit deelproject? 

Het kost u alleen wat tijd. De bedrijfsscan is kosteloos. Wanneer u tot de conclusie komt dat 

waterstromen op het bedrijf moeten worden aangepast, kan dit kosten met zich 

meebrengen. Maar het kan ook tot besparingen leiden. 

 

6. Hoeveel tijd kost deelname? 

We verwachten van u dat u naar een van de informatiebijeenkomsten komt. Die duren 

gemiddeld twee uur. Het bedrijfsbezoek en bedrijfsscan nemen ook nog eens twee tot drie 

uur in beslag. Daarna worden de resultaten nog met u besproken. Daar moet u ongeveer een 

uur voor rekenen. 

7. Ik heb alle waterstromen op mijn bedrijf op orde en voldoe volgens mij aan de 

zuiveringsplicht. Moet ik dan toch meedoen? 

Het is altijd goed om door een onafhankelijke adviseur te laten checken of alles inderdaad op 

orde is. Deelname is kosteloos en dan weet u tenminste zeker dat u aan de wet- en 

regelgeving voldoet. 

8. Hoe kan ik mij aanmelden? 

Aanmelden kan met een mail naar duursaamglashelder@projectenltonoord.nl. Vermeld uw 

naam, bedrijfsnaam, adres bedrijf en uw telefoonnummer. Meld u dan ook meteen aan voor 

een van de informatieavonden. De data vindt u op deze website. 

9. Ik wil niet meedoen. Heeft dat gevolgen voor mijn bedrijf? 

Als u niet meedoet, valt u direct onder het verscherpte toezicht van het waterschap. Als bij  

controle blijkt dat u alles op orde heeft, vervalt dit verscherpte toezicht. Als u niet alles op 

orde heeft, dan kunt u een boete krijgen.   

10. Aan wat voor maatregelen moet ik denken wil ik voldoen aan de zuiveringsplicht? 

De zuiveringsplicht is van toepassing op te lozen drainwater, drainagewater of 
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filterspoelwater (indien gespoeld met drain- of bemest water). Dit water moet u eerst 

zuiveren voordat u het mag lozen. Het gaat om het verwijderen van  van  

gewasbeschermingsmiddelen met een installatie die door de BZG is goedgekeurd. . Op de 

BZG-lijst vindt u een overzicht hiervan.  U kunt één van deze installaties aanschaffen voor het 

zuiveren van uw restwater. Wanneer u streeft naar nullozing, kunt u uw gegevens op orde 

brengen volgens het Nullozingsprotocol.  Hierin heeft het Platform Duurzame Glastuinbouw 

vastgelegd waaraan bedrijven moeten voldoen. Dit document vindt u hier. 

 

11. Op welke termijn moet ik eventuele maatregelen op mijn bedrijf treffen? 

Als u de maatregelen in 2018 in gang zet,  kunt  u  een stimuleringsbijdrage aanvragen. 

Na 2018 geldt dit niet meer en zal er ook gecontroleerd worden door de toezichthouders. 

 

Vragen over de bedrijfsscan 

12. Wanneer ben ik aan de beurt voor een bedrijfsscan na aanmelding? 

De bedrijfsscans starten in januari 2018. Wij nemen contact met u op voor het maken van 

een afspraak met de adviseurs. We streven er naar de bedrijfsscans voor de zomer gereed te 

hebben. 

13. Hoe wordt er omgegaan met de gegevens van de bedrijfsscan? 

Uiteraard gaan wij met alle gegevens vertrouwelijk om en zullen niet aan derden ter 

beschikking gesteld worden. Het rapport van de bedrijfsscan kunt u zelf met uw 

toezichthouder bespreken, maar dat hoeft niet. 

14. Wie zijn de adviseurs die de bedrijfsscan uitvoeren? 

Delphy uit Wageningen voert de bedrijfsscans uit. Een adviseur van hen zal samen met een 

adviseur uit de tuinbouw (Cees Ruhé) uw bedrijf bezoeken. 

15. Hoeveel tijd zit er tussen het bedrijfsbezoek en de uiteindelijke rapportage? 

 We streven er naar om het rapport binnen twee weken na het bedrijfsbezoek aan u toe te 

sturen. 

16. Wat staat er precies in de rapportage? 

 De rapportage geeft een beoordeling van de waterstromen en het watermanagement op het 

bedrijf, mogelijke oorzaken voor lozingen en belasting van het oppervlaktewater en 

aanbevelingen om de situatie te verbeteren. Daarnaast geeft het aan welke informatie u toe 

moet voegen om het Dossier Waterstromen compleet te hebben volgens de opzet zoals het 

Platform Duurzame Glastuinbouw die heeft aangegeven 

 

Vragen over de stimuleringsbijdrage 

17. Wat houdt de stimuleringsbijdrage in?  

Voor de tuinders bestaat er binnen dit project de mogelijkheid om een subsidiebijdrage van 

40% van de gedane investeringen te krijgen in het treffen van bovenwettelijke maatregelen..  

18. Hoeveel bedraagt de stimuleringsbijdrage? 

maximaal  € 2.500,-.  

19. Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de stimuleringsbijdrage? 

De exacte voorwaarden om voor de subsidie in aanmerking te komen, worden op dit 

moment uit gewerkt. 

 

 

 

 

https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/emissiebeheer/agrarisch/glastuinbouw/rendement/@43286/bzg-lijst/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwiXq5K9n5jXAhULbVAKHa8GD9MQFgg7MAI&url=https%3A%2F%2Fwww.lltb.nl%2Fstream%2F170320nullozingwerkwijze.pdf&usg=AOvVaw32uOceRqoUAgoRULWBBX2R

