Formulier ten behoeve van het indienen van schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 37 van het
Reglement van Orde Verenigde Vergadering Delfland

Omschrijving problematiek

Op 15 december 2016 heeft de V.V van Delfland besloten mee te werken aan de tot standkoming van
een centrale collectieve zuivering voor gewasbeschermingsmiddelen voor glastuinbouwondernemers
in het verzorgingsgebied van de AWZI Nieuwe Waterweg (AWZI-NW) De zuivering gebeurt op de
AWZI-NW (Hoek van Holland) door Hoogheemraadschap van Delfland. Het is de bedoeling dat de
tuinders de bestaande riolering combineren met een extra zuiveringsstap. Daarvoor wordt de
zuivering uitgebreid met een vierde trap. De deelnemende ondernemer betaalt daarvoor een extra
zuiveringsheffing (zgn. retributie) van €825,-/hectare kas per jaar aan Delfland. Dit tarief is berekend
op basis van minimale deelname van 1.270 ha en tien jaar deelname. Realisatie van de centrale
zuivering hangt af van voldoende aanmeldingen voor deelname.
De tuinders kunnen gebruik maken van de collectieve zuivering, op de eigen bedrijfslocatie invulling
geven aan de zuiveringsplicht of gebruik maken van een mobiele zuivering of van een individuele
zuiveringsinstallatie. Daarnaast kan sprake zijn van een aantoonbare nullozing.
LTO Glaskracht Nederland heeft aangegeven voor aan de collectieve zuivering deelnemende
bedrijven maatwerk aan te zullen vragen voor uitstel van de zuiveringsplicht tot uiterlijk 1-1-2021.
LTO heeft verder vermeld dat na 1-1-2018 ondernemers met dit maatwerk zonder zuivering
gewasbeschermingsmiddelen kunnen blijven gebruiken.
Blijkens het internet hebben inmiddels 60 tuinders de Coöperatie Tuinbouwwaterzuivering De Vlot
opgericht (Zie https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2017/03/24/zestig-westlandse-tuinderszuiveren-samen).
Opmerkelijk is dat volgens het laatste bericht het waterzuiveringsproject 1,2 miljoen euro kost,
waarbij de gemeente Westland en het Hoogheemraadschap van Delfland bijna 4 ton bijdragen aan
de projectontwikkeling, waaronder het ontwerp van de zuivering en de aanleg van de ontbrekende
riolering naar de waterzuivering. Echter de VV van Delfland besloot op 15 december 2016 dat de
tuinders zelf de kosten voor de zuivering van de gewasbeschermingsmiddelen betalen. Uitdrukkelijk
is ook tijdens de commissiebehandeling gesteld dat het principe is dat de vervuiler betaalt.
De Partij van de Arbeid onderschrijft het belang van centrale collectieve zuivering voor
gewasbeschermingsmiddelen voor glastuinbouwondernemers, maar heeft op onderdelen vragen.

Graag ontvangen wij antwoord op de volgende vragen:
1.

Is het juist dat het project € 1,2 miljoen kost en dat Delfland samen met de gemeente
Westland bijna 4 ton betaalt? Moet Delfland daarnaast nog jaarlijks per saldo bijdragen in de
exploitatielasten van de collectieve zuivering, zo ja om welk bedrag gaat het? Volgens
persberichten moeten deelnemende tuinders een commitment van maximaal 15 jaar
tekenen. Is dat zo? Heeft Delfland overeenstemming bereikt daarover?
2. Delfland zal aanzienlijke investeringen moeten doen voor de collectieve waterzuivering. Het
is daarom in het belang van Delfland dat er een sluitend businessplan voor de collectieve

zuivering aan de VV ter beoordeling wordt voorgelegd. Waarom is dit nog niet gebeurd? Op
welk moment kan de VV dit verwachten?
3. Gaat Delfland zeker stellen dat het vervuilde afvalwater van niet aan de collectieve zuivering
deelnemende tuinders niet in de maalkom bij het gemaal Vlotwatering terecht komt en
evenmin in het oppervlaktewater? Gaat Delfland dat monitoren en handhaven?
4. Gelet op het toestaan van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, waardoor in alle
vier genoemde zuiveringsalternatieven het water mogelijk niet schoon valt te maken, wie is
dan aansprakelijk? Welk beleid staat Delfland voor ogen voor het bestrijden en voorkomen
van deze verontreiniging en voor de gelijke behandeling van alle tuinders in dit verband?
5. Op welke wijze wordt zeker gesteld dat deelnemende ondernemers het afvalwater volledig
lozen op de gemeentelijke riolering en er voor zorgdragen dat lozingen van vervuild water
afkomstig uit de kassen evenmin nog op het oppervlaktewater terecht komt?
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Antwoorden:
In de omschrijving van de problematiek worden twee projecten genoemd en door elkaar
besproken. Het gaat hier om:
- De collectieve centrale zuivering van gewasbeschermingsmiddelen op de AWZI Nieuwe
Waterweg
- Het CAD cluster De Vlot
Beide projecten hebben relatie met de zuiveringsplicht voor tuinders. De tuinders in het CAD
cluster De Vlot zitten echter niet op het afvoergebied van de AWZI NW.
1) Deze vraag gaat over het CAD cluster De Vlot. Dit is een initiatief van de tuinders in het
gebied Raaphorst-Tiend, Lange Stucken en Waalblok.
Voor de realisatie van deze particuliere zuivering is een investering van ca. € 1,2 miljoen
nodig. Gemeente Westland draagt bij (€ 296.000), omdat er op deze manier bezuinigd kan
worden op de aanleg van een uitgebreid rioolstelsel en transportsysteem waar de gemeente
nog een opgave voor heeft liggen. Delfland draagt bij in de onderzoeken naar zuivering en
kringloopsluiting. De totale bijdrage die Delfland heeft bijgedragen vanuit de exploitatie is
€100.000 (inclusief BTW). Hiermee wordt voorkomen dat er aanpassingen in het
transportsysteem nodig zijn (geraamd op 4 ton tot 10 miljoen, afhankelijk van de benodigde
aanpassingen om extra capaciteit te realiseren). De tuinders dragen de investeringen (ca.
€860.00) en staan aan de lat voor de exploitatie. Delfland draagt niet bij aan de
exploitatiekosten van de zuivering.
2) Deze vraag gaat over de Centrale collectieve zuivering op de AWZI NW.
D.d. 15 december 2016 is de VV geïnformeerd over de “Collectieve zuivering
bestrijdingsmiddelen op AWZI Nieuwe Waterweg” (kenmerk 53649). Hierin is aangegeven
dat in 2017 de technische, financiële en juridische consequenties voor Delfland nog verder
moeten worden uitgewerkt. Deze uitwerking vindt momenteel nog plaats. De VV zal worden
gevraagd een besluit te nemen op het moment dat deze consequenties voldoende in beeld
zijn (schatting eind 2017).

3) – 5) Deze vragen worden tegelijk voor beide projecten beantwoord.
Tuinders dienen hun bedrijfsafvalwater op het riool plaats te laten vinden als riolering binnen
40 meter van het perceel beschikbaar is. Bedrijven worden steekproefsgewijs door Delfland
en/of de omgevingsdiensten hierop zowel op reguliere als projectbasis gecontroleerd
(regulier toezicht).
Vanaf 1 januari 2018 hebben de tuinders de plicht om voordat zij op de riolering lozen de
gewasbeschermingsmiddelen uit hun afvalwater te verwijderen.
Hiertoe moet een tuinder kunnen aantonen dat het bedrijf een eigen zuivering heeft, een
nullozer is, afspraken heeft gemaakt met een mobiele zuivering of is aangesloten bij een
collectief dat maatwerk heeft verkregen met uitstel tot de zuiveringsplicht tot uiterlijk 2021.
Bij gebruik van een zuivering (individueel, dan wel collectief) moet gebruik worden gemaakt
van een door de Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw (BZG)
goedgekeurde zuiveringsinstallatie.
Aangezien in ons gebied bijna alle glastuinbouwbedrijven zijn aangesloten op de riolering, is
de gemeente bevoegd gezag en houdt de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) toezicht op de
uitvoering van de zuiveringsplicht.
Alleen in bijzondere gevallen (bijvoorbeeld geen riolering binnen 40 meter) zoals beschreven
in het activiteiten besluit is lozing op het oppervlaktewater toegestaan. Deze situaties
worden binnen Delfland bijna niet verwacht, waardoor lozingen op het oppervlaktewater
vanuit de kassen in principe niet zijn toegestaan. In die gevallen is Delfland zelf bevoegd
gezag en zal Delfland zelf actief controleren en handhaven. Daarnaast is Delfland samen met
de gemeenten en LTO bezig met de Polder aanpak bestrijdingsmiddelen (gebiedsgerichte
aanpak). Bij dit project worden de glastuinbouwpolders stuk voor stuk doorgelicht en worden
lekkages en lozingen vanuit de kassen opgespoord en voorkomen.
Delfland zal handhavend optreden bij lozingen en lekkages van bedrijfsafvalwater op het
oppervlaktewater.
Voor wat betreft de collectieve zuivering van gewasbeschermingsmiddelen op AWZI Nieuwe
Waterweg wil Delfland daarnaast een aanvullende overeenkomst sluiten met de betreffende
tuinders. Delfland ontzorgt hierbij de tuinders aan de "voorkant" van de kas met de
collectieve zuivering op onze afvalwaterzuivering in Hoek van Holland, op voorwaarde dat zij
Delfland ontzorgen aan de "achterkant" van de kas. Daarmee wordt bedoeld dat tuinders,
naast de financiële vergoeding, ook als “goed huisvader” zorgdragen voor beëindiging van
lozingen in oppervlaktewater en verbetering van de lokale waterkwaliteit.
Considerans, aanleiding van, toelichting op of achtergrond van de schriftelijke vragen
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