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In 2023 starten wij met de Risicogestuurde Aanpak. Naast de 
waterkwaliteitsmetingen en bedrijfsbezoeken bestaat deze uit drie 
onderdelen:

1. EXTRA TOEZICHT
Samen met de gemeente, omgevingsdienst en NVWA gaan wij het 
toezicht in risicogebieden intensiveren. Gebruikmakend van de kennis 
en ervaring die wij hebben opgedaan in de Gebiedsgerichte Aanpak 
richten we onze pijlen op het oplossen van de belangrijkste knelpunten 
in ons beheergebied. De nauwere samenwerking met gemeente, 
omgevingsdienst en NVWA stelt ons in staat om sneller en effectiever op 
te treden. 

2. STEVIGER HANDHAVEN
Vanuit de Gebiedsgerichte Aanpak is veel gedaan aan voorlichting. 
Ondernemers zijn op verschillende manieren en momenten 
geïnformeerd over de noodzaak van waterbewust ondernemen en 
hoe zij hier zelf invulling aan kunnen geven. De kennis om ook de 
laatste waterstromen naar bodem en water te stoppen is aanwezig bij 
de bedrijven. Bij overtredingen gaan wij daarom steviger inzetten op 
handhaving waar de situatie daarom vraagt.

3. MEER EN BETERE OPSPORINGSMETHODEN
Wij breiden onze opsporingsmiddelen uit met o.a. e-DNA technieken voor 
meerdere teelten. Ook intensiveren we onze monitoring. Daarmee kunnen wij 
beter en sneller de herkomst van een lekkage of lozing herleiden.

Schoon, gezond en levend water is belangrijk voor ons allemaal. 
Voor een gezonde en prettige leefomgeving, voor de biodiversiteit 
als basis voor de drinkwater- en voedselvoorziening en voor de 
economie. 

In de afgelopen jaren hebben wij, Delfland, gemeenten, omgevings-
diensten, de glastuinbouwbedrijven en Glastuinbouw Nederland in de 
Gebiedsgerichte Aanpak samengewerkt om de waterkwaliteit in de 
glastuinbouwgebieden te verbeteren.  

De Gebiedsgerichte Aanpak is nagenoeg afgerond: alle glastuinbouw-
gebieden zijn onderzocht en bezocht. Met de ondernemers zijn 
afspraken gemaakt over het beëindigen van lozingen en er is veel 
gedaan aan voorlichting. Die samenwerking heeft geleid tot een betere 
waterkwaliteit in de glastuinbouwgebieden en meer waterbewustzijn in 
de bedrijven.

Maar wij zijn er nog niet. Om de doelen van de Europese Kaderrichtlijn 
Water te halen is het nodig om emissies van gewasbeschermings-
middelen (gbm) en voedingsstoffen uit de kassen te stoppen.  

Daarom krijgt de Gebiedsgerichte Aanpak een vervolg in de  
Risicogestuurde Aanpak. Deze start in 2023.

Meer weten over de Risicogestuurde Aanpak?
Ga naar: hhdelfland.nl/risicogestuurdeaanpak/

R
IS
IC
O
G
ES

TU
U
R
D
E 
A
A
N
PA

K

WAT VERANDERT  
ER IN 2023?

WATERKWALITEIT IN GLASTUINBOUWGEBIEDEN



7OVERTREDINGEN
Door de samenwerking en de bedrijfs-
bezoeken van de afgelopen jaren hebben 
wij een goed beeld waar het nog misgaat in 
de bedrijfsvoering.

Daaruit hebben wij zeven overtredingen 
geïdentificeerd. Samen met de gemeente, 
omgevingsdienst en NVWA gaan wij hierop 
extra scherp controleren. Het is belangrijk dat u 
weet wat die zeven overtredingen zijn, zodat u 
daarop extra alert bent. 

Overstorten van drain of 
drainage silo’s en/of putten

Voorkom dat water door 
overstorten terecht kan komen in 
bodem of sloot.

Vervuilde drainage bij 
substraatteelt

Voorkom dat drainwater, wat 
restanten van voedingsstoffen 
en/of gbm’s* bevat, via de 
bodem in de onderbemaling 
terecht komt. Dit vervuilde 
drainagewater mag niet op de 
sloot worden geloosd.

Percolaat op het erf
Let er bij het opslaan 

van afgedragen gewas en 
restmaterialen uit de teelt altijd 
op dat er geen vocht uit de 
container lekt.

Afvoer condenswater in 
de kas bij gebruik gbm’s

Als u werkt met gbm’s, dan 
bevat ook het condenswater 
van het glas daarvan sporen. 
Hergebruik dit water in uw 
teelt en zorg dat condenswater 
van het glas niet naar bodem, 
sloot of riolering loopt.

Waterafvoer via pijpjes 
rondom de kas

U mag alleen water op de 
sloot lozen dat vrij is van 
gbm’s en voedingsstoffen. In 
de regel zijn dat hemelwater 
en schoon drainagewater van 
substraatteeltbedrijven.

*gbm’s staat voor gewasbeschermingsmiddelen
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Afvoer van condenswater 
verwarmingsinstallatie

Zorg dat u dit water hergebruikt 
of loost op de riolering.

3 Filterspoelwater 
afvoeren op sloot

Zorg ervoor dat u dit water 
hergebruikt of loost op de 
riolering.
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