
 
 
Algemeen Bestuur 
 

Bestuursstukken\2078          

          1 

 

Vergadering 25 mei 2016 

Agendapunt  

Documentnaam …… mededelingen 

 

 

1. Plan van aanpak maatregelen in glastuinbouwgebieden 

 

In het beheerprogramma 2016-2021 van Waterschap Hunze en Aa’s is voor de problematiek 

gewasbeschermingsmiddelen de volgende actie opgenomen:  

Maatregelen in Glastuinbouwgebieden samen met LTO Glaskracht (2016-2021) 

 

In ons beheergebied bevinden zich twee glastuinbouwgebieden, Klazienaveen en 

Zuidbroek/Sappemeer. Verder zitten er verspreid over het gebied nog een aantal glastuinders. 

Afgelopen jaren hebben we via een bewustwordingstraject in Klazienaveen, en daarna de inzet 

van toezicht, inspanning gepleegd om de emissies vanuit de glastuinbouw te verminderen. Deze 

ervaringen hebben ons geleerd dat de problematiek complex is en dat er meerdere factoren en 

actoren zijn om rekening mee te houden. Een traject waarbij verschillende wegen tegelijk 

bewandeld worden en alle actoren betrokken worden lijkt de meest geëigende weg voor 

oplossing van het probleem. Door het in te bedden in een gezamenlijk gedragen project kan ieder 

zijn/haar verantwoording nemen en kan de waterkwaliteit verbeterd worden.  

 

Hieronder is kort de geplande aanpak geschetst: 

 

Fase 1 Het schrijven van een feitendossier.  

In dit dossier beschrijven we kort de stand van zaken in de glastuinbouw. We verzamelen alle 

knelpunten en vraagstukken die spelen ten aanzien van het verbeteren van de waterkwaliteit of 

die daar een link mee hebben. Het doel is om de factoren te benoemen die direct of indirect 

invloed hebben op de waterkwaliteit. 

 

Fase 2 Het opstellen van een maatregelenprogramma.  

Op basis van de beschreven knelpunten en vraagstukken uit het feitendossier worden 

maatregelen geformuleerd die bijdragen aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Het doel is om 

te komen tot een gezamenlijke visie op de glastuinbouw emissieproblematiek. 

 

Fase 1 en 2 zijn nodig om samenwerking mét en commitment van alle betrokken partijen te 

bereiken.  Het schrijven van het feitendossier én het maatregelenprogramma worden 

voorafgegaan door een bijeenkomst waarbij alle actoren hun inbreng kunnen geven. 

 

Fase 3 Het opstellen en uitvoeren van een uitvoeringsprogramma.  

De uit te voeren maatregelen worden omgezet naar projectplannen die in de periode 2017-2021 

uitgevoerd gaan worden.  

 

Deze aanpak is opgesteld samen met waterschap Vechtstromen en LTO Glaskracht. Waterschap 

Vechtstromen kent een vergelijkbare problematiek in Erica en Dinkelland. We trekken tot  nu toe 

altijd samen op met de aanpak van de glastuinbouw emissieproblematiek in Erica en 

Klazienaveen. Voor dit project werken we opnieuw samen met waterschap Vechtstromen, waarbij 

ieder waterschap de verantwoordelijkheid heeft voor haar eigen tuinbouwgebieden en telers. 
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Eind april vindt er een bestuurlijke bijeenkomst plaats tussen Hunze en Aa’s, Vechtstromen en 

LTO Glaskracht waarbij we het plan van aanpak toelichten. De heer Sinnema vertegenwoordigt 

ons waterschap bestuurlijk. 


