
Bevoegd Gezag en LTO Glaskracht Nederland 

hebben in de zogeheten ”aanpak aantonen 

nul-lozing” werkafspraken gemaakt over hoe 

een glastuinbouwondernemer kan aantonen dat 

nul-lozing op zijn bedrijf aannemelijk is. 

Het aantonen van nul-lozing wordt door veel 

ondernemers ervaren als een complex traject 

doordat er een uitgebreide bewijsvoering aan 

het bevoegd gezag overhandigd moet kunnen 

worden. 

Aantonen nul-lozing glastuinbouw bedrijven
per 1 januari 2018

Inno-Agro adviseert ondernemers hoe zij kunnen voldoen aan de waterzuiveringsplicht, 
zowel individueel als collectief. Onderdeel van deze dienst is het aantonen van nul-lozing. 
Indien nul-lozing kan worden aangetoond betekent dit u geen zuiveringsapparaat aan 
hoeft te schaffen.

Uitgangspunt bij de vastgestelde “aanpak aantonen nul-lozing” vormt een gedegen 
bewijsvoering, vastgelegd in een uitgebreid dossier. De bewijsvoering moet zorgen voor 
duidelijk inzicht in de teeltwijze, het watersysteem en de waterstromen op uw bedrijf. 
Zodra deze bewijsvoering is verzameld, moet het bevoegd gezag worden uitgenodigd om 
tijdens een bedrijfsbezoek deze bewijsvoering te controleren. 



1. Bedrijfsbezoek voor inventarisatie van de bedrijfssituatie en verzamelen 

    benodigde gegevens  

2. Uitwerking:

    - algemene informatie

    - opstellen processchema’s

    - maken tekening op schaal met daarin aangegeven de voorgeschreven

      watertechnische voorzieningen

    - vaststellen waterbalans en zorgen dat deze analyseresultaten van 

      watermonsters van het drainwater of bemestingsregistratie met adviezen

      daaromtrent aanwezig zijn tijdens bedrijfsbezoek

    - verzamelen gegevens en opstellen onderhoudsplan en logboeken

    - omschrijving aanpak teeltwisseling en aanpak calamiteiten

3. Samenstellen dossiermap met bewijsvoering nul-lozing

4. Begeleiden bedrijfsbezoek bevoegd gezag 

5. Nazorg

Meer informatie
Neem voor meer informatie en 
een kostenopgave vrijblijvend 
contact op met Robert 
Duijvestijn via telefoonnummer 
06-83803480 of per mail 
robert@inno-agro.nl.Europa 1

2672 ZX Naaldwijk
www.inno-agro.nl
@inno_agro

Hoe wij te werk gaan
Inno-Agro kan u begeleiden en ontzorgen bij het aantonen van deze nul-lozing door 

de benodigde bewijsvoering samen te stellen én de gesprekken met bevoegd gezag 

te begeleiden. In overleg met u verrichten wij de volgende werkzaamheden:


