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Ondersteuning aanvraag Crisis- en herstelwet

zuivering gewasbeschermingsmiddelen AWZI 

Nieuwe Waterweg

 

  

Geacht college,  

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW  Den Haag

Tram 9 en de buslijnen

90, 385 en 386 stoppen

dichtbij het

provinciehuis. Vanaf

station Den Haag CS is

het tien minuten lopen.

De parkeerruimte voor

auto’s is beperkt.

 

De afgelopen jaren heeft een ambtelijke werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van het

Hoogheemraadschap van Delfland, de gemeente Westland, de gemeente Rotterdam, het

ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Glastuinbouw Nederland en de provincie Zuid-

Holland gewerkt aan de ontwikkeling van de businesscase collectieve zuivering

gewasbeschermingsmiddelen AWZI Nieuwe Waterweg. Tevens is de voortgang van de

businesscase regelmatig besproken in een bestuurlijk overleg tussen betrokken partijen.

 

Het initiatief

 

Met de businesscase wordt op innovatieve wijze invulling gegeven aan de in het Activiteiten-

besluit milieubeheer vastgelegde zuiveringsplicht voor gewasbeschermingsmiddelen in de

glastuinbouw. Naast lagere kosten voor de sector en een grotere robuustheid qua zuivering biedt

de businesscase ook mogelijkheden om bij te dragen aan een bovenwettelijke reductie van de

emissie van nutriënten en het realiseren van een duurzame gietwatervoorziening voor een deel

van het verzorgingsgebied van de AWZI. Door de gekozen techniek, zuivering met ozon, worden

tevens andere microverontreinigingen zoals medicijnresten, verwijderd uit het effluent. 

 

Met de businesscase en de mogelijke vervolgfasen zetten de glastuinbouw en het

hoogheemraadschap in dit deel van het Westland grote stappen richting het realiseren van een

goede waterkwaliteit en breder richting een duurzaam circulair watersysteem, passend binnen het

provinciale beleid voor uitvoering van de Kaderrichtlijn water, onze visie op een circulaire

economie, zoals recent vastgelegd in “Circulair Zuid-Holland, samen versnellen” en de

ontwikkeling en behoud van een economisch sterke greenport.

http://www.zuid-holland.nl
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Overbruggingsperiode

 

De ontwikkeling van een technisch-economisch haalbare businesscase heeft meer tijd gekost

dan aanvankelijk was gedacht. Gevolg is dat naar verwachting de zuiveringsinstallatie pas in het

najaar van 2022 in werking zal zijn. Hiermee wordt de wettelijke termijn van 1 januari 2021

waarop een collectieve zuivering uiterlijk gereed moet zijn overschreden. Het Activiteitenbesluit

kent geen wettelijke mogelijkheid om het thans door u verstrekte maatwerk te verlengen na 1

januari 2021.  

 

In de ambtelijke werkgroep zijn varianten besproken hoe in deze overbruggingsperiode te

opereren. Uit deze varianten blijkt dat tijdelijke (mobiele)zuivering voor alle deelnemende

bedrijven zowel technisch als economisch onhaalbaar wordt geacht. 

 

Als alternatief is door Glastuinbouw Nederland voorgesteld om de verwijdering van nutriënten

eerder uit te voeren dan wettelijk verplicht, mobiele zuivering toe te passen bij een deel van de

bedrijven en aanvullende inspanningen te leveren ten aanzien van het waterkwaliteits-

management, in het bijzonder de omgang met gewasbeschermingsmiddelen, op de bedrijven.  

 

Ook zullen, zoals besproken tijdens het bestuurlijk overleg van 13 maart 2020, de door Delfland

te maken kosten vanaf de start van de bouw bij de zuiveringscoöperatie in rekening worden

gebracht. Op deze wijze wordt gezorgd voor een “level playing field” met tuinders die wel voldoen

aan de in de wet vastgelegde termijn. Daarnaast wordt het investeringsrisico van Delfland op

deze wijze gereduceerd. 

 

In het bestuurlijk overleg van 30 maart 2020 is de mogelijkheid besproken dat de gemeente

Westland, als bevoegd gezag voor het Activiteitenbesluit, een aanvraag indient bij het ministerie

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties waarin het project AWZI Nieuwe Waterweg op

basis van de Crisis- en herstelwet(Chw) wordt aangewezen als “innovatief experiment”. Met een

aanwijzing op basis van de Chw wordt een wettelijke grondslag gecreëerd voor het verlenen van

maatwerk door de gemeente tot oktober 2022. 

 

In uw op 1 april 2020 door het college van B&W vastgestelde brief heeft u de genoemde

randvoorwaarden opgenomen als onderdeel van de bij het ministerie in te dienen aanvraag. 

 

Ondersteuning aanvraag Chw door de provincie

 

De provincie ondersteunt, met het oog op de positieve effecten van de businesscase en het

aanvullende maatregelenpakket, de door de gemeente in te dienen aanvraag als “innovatief

experiment” onder de Chw. Door uitvoering van de businesscase en de voorgestelde aanvullende

maatregelen wordt bereikt dat:

- Er aanvullende maatregelen worden genomen bij de aan de coöperatie deelnemende

bedrijven die de regionale waterkwaliteit ten goede zullen komen. Hiermee wordt

bijgedragen aan het realiseren van de door de provincie vastgestelde

waterkwaliteitsdoelen (KRW).  
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- Er een bovenwettelijke inspanning wordt geleverd door de bedrijven door vervroegde

zuivering van nutriënten. 

- Er door de gekozen techniek bovenwettelijke zuivering zal plaatsvinden van andere

verontreinigingen, zoals medicijnresten, in het effluent van de AWZI NW. 

- Er goede condities worden gecreëerd om te komen tot een meer duurzame

gietwatervoorziening op de bedrijven. 

- De wettelijk verplichte zuivering op een economisch efficiënte en technisch robuuste

wijze wordt uitgevoerd, waarmee de economische positie van de betrokken bedrijven en

daarmee de economische structuur van de sector wordt versterkt.

  

We verwachten u met dit schrijven voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 
 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit


