4 november 2013
Hierbij ontvangt u het actualiteitenbericht over het UMR-registratieprogramma gsMilieuRapport, met informatie
over de rapporten van 2013. Tevens vragen wij aandacht voor de registratie van de emissie in de laatste periode
van dit jaar en voor de website Glastuinbouw waterproof.
Rapportages
Afgelopen jaren ontving u regelmatig een rapport met de gegevens die u bij ons had aangeleverd. Dit jaar zijn we over
gegaan op een ander systeem. Momenteel is het (UMR-)rapport 2013 nog niet beschikbaar. Zodra het rapport beschikbaar is, krijgt u de gegevens van 2013 toegestuurd.
Substraatteelt: meting in periode 13 nodig
Vanaf registratiejaar 2013 zijn (binnen het Activiteitenbesluit) minimaal zeven metingen per jaar van het drainwater verplicht gesteld. Dit houdt in dat minimaal één keer per acht weken en één keer in de laatste periode van week 49 tot met
week 52 een meting van het drainwater moet worden ingevuld. Er zijn alleen metingen nodig voor de periodes waarin u
loost. Voor de metingen mogen ook matmonsters worden gebruikt.
Glastuinbouw Waterproof?
Uw sector en de overheden zijn overeengekomen dat de emissie de komende
jaren verder wordt beperkt om te voldoen aan de waterkwaliteitsnormen uit de
Kader Richtlijn Water. Hiervoor heeft de overheid verbruiksnormen en emissienormen opgesteld, waar u aan moet voldoen. Voor onze sector is emissiebeperking belangrijk om te komen tot een duurzame glastuinbouw en, erg belangrijk, behoud van een zo breed mogelijk gewasbeschermingsmiddelenpakket! Een juiste registratie helpt inzichtelijk te maken waar de emissie verder kan worden
beperkt en waar eventuele knelpunten liggen. Transparant registreren blijft dus noodzakelijk!
Meer informatie en tips vindt u op www.glastuinbouwwaterproof.nl. Met Glastuinbouwwaterproof.nl beoogt LTO Groeiservice de beschikbare kennis op het gebied van water in de glastuinbouw samen met telers te ontwikkelen en te delen.
Glastuinbouwwaterproof.nl is hét centrale kennisplatform op het gebied van water voor de glastuinbouw!
Contact
Neem voor vragen of opmerkingen contact op met de Servicedesk, telefoon (010) 800 84 50, e-mail servicedesk@groeiservice.nl. U kunt deze en voorgaande actualiteitenberichten terugvinden in ons programma onder het kopje
‘Tips’. http://gsnet.groeiservice.nl/8/Tips-en-actualiteiten.

