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1.

Algemene regels

De belangrijkste regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer met betrekking tot de teeltvrije
zone, zijn hieronder weergegeven.
De complete tekst van het Activiteitenbesluit milieubeheer en de regels die op de door u uit te
voeren activiteiten van toepassing zijn, is in te zien op de internetsite van de overheid:
www.wetten.overheid.nl.

Zorgplicht
Artikel 2.1
Degene die een inrichting drijft of degene die loost ten gevolge van agrarische activiteiten dan wel
activiteiten die daarmee verband houden en weet of redelijkerwijs had kunnen weten dat door het
in werking zijn dan wel het al dan niet tijdelijk buiten werking stellen van de inrichting nadelige
gevolgen voor het milieu ontstaan of kunnen ontstaan, die niet of onvoldoende worden voorkomen
of beperkt door naleving van de bij of krachtens het Activiteitenbesluit milieubeheer gestelde
regels, voorkomt die gevolgen of beperkt die voor zover voorkomen niet mogelijk is en voor zover
dit redelijkerwijs van hem kan worden gevergd.

§ 3.5.3 Telen van gewassen in de open lucht
Artikel 3.78
1.
De artikelen 3.79 tot en met 3.83 zijn van toepassing op het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen bij de teelt van gewassen in de open lucht.
2.
De artikelen 3.84, 3.85 en 3.87 zijn van toepassing op het gebruik van meststoffen bij de
teelt van gewassen in de open lucht.
Artikel 3.78a
1.
Bij het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen bij de teelt van gewassen en op
braakliggend land in de open lucht wordt een techniek gebruikt die een driftreductie bereikt
van ten minste 75%, ten opzichte van in de ministeriele regeling aangewezen
referentietechnie. Genoemd in artikel 3.82 Activiteitenregeling milieubeheer.
2.
De driftreductie van de techniek, bedoeld in het eerste lid, wordt aangetoond volgens een bij
ministeriële regeling aangewezen testmethode. Genoemd in artikel 3.81 Activiteitenregeling
milieubeheer.
Artikel 3.79
2.
Langs een oppervlaktewaterlichaam wordt een teeltvrije zone aangehouden.
3.
De teeltvrije zone wordt gemeten vanaf de insteek van een oppervlaktewaterlichaam en
strekt zich, met uitzondering van de teelt van grasland, uit tot het hart van de buitenste
planten van de te telen gewassen.
4.
In afwijking van het tweede lid hoeft geen teeltvrije zone te worden aangehouden grenzend
aan gegraven waterlopen die:
a. van 1 april tot 1 oktober onder normale omstandigheden geen water bevatten.
5.
Binnen een teeltvrije zone worden geen gewasbeschermingsmiddelen gebruikt met
apparatuur voor het druppelsgewijs gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen, met
uitzondering van pleksgewijze onkruidbestrijding met een afgeschermde spuitdop.
6.
In afwijking van het vijfde lid is het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op overhangend loof met een maximale omvang van een halve gewasrij toegestaan, indien geen
gebruik wordt gemaakt van naar een oppervlaktewaterlichaam gerichte apparatuur.
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7.

In afwijking van het tweede lid hoeft geen teeltvrije zone te worden aangehouden,
aangrenzend aan oppervlaktewaterlichamen, anders dan de oppervlaktewaterlichamen,
bedoeld in artikel 3.81, eerste lid:
a. bij de teelt van appelen, peren en overige pit- en steenvruchten van bomen, waarvan de
laagste gesteltak op 175 centimeter of hoger uit de stam ontspringt, indien binnen een
afstand van ten minste 900 centimeter vanaf de insteek van een
oppervlaktewaterlichaam geen gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast, of
b. bij teelt anders dan de teelt van appelen, peren en overige pit- en steenvruchten,
indien:
10. sprake is van een biologische productiemethode, of
20. gebruik wordt gemaakt van een emissiescherm dat voldoet aan de bij ministeriële
regeling gestelde eisen.

Artikel 3.80
1.
De teeltvrije zone, bedoeld in artikel 3.79, tweede lid, bedraagt bij de teelt van aardappelen,
uien, bloembollen en bloemknollen, aardbeien, asperges, prei, schorseneren, sla, wortelen,
vaste planten, en in neerwaartse richting te bespuiten boomkwekerijgewassen:
a.
ten minste 150 centimeter;
b.
ten minste 100 centimeter, indien een techniek wordt gebruikt waarmee een
driftreductie wordt bereikt van ten minste 90%, ten opzichte van een bij ministeriële
regeling aangewezen referentietechniek, genoemd in , of
c.
ten minste 50 centimeter, indien gebruik gemaakt wordt van een handmatig
aangedreven handgedragen spuit.
2.
De teeltvrije zone bedraagt bij de teelt van in opwaartse of zijwaartse richting te bespuiten
boomkwekerijgewassen ten minste 500 centimeter.
3.
De teeltvrije zone bedraagt bij de teelt van appelen, peren en overige pit- en steenvruchten:
a. ten minste 450 centimeter, of
b. ten minste 300 centimeter, indien:
10. een techniek wordt gebruikt waarmee een driftreductie wordt bereik van ten minste
90%, ten opzichte van een bij ministeriële regeling aangewezen referentietechniek,
of
20. een biologische productiemethode wordt toegepast.
4.
De teeltvrije zone bedraagt bij de teelt van andere gewassen dan de gewassen, genoemd in
het eerste tot en met derde lid, ten minste 50 centimeter.
5.
De driftreductie van een techniek, als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, en het derde lid,
onderdeel b, onder 10, wordt aangetoond volgens een bij ministeriële regeling aangewezen
testmethode.
Artikel 3.85
1.
Binnen een teeltvrije zone als bedoeld in artikel 3.79, tweede lid, worden geen meststoffen
gebruikt.
4.
Bij het gebruik van korrelvormige of poedervormige meststoffen op de strook gelegen naast
de teeltvrije zone wordt direct langs de zone gebruik gemaakt van een voorziening die de
verspreiding van die meststoffen richting het oppervlaktewaterlichaam verhindert.
6.
Bij het gebruik van bladmeststoffen bij de teelt van een gewas waarbij ingevolge artikel
3.79, zevende lid, aanhef en onderdeel b, onder 20, geen teeltvrije wordt aangehouden,
wordt gebruik gemaakt van een emissiescherm, dat voldoet aan de bij ministeriële regeling
gestelde eisen.
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2.

Maatwerkvoorschrift

ZZL/PPAWP-L/2019/565284

BESCHIKKING
OP BASIS VAN HET ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER VAN HET COLLEGE VAN
DIJKGRAAF EN HEEMRADEN VAN WATERSCHAP ZUIDERZEELAND NAAR AANLEIDING
VAN DE MELDING VAN MTS. D. VAN DER MEER VOOR DE AANLEG VAN EEN SMALLERE
TEELTVRIJE ZONE

2.1

AANHEF
Het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland heeft op 15 januari
2019 een melding ontvangen Mts. D. van der Meer om een beschikking voor de aanleg van
een smallere teeltvrije zone op grond van het bepaalde in artikel 3.81, lid 2 van het
Activiteitenbesluit milieubeheer.
De melding betreft de aanleg van een smallere teeltvrije zone op kavel z:Q020, voor de zijde
die grenst aan de Baardmeesvaart te Zeewolde.
De melding is geregistreerd onder nummer: 559772.

2.2

BESLUIT
Gelet op het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht besluit het
college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland als volgt:

2.3

I.

Aan Mts. D. van der Meer, Baardmeesweg 13 te Zeewolde een beschikking met een
maatwerkvoorschrift als bedoeld in artikel 3.81, lid 2 van het Activiteitenbesluit
milieubeheer te verlenen voor de aanleg van een smallere teeltvrije zone op kavel
z:Q020, voor de zijde die grenst aan de Baardmeesvaart.

II.

De melding deel uit te laten maken van de beschikking.

III.

Aan de beschikking het volgende maatwerkvoorschrift te verbinden ter voorkoming of
beperking van nadelige gevolgen voor het milieu.

VOORSCHRIFT
Voorschrift 1
(teeltvrije zone)
1.

Bij de teelt van aardappelen, uien, bloembollen en bloemknollen, aardbeien, asperges,
prei, schorseneren, sla, wortelen, vaste planten en in neerwaartse richting te
bespuiten boomkwekerijgewassen bedraagt de teeltvrije zone op kavel z:Q020, voor
de zijde die grenst aan de Baardmeesvaart ten minste 50 cm.
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2.4

ALGEMEEN
De beschikkinghoud(st)er wordt erop gewezen dat de verleende beschikking hem/haar niet
vrijwaart van het aanvragen van andere ontheffingen en/of vergunningen die eventueel voor
de in de beschikking bedoelde werken/lozingen vereist zijn.

2.5

OVERWEGINGEN

2.5.1.

Algemeen
Het agrarisch bedrijf is gevestigd aan de Baardmeesweg 13 te Zeewolde.
De melding heeft betrekking op de aanleg van een smallere teeltvrije zone op kavel
z:Q020, voor de zijde die grenst aan de Baardmeesvaart te Zeewolde.

2.5.2.

Beleid
Het waterkwaliteitsbeleid is verwoord in de Vierde Nota Waterhuishouding (NW4).
NW4 verwijst voor de uitgangspunten van het emissiebeleid voor water naar het Indicatief
Meerjarenprogramma Water 1985-1989. De beleidsuitgangspunten voor lozingen zijn
gebaseerd op de vermindering van de verontreiniging en op het stand-still-beginsel.
In 1990 is het vergunningenbeleid in de nota "Vergunningenbeleid Waterkwaliteitsbeheer
Heemraadschap Fleverwaard", HF89/1752, vastgesteld en in 2015 het Waterbeheerplan
2016-2021.
In artikel 3.81, lid 2 van het Activiteitenbesluit milieubeheer wordt bepaald dat bij aanwezigheid van een talud dat breder is dan 200 centimeter (cm) het bevoegd gezag bij
maatwerkvoorschrift een smallere teeltvrije zone kan vaststellen.
Het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland heeft op
10 december 2002 vastgesteld dat een verzoek voor de aanleg van een smallere teeltvrije zone tot 50 cm wordt gehonoreerd bij een -horizontaal tussen waterlijn en insteek
gemeten- taludbreedte van meer dan 300 cm, uitgezonderd bij watergangen met een
hogere kwaliteitsdoelstelling.
Aan de hand van veldmetingen, uitgevoerd door het waterschap, is een richtinggevende
kaart opgesteld waarop de taludbreedtes van de watergangen, die onder het beheer van
Waterschap Zuiderzeeland vallen, zijn weergegeven.

2.5.3.

Beoordeling van de aanvraag
De immissie van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen naar oppervlaktewater
zal, bij een horizontaal gemeten taludbreedte van 300 cm of meer, in combinatie met
een teeltvrije zone van ten minste 50 cm, niet groter zijn dan de immissie van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen naar oppervlaktewater bij een teeltvrije zone van
150 cm en een taludbreedte van 200 cm of minder, zoals wordt voorgeschreven in het
Activiteitenbesluit milieubeheer.
In overeenstemming met het Waterbeheerplan 2016-2021 wordt het watersysteem
waartoe de Baardmeesvaart behoort (en dat zich mede uitstrekt tot de afwaterende
(kavel)sloten op het betreffende watersysteem), aangemerkt niet kwetsbaar (het laagste
ecologische niveau).
Op de richtinggevende kaart, waarop de taludbreedtes van de watergangen zijn
aangegeven, is de taludbreedte van kavel z:Q020, voor de zijde die grenst aan de
Baardmeesvaart aangegeven als minder dan 3 meter.
Door middel van veldmetingen, uitgevoerd door het waterschap op 21 februari 2019, is
vastgesteld dat de taludbreedte van de Baardmeesvaart ter hoogte van kavel z:Q020
varieert tussen 287 cm en 310 cm.
Bij één meting van de taludbreedte van de Baardmeesvaart ter hoogte van kavel z:Q020
werd een taludbreedte van 287 cm gemeten. Bij de overige u metingen werd een
taludbreedte van minimaal 300 cm gemeten.
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Op basis van de uitgevoerde metingen wordt een versmalling van de teeltvrije zone over
de gehele breedte van kavel z:Q020 voor de zijde die grenst aan de Baardmeesvaart
toegestaan.
2.5.4.

Procedurele overwegingen
De procedure voor het verlenen van een beschikking met een maatwerkvoorschrift op
grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer heeft in overeenstemming met het gestelde
in de Algemene wet bestuursrecht plaatsgevonden.

2.5.5.

Geen tijdelijkheid van de beschikking
Gewasbeschermingsmiddelen kunnen worden gezien als gevaarlijke stoffen, zoals bedoeld
in lijst 1 van bijlage 1 van richtlijn 2006/11/EG van het Europese Parlement en de Raad
van de Europese Unie. Voor de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen in de
landbouw zijn geen grenswaarden van de emissienormen vastgesteld. Om die reden
wordt deze beschikking voor onbepaalde tijd afgegeven.
De beschikking zal tussentijds ambtshalve worden aangepast indien:
1.
De vergunning met het oog op de van toepassing zijnde verplichte teeltvrije zone
niet meer voldoet, gezien de breedte van de wettelijk verplichte teeltvrije zone.
2.
Aan het aangrenzende oppervlaktewater door een volgende versie van het
Waterbeheerplan en/of het Omgevingsplan Flevoland een hogere
waterkwaliteitsdoelstelling wordt toegekend.
3.
Grenswaarden van emissienormen worden vastgesteld voor toepassing van
gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw.

2.5.6.

2.6

Slotoverweging
Gezien het belang van het bedrijf om de teeltvrije zone te kunnen versmallen en gezien
de te verwachten immissie van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen naar de
aangrenzende oppervlaktewateren bij kavels met een talud van meer dan 300 cm breed
wordt het, onder voorschriften, aanvaardbaar geacht om de teeltvrije zone op kavel
z:Q020, voor de zijde die grenst aan de Baardmeesvaart te versmallen en bestaan er
geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde beschikking.

ONDERTEKENING
Lelystad, 4 maart 2019,
het college van Dijkgraaf en Heemraden,
namens dit college,
de teammanager Waterprocedures, Kennis en Advies
en plaatsvervangend afdelingsmanager Ontwikkeling,
Advies en Regie,

mevrouw ing. J.P. Borneman.

Bijlage:

Begripsbepaling
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BIJLAGE
(Behoort bij besluit ZZL/PPAWP-L/2019/565284 op aanvraag d.d. 15 januari 2019 van
Mts. D. van der Meer, Baardmeesweg 13 te Zeewolde.)
Lelystad, 4 maart 2019,
het college van Dijkgraaf en Heemraden,
namens dit college,
de teammanager Waterprocedures, Kennis en Advies
en plaatsvervangend afdelingsmanager Ontwikkeling,
Advies en Regie,

mevrouw ing. J.P. Borneman.

Begripsbepaling:

In deze beschikking wordt verstaan onder:
a.

beschikkinghoud(st)er:

diegene die krachtens deze beschikking handelingen
verricht, zoals deze in artikel 6.2 tot en met artikel 6.5
van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving
van het gestelde in deze beschikking te borgen:
Mts. D. van der Meer, Baardmeesweg 13 te
Zeewolde

b.

waterschap:

bestuursorgaan dat overeenkomstig artikel 6.1 van de
Waterwet bevoegd is een beschikking te verlenen; in
deze beschikking wordt daarmee bedoeld:
Waterschap Zuiderzeeland, Lindelaan 20 te
Lelystad.

c.

teeltvrije zone:

strook tussen de insteek van een
oppervlaktewaterlichaam en het te telen gewas waarop,
uitgezonderd bij grasland, geen gewas of niet hetzelfde
gewas als op de rest van het perceel wordt geteeld.

d.

gewasbeschermingsmiddel:

middel dat gebruikt wordt voor:
a) de bescherming van planten tegen alle schadelijke
organismen of het verhinderen van de werking van
dergelijke organismen;
b) het beïnvloeden van de levensprocessen van
planten, zoals het beïnvloeden van hun groei, voor
zover het niet gaat om nutritieve stoffen;
c)
de vernietiging van ongewenste planten of delen
van planten;
d) de beperking of voorkoming van de ongewenste
groei van planten.
Zie voor de definitie de Wet
gewasbeschermingsmiddelen en biociden en de
Verordening (EG) Nr. 1107/2009.

e.

meststof:

stof die op het land wordt gebuikt ter bevordering van
de gewasgroei, met inbegrip van dierlijke mest.
Zie voor de definitie ook de Mestoffenwet.

f.

kwetsbaar water

bijzondere waterkwaliteit aangegeven op provinciale
kaart (figuur 1
Functies Doelen en Water van de partiële herziening
Omgevingsplan Flevoland Water 2015).

g.

niet-kwetsbaar water

agrarisch water/stedelijk water aangegeven op
provinciale kaart
(figuur 1 Functie Doelen en Water van de partiële
herziening Omgevingsplan Flevoland Water 2015).

