
 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Vanaf heden tot eind februari 2019 loopt de actie 'Bezem door de middelenkast in Zeeland' als 
onderdeel van Schoon Water Zeeland. Met deze actie bieden we u de mogelijkheid om 
gewasbeschermingsmiddelen die niet meer zijn toegelaten eenvoudig, kosteloos en anoniem in 
te leveren. In 2015/16 is de actie ook uitgevoerd.  

Heeft u middelen in de middelenkast staan waarvan de toelating is vervallen?  
Voorkom boetes, neem deel aan de actie ‘Bezem door de middelenkast' en maak gebruik van 
deze mogelijkheid om (resten van) oude middelen in te leveren.  

Hoe werkt het?  
U kunt zich gratis via website (aanmeldknop op www.schoon-water.nl) of met antwoordkaart 
en postzegel aanmelden voor de bezemactie. Binnen twee weken neemt een adviseur in 
gewasbeschermingsmiddelen contact met u op om een afspraak te maken. Graag zelf 
aangeven welke organisatie uw voorkeur heeft. Tijdens het bezoek loopt u samen met de 
adviseur de middelenkast door. Met de CLM-bezemtool kan de adviseur door invoering van het 
registratienummer snel zien of een middel is toegelaten of niet. De verouderde middelen kunt u 
met een bon, die u krijgt van de adviseur, zelf afvoeren naar het KCA-depot van uw gemeente. 
Op deze bon staat waar u terecht kunt. 

Geen boetes  
Om te voorkomen dat de bezemactie en controles door handhavers elkaar kruisen, stemmen 
we af met NVWA en waterschap. We stellen deze instanties op de hoogte van de bezemactie.  

Voor wie bedoeld?  
De bezemactie is bedoeld voor alle 
agrarische bedrijven, en loonwerk- en 
hoveniersbedrijven in Zeeland. Grote of 
kleine bedrijven, in alle sectoren, 
actief, in de afbouwende fase of al 
gestopt.  

Waarom?  
Zorgvuldig omgaan met gewasbeschermingsmiddelen hoort bij goed en maatschappelijk 
verantwoord ondernemerschap. Via deze actie verminderen we samen de risico's van 
bestrijdingsmiddelen. 

Meer informatie 

Heeft u vragen, opmerkingen of twijfelt u over deelname? Bel de Bezem lnformatielijn 0345 
470 730. De actie loopt vanaf nu t/m eind februari 2019. Aanmelden voor de actie kan tot 31 
januari 2019. 

Bent u benieuwd wat het project Schoon Water Zeeland voor uw bedrijf kan betekenen? Kijk op 
www.schoon-water.nl en meldt u direct aan. 

 

Met vriendelijke groet,  
Dirk Keuper 

Projectleider CLM 
Mede namens de projectpartners 

Aanmelden  
Doet u mee? U kunt zich tot uiterlijk 31 januari 2019 
aanmelden: 
1. op www.schoon-water.nl aanmeldknop rechts 
2. of stuur bijgevoegde antwoordkaart ingevuld en met 
postzegel naar het adres op de kaart. 


