Datum
: 5 november 2018
Onderwerp : Bezem door de middelenkast Flevoland
Geachte heer/mevrouw,
Heeft u gewasbeschermingsmiddelen in de kast staan, waarvan de toelating (ruim) is vervallen?
Neem dan komende winter deel aan de actie ‘Bezem door de middelenkast Flevoland’. Zo maakt
u gebruik van de mogelijkheid om (restanten van) niet-toegelaten en/of verouderde middelen
(waarvan u de werking niet meer vertrouwt) in te leveren en verantwoord te laten afvoeren. Van
half november 2018 t/m 30 maart 2019 vindt ‘Bezem door de middelenkast Flevoland’ plaats. De
‘bezemactie’ is eenvoudig, kosteloos én anoniem. Deze actie wordt in opdracht van Waterschap
Zuiderzeeland uitgevoerd door CLM Onderzoek en Advies in samenwerking met de distributeurs
(leveranciers) van gewasbeschermingsmiddelen, actief in Flevoland. Drinkwaterbedrijf Vitens en
branche-organisaties van de land- en tuinbouw steunen de ‘bezemactie’.
Voor wie?
De ‘bezemactie’ is bedoeld voor àlle land- en tuinbouwbedrijven in Flevoland. Grote of kleine
bedrijven, in alle sectoren, actief of gestopt. U kunt in principe altijd meedoen!
Waarom meedoen?
Zorgvuldig omgaan met gewasbeschermingsmiddelen hoort bij het huidige ondernemerschap.
Landbouw- en tuinbouwbedrijven investeren in driftreducerende spuittechnieken, niet-chemische
bestrijdingsmethoden, waterzuiveringsinstallaties, maatregelen om erfemissie aan te pakken en
verbetering van de bodemstructuur. Ondernemers gaan bewuster om met gewasbeschermingsmiddelen, waardoor milieuwinst wordt geboekt.
Ondanks alle inspanningen worden nog steeds (normoverschrijdende) middelen aangetroffen in
het oppervlaktewater en het grondwater. Hierdoor is het realiseren van de doelen van de
Europese Kaderrichtlijn Water en het produceren van schoon drinkwater een (behoorlijke)
uitdaging. Door wet- en regelgeving, voorlichting, advisering en het uitvoeren van projecten,
werken partijen samen aan het verder verbeteren van de waterkwaliteit. Dit geldt niet alleen voor
agrariërs, glastuinders en loonwerkers, maar ook voor andere professionele gebruikers én
particulieren.
Actieplan Bodem & Water (ABW)
In Flevoland werken LTO Noord, Waterschap Zuiderzeeland en Provincie Flevoland samen aan het
bevorderen van een duurzame landbouw in Flevoland door bewust bodemgebruik, verbetering
van de waterkwaliteit en waterconservering in de bodem. De ‘bezemactie’ is één van de projecten
onder het ABW-programma om te werken aan schoner oppervlaktewater én grondwater.

Hoe werkt het?
Binnen een maand na uw aanmelding neemt een adviseur van gewasbeschermingsmiddelen
contact met u op om een bedrijfsbezoek in te plannen. U kunt bij aanmelding aangeven of u
voorkeur heeft voor een bepaalde organisatie, zoals uw vertrouwde adviseur. Tijdens het
bedrijfsbezoek bekijkt u samen met de adviseur de inhoud van uw middelenkast. Met behulp van
de digitale CLM-bezemtool kan de adviseur, op basis van de toelatingsnummers die u voorleest,
snel zien of de middelen zijn toegelaten of niet. De (restanten van) niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen die u wilt laten afvoeren, zet u apart in de middelenkast.
U ontvangt van de adviseur een zogenoemde ‘bezembon’, waarop het aantal kilogrammen af te
voeren middelen staat vermeld. Dit is tevens uw deelnamebewijs. Binnen twee maanden na het
bezoek van de adviseur komt een erkende afvalinzamelaar bij u op het bedrijf de middelen
kosteloos ophalen. Let op: biociden en meststoffen vallen niet onder de ‘bezemactie’.
Geen boetes
Om te voorkomen dat de ‘bezemactie’ en controles door toezichthouders/handhavers elkaar
kruisen, stemmen wij dit af met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). Agrariërs, glastuinders en loonwerkers
die meedoen aan de ‘bezemactie’ en (restanten van) niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen op hun bedrijf hebben staan om af te laten voeren, worden niet beboet.
Hoe aanmelden?
De ‘bezemactie’ loopt van half november 2018 t/m 30 maart 2019 en wordt eenmalig uitgevoerd
in Flevoland. U kunt zich op twee manieren aanmelden:
1. Digitaal via de website www.bezemdoordemiddelenkast.nl. Klik op de knop ‘Flevoland’
onder ‘Lopende acties’.
2. Bijgevoegde antwoordkaart invullen en opsturen.
Onze voorkeur gaat uit naar digitaal aanmelden. Ook vragen wij u vriendelijk om dit uiterlijk vóór
16 februari 2019 te doen en liefst zo spoedig mogelijk. Reageer snel op deze unieke mogelijkheid
in Flevoland, want er zit een maximum aan het budget voor inzamelen en afvoeren van middelen.
Meer informatie
Uw bedrijfsgegevens zijn nodig voor CLM, de adviseur en de afvalinzamelaar. Anoniem betekent
dat deze gegevens niet worden gedeeld met het waterschap, de NVWA, de OFGV en andere
organisaties. Heeft u nog vragen of twijfelt u over deelname? Neem dan een kijkje op de website
www.bezemdoordemiddelenkast.nl of bel naar de ‘bezemfoon’ op 0345 - 470 761.
Met vriendelijke groeten,
namens het Actieplan Bodem & Water,

Arnold Michielsen
Voorzitter LTO Noord Flevoland

Lida Schelwald-van der Kley
Heemraad Waterschap Zuiderzeeland

ANTWOORDKAART
Hierbij meld ik mij aan voor de actie ‘Bezem door de middelenkast Flevoland’.
Bedrijfsnaam
: ……………………………………………………………………………
Type bedrijf (omcirkel uw keuze) : Akkerbouw
Veehouderij
Bollenteelt
Gemengd bedrijf
Boomteelt
Hobbyboer
Fruitteelt
Voormalig/gestopt bedrijf
Glastuinbouw
Overig
Loonwerk
Mijn voorkeur gaat uit naar een bezoek door een adviseur van:

 Agrifirm Plant
 Horticoop BV
 AgruniekRijnvallei
 Mertens BV
 Alliance BV
 Profytodsd
 Brinkman Agro BV
 R. van Wesemael BV
 CAV Agrotheek BV
 Ten Brinke BV
 Delphy
 Van Iperen BV
 Gebr. Eveleens BV
 CLM
 Heyboer BV
 Geen voorkeur
 Anders, namelijk: …………………………………………………………
Voornaam + achternaam
Bedrijfsadres
Postcode + plaats
Plaats ligt in de gemeente
E-mailadres
Telefoonnummer

:
:
:
:
:
:

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Deze kaart kunt u in een envelop (voorzien van postzegel) opsturen naar:
CLM
T.a.v. Bezem Flevoland
Postbus 62
4100 AB Culemborg

