Aanvraagformulier voor versmalde teeltvrije zone
U wilt een versmalde teeltvrije zone aanhouden? U kunt hiervoor in aanmerking komen als u voldoet
aan één van deze voorwaarden:
 U maakt gebruik van 90 % driftarme doppen of een alternatieve spuittechniek waarop de
Technische Commissie Techniekbeoordeling (TCT) positief heeft geadviseerd.
 Uw perceel heeft een talud dat breder is dan 2 meter.
Voldoet u aan één van deze voorwaarden, dan kunt u met dit formulier een aanvraag voor een
versmalde teeltvrije zone bij ons indienen. U ontvangt binnen 4 weken een schriftelijke reactie van
ons.
Heeft u vragen? U kunt contact opnemen met de afdeling Plantoetsing en Vergunningverlening
via (071) 3063494 van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur of mailen naar
vergunningen@rijnland.net.

1.

Gegevens aanvrager

Naam

:

Adres

:

Postcode en Plaats :
Telefoonnummer

:

E-mailadres

:

2.

Locatie(s) waarvoor een versmalde teeltvrije zone wordt aangevraagd

Straatnaam / Kadastrale aanduiding

Huisnr

Gemeente

Voeg een kaart toe met de topografische of kadastrale ligging van de percelen!
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3.

Spuittechniek/doppen/breedte talud

De breedte van het talud (invullen indien talud breder is dan 2,0 meter)
Hoe breed is het talud :

Welke spuittechniek gebruikt u? (invullen indien u gebruikt maakt van een alternatieve techniek)
Type gewas

: boomteelt / bollen / overige, namelijk

Naam Spuittechniek

:

Advies TCT

:

Techniek lucht ondersteund: ja / nee

(doorstrepen wat niet van toepassing is)

Verlaagde spuitboom

: ja / nee

(doorstrepen wat niet van toepassing is)

Type bespuiting

: opwaartse / neerwaartse

(doorstrepen wat niet van toepassing is)

Welke type kant- en spuitdoppen gebruikt u? (invullen indien u gebruik maakt van min 90%
driftreducerende doppen)

Kantdop(pen)

:

Spuitdop(pen)

:

4.

(plaats)

Ondertekening aanvrager

(datum)

(handtekening)

U kunt dit formulier via de post of via een e-mail naar ons toesturen:
Post: Het hoogheemraadschap van Rijnland
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving
Postbus 156
2300 AD LEIDEN
Email: vergunningen@rijnland.net
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Toelichting bij aanvraagformulier voor versmalde teeltvrije zone
Alternatieve techniek
Een alternatieve techniek is een techniek die niet onder artikel 3.80 van het Activiteitenbesluit is
omschreven. Met deze techniek wordt een ten minste gelijkwaardige bescherming van de
waterkwaliteit bereikt als het een goedgekeurde techniek. De aanvrager dient deze
gelijkwaardigheid aan te tonen. De alternatieve techniek wordt voorgelegd aan de Technische
Commissie Techniekbeoordeling (TCT), die alle alternatieve technieken op uniforme wijze
beoordeeld . Alleen bij een positief advies van de TCT zal het hoogheemraadschap van Rijnland de
alternatieve techniek toestaan.
Eerder afgegeven adviezen van de TCT zijn te vinden via de website:
http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/emissiebeheer/landbouw-veeteelt/open-teelt/technischecommissie/@4843/adviezen/

90% driftarme doppen
Driftarme doppen die binnen de 90% of 95% driftreducerende klasse vallen mogen gebruikt worden
in combinatie met een 100 cm teeltvrije zone.
De versmalling geldt niet voor de teelt van bloembollen en bloemknollen in de aangewezen gebieden
als bedoeld in artikel 3.80, tweede lid onderdeel a (de zogenaamde gebieden met permanente
bollenteelt).
De bestaande spuittechnieken en driftarme doppen zijn te vinden via de website:
http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/emissiebeheer/landbouw-veeteelt/open-teelt/driftarmedoppen/@3575/lijst-driftarme/

Breedte talud > 2 meter:

In de tekening ziet u een watergang waarvan het talud een breedte heeft van 4 meter. De afstand die
het talud breder is dan 2 meter kan in mindering worden gebracht op de voorgeschreven teeltvrije
zone. In dit geval kan er dus 2 meter van de teeltvrije zone worden afgehaald. Het is wel zo dat er
altijd een minimale teelvrije zone van 0,5 meter moet overblijven.
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Berekening bij watergang waarbij sprake is van een plas-dras talud. Hierbij wordt gerekend vanaf het
ondiepe deel van het talud. In deze situatie is dat 3,50 meter. De afstand die het talud breder is dan 2
meter kan in mindering worden gebracht op de voorgeschreven teeltvrije zone. Er kan dus 1.50 meter
in mindering kan worden gebracht op de voorgeschreven teeltvrije zone. Het is wel zo dat er altijd
een minimale teelvrije zone van 0,5 meter moet overblijven.

Type gewas
Voor bloembollen geldt dat een versmalde teeltvrije zone niet wordt toegestaan in de gemeenten
Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Teylingen, Katwijk, Rijnsburg, Wassenaar,
Bloemendaal, Heemsteede en delen van de Haarlemmermeer.
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