Praktijknetwerk Zeeland
Verslag
02 oktober 2007 // Provincie Zeeland, dir. RMW zaal A // 14.00-16.00 uur
Aanwezig: Michiel Bil, Corné Kempenaar, Rien Klippel (tot 15.45 uur), Ans Lourensen (tot 15.30 uur),
Jasper Maaskant, Bert Otten, Remco Veelenturf, Tom Vermin (vanaf 14.40 uur), Sjaak de Visser,
Marian Vlaswinkel, Adriana Wijga, Freek Wisse
Met kennisgeving afwezig: Anne-Marie de Kok (ziek)

1.

Opening/ mededelingen

Michiel opent de vergadering en heet iedereen welkom.
De website van het Regioteam Zuiver Zeeuws Water is na lange tijd weer online. De komende weken
zal hij weer helemaal up-to-date gemaakt worden. Alle abonnees van de nieuwsbrief zijn gewist en
niet meer terug te vinden. Jasper zal de leden van het praktijknetwerk toevoegen aan de nieuwe
abonneelijst. (Actie 20)
Freek meldt dat www.tuinenlandschap.nl een goede site voor info over bestrijdingsmiddelen.
In de SMK nieuwsbrief staat nu dat certificeren noodzakelijk is per 1 januari 2008. Alle aannemers
moeten per 1 januari 2008 ook gecertificeerd zijn, al zal dat niet haalbaar zijn. Er is nog steeds geen
duidelijkheid over het begrip "toepasser", dus is er ook geen duidelijkheid wie gecertificeerd moet zijn.
2.

Vaststellen van de agenda

Het onderwerp "monitoring" wordt toegevoegd aan de agenda.
3.

Verslag overleg 16 april 2007

N.a.v. punt 3 actie 4: WUR heeft de proef met verschillende uitvloeiers nog niet uitgevoerd, mede
vanwege het "bijzondere" weer van dit jaar. Aankomend jaar zal de proef uitgevoerd worden.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
N.a.v. de actielijst:
Actie 1 blijft staan. De overige acties zijn afgehandeld.
4.

Landelijke ontwikkelingen

Eind oktober is er weer een hoorzitting van het SIDT. Michiel gaat daar heen. Als er punten ingebracht
moeten worden, graag aangeven bij Michiel.
De werkwijze van het SIDT is erg traag. Landelijk communicatietraject komt niet van de grond. Het
SIDT wil waarschijnlijk toch dat alles regionaal geregeld wordt op het gebied van communicatie. We
wachten dit jaar nog af, daarna gaan we zelf aan de slag.
Aangezien niet duidelijk is wie er onder "toepasser" wordt verstaan, zal Michiel contact opnemen met
dhr. De Rijk van VROM om meer duidelijkheid te krijgen. (Actie 21)
Waterschap Zeeuwse Eilanden streeft ernaar om nog dit jaar te gaan certificeren voor het zilveren
niveau op de milieubarometer van de Stichting Milieukeur.
Het CROW komt met een nieuwe update over preventie en een methode voor beleidsmedewerkers.

5.

Certificering DOB

Er is een plan ontstaan om een traject op te zetten voor gezamenlijke certificering van de Zeeuwse
gemeenten. SGS kan dan waarschijnlijk ook wel wat doen met de kosten, als iedereen dezelfde
handboeken gaat gebruiken, dezelfde aannemers etc.
Het zal voor sommige gemeenten lastig worden om alles op tijd gereed te hebben om mee te kunnen
in het traject. Michiel en Marian zullen dit verder uitwerken en communiceren naar de leden. (Actie
22)
Gemeente Middelburg is zo goed als gecertificeerd. Er moeten nog een paar kleinigheden geregeld
worden en dan is het certificaat binnen. Ervaringen:
•
De weerfax wordt intensief gebruikt als leidraad.
•
De inspectierondes zijn intensiever geworden
•
Registratie is niet meer werk, het werd al gedaan.
•
De audit voor de certificering duurde lang.
•
Het maximale middelenverbruik wordt aangehouden: op = op
•
Van tevoren zijn er gesprekken geweest met de aannemer over DOB om zijn kennis te peilen.
Dit heeft redelijk wat tijd gekost, maar is wel goed bevallen.
•
Er wordt niet gekeken of een wijk afgekoppeld is. Het is voor de emissie naar het
oppervlaktewater natuurlijk altijd beter om daar niet te spuiten.
•
De afstemming met het veegbeheer is lastig, zo niet ondoenlijk. Dit omdat er een zeer
frequent veegbeheer plaatsvindt.
Toevoeging vanuit ervaringen bij gemeente Noord-Beveland:
Er is een interessante discussie geweest bij de certificering: Is er wel degelijk gestopt met spuiten bij
kolken en kades? Er moet vertrouwen zijn in de man die op de wagen zit.
Na de audit wordt er ook nog een onaangekondigd bezoek vanuit de certificerende instantie aan de
gemeente gebracht om te kijken of het goed blijft. Er is nog discussie over het controlesysteem van
Milieukeur.
6.

Workshops DOB voor gemeenten 9 + 31 oktober

Op dit moment zijn er 15 aanmeldingen voor 9 oktober en 25 aanmeldingen voor 31 oktober.
Beide workshops zijn aangemeld voor verlenging van de spuitlicentie.
Jasper stuurt de overheden die al aangemeld hebben een bevestigingsemail en de overheden die nog
niet hebben aangemeld een reminder. (actie 23)
7.

Themabijeenkomst Duurzaam Beheer (preventie) op 6 december 2007

6 December zal er een themabijeenkomst worden georganiseerd over het onderwerp Preventie. Wat
punten die naar voren kwamen tijdens de discussie/ brainstorm:
•
De CROW zal waarschijnlijk een presentatie geven tijdens de bijeenkomst.
•
Het is slim om adviesbureaus en ook scholen erbij te betrekken. Gemeenten besteden
tegenwoordig veel uit aan adviesbureaus.
•
Idee is om een link te leggen met duurzaam inkopen.
•
10 oktober heeft Praktijknetwerk Utrecht een themaochtend over preventie.
•
Idee wordt geopperd om 4 adviesbureau te vragen om te laten zien wat ze kunnen op het
gebied van preventie.
•
DHV heeft ook een uitvoerende tak gekregen. Daar is ontwerp en beheer samen gegaan.
Rien, Michiel en Jasper zullen een draaiboek gaan maken. (actie 24)
8.

Zeeuwse gemeenten buiten het Praktijknetwerk Zeeland

Marian heeft samen met Michiel (of Jasper) een bezoek gebracht aan de meeste gemeenten die niet
in het Praktijknetwerk zitten. Het zijn zinvolle bezoeken geweest.

Er zijn een aantal gemeenten met sprongen vooruit gegaan. Anderen vallen tegen en hebben nog een
lange weg te gaan totdat ze klaar zijn voor certificatie. Ook aannemers zullen bezocht gaan worden,
omdat uit de gesprekken met de gemeenten blijkt dat er grote verschillen zijn in de kennis over DOB
bij de aannemers die in Zeeland werkzaam zijn.
Idee is om twee keer per jaar een nieuwsbrief te maken over de vorderingen van het Praktijknetwerk.
9.

Planning 2008

Binnenkort zal er weer een nieuw plan gemaakt worden voor 2008. Michiel en Marian nemen het
voortouw. (actie 25)
10.

Monitoring

Er is overleg geweest om de mogelijkheden te bekijken voor monitoring van het stedelijk gebied.
Rijkswaterstaat had hiervoor financiële middelen. In juli is er bemonsterd in de gemeenten Veere,
Goes, Schouwen-Duiveland en Middelburg. In week 41 zullen de uitslagen van het lab binnenkomen.
Michiel zal een overzicht maken als de gegevens binnen zijn. (Actie 26)
11.

Rondvraag

Corné: Als er vragen zijn over ontwikkelingen kan er altijd contact opgenomen worden met Corné.
Corné meldt ook nog dat het niet zeker is of de financiën van LNV in 2008 gewaarborgd zullen zijn. Er
zal bekeken moeten worden hoe we verder gaan als subsidie LNV wegvalt, het praktijknetwerk is in
Zeeland immers een succes. Michiel zal samen met Marjan bekijken hoe we verder kunnen gaan en
of daar eventueel geld voor nodig is vanuit de regio. (actie 27)
12.

Sluiting

De vergadering wordt om 16.00 uur gesloten.

Actielijst

Persoon
Michiel

Nr/Datum
aanmelding
01/11-2006

Jasper
Michiel

20/10-2007
21/10-2007

Marian/
Michiel
Jasper

22/10-2007
23/10-2007

Rien,
24/10-2007
Michiel en
Jasper
Marian/
25/10-2007
Michiel
Michiel
26/10-2007
Marian/
Michiel

27/10-2007

Actie

Datum afronding

Proberen contact te leggen met Zeeland Seaports dmv
een brief
Leden toevoegen aan abonneelijst Zuiver Zeeuws Water
Contact opnemen het dhr De Rijk van VROM over het
begrip "toepasser"
Plan uitwerken voor gezamenlijk traject certificering
Zeeuwse gemeenten
Bevestigingsmail sturen aan de overheden die reeds
aangemeld zijn voor cursus. Reminder versturen aan de
overheden die nog niet hebben aangemeld.
Draaiboek maken voor themabijeenkomst preventie en
het verder organiseren van de themabijeenkomst op 6
december
Werkplan 2008 maken

zsm

Overzicht maken van bemonsteringsanalyse tbv
monitoring stedelijk gebied
Financiële middelen zeker stellen ivm het voortbestaan
van PNZ.

5-10-2007
zsm
zsm
5-10-2007

6-12-2007

Eind 2007
1-11-2007
Eind 2007

