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Bezem door de kast
Er wordt weer een actie “Bezem door de middelenkast” gehouden. Agrarische-, loonwerk- en
hoveniersbedrijven kunnen (restanten van) gewasbeschermingsmiddelen, waarvan de toelating
vervallen is, inleveren bij het KCA-depot van uw gemeente.
De actie wordt gehouden door ‘Schoon water Zeeland’ en is afgestemd met Waterschap
Scheldestromen en NVWA.
Het inleveren van (restanten van) gewasbeschermingsmiddelen is eenvoudig, kosteloos en
anoniem. U kunt zich aanmelden voor de actie via de aanmeldknop op de website www.schoonwater.nl of via bijgevoegde antwoordkaart. Na aanmelding zal een vertegenwoordiger van ons
langskomen om samen met u uw voorraad middelen te controleren op toelating. Hierna ontvangt
u van de vertegenwoordiger een bon waarmee u de middelen kosteloos kunt inleveren bij het
KCA-depot van uw gemeente.
U kunt zich aanmelden voor de actie tot 31 januari 2019; u hebt vervolgens tot 28 februari 2019
de tijd om de middelen in te leveren.

Verlenging Knaagdierbeheersing Agrarisch Bedrijf (KBA 2.0)
Komende winter organiseren wij de cursus Knaagdierheersing Agrarisch Bedrijf voor het
verlengen van uw aantekening KBA op uw spuitlicentie.
Op dit moment hebben wij de volgende cursusdata ingepland:
Dinsdag 4 december (’s avonds)
Woensdag 5 december (’s middags)
Donderdag 6 december (’s avonds)
Ook in januari/februari 2019 volgen nog cursusdata, maar deze zijn nog niet ingepland.
Aan een cursus mogen maximaal 20 personen deelnemen. U kunt zich aanmelden voor deelname
via info@vanoverloop.nl of telefonisch via 0117-491433. U krijgt later een bevestiging van ons
wanneer u ingedeeld bent voor het volgen van de cursus. De kosten voor het volgen van deze
cursus bedragen € 57,50 excl. BTW.
Let op: Nog niet iedereen hoeft een verlengingsbijeenkomst te volgen. Is uw licentie na het
volgen van de cursus in 2014/2015 nog niet verlengd (geldigheidsdatum licentie 2019/2020) dan
hoeft u nog geen bijeenkomst te volgen. Controleer dit via www.erkenningen.nl (log in en klik
op studievordering).
Voorbeeld: uw licentie heeft een ingangsdatum van 01-01-2015 en u hebt op 15-01-2015 de
cursus KBA gevolgd: dan hoeft u nog geen verlengingsbijeenkomst te volgen. Heeft u de cursus
echter op 20-12-2014 gevolgd: dan dient u wel een verlengingsbijeenkomst te volgen.
Ook personen die nog geen aantekening KBA op hun spuitlicentie hebben en deze wel willen
behalen kunnen zich aanmelden. Hier zullen we een aparte cursusavond voor organiseren.

Heeft u nog vragen over bovenstaande adviezen? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijk advies!
Uitdrukkelijk merken wij op, dat wij wel adviezen geven doch dat het opvolgen van deze adviezen buiten onze formele verantwoording ligt.
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