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Betreft: vergadering d.d. 10 november 2010
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Omschrijving

Het verslag en de besluitenlijst van de vergadering van 21 september jl. worden ongewijzigd goedgekeurd.
3

Kennis wordt genomen van de mededeling dat onlangs de heer
C. Elzenga, plaatsvervangend lid in het bestuur en de SEC namens De Unie, is overleden.
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Het Kabinet Rutte heeft besloten het Fonds Economische Structuurversterking (FES) weer terug te brengen tot het oorspronkelijke Infrastructuurfonds. Voor projecten op het gebied van milieu,
duurzaamheid, kennis en innovatie kan daarom geen beroep
meer worden gedaan op de FES-gelden.
Door vorige kabinetten goedgekeurde investeringen zullen nog
wel uit het fonds gefinancierd worden.
Ingestemd wordt met een nadere analyse van deze ontwikkeling
voor de Toekomstagenda van het PT, i.h.b. de beoogde (co)financiering. Hierbij zal de portefeuillehouder kennis en innovatie
van Greenports NL (N. van Ruiten) worden betrokken.
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Kennis wordt genomen van de samenstelling van het MVO-Platform dat op vrijdag 21 januari 2011 officieel zal worden geïnstalleerd door de voorzitter van het PT.

3

Het bestuur neemt kennis van de voortgang rondom de benoeming van een nieuwe voorzitter van het PT. Het Nationaal Register gaat op korte termijn gesprekken voeren met een aantal door
de benoemingsadviescommissie geselecteerde personen.
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Het bestuur onderschrijft de voorgestelde lijn waarlangs tot verdergaande samenwerking met de andere productschappen kan
worden gekomen, t.w. te beginnen bij de frontoffice en medebewind en als laatste fase de backoffice.

4

Met inachtneming van onderstaande bemerkingen, stelt het bestuur het Jaarplan PT 2011 vast:
- De tekst van de laatste alinea op blz. 26 zal worden bekeken op
eenduidigheid met het gestelde in de Toekomstagenda op ge-

Bladzijde

Zoetermeer d.d.

2/3

12 november 2010

bied van m.n. productpromotie.
- In het Jaarplan zal worden opgenomen dat het PT zich t.a.v. de
diverse duurzaamheidsthema’s in samenwerking met het MVOPlatform pro-actief zal opstellen.
- Op blz. 17 Anthos toevoegen.
- Op blz. 3, Heffingen, zal de stelligheid dat de werkzaamheden
aan modernisering van de heffingsverordeningen begin 2011 afgerond zijn, worden afgezwakt.
Aan de VWA/VWS zal schriftelijk de zorg van het PT-bestuur worden uitgesproken over het uitblijven van een reactie van de overheid op subjectieve interpretaties van gegevens door derden en
dat de verwachting is dat de overheid in het vervolg gezaghebbender zal optreden.
5

Het bestuur gaat akkoord met de herziene begroting PT 2010 en
de begroting 2011 en impliciet daarmee met de notities ‘Wijziging
begroting 2010’ en ‘Vaststelling herziene begroting 2010 en begroting 2011’ beide van 4 november 2010. Hiermee is tevens ingestemd met de meerjarenbegroting PT 2011 – 2013.

6a

Het bestuur stemt in met het Jaarplan SMT 2011 en een exploitatiesubsidie 2011 van € 3,2 miljoen.

6b

Het bestuur stemt in met het Jaarplan BBH 2011 en met een exploitatiesubsidie 2011 van € 18 miljoen. Voor specifieke promotieprojecten is een bedrag van € 1.077.000 gealloceerd.

6c

Het bestuur stemt in met het Jaarplan PPH 2011 en met een exploitatiesubsidie 2011 van € 1,89 miljoen.

6d

Het bestuur stemt in met het Jaarplan GFB 2011 en met een exploitatiesubsidie 2011 van € 1,3 miljoen. Daarnaast zijn vier projectaanvragen van een positief advies voorzien door de sectorcommissie Groenten & Fruit en worden twee aangehouden projecten in haar vergadering van 7 december a.s. behandeld. De
projecten met een positief advies zijn opgenomen in de begroting
2011.

6e

Het bestuur stemt in met het Activiteitenplan HIC 2011 en met
een exploitatiesubsidie 2011 van € 438.000.

6f

Het bestuur stemt in met het Jaarplan IBC 2011 en met een exploitatiesubsidie van € 4,7 miljoen (€ 3 miljoen t.g.v. het handelsfonds en € 1,7 miljoen t.g.v. het teeltfonds).

7

Het bestuur komt niet terug op de vaststelling van de ontwerpwijzigingsverordeningen bloembollen 2005 t/m 2010 PT vakheffing, ondanks het bezwaar hiertegen van één heffingbetaler.

7a/k Het bestuur stelt de volgende verordeningen vast:
a. Ontwerp-Verordening PT bestrijding knolcyperus 2010
b. Ontwerp-Wijziging I Verordening PT erosiebestrijding ZuidLimburg 2009

7

7
7

8

Bladzijde

Zoetermeer d.d.

3/3

12 november 2010

c. Ontwerp-Verordening PT heffing hoveniersbedrijven 2011
d. Ontwerp-Verordening PT vakheffing aanbod bloemkwekerijproducten 2011
e. Ontwerp-Verordening PT vakheffing handel bloemkwekerijproducten 2011
f. Ontwerp-Verordening PT algemene heffing groenten en fruit
2011
g. Ontwerp-Verordening PT bijzondere heffing teelt groenten en
fruit 2011. De heffinggrens van alleen vollegrondsgroenten
wordt op € 0 gesteld. Voor de overige deelsectoren geldt een
ondergrens van € 125. Beneden dit bedrag wordt geen heffing
opgelegd.
h. Ontwerp-Verordening PT bijzondere heffing handel groenten
en fruit 2011
i. Ontwerp-Verordening PT bijzondere heffing verduurzaamde
groenten en fruit 2011
j. Ontwerp-Verordening PT uitvoeringsbepalingen GMO groenten en fruit 2010
k. Ontwerp-Verordening PT vakheffing boomkwekerijproducten
2011
Het aantal kleine heffingbetalers waarvoor een incassoprocedure
is opgestart, zal geïnventariseerd worden, om te bezien of deze
procedures, in overleg met de betreffende sectorcommissies,
beëindigd kunnen worden.
Het bestuur zal een Q&A-lijst ontvangen alsmede het percentage
van de beoogde vrijstellingen van het totaal.
T.a.v. de ontwerp-verordening PT uitvoeringsbepalingen GMO
groenten en fruit 2010 zal gekeken worden of de verordening ook
geldt voor voorwaardelijke erkenningen.
Vaststelling van het PAC-reglement wordt aangehouden, om de
taken van de PAC’s in een juiste vormgeving in het reglement zelf
op te nemen, mede gelet op de gevoerde discussie waarin bezwaar wordt gemaakt tegen het uitgebreide adviesterrein van de
PAC Vollegrond.

