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1. Opening
De VOORZITTER opent om 14.05 uur de vergadering.
2. Verslag en besluitenlijst bestuursvergadering d.d. 21 september 2010
Tekstueel worden het verslag en de besluitenlijst van 21 september 2010 ongewijzigd goedgekeurd.
Er zijn geen opmerkingen n.a.v. het verslag.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
De heer GERRITSEN deelt mee dat vorige week de heer Cor Elzenga, plaatsvervangend lid namens De Unie in het bestuur en de SEC, is overleden.
Voorts deelt de heer GERRITSEN mee dat 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.
De tuinbouw heeft in de afgelopen vijf jaar circa € 100 miljoen aan FES-middelen kunnen claimen.
Het voorstel is om in samenwerking met Greenport NL, die ook een R&D-poot heeft waarvan de
heer Nico van Ruiten de trekker is, een analyse uit te voeren van de gevolgen voor de Toekomstagenda, in het bijzonder v.w.b. de beoogde (co)financiering.
Het BESTUUR stemt in met een dergelijke analyse.
De heer GERRITSEN zegt toe dat in de volgende vergadering op dit punt zal worden teruggekomen.
Via een uitgereikte notitie maakt mevrouw VAN DE KAMP de samenstelling bekend van het
MVO-Platform. Op vrijdag 21 januari 2011 wordt het platform door de voorzitter van het PT, de
heer Joustra, geïnstalleerd. Aan deze installatie wordt een symposium gekoppeld, waar naar alle
waarschijnlijkheid mevrouw Louise Fresco en de heer Alexander Rinnooij Kan zullen spreken.
Daarnaast zal een aantal ondernemers worden gevraagd hun duurzaamheidsbevindingen te
presenteren. De uitnodiging voor de lancering van het platform volgt.
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De heer BRUGGEMAN informeert de aanwezigen over de voortgang rondom de benoeming van
een nieuwe voorzitter van het PT. Er is een profielschets opgesteld en door het bestuur vastgesteld, die past bij de situatie anno 2010. Het Nationaal Register (NR) is weer ingeschakeld. In drie
kranten heeft de advertentie gestaan, waarop redelijk is gereageerd. Van deze namen, namen
doorgegeven door het bestuur en namen die bij het NR zijn ingeschreven is een longlist gemaakt.
De benoemingsadviescommissie heeft deze lijst teruggebracht tot circa 10 personen, waarmee
mevrouw Van de Veer van het NR in afstemming met de commissie op korte termijn gesprekken
gaat voeren en die uiteindelijk zullen leiden tot één persoon die aan het bestuur zal worden voorgelegd.
Het BESTUUR neemt kennis van deze voortgang.
Bevindingen bestuurdersoverleg samenwerking productschappen
Om verwarring te voorkomen wijst de VOORZITTER erop dat er twee initiatieven lopen op het
gebied van samenwerking van de productschappen, elk met een eigen invalshoek.
e
De 1 variant houdt verband met clustering van medebewind dat bij alle schappen, behalve bij het
PT, de komende jaren fors zal teruglopen. In opdracht van het College van Voorzitters Productschappen en het ministerie van EL&I wordt door de werkgroep Giezeman, bestaande uit de secretarissen van betrokken productschappen en vertegenwoordigers van EL&I, bekeken hoe een
perspectiefvolle medebewindsorganisatie vorm gegeven kan worden. Medebewind maakt bij de
meeste productschappen een substantieel deel uit van het takenpakket.
e
De 2 variant – waar het hier om gaat – behelst, vanwege het teruglopend takenpakket, samenwerking door integratie van alle schappen en bij voorkeur in één gebouw.
Het PT staat weliswaar open voor samenwerking, maar stelt zich vanuit zijn positie op het stande
punt dat hierin de volgende lijn gevolgd dient te worden: 1 samenwerking van autonome taken
e
e
op inhoud; 2 samenwerking medebewind; 3 samenwerking backoffice met mogelijk gezamenlijke huisvesting. Herkenbaar zijn voor de achterban is hierbij belangrijk. Deze lijn wordt door het
DB onderschreven.
Het BESTUUR onderschrijft de voorgestelde lijn voor eventuele verdergaande samenwerking.
De heer AERTS waarschuwt voor vooraf berekende gunstige kostenbesparingen die bij de daadwerkelijke samenwerking vaak tegenvallen.
4. Jaarplan PT 2011
Mevrouw VAN DE KAMP informeert dat het concept-Jaarplan in alle sectorcommissies is behandeld. De opmerkingen zijn in de tekst verwerkt. Op bladzijde 41 zijn de budgetten opgenomen,
die nog moeten worden vastgesteld onder agendapunt 5 van deze vergadering.
De heer JANSEN merkt op de thema’s Marktmonitoring en Promotie minder zinvol te vinden omdat dit z.i. privaat moet gebeuren en verzoekt deze twee hoofdstukken als laatste hoofdstukken
op te nemen. Tegenstrijdig vindt spreker enerzijds het stellen dat het steeds belangrijker wordt je
in de markt te onderscheiden en anderzijds het voeren van collectieve promotie.
Mevrouw VAN DE KAMP antwoordt dat het jaarplan is geschreven in lijn met de door het bestuur
goedgekeurde Toekomstagenda. In het jaarplan is dezelfde volgorde aangehouden als in de Toekomstagenda. Dit wordt nu niet meer veranderd.
T.a.v. het thema Marktmonitoring meldt spreekster dat n.a.v. de discussie rondom de Toekomstagenda de focus is gelegd op het genereren van niet-concurrentiegevoelige marktinformatie.
T.a.v. de opmerking over Promotie zal de tekst van de laatste alinea op blz. 26 worden bekeken
op eenduidigheid met het gestelde in de Toekomstagenda op gebied van m.n. productpromotie.
De heer DE BOON wijst erop dat al enkele jaren de lasten de baten overstijgen. Hoe wordt dat,
na het bereiken van het gewenste doelvermogen, weer in evenwicht gebracht?
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De heer GERRITSEN herinnert eraan dat in de afgelopen jaren onbedoeld een reserve is opgebouwd van boven de SER-norm van 100%. Van de SER diende een afbouwplan te worden opgesteld. Per sector is een begrotingscommissie ingesteld en is een meerjarenbegroting vastgesteld.
In de meerjarenbegrotingen – een nieuw door de SER verplicht onderdeel van de jaarlijkse begrotingscyclus – is bewust gestuurd op tekorten om zo omstreeks 2013/2014 de reserves te hebben teruggebracht.
De heer TIJSSEN verwijst naar de subjectief geïnterpreteerde nVWA-gegevens in het programma Radar en stelt voor t.a.v. het thema Gezondheid en Welbevinden, m.n. het onderdeel voedselveiligheid in het jaarplan op te nemen dat het PT gaat onderzoeken wat hiertegen pro-actief
kan worden ondernomen.
In de discussie die hierop volgt besluit het BESTUUR de VWA/VWS per brief zijn zorg kenbaar te
maken over het uitblijven van een reactie van de overheid op subjectieve interpretaties van gegevens door derden en dat zijn verwachting is dat de overheid in het vervolg gezaghebbender zal
optreden.
Mevrouw VAN DE KAMP is van mening dat een pro-actieve opstelling uitgebreid kan worden
naar de diverse duurzaamheidsthema’s en stelt voor dit te koppelen aan het MVO-Platform. In
dit kader zegt zij toe dat in het jaarplan zal worden opgenomen dat het PT zich t.a.v. de diverse
duurzaamheidsthema’s in samenwerking met het MVO-Platform pro-actief zal opstellen.
Overigens zal in de wetenschapsbijlagen van alle kranten een artikel verschijnen waarin onomstotelijk wordt aangetoond dat groenten en fruit gezond zijn.
De heer WESTERHOF zegt te betwijfelen dat de werkzaamheden aan de modernisering van de
heffingsverordeningen begin 2011 zullen zijn afgerond zoals op blz. 33 van het concept-Jaarplan
staat. Daarnaast meldt spreker dat op blz. 17 Anthos in het overzicht ontbreekt.
Mevrouw VAN DE KAMP zegt toe de stelligheid van de afronding begin 2011 te zullen afzwakken. Anthos zal alsnog worden vermeld op blz. 17.
Met inachtneming van genoemde bemerkingen stelt het BESTUUR het Jaarplan PT 2011 vast.
5. Herziene begroting PT 2010 en begroting PT 2011
Ter inleiding deelt de heer GERRITSEN mee dat bij dit punt twee notities zijn gevoegd die onderdeel uitmaken van de herziene begroting PT 2010 en begroting PT 2011. Per sector zijn de resp.
herziene begrotingen 2010 en begrotingen 2011 behandeld en de opmerkingen zijn verwerkt in
het totaal dat nu voorligt.
Herziene begroting PT 2010
Het BESTUUR stelt de herziene begroting 2010 vast.
De heer VAN AARTRIJK merkt op dat hij het bedrag van € 441.000, genoemd in het financieringsfonds Bloembollen, niet-bestede subsidies, niet kan herleiden uit eerder gevoerde discussies. Spreker komt hier op een later moment op terug.
Begroting PT 2011
De heer GERRITSEN wijst erop dat er voor 2011 een verlies wordt gecalculeerd van € 20 miljoen, wat betekent dat, zoals van tevoren gepland, verder wordt ingeteerd op het vermogen.
Voorts wijst spreker erop dat de Uitvoeringskosten PT t.o.v. 2009 omlaag zijn gegaan, ondanks
dat de werkdruk niet omlaag is gegaan.
T.a.v. het eigen vermogen merkt spreker op dat de verwachte dekkingsgraad eind 2011 67,8% is,
waar het in 2009 nog 119% was.
Hierna stelt het BESTUUR de begroting 2011 vast.
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6. Jaarplannen en begrotingen TPO’s
a. SMT
De heer TIJSSEN vindt de ontwikkeling van marktmonitoring goed. Omdat hij in de praktijk nog
regelmatig ervaart dat men onvoldoende weet wat het PT allemaal doet, stelt hij voor de achterban goed te informeren over de mogelijkheden zodat er maximaal gebruik van kan worden gemaakt.
Mevrouw VAN DE KAMP antwoordt dat aandacht wordt besteed aan het informeren van de achterban d.m.v. bijvoorbeeld presentaties in het land van de mogelijkheden die het PT te bieden
heeft. Ook zal hier samen met de dragende organisaties het komend jaar hard aan gewerkt worden.
Hierna stemt het BESTUUR in met het Jaarplan SMT 2011 en met een exploitatiesubsidie 2011
van € 3,2 miljoen.
b. BBH
Van BBH zijn twee varianten van het Jaarplan 2011 ontvangen, t.w. een variant van € 18 miljoen
overeenkomstig de meerjarenbegroting van de sectorcommissie Bloemkwekerij v.w.b. de collectieve generieke promotie en een variant van € 22 miljoen, gebaseerd op een sneller herstel van de
financiële situatie in die sector. Naast de bijdrage voor de generieke promotie is een bedrag van
€1.077.000 opgenomen voor een aantal specifieke promotieprojecten zoals leliepromotie en de
imagocampagne It’s Alive. Ten slotte is de bijdrage voor Kom in de Kas met € 6.500 verhoogd. De
totale PT-bijdrage 2011 aan BBH komt daarmee op € 19.083.500.
De heer VAN LEEUWEN vraagt of met de verschillende TPO’s is gesproken over het opnieuw
bezien van het toezicht op de TPO’s door het PT en het vaststellen van de verantwoordelijkheden
van de TPO’s, in het bijzonder de verantwoording jegens het PT (bestuur).
Besloten wordt op dit onderwerp terug te komen.
Hierna stemt het BESTUUR in met het Jaarplan BBH 2011 en met een subsidie 2011 van in totaal € 19.083.500.
c. PPH
De PPH-begroting 2011 is in lijn met de in 2010 vastgestelde meerjarenbegroting 2011-2013 –
gebaseerd op 3% minder aan heffingsinkomsten – eveneens met 3% verlaagd t.o.v. 2010 en
komt uit op € 1,89 miljoen. Daarnaast ontvangt PPH een bedrag van € 30.000 voor de uitvoering
van het secretariaat van Entente Florale.
Het BESTUUR stemt in met het Jaarplan PPH 2011 en de daarbij behorende begroting van in totaal € 1.920.000.
d. GFB
Het Jaarplan en begroting GFB 2011 is voor een deel gebaseerd op een exploitatiebijdrage van
€1,3 miljoen voor collectieve generieke promotie en voor een deel op projectaanvragen die ten
laste komen van de deelfondsen. Zo zijn inmiddels de volgende projecten van een positief advies
voorzien: Kom in de Kas 2011 € 131.250 (incl. verhoging met 5%), promotie Dutch Specials 2011
€ 37.500, promotie Ui 2011 € 162.000 en promotie Champignons 2011 € 81.824. De projecten
2x2 zomerfruit 2011-2013 (€ 23.333 per jaar) en imago vruchtgroenten Duitsland 2011-2013
(€680.000 per jaar) zijn aangehouden tot de vergadering van de sectorcommissie Groenten &
Fruit van 7 december a.s.
Het BESTUUR gaat akkoord met het jaarplan en de voorgestelde financiering voor 2011.
e. HIC
Het BESTUUR stemt in met het Jaarplan en begroting 2011 van het HIC. Het betreft een exploitatiesubsidie van € 438.000.
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De heer GERRITSEN deelt mee dat zowel de sectorcommissie Hoveniers als het HIC hebben
aangegeven te willen kijken of intensivering van de samenwerking met PPH als aanpalende promotieorganisatie mogelijk is. Gesprekken hierover volgen.
f. IBC
Het BESTUUR stemt in met het Jaarplan en begroting 2011 van het IBC. Het betreft een exploitatiesubsidie van € 4,7 miljoen (€ 3 miljoen t.g.v. het handelsfonds en € 1,7 miljoen t.g.v. het teeltfonds).
7. Verordeningen en besluiten
De heer GERRITSEN deelt mee dat één heffingbetaler per brief, welke ter vergadering wordt uitreikt alsmede de schriftelijke reactie hierop vanuit het PT, inhoudelijke en procedurele bezwaren
heeft gemaakt tegen de via een schriftelijke ronde door de sectorcommissie Bloembollen behandelde wijzigingsverordeningen bloembollen oogst 2005 t/m 2010. De vraag dient gesteld te worden of het bestuur op zijn in de vorige vergadering verleende instemming met deze wijzigingsverordeningen terugkomt.
Het BESTUUR besluit niet op zijn instemming terug te komen.
a. Ontwerp-Verordening PT bestrijding knolcyperus 2010
b. Ontwerp-Wijziging I Verordening PT erosiebestrijding Zuid-Limburg 2009
Het BESTUUR besluit beide ontwerpverordeningen vast te stellen.
c. Ontwerp-Verordening PT heffing hoveniersbedrijven 2011
De heer GERRITSEN deelt mee dat deze ontwerp-verordening de effectuering betreft van het besluit van de sectorcommissie Hoveniers om heffingbetalers met een belastbare omzet ≤ € 32.500
vrij te stellen van aangifte. Deze zogenaamde kleine heffingbetalers zijn wel heffingplichtig, maar
de heffing zal na vaststelling van de verordening niet worden opgelegd.
Het BESTUUR besluit de ontwerpverordening vast te stellen.
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
Het BESTUUR besluit de ontwerp-verordeningen d t/m f vast te stellen.
g. Ontwerp-Verordening PT bijzondere heffing teelt groenten en fruit 2011
De heer ROEFS merkt op dat dit vooral de groep industriegroentetelers betreft; een groep met
lage omzetten, maar met grote teeltproblemen. Bij toepassing van vrijstelling van kleine heffingbetalers gaat het bij deze groep om ca. € 125.000 aan gederfde inkomsten. Dat zal gevolgen
hebben voor de mogelijkheden om knelpunten voor deze groep op te lossen. In de sectorcommissie Groenten & Fruit werd eerder positief geadviseerd over de vrijstelling, maar spreker wil
deze instemming intrekken.
Het BESTUUR besluit de verordening vast te stellen, met een nulstelling van de ondergrens voor
heffingen voor vollegrondsgroenten.
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 BESTUUR besluit de ontwerp-verordeningen h t/m k vast te stellen.
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De heer TIJSSEN vraagt of de onder j. genoemde ontwerp-verordening PT uitvoeringsbepalingen
GMO groenten en fruit 2010 ook geldt voor voorwaardelijke erkenningen.
De heer GERRITSEN zegt hierop terug te zullen komen.
De heer ROEST geeft in overweging om lopende incassoprocedures van kleine heffingbetalers te
beëindigen.
De heer GERRITSEN zegt toe dat deze lopende procedures geïnventariseerd zullen worden.
De heer TIJSSEN vraagt wat de vrijstellingen voor gevolgen hebben voor de perceptiekosten.
De heer GERRITSEN antwoordt dat uitgegaan wordt van een substantiële verlaging, maar pas
achteraf kan worden berekend hoeveel.
Mevrouw VAN DE KAMP merkt op dat op verzoek van de hoveniers een zgn. Q&A-lijst voor die
sector is gemaakt. Deze lijst zal aan het bestuur worden gemaild, zodat vragen hierover op een
uniforme manier beantwoord kunnen worden.
De heer VAN LEEUWEN vraagt wat het percentage is van de beoogde vrijstellingen van het totaal.
Ook deze informatie ontvangt het bestuur per mail.
8. Vaststelling PAC-Reglement
Mevrouw VAN DE KAMP deelt mee dat het reglement door alle sectorcommissies is behandeld. In
de sectorcommissie Groenten & Fruit is afgesproken dat de heer Roefs het bezwaar tegen de voor
de PAC Vollegrondsgroenten gemaakte uitzondering om ook te mogen adviseren over markt- en
ketengerelateerde projecten intern aan de orde zou stellen.
De heer ROEFS deelt mee dat de vakgroep LTO Vollegrondsgroenten zich hieraan wenst te houden omdat zij vindt dat zij het heffingsgeld van de telers moeten kunnen verantwoorden. Er is
hem verzekerd dat als de procedures intern bij het PT goed gevolgd worden, er geen vertraging
in de besluitvorming hoeft te ontstaan.
De heer BALJEU pleit voor een eenduidige en heldere besluitvormingsstructuur voor alle PAC’s
op het gebied van uitsluitend teelttechnische zaken. Spreker tekent protest aan tegen het feit dat
projecten die uit andere dan uit de post technisch onderzoek gefinancierd worden, aan de PAC
Vollegrondsgroenten moeten worden voorgelegd.
De heer HYLKEMA is van mening dat artikel 4 van het reglement, Taken, waar staat dat de PAC
de sectorcommissie adviseert over onderwerpen die liggen op het werkgebied van die sectorcommissie, veel te ver gaat. M.n. in de sectorcommissie Groenten & Fruit, waar sprake is van
vier PAC’s, kan dit leiden tot fragmentatie en tot verlamming van het gemeenschappelijke. Dit
artikel, dat in de toelichting nader wordt uitgewerkt, dient z.i. beperkt te worden tot teelttechnisch
onderzoek, zoals ten tijde van het Landbouwschap uitsluitend advies over landbouwtechnisch
onderzoek werd gegeven.
De VOORZITTER merkt op dat het reglement de hoofdpunten moet bevatten en de vormgeving
van de taken is een hoofdpunt.
De heer WESTERHOF stelt voor om de verschillende benamingen voor de PAC in de verschillende sectoren in het reglement op te nemen.
De VOORZITTER concludeert dat besluitvorming over het PAC-reglement dient te worden aangehouden om de tekst in het licht te bezien van wat is besproken. In de volgende vergadering zal
het onderwerp weer worden geagendeerd.
9. Rondvraag
Niemand meldt zich voor de rondvraag.
10. Sluiting
Om 16.25 uur sluit de VOORZITTER de vergadering.

Productschap Tuinbouw Louis Pasteurlaan 6 Postbus 280 2700 AG Zoetermeer www.tuinbouw.nl
Telefoon 079 347 07 07 Fax 079 347 04 04 E-mail pt@tuinbouw.nl

