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Aanwezig

De heren A. Bruggeman (voorzitter), J.M. Gerritsen (secretaris), mw. A. van de Kamp (plv.
secretaris), J.M.A. Aerts, W. Baljeu, J. Bosma, A. Gijsberts, J.G. van Haarlem, J.J.J.
Langeslag, M.C. Maasse, B.C. Oosterom, J.P.A. Roefs, G.P.M.J. Roest, E. Staal, Th.J.
Tijssen, R.P. Troost, H. Westerhof (leden), N.A. van Ruiten, P. Rijnhout, R. Roodenburg (plv.
leden), R.C. Gilhuijs (SER), mw. E. Bentvelsen (PT)
Afwezig

De heren H. de Boon, D. Hylkema, J. den Dekker en plv., M.F. van Ginkel, M.J.B. Jansen en
plv., J.W.J. van Leeuwen en plv.

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 9.40 en heet allen welkom.
2. Notulen 29 maart 2011 en bestuursconferentie 29 maart
De notulen en besluitenlijsten van beide vergaderingen worden ongewijzigd goedgekeurd.
N.a.v. pag. 4 van de notulen van de openbare vergadering informeert de heer BALJEU naar
de hoogte van de bijdrage aan bureau Berger. De VOORZITTER antwoordt dat het signaal
van dit bestuur, dat men het bedrag zeer hoog vond, is gemeld bij het Tuinbouw Topteam.
De heer Huges heeft toegezegd te zullen trachten andere financiers te vinden. Daartoe zijn
partijen aangeschreven; er is echter nog geen toezegging ontvangen.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn brieven ontvangen van VGB en VBW met verzoeken om instelling van een aparte
commissie danwel een apart fonds voor handelsgelden. Deze brieven zullen eerst in het
dagelijks bestuur worden besproken. Een oplossing zou kunnen zijn om de
financieringsstromen inzichtelijker te maken. Na behandeling in het dagelijks bestuur zullen
deze onderwerpen weer in het bestuur worden geagendeerd.
c. Ontwikkeling Topteam Tuinbouw en Uitgangsmaterialen
Mw. VAN DE KAMP zegt dat er hard gewerkt wordt aan een notitie voor het Topgebied
Tuinbouw en Uitgangsmaterialen. Op veel bijeenkomsten is input geleverd door de sector.
Op 16 juni tijdens de Greenportconferentie zal de notitie worden gepresenteerd. Getracht
wordt programma’s voort te zetten met financiering vanuit EL&I, Tuinbouw Digitaal etc..
De heer VAN RUITEN spreekt zijn waardering uit voor de bijdragen aan de totstandkoming
van de notitie en roept de sector op om veel aandacht te besteden aan voortgaande
innovatie in het tuinbouwcluster. Het is van belang de collectieve inspanningen voor
innovatie in stand te houden.
3d. Invulling toezichtarrangement tuinbouwpromotieorganisaties
Het bestuur neemt deze toelichting, waarom in de vorige vergadering was verzocht, voor
kennisgeving aan.
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3 e. Brief Anthos
Deze brief is nagezonden. Anthos ontwikkelt initiatieven voor private financiering, hetgeen
impact heeft voor de door het PT gefinancierde activiteiten voor de bloembollensector. Na 1
juni 2011 is er geen heffingsverordening meer voor de bloembollenhandel. Voorgesteld
wordt om op 7 juni in het dagelijks bestuur de verschillende aspecten van deze plannen
bespreken, waarna dit punt op de agenda van het bestuur van 29 juni zal komen.
De heer VAN RUITEN zegt geschrokken te zijn van dit bericht. Er is begrip voor de positie
van Anthos, maar spreker wijst op een aantal zaken dat met de gehele tuinbouwsector
gefinancierd wordt: It’s Alive, de Floriade, Tuinbouw Digitaal etc. In het overleg met Anthos
moet voldoende aandacht zijn voor dat aspect.
De heer WESTERHOF legt uit dat de huidige heffingsverordening per 1-6-2011 moet
worden ingetrokken omdat deze juridisch niet houdbaar is. Anthos heeft de achterban
geconsulteerd over de wenselijkheid van een nieuwe verordening. Ook is overlegd met de
afdeling Regelingen van het PT. De bollenhandel is voorstander van collectieve financiering
van sommige thema’s (promotie, onderzoek, fytosanitaire zaken,kwaliteit), maar wil deze
privaat financieren. Het bedrijfsleven in deze sector financiert nu ook al zaken op private
basis via Anthos. De bollenhandel kiest er nadrukkelijk niet voor om uit het PT te stappen,
men overlegt graag nader over samenwerking binnen het PT. Voor de bomenhandel binnen
Anthos blijft de situatie ongewijzigd. Voor de bollenhandel zullen de reserves danwel private
bronnen ingezet kunnen worden voor de door de heer Van Ruiten genoemde thema’s, en
ook eventuele verplichtingen jegens het PT i.v.m. een mogelijke reorganisatie zal Anthos
volledig nakomen.
De heer STAAL noemt ook arbeid bij de genoemde thema’s.
Het bestuur stemt ermee in dat de gevolgen van dit besluit eerst in het dagelijks bestuur
worden besproken. Eind juni komt het onderwerp terug in de bestuursvergadering.
4. Organisatieontwikkeling PT
De heren Aerts, Roefs en Gijsberts voegen zich bij de vergadering.
a. EIM-onderzoek.
Mw. VAN DE KAMP presenteert de antwoorden van het PT op de vragenlijst van bureau
EIM. Alle 17 product- en bedrijfschappen hebben deze vragen beantwoord t.b.v. de
Commissie van Wijzen, welke aan minister Kamp advies zal uitbrengen over de PBO. De
vragenlijst hanteerde een geheel andere ordening van thema’s dan het PT, zodat het zeer
veel werk was om in een heel korte periode alle vragen te beantwoorden. Een voordeel was
wel dat vorig jaar de Toekomstagenda opgesteld is. EIM zal alle gegevens inventariseren,
verwerken en aan de Commissie van Wijzen aanbieden. Deze commissie zal van de zomer
advies uitbrengen aan de minister. Vervolgens discussieert de Tweede Kamer in het najaar
weer over de PBO.
In antwoord op vragen van het bestuur zegt mw. VAN DE KAMP dat bij de vragenlijst is
aangegeven dat dit bestuur heeft uitgesproken alles wat privaat kan, privaat te willen
regelen. Zaken als plantgezondheid en Brusselse aangelegenheden kunnen slechts door
overheid worden uitgevoerd wanneer er geen PBO-orgaan meer zou zijn. Voor alle overige
zaken is het alternatief de private organisaties.
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De heer WESTERHOF merkt op dat er een tendens waarneembaar is om productpromotie
privaat te regelen. Gelet op de hoogte van het bedrag voor promotie moet elke sector zich
goed bedenken hoe private financiering geregeld zou moeten worden.
Op verzoek van het bestuur wordt toegezegd de ingevulde vragenlijst per mail rond te
sturen. Indien het rapport van de commissie van wijzen beschikbaar is en openbaar wordt
zal het bestuur dat rapport ook ontvangen.
b. Ondernemerspeiling.
Mw. BENTVELSEN herinnert aan de uitspraak van het bestuur dat ondernemers zich
moeten kunnen uitspreken over de toekomst van het PT. Uitgangspunten voor zo’n peiling
zijn dat objectiviteit gewaarborgd moet zijn, dat de resultaten vóór de zomer beschikbaar
moeten zijn en dat de uitkomst aanknopingspunten biedt voor strategieontwikkeling door het
PT. Het bestuur mandateerde het dagelijks bestuur voor de invulling van de peiling. Een
ondernemerspeiling via internet bleek het meest geschikt. Gekozen is voor een peiling welke
zal lopen van 20 mei tot 6 juni en welke wordt uitgevoerd door Bureau Blauw Research. De
peiling wordt gesegmenteerd naar financieringsfonds, d.w.z. naar 11 groepen. Alle
brancheorganisaties worden opgeroepen om te verwijzen naar de ondernemerspeiling.
Vandaag wordt een link naar de site van de peiling gemaild naar alle brancheorganisaties.
Mw. Bentvelsen licht alle vragen in de peiling toe. Aan het eind wordt men gevraagd het PT
een rapportcijfer te geven, zodat een vergelijking kan worden gemaakt met de vorige toets
(het klanttevredenheidsonderzoek). Invulling van de peiling duurt 7 minuten. Er is een
helpdesk ingesteld voor allen die vragen hebben over de peiling. Inmiddels is ook een
Linkedin-groep aangemaakt, waar een vrij actieve discussie wordt gevoerd over het PT.
Op 27 mei is een eerste tussenstand qua aantal deelnemers bekend, dan zal een reminder
worden verstuurd. Half juni zullen de eerste resultaten (globaal) bekend zijn; op 29 juni
worden de definitieve resultaten aan het bestuur gepresenteerd.
De heer ROEFS informeert welke respons wordt verwacht en wanneer van een betrouwbaar
beeld kan worden gesproken. Mw. BENTVELSEN zegt dat bij het klanttevredenheidsonderzoek 11% van de aangeschrevenen reageerde, zonder extra communicatie en zonder
politieke urgentie. Met inzet van veel communicatiemiddelen, en met een hoge politieke
urgentie wordt nu dus gerekend op een hogere respons. Bureau Blauw heeft berekend dat
er per financieringsfonds ca. 450 reacties nodig zijn voor een representatief beeld per
deelsector.
De heer GIJSBERTS vraagt wat andere schappen doen op dit gebied. De heer GERRITSEN
antwoordt dat de meeste schappen een beperkte telefonische steekproef doen. Het PT heeft
er als enige voor gekozen alle ondernemers te benaderen.
c. Samenwerking schappen
De heer GERRITSEN presenteert de voortgang van de samenwerking van de
productschappen. Inmiddels doen 10 van de 11 productschappen mee in het traject om
bundeling van schappen te verkennen. Er komt een aparte medebewindsorganisatie, maar
verantwoordelijkheid voor het medebewind blijft berusten bij de afzonderlijke schappen. Het
streven is de gezamenlijke medebewindsorganisatie formeel half oktober 2011 te laten
starten, dat is de aanvang van het Brusselse boekjaar. De fysieke samenvoeging zal pas
later gestalte kunnen krijgen. De beoogde startdatum voor de samenwerkende
serviceorganisatie is mei 2012. De ambitie is om met de serviceorganisatie ca. 30%
efficiencywinst te boeken. Dat lijkt goed mogelijk.
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De heer BALJEU denkt dat de ICT-ontwikkeling voor de nieuwe organisatie de
efficiencywinst teniet zal doen. Samenwerking is geboden vanwege de politieke druk, maar
spreker verwacht niet minder kosten.
De heer GERRITSEN beaamt dat een besparing in fte niet per definitie een kostenbesparing
oplevert. Voor een deel komt de ICT-investering echter ook voor rekening van het
medebewind, dus de overheid. De VOORZITTER zegt toe dat er op het moment van
definitieve besluitvorming over de samenwerking ook een helder beeld van de ICTontwikkeling zal zijn.
In antwoord op de vraag van de heer TIJSSEN naar de stand van zaken m.b.t. het voegen
van andere publieke taken bij de medebewindsorganisatie, zegt de heer GERRITSEN dat er
gesprekken gevoerd worden met EL&I, maar dat er op dit punt nog niets te melden valt.
De heer AERTS waarschuwt voor te hoge investeringen gezien alle politieke ontwikkelingen.
De VOORZITTER bevestigt dat bijv. ten aanzien van een besluit over gezamenlijke
huisvesting eerst de discussie in de Tweede Kamer in september afgewacht wordt.
Tenslotte vraagt de VOORZITTER aandacht voor het feit dat zaken als het EIM-onderzoek,
de ondernemerspeiling, de samenwerking van de schappen en het medebewind een groot
beroep doen op de werkorganisatie, naast het normale werk. De werkorganisatie verdient
daar naar zijn mening een pluim voor. Na deze vergadering wordt het personeel bijeen
geroepen en zal die waardering ook worden uitgesproken, mede namens dit bestuur.
5. Begrotingsaanpassing
Het bestuur besluit t.b.v. de financiering van het project Veilig werken met
gewasbeschermings-middelen open teelten, projectnr. 14297, € 16.000 t.l.v. de reserves van
het financieringsfonds vollegrondsgroenten, € 5.000 t.l.v. het financieringsfonds fruit, rubriek
arbeid en € 11.000 t.l.v. de reserves van het financieringsfonds fruit te brengen.
6. Verordeningen en besluiten
a. Ontwerp-Verordening PT areaalheffing bloembollen oogstjaar 2011
Van deze verordening is een nieuwe versie nagestuurd, aangepast aan de opmerkingen van
de Sectorcommissie Bloembollen van 10 mei. De verordening behelst een overgang van
omzet- naar areaalheffing. Ter vergadering is een brief met bedenkingen uitgereikt van de
fa. Koeman-Karsten. Deze houdt in dat men geen toestemming geeft aan de BKD voor het
verstrekken van gegevens (voor de wet is ook geen toestemming nodig, overheden kunnen
gegevens uitwisselen). Ook heeft men bezwaar tegen het moment van bekendmaking; men
had vóór de behandeling in de sectorcommissie geen kennis genomen van het voornemen
deze verordening vast te stellen. Het PT leeft alle procedures voor tijdige publicatie in het
PBO-blad echter correct na.
De heer LANGESLAG verzoekt om een afschrift van de brief van Koeman-Karsten en van
de PT-reactie. Vervolgens dankt spreker het PT voor het werk rondom de totstandkoming
van de nieuwe verordenin.
Het bestuur besluit de Ontwerp-Verordening PT Areaalheffing Bloembollen oogstjaar 2011
vast te stellen.
b. Ontwerp-Verordening PT heffing export bloembollen naar Japan oogstjaar 2011
Het bestuur besluit deze verordening vast te stellen.
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c. Ontwerp-verordening PT heffing bestrijding Ditylenchus dipsaci oogstjaar 2011
Ook tegen deze verordening is een brief ontvangen van Koeman-Karsten met bedenkingen.
In overleg met de KAVB zal een antwoord worden opgesteld.
De vergadering besluit deze verordening vast te stellen.
d. Ontwerp-Wijzigingsverordening PT vakheffing bloembollen oogstjaar 2009 en
e. Ontwerp-Verordening PT vakheffing bloembollen oogstjaar 2010
Deze verordeningen zijn aangepast n.a.v. opmerkingen van het College van Beroep voor het
bedrijfsleven over enkele onduidelijkheden, m.n. op het gebied van de groep
heffingsplichtigen en de positie van de aankopende broeier. De sectorcommissie
bloembollen adviseert positief.
Het bestuur besluit Ontwerp-Wijzigingsverordening PT vakheffing bloembollen oogstjaar
2009 en Ontwerp-Verordening PT vakheffing bloembollen oogstjaar 2010 vast te stellen.
7. Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
8. Sluiting
De vergadering wordt gesloten om 11.15 uur.
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