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1. Opening
De VOORZITTER opent de vergadering en heet allen welkom. Niemand meldt zich als
rechtstreeks belanghebbende bij één van de onderwerpen op de agenda.
LTO heeft mw. Trouw benoemd als opvolger van de heer Stoll. Mw. Trouw is vandaag verhinderd.
2. Notulen van de vergadering van 31 oktober 2014
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd.
N.a.v. het gestelde op blz. 1 van de notulen inzake de verordening uitlekgewicht wordt meegedeeld
dat deze per 13 december 2014 wordt ingetrokken, waarna de overheid deze regeling overneemt.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
- Ontwikkelingen afbouw PT
De heer GERRITSEN meldt dat in het kader van de belangstellingsregistratie contracten zijn
verstuurd aan de overnemende partijen. Aan de leden wordt gevraagd deze contracten
ondertekend te retourneren voor een spoedige overdracht. Wanneer er nog vragen of knelpunten
zijn wordt men verzocht zich te melden zodat e.e.a. opgelost kan worden.
Vervolgens wordt medegedeeld dat sinds 1 januari 2014 alle medebewindstaken zijn overgedragen
aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De betrokken medewerkers zijn
vooralsnog gedetacheerd bij het rijk en zullen per 1 juni formeel in dienst van de RVO treden. De
fysieke verhuizing volgt per 1 augustus a.s. De regelingen AM-vrije teelt, knolcyperus,
spuitkeuringen alsmede het CO2-sectorsysteem zijn overgedragen aan de overheid, maar worden
nog uitgevoerd door het PT. Daarnaast is ook een aantal personeelsleden overgegaan naar private
organisaties, t.w. naar LTO Glaskracht en Frugiventa.
Gemeld wordt dat het PT-pand nog te koop staat. Er zijn geen gegadigden. In de budgetplanning is
rekening gehouden met een aanzienlijke afwaardering. Aan het bestuur is informatie gestuurd over
het pand omdat de mogelijkheid van aankoop door brancheorganisaties overwogen zou kunnen
worden.
De budgetplanning die in het bestuur van 28 januari is behandeld is voorafgaand aan deze
vergadering aan de commissie gestuurd. Sindsdien zijn er weer wijzigingen opgetreden. Wanneer
de projecten die vandaag aan de orde zijn worden gehonoreerd zijn er positieve saldi voor de
groenten en fruit-handel, de glasgroenten, de vollegrondsgroenten en de fruitteelt. De industrie en
de paddenstoelensector staan negatief. De sectoren waarvoor nog gelden beschikbaar zijn worden
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opgeroepen projecten in te dienen voor de junivergadering zodat zoveel mogelijk getracht kan
worden deze te honoreren.
N.a.v. het gestelde op blz. 5 terzake van het Stallingsbedrijf zegt de heer GERRITSEN dat deze
week de offerte wordt verwacht, waarna de overdracht geëffectueerd kan worden. Na de
afwikkeling valt hiervoor een bedrag vrij. De commissie zal op de hoogte worden gehouden.
4. Projectvoorstellen
a. PPS meer groenten en fruit is goed voor iedereen.
Na een toelichting besluit de commissie aan dit project nr. 15035 € 270.000 voor 2014 beschikbaar
te stellen en € 230.000 voor 2015, t.l.v. het financieringsfonds groenten en fruit handel.
De heer HOOIJMANS zou graag zien dat de paddenstoelensector hierin wordt meegenomen en
genoemd in de uitingen. Mevr. RIBBENS zal dit bespreken.
b. Sectorale microbiologische monitoring Food Compass
De commissie besluit aan dit project nr. 15034 € 60.854 beschikbaar te stellen t.l.v. het
financieringsfonds groenten en fruit handel. De bestemmingsreserve komt daarmee op nul.
Wanneer later dit jaar blijkt dat er meer financiële ruimte is zal nog € 40.000 worden bijgedragen.
c. Teelt de grond uit appel in zandgebied - fase 2
Besloten wordt aan dit project nr. 15036 € 8.000 per jaar voor 2014, 2015 en 2016 bij te dragen
t.l.v. het fonds bijzondere groenten en fruitbelangen.
d. Kas als energiebron
Na een toelichting op de notitie besluit de commissie bij te dragen aan de volgende projecten:
- 15039, Uitvoering versnellingsplan HNT: € 553.610 voor 2014, € 125.000 voor 2015
- 12279.12, Communicatie Actieplan KaE 2014, € 135.000 voor 2014
- 15051, Consultancy budget KaE 2014, € 100.000 voor 2014
- 14225.04, Begeleiding en begeleidingscommissies, € 100.000 voor 2014
- 14903.03, Ondersteuning efficiënt fossiel en bio-energie, € 87.120 voor 2014
- 15050, STW project LED it be 50%, € 300.000 voor 2014
- 15041, Optimalisatie ventilation jet system, € 48.906 voor 2014
- 14097, Ultrazuinige kas; tomaten telen met < 10 m3/m2, € 118.526 voor 2014
- 15042, Homogener kasklimaat met overdruk, € 40.000 voor 2014 en € 24.000 voor 2015
- 15043, Verbetering lichtinval winterlicht, € 59.349 voor 2014 en € 37.016 voor 2015
- 15045, Energiebesparing trekheesters door bloeistimulering met stuurlicht, € 19.500 voor 2014
en € 29.100 voor 2015
- 15046, Meer rendement uit belichting en CO2 – 2, € 51.080 voor 2014 en € 37.870 voor 2015
- 15047, De belichtingsnavigator, € 8.500 voor fase 1
- 15048, Karakterisering PV-cellen voor gebruik als kasdek, € 10.989 voor 2014
De volgende voorstellen worden afgewezen omdat deze privaat gefinancierd kunnen worden:
- 15044, Rassen en hun kenmerken voor energiezuinige belichte teelt
- 15049, WKK rendement 9% omhoog met WP.
Mevr. DEN BRAVER informeert wanneer het KaE-programma aan LTO Glaskracht NL wordt
overgedragen. De heer GERRITSEN antwoordt dat dat in de loop van 2014 zal gebeuren.
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6. Rondvraag
De heer VAN DER MADEN meldt dat hij voor het laatst een vergadering van deze commissie heeft
bijgewoond in verband met de aanvaarding van een andere baan per 1 april. De VOORZITTER
dankt de heer Van der Maden voor zijn inbreng en wenst hem veel succes in zijn nieuwe baan.
7. Sluiting
De VOORZITTER dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 14.40 uur.
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