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Aanwezig

Mw. A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven (voorzitter), de heren J.M. Gerritsen (secretaris),
J.M.A. Aerts, A. Bruggeman, J. den Dekker, J.G. van Haarlem, D. Hylkema, J.J.J. Langeslag,
M.C. Maasse, G. Mulder, B.C. Oosterom, W. Scheefhals, M. van der Spek, E. Staal, J. van Es,
H. Westerhof (leden), R. Gilhuijs (SER)
Afwezig

De heren H. de Boon, J. Bosma, J. Brandenburg, H. Onstwedder, M.J.B. Jansen, J.W.J. van
Leeuwen, J.P.A. Roefs (leden) en A.J. Nieuwenhuijse (ministerie van EZ)
1. Opening
De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Niemand meldt zich als rechtstreeks belanghebbende bij één van de punten op de agenda.
2. Notulen van de openbare bestuursvergadering van 28 januari 2014
De notulen en de besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld. N.a.v. het gestelde over de
voortgangsbrief opheffing schappen wordt meegedeeld dat vorige week een kabinetsbrief over
de opheffing aan de Eerste Kamer is gezonden. Een afschrift wordt aan het bestuur gemaild.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
Er wordt een presentatie getoond met de artist impression van het PT-pand en het ‘te koop’bord dat deze week aan de gevel zal worden bevestigd. De heer GERRITSEN deelt mee dat er
deze week kijkers komen. Wanneer de verkooppogingen deze zomer nog geen resultaat
hebben opgeleverd zal het pand na de zomer bij veiling worden verkocht. De artist impression
wordt aan het bestuur gezonden.
4. Jaarverslag 2013
De heer LANGESLAG complimenteert de medewerkers die dit jaarverslag hebben
samengesteld, maar merkt op dat de tabellen voor de financieringsfondsen bomen en hoveniers
dezelfde zijn als die bij de bloemen en planten. Dit zal worden rechtgezet. De heer MULDER
merkt op dat de heer Verbaas ontbreekt als lid van de Commissie Voedingstuinbouw. De heer
STAAL meldt enkele onjuistheden in de cijfers en zal na de vergadering nog enkele tekstuele
wijzigingen doorgeven.
Het bestuur stelt het jaarverslag vast met inachtneming van deze wijzigingen. Het jaarverslag
zal voor 1 april aan de SER worden gestuurd.
5. Jaarrekening 2012 SMT
Aangezien SMT is geliquideerd betreft dit de laatste jaarrekening. Het bestuur stelt deze
jaarrekening vast.
6. Besluit PT heffing bestrijding Ditylenchus dipsaci.oogstjaar 2012
Dit heffingstarief is in juni 2013 vastgesteld door het bestuur. Formeel had dit echter per besluit
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van het bestuur bekrachtigd moeten worden. Om aan deze formaliteit te voldoen besluit het
bestuur het Besluit PT heffing bestrijding Ditylenchus dipsaci oogstjaar 2012 vast te stellen.
7. Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
8. Sluiting
De vergadering wordt gesloten om 14.20 uur.

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

