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1.

Project
• Projectnummer
10492.06
• Onderwerp/titel
Coördinatie effectief middelenpakket Bloembollen 2016 en financiering uitbreiding van
toepassingen en financiering vrijstellingen
• Relatie met taken/thema’s PT

2.

Plantgezondheid, Fytosanitair en Water
Aanvraag
• Datum aanvraag
5 mei 2014
• Naam aanvrager
KAVB
• Naam ontvanger van de bijdrage
KAVB
• Naam uitvoerder(s)
KAVB

3.

Projectinhoud
• Doelstelling
Het betreft uitbreiding voor 2016 van het project 10492.06 Coördinatie effectief
middelenpakket Bloembollen 2014-2015. Dit project is door de Commissie op 4 november
2013 reeds goedgekeurd. Naast de werkzaamheden van de CEMP zijn ook de activiteiten
t.a.v. vrijstellingen en uitbreiding van de toepassingen toegevoegd (voor de jaren 2014-2016)
• Hoofdpunten
Inventarisatie knelpunten in de gewasbescherming,
Realiseren van nieuwe toelatingen, uitbreidingen en vrijstellingen,
Behoud van bestaande toelatingen teneinde een breder middelenpakket te verkrijgen,
Verbreden middelenpakket door te laten screenen van middelen en maatregelingen in het
onderzoek
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4.

Projectkosten
• Totale projectkosten
€ 155.000, (bovenop de reeds goedgekeurde € 205.000,-)
• Ten laste PT
€ 120.000,• Financiering door derden
• Cofinanciering publiek
• Cofinanciering privaat, incl. bijdragen in natura

• Kostenplaats/financieringsfonds
200 Bloembollen teelt
• Rubriek

• Budget per jaar
Jaar

2014

2015

2016

Totaal

PT
KAVB
Totaal

20.000

15.000

20.000

15.000

85.000
35.000
120.000

120.000
35.000
155.000

• Beschikbaar budget na vorige sectorcommissie
Zie budgetplanning
• Dekking
Zie budgetplanning.
5.

Beoordeling en advies
• Beoordeling
De werkzaamheden in kader van de CEMP kunnen rekenen op een groot draagvlak bij alle
telers in de sector en zijn hard nodig om een goed middelenpakket te behouden dan wel uit
te breiden.
• Advies
Inhoudelijk positief, voor definitieve honorering zie procedure budgetplanning.

6.

Bijlage(n)

