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1.

Project
• Projectnummer
15059
• Onderwerp/titel
Dutch Horticultural Trade Board
• Relatie met taken/thema’s PT
niet kerntaak - promotie

2.

Aanvraag
• Datum aanvraag
13 mei 2014
• Naam aanvrager
VBN/Flora Holland
• Naam ontvanger van de bijdrage
Dutch Horticultural Trade Board (DHTB).
• Naam uitvoerder(s)
Dutch Horticultural Trade Board, deelnemende branche organisaties en externe expertise die
ingehuurd wordt voor specifieke opdrachten.

3.

Projectinhoud
• Doelstelling
Het organiseren en faciliteren van samenwerking tussen tuinbouwbedrijfsleven,
kennisinstellingen en overheid wat leidt tot een substantiële groei van de export van kennis
en ondernemerschap en een versterking van de internationale concurrentiepositie van het
Nederlandse tuinbouwcluster.
• Hoofdpunten
DHTB biedt de volgende diensten:
-

Organiseren van een loketfunctie. Zowel inkomend (internationaal) als uitgaand
(Nederland). Achter dit loket bevindt zich (globale) marktinformatie, netwerk
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-

-

4.

(landbouwattachés, ambassades, etc.), kennis en toegang tot financiële stromen
(subsidies).
Creëren of vereenvoudigen van business kansen vanuit “neutraliteit”. Beïnvloeding,
voorbereiding, begeleiding en nazorg van inkomende en uitgaande missies en toegang
tot/invloed op (de beleidskeuzes van) overheden
In overleg en in samenwerking met branche organisaties en een vertegenwoordiging uit
deelnemende bedrijven, coördineren en/of (in opdracht) verzorgen van internationale
marketing en communicatie van en voor het Nederlandse tuinbouwbedrijfsleven.
Uitvoeren van activiteiten en projecten: b.v. landentafels.

Projectkosten
• Totale projectkosten
€ 1.525.000 voor een periode van 3 jaar
• Ten laste PT
€ 280.000
• Financiering door derden
a. Cofinanciering publiek: € 600.000
Overheid (EZ) en WUR stellen ieder 1 fte beschikbaar voor de looptijd van het project.
Gerekend wordt met € 100.000 per fte. Dit is inclusief alle bijkomende kosten
(huisvesting, vaste reiskosten etc.)
b. Cofinanciering privaat, incl. bijdragen in natura
€ 645.000
• Kostenplaats/financieringsfonds
De betrokken brancheorganisaties stellen voor om de PT bijdrage als volgt over de diverse
fondsen te verdelen:

Bloemenhandel
G+F handel
Bloembollenhandel

PT bijdrage voor
3 jaar
€ 55.000
€ 55.000
€ 30.000

Bloemen teelt
Glasgroenten
Vollegrondsgroenten
Champignons
Fruit
Boomkwekerij

€ 60.000
€ 15.000
€ 15.000
€ 15.000
€ 15.000
€ 20.000

Totaal

€ 280.000

• Rubriek
Uitfasering niet-kerntaken

Bladzijde

Zoetermeer d.d.

3/4

22 mei 2014
• Budget per jaar

Basisfee bedrijfsleven**
Projectbijdrage
bedrijfsleven***
Bijdrage in natura
(overheid)
Bijdrage in natura
(WUR)****
Bijdrage overige
koepelorganisaties*****
Overige subsidies/
inkomsten******
Gevraagde PT-bijdrage
Totaal

‘14- ‘15
(jaar 1)

‘15-‘16
(jaar 2)

‘16-‘17
(jaar 3)

0
€50.000

€45.000
€50.000

€90.000
€50.000

Totaal
(project
periode)
€135.500
€150.000

€100.000

€100.000

€100.000

€300.000

€100.000

€100.000

€100.000

€300.000

€20.000

€20.000

€20.000

€60.000

€100.000

€100.000

€100.000

€300.000

€155.000
€525.000

€85.000
€500.000

€40.000
€500.000

€280.000
€1.525.000

In jaar 4 (’17 – ’18) wordt het beoogde (financiële) doel gehaald. Het project realiseert een
bijdrage uit het bedrijfsleven die voldoende is om zonder bijdrage uit de sectorfondsen te
kunnen opereren.
** Afhankelijk van het aantal deelnemende bedrijven en de hoogte van de bijdrage.
Een definitieve deelnemersbijdrage moet nog bepaald worden. Onderscheid in
deelnemersbijdrage naar kleine en grote bedrijven is waarschijnlijk.
*** Bij deelname van bedrijven aan specifieke projecten of activiteiten moet altijd een
bijdrage in de kosten worden geleverd. Het genoemde bedrag is de netto bijdrage in de
kosten.
**** Overheid (EZ) en kennisinstellingen (WUR) stellen beide 1fte in natura beschikbaar ter
ondersteuning van de projecten.
***** De koepelorganisaties Plantum en AVAG zijn in dit platform vertegenwoordigd, maar
hebben niet de beschikking over een eigen sectorfonds. Zij dragen wel bij aan de
projectkosten.
****** Voor alle specifieke activiteiten wordt onderzocht of er subsidiemogelijkheden
(bijvoorbeeld vanuit Economische Zaken, Buitenlandse Zaken of
Ontwikkelingssamenwerking) zijn.
• Beschikbaar budget na vorige sectorcommissie
Zie budgetplanning
• Dekking
Zie budgetplanning.
5.

Beoordeling en advies
• Beoordeling
- De stichting Dutch Horticulural Trade Board is inmiddels formeel opgericht.
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Internationalisering is van levensbelang voor een op de wereldmarkt en export
georiënteerde sector als de tuinbouw. Relatieve kleinschaligheid van bedrijven in het NL
tuinbouwcluster maakt internationalisering tot een lastige opgave. Het besluit van
Greenport Holland om een stichting op te richten die ondernemingen faciliteert om
internationale activiteiten te versterken ligt voor de hand. Financiering van generieke
activiteiten op private basis verloopt moeizaam en kan slechts geleidelijk aan worden
uitgebouwd. Collectieve ondersteuning is dus zeker in beginperiode noodzakelijk.
Ondernemingen worden nauw betrokken bij activiteiten, zijn verantwoordelijk voor
invulling van activiteiten en dragen ook een (toenemend) deel van de kosten.
Plantum en AVAG dragen bij uit eigen financiële middelen.
Jaarlijks is een go/no-go moment ingebouwd op basis van aandeel private financiering en
aantal bedrijven dat lid is.

• Advies
Inhoudelijk positief onder de voorwaarde dat de totale financiering (ook bijdragen van
derden) gegarandeerd is, voor definitieve honorering zie procedure budgetplanning.
Bijlage(n)

6.

-

Aanvraagformulier subsidie DHTB

