Omslag notitie
Vergadering van

Commissie Sierteelt en Groen en de Commissie Voedingstuinbouw
Datum vergadering

17 en 19 juni 2014
Agendapunt

Totaal aantal pagina’s

4.20

2

Voorbereid door

Zoetermeer d.d.

Edwin de Jongh

2 juni 2014

1.

Project
• Projectnummer
15070
• Onderwerp/titel
Glastuinbouw Waterproof
• Relatie met taken/thema’s PT
Plantgezondheid, Fytosanitair en Water

2.

Aanvraag
• Datum aanvraag
13 mei 2014
• Naam aanvrager
LTO Glaskracht Nederland
• Naam ontvanger van de bijdrage
LTO Glaskracht Nederland
• Naam uitvoerder(s)
diversen

3.

Projectinhoud
• Doelstelling
Middels een aantal deelprojecten binnen het programma Glastuinbouw Waterproof wil LTO
Glaskracht Nederland werken aan de oplossingsrichtingen om (gefaseerd) de emissie van
meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen binnen de glastuinbouw te beperken. Doel is
e
om te voldoen aan de eisen gesteld in de KRW, 2 Nota Duurzame Gewasbescherming en
het Activiteitenbesluit.
• Hoofdpunten
De deelprojecten betreffen een gebiedsgerichte pilotproject met landelijke uitstraling, pilots
ter zuivering van restwater, doorontwikkeling van zuiveringstechnieken, ondersteuning van
het Platform Duurzame Glastuinbouw en (onderzoeks) projecten in kader van de PPS
Glastuinbouw Waterproof van het topsectoren beleid.
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4.

Projectkosten
• Totale projectkosten
€ 470.000,• Ten laste PT
€ 470.000
• Financiering door derden
• Cofinanciering publiek
Nog in te vullen
• Cofinanciering privaat, incl. bijdragen in natura
Nog in te vullen
• Kostenplaats/financieringsfonds
220 bloemteelt (€ 235.000,-)
333 Glasgroenteteelt (€ 235.000,-)
• Rubriek

• Budget per jaar
Jaar

2014-2016

Bloemen
Glasgroenten
Totaal

235.000
235.000
470.000

• Beschikbaar budget na vorige sectorcommissie

• Dekking
Zie budgetplanning
5.

Beoordeling en advies
• Beoordeling
De vermindering van de emissies naar het water is één van de grootste uitdagingen voor de
glastuinbouw. Reeds jaren is er een geïntegreerde aanpak via het Platform Duurzame
Glastuinbouw. Het PT heeft vele jaren onderdelen van deze aanpak ondersteund en
meegeholpen aan de PPS Glastuinbouw Waterproof. Om de continuïteit na het verdwijnen
van het PT te borgen, is voor de eerste jaren een budget nodig om de belangrijkste
onderdelen te kunnen financieren.
• Advies
Inhoudelijk positief, voor definitieve honorering zie procedure budgetplanning.

6.

Bijlage(n)

