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1.

Project
• Projectnummer
15078
• Onderwerp/titel
Marktinformatie Boomkwekerijsector 2014-2018
• Relatie met taken/thema’s PT
Niet kerntaken- marktmonitoring

2.

Aanvraag
• Datum aanvraag
13 mei 2014
• Naam aanvrager
Raad voor de Boomkwekerij
• Naam ontvanger van de bijdrage
Anthos
• Naam uitvoerder(s)
Anthos

3.

Projectinhoud
• Doelstelling
Het samenstellen en publiceren van actuele marktinformatie over de boomkwekerijsector.
• Hoofdpunten
Met ingang van 1 januari 2012 is het PT, in opdracht van het boomkwekerij bedrijfsleven,
gestopt met het verzamelen, bewerken, analyseren en verspreiden van actuele
marktinformatie over de boomkwekerijsector in binnen –en buitenland. Recent heeft de
boomkwekerijsector via de Raad voor de Boomkwekerij geconcludeerd dat actuele
marktinformatie noodzakelijk is, met name vanuit strategisch sectoraal belang, om inzicht te
houden in de marktpositie en ontwikkeling van de boomkwekerijsector.
Hiervoor wil de Raad voor de boomkwekerij op basis van informatie die door de bedrijven
wordt aangeleverd statistische informatie verstrekken per afzetgebied en per
productcategorie.
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Het project is als volgt opgebouwd:
Systeemontwikkeling
FASE 1
Onderzoeken welke informatie waar beschikbaar is (waarbij samenwerking met het
initiatief van de VGB en/of CBS nadrukkelijk aan de orde komt).
Onderzoeken welke informatie aanvullend door bedrijven/deelnemers aangeleverd kan
worden.
Systematiek van aanleveren bepalen.
Systematiek van verspreiden (toegankelijk maken) van informatie.
GO/NO-GO
FASE 2
Op basis van bovenstaande een eerste draagvlak onderzoek uitvoeren.
GO/NO-GO
FASE 3
Eenvoudige internetportal laten bouwen voor aanleveren (en eventueel toegankelijk
maken) van informatie
Communicatie gedurende de looptijd
-

4.

Draagvlak maximaliseren middels bedrijfsbezoeken, bijeenkomsten en publicaties.

Projectkosten
• Totale projectkosten
€ 100.000
• Ten laste PT
€ 100.000
• Financiering door derden
• Cofinanciering publiek
n.v.t.
• Cofinanciering privaat, incl. bijdragen in natura
n.v.t.
• Kostenplaats/financieringsfonds
Boomkwekerijfonds
• Rubriek
Niet kerntaken- marktmonitoring
• Budget per jaar
Jaar

2014 t/m 2018

PT bijdrage

€ 100.000
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Het project heeft een looptijd van 4 jaar. 75% van de kosten zullen worden gemaakt in 2014
en 2015.
• Beschikbaar budget na vorige sectorcommissie
Zie budgetplanning
• Dekking
Zie budgetplanning
5.

Beoordeling en advies
• Beoordeling
Informatie over de positie en de ontwikkeling van de boomkwekerijsector is onmisbaar voor
zowel bedrijven als organisaties en overheid.
Er is weinig informatie beschikbaar in openbare bronnen. Alleen CBS heeft informatie over
de export en import van boomkwekerijproducten op hoofdlijnen beschikbaar..
De looptijd van het project bedraagt 4 jaar; september 2014 tot september 2018. Daarna
wordt het project met private financiering voortgezet.
Go/no-go momenten zijn ingebouwd na iedere fase en het bestuur van de Raad van de
boomkwekerij, die fungeert als begeleidingscommissie, neemt besluiten over de voortgang
De VGB heeft een soortgelijk initiatief (Floridata) en is hier succesvol mee. Onderzocht
wordt of aansluiting hierbij zinvol en mogelijk is.
Anthos heeft jarenlang ervaring met het samenstellen van statistieken over de
bloembollensector.
• Advies
Inhoudelijk positief onder de voorwaarde dat deelname aan het systeem en de
beschikbaarheid van informatie (minimaal op hoofdlijnen) ook geldt voor niet leden van
Anthos en de LTO vakgroep bomen en vaste planten. Voor definitieve honorering zie
procedure budgetplanning.

6.

Bijlage(n)
Aanvraagformulier subsidie Marktinformatie boomkwekerijsector

