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Betreft: Reglement Programma Adviescommissies
Bijgevoegd is het Reglement Programma Adviescommissies van het Productschap
Tuinbouw (PAC Reglement).
Procedureel
Dit reglement is voorgelegd aan;
de Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen, d.d.5 oktober
2010;
de Commissie voor bloemkwekerijproducten, d.d.12 oktober 2010,
de Commissie voor groenten en fruit, d.d. 19 oktober 2010;
de Commissie voor boomkwekerijproducten, d.d. 20 oktober 2010;
de Commissie Energie, d.d. 16 november 2010.
De sectorcommissies hebben het bestuur geadviseerd het reglement met inachtneming van
het voormelde vast te stellen in de bestuursvergadering van 10 november 2010.
Bij de behandeling echter van het PAC Reglement in de bestuursvergadering van 10
november jl. bleek dat de rol en taakverdeling van de PAC zoals weergegeven in het PAC
Reglement aanleiding gaf tot misverstanden en onduidelijkheden.
Naar aanleiding hiervan ligt thans een op onderdelen gewijzigd PAC Reglement. Met deze
wijzigingen is getracht de onduidelijkheden en mogelijke bezwaren weg te nemen. Definities
en taken zijn zoveel mogelijk expliciet gemaakt en omschreven in het PAC Reglement zelf,
puntsgewijs:
a. In een herzien artikel 1 is een definitie opgenomen van een PAC;
b. In artikel 2 zijn de verschillende PAC’s benoemd. Expliciet is vermeld dat in de
sectoren bloembollen en bomen de Stichting Bloembollen Onderzoek respectievelijk
de Commissie Onderzoek Boomkwekerij als PAC’s fungeren;
c. In artikel 5 is het primaire taakveld van de PAC beschreven: dit is de adviserende
taak richting sectorcommissies ten aanzien van (teelt)technisch onderzoek. Op
verzoek van de sectorcommissie kan de PAC ook over andere projecten die de
sector aangaan adviseren.
d. Daarnaast is in artikel 5, derde streepje, een uitzondering gemaakt voor de PAC
vollegrondsgroenten. Deze adviseert naast onderzoeksgerelateerde projecten ook
over de markt- en ketengerelateerde projecten en projecten die meer een
implementatie-, voorlichtings- of bewustwordingsdoel hebben en uitsluitend uit de
bestemmingsheffing vollegrondsgroenten gefinancierd worden.
Het bestuur wordt verzocht het bijgevoegde PAC Reglement vast te stellen.

