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De commissie wordt op de hoogte gehouden van de stand van zaken
rond de overdracht van het PT-aandeel in het Stallingsfonds.
De commissie neemt kennis van de ontwikkelingen m.b.t. de afbouw van
het PT.

3b

De commissie neemt kennis van het voortgangsverslag DaVinc3i.
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De commissie besluit € 51.390 voor 2014 en € 33.000 voor 2015 bij te
dragen aan project nr. 14175, DaVinc3i Masterclasses, t.l.v. het
financieringsfonds handel bloemkwekerijproducten.
De commissie besluit € 51.000 voor 2014 bij te dragen aan projectnr.
15032, Demonstratie en handelspilots HubWays, t.l.v. het
financieringsfonds handel bloemkwekerijproducten.
De commissie besluit aan het project nr. 15033, Festa dei Nonni,
€ 87.500 voor deelproject 1 en € 45.000 voor deelproject 2 beschikbaar
te stellen in 2014/2015, t.l.v. het financieringsfonds bloemisterij-handel.
De commissie besluit aan het project 15031, Inventarisatie toepassing
Europese btw-regelgeving op hoveniersdiensten, € 15.000 beschikbaar
te stellen t.l.v. het financieringsfonds hoveniers.
Aan het project nr. 14226, Ketenregister bloembollen 2014 –
optimalisatie, wordt € 40.723 bijgedragen t.l.v. het financieringsfonds
bloembollen handel. De vrijval uit het project Onderzoek structuur
groothandel bloembollen (13382) wordt verrekend met het PT en aan de
reserve van het financieringsfonds bloembollen handel toegevoegd.
Wanneer in de loop van 2014 blijkt dat er meer reserves beschikbaar
komen kan de subsidie voor projectnr. 14266 worden aangevuld met
max. € 66.686 waarmee de totale subsidie gelijk is aan de vrijval in nr.
13382, nl. € 107.409.
De commissie besluit bij te dragen aan de volgende projecten:
- 15039, Uitvoering versnellingsplan HNT: € 553.610 voor 2014,
€ 125.000 voor 2015
- 12279.12, Communicatie Actieplan KaE 2014, € 135.000 voor 2014
- 15051, Consultancy budget KaE 2014, € 100.000 voor 2014
- 14225.04, Begeleiding en begeleidingscommissies, € 100.000 voor
2014
- 14903.03, Ondersteuning efficiënt fossiel en bio-energie, € 87.120 voor
2014
- 15050, STW project LED it be 50%, € 300.000 voor 2014
- 15041, Optimalisatie ventilation jet system, € 48.906 voor 2014
- 14097, Ultrazuinige kas; tomaten telen met < 10 m3/m2, € 118.526 voor
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- 15042, Homogener kasklimaat met overdruk, € 40.000 voor 2014 en
€ 24.000 voor 2015
- 15043, Verbetering lichtinval winterlicht, € 59.349 voor 2014 en
€ 37.016 voor 2015
- 15045, Energiebesparing trekheesters door bloeistimulering met
stuurlicht, € 19.500 voor 2014 en € 29.100 voor 2015
- 15046, Meer rendement uit belichting en CO2 – 2, € 51.080 voor 2014
en € 37.870 voor 2015
- 15047, De belichtingsnavigator, € 8.500 voor fase 1
- 15048, Karakterisering PV-cellen voor gebruik als kasdek, € 10.989
voor 2014
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De volgende voorstellen worden afgewezen omdat deze privaat
gefinancierd kunnen worden:
- 15044, Rassen en hun kenmerken voor energiezuinige belichte teelt
- 15049, WKK rendement 9% omhoog met WP.
De Commissie adviseert het bestuur het Besluit PT heffing bestrijding
Ditylenchus dipsaci oogstjaar 2012 vast te stellen.
De VHG zal de Infographic van IntoGreen aan de leden van de
commissie doen toekomen.

