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1. Opening
De VOORZITTER opent de vergadering om 14.00 uur en heet allen welkom. In het kader van
de Code Goed Bestuur meldt de heer ROOZEN zich als rechtstreeks belanghebbende bij punt
4d, de heer ROODENBURG bij de punten 4a, 4b en 4f en de heer VAN RUITEN bij punt 4f.
2. Vaststelling notulen van de vergadering van 4 november 2013
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
N.a.v. het gestelde op blz. 5 terzake van het Stallingsbedrijf zegt de heer GERRITSEN dat deze
week de offerte wordt verwacht, waarna de overdracht geëffectueerd kan worden. De
commissie zal op de hoogte worden gehouden.
In antwoord op een vraag van de heer VAN RUITEN wordt gemeld dat de PT-begroting 2014 is
goedgekeurd door de SER.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
a. Ontwikkeling afbouw PT
Sinds 1 januari 2014 zijn alle medebewindstaken overgedragen aan de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO). De betrokken medewerkers zijn vooralsnog gedetacheerd bij
het rijk en zullen per 1 juni formeel in dienst van de RVO treden. De fysieke verhuizing volgt per
1 augustus a.s. De regelingen AM-vrije teelt en knolcyperus alsmede het CO2-sectorsysteem
zijn overgedragen aan de overheid, maar worden ook nog uitgevoerd door het PT. Daarnaast is
ook een aantal personeelsleden overgegaan naar private organisaties, t.w. naar LTO
Glaskracht en Frugiventa.
Aan partijen die taken overnemen als vervolg op de belangstellingsregistratie zijn contracten
gestuurd. De heer GERRITSEN verzoekt om deze contracten te ondertekenen en terug te
sturen zodat de overdracht kan worden afgerond.
Tenslotte wordt gemeld dat het PT-pand nog te koop staat. Er zijn geen gegadigden. In de
budgetplanning is rekening gehouden met een aanzienlijke afwaardering. Aan het bestuur is
informatie gestuurd over het pand omdat de mogelijkheid van aankoop door
brancheorganisaties overwogen zou kunnen worden.
In de werkgroep en de klankbordgroep vereffening wordt met het ministerie overlegd over de
afbouw van de schappen.
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De heer VAN RUITEN informeert aan wie de adressenbestanden van het PT worden
overgedragen, zodat er in een crisissituatie zoals destijds bij EHEC mee gewerkt kan worden.
De heer GERRITSEN antwoordt dat alles aan de vereffenaar wordt overgedragen; i.v.m.
privacyregels kunnen de adressen niet aan private partijen worden gegeven. Overigens is het,
wanneer de sector er gebruik van wil blijven maken, wel noodzakelijk dat de bestanden goed
worden bijgehouden.
b. Voortgangsverslag DaVinc3i
De commissie neemt met instemming kennis van dit voortgangsverslag. Na dit verslag kan de
laatste fase van het project worden gefinancierd.
4. Projectaanvragen
De heer VAN RUITEN informeert of voor de totstandkoming van de adviezen
ondernemersgroepen zijn geconsulteerd. Geantwoord wordt dat de Ondernemingsplatforms in
de novembervergadering van het bestuur zijn opgeheven. Wel is voor de Kas als Energiebronvoorstellen de ondernemersgroep van LTO Glaskracht NL geconsulteerd.
a. DaVinc3i masterclasses
De heer ROODENBURG licht toe dat de masterclasses niet alleen voor VGB-leden bedoeld zijn
maar ook toegankelijk voor anderen.
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.
b. Hubways
Dit project betreft digitalisering en samenwerking in het sierteelttransport. De gevraagde
bijdrage is bestemd voor de inzet van de projectleider.
De commissie besluit € 51.000 voor 2014 bij te dragen aan projectnr. 15032, Demonstratie en
handelspilots HubWays, t.l.v. het financieringsfonds handel bloemkwekerijproducten.
c. Festa dei Nonni
Het project beoogt de exporteurs op Italië te ondersteunen bij de pogingen om de
potplantenafzet te verhogen rondom Festa dei Nonni, oftewel grootoudersdag.
De commissie besluit aan dit project, nr. 15033, € 87.500 voor deelproject 1 en € 45.000 voor
deelproject 2 beschikbaar te stellen in 2014/2015, t.l.v. het financieringsfonds bloemisterijhandel.
d. Inventarisatie toepassing Europese btw-regelgeving op hoveniersdiensten
Dit project nr. 15031 beoogt te inventariseren hoe de btw-richtlijn in de verschillende EUlidstaten op hoveniersdiensten uitwerkt. De commissie besluit hiertoe € 15.000 beschikbaar te
stellen t.l.v. het financieringsfonds hoveniers.
e. Ketenregister bloembollen 2014 - optimalisatie
De heer GERRITSEN geeft een toelichting op deze projectaanvraag met projectnr. 14226. De
sector ondersteunt het project, maar het beschikbare budget in het fonds bloembollenhandel is
ontoereikend. Anthos geeft aan dat het project “Onderzoek structuur groothandel bloembollen
(13382)” een vrijval heeft en verzoekt deze vrijval in te zetten voor dit ketenregister-project.
Vastgesteld wordt dat de vrijval eerst dient te worden verrekend met het PT en aan de reserve
in het financieringsfonds bloembollen handel wordt toegevoegd, waarna de onderhavige
subsidieaanvraag gehonoreerd kan worden tot een bedrag van € 40.723. Wanneer in de loop
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van 2014 blijkt dat er meer reserves beschikbaar komen dan kan deze subsidie worden
aangevuld met max. € 66.686 zodat de totale subsidie gelijk is aan het bedrag van de vrijval in
projectnr. 13382, te weten € 107.409.
De commissie besluit aldus.
4f. Kas als Energiebron
Na een toelichting op de notitie besluit de commissie 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 2014
- 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
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.
Vervolgens geeft de heer GERRITSEN een toelichting op de per mail toegezonden
budgetplanning. Inmiddels zijn al meer recente cijfers bekend, waaruit m.n. voor de bloemen
teelt en de bomen blijkt dat hogere budgetten beschikbaar zijn. Aan het einde van dit jaar zullen
de resterende gelden naar de vereffenaar gaan. Sectoren die het betreft kunnen projecten
indienen zodat zoveel mogelijk getracht kan worden die te honoreren.
5. Verordeningen en besluiten
- Besluit PT heffing bestrijding Ditylenchus dipsaci oogstjaar 2012
De heer GERRITSEN licht toe dat de heffingstarieven Ditylenchus dipsaci over het oogstjaar
2012 zijn vastgesteld d.m.v. de Verordening heffing bestrijding Ditylenchus dipsaci oogstjaar
2012. Formeel had vaststelling van het tarief echter per besluit vastgelegd moeten worden. Met
het onderhavige besluit wordt dit met terugwerkende kracht hersteld.
De Commissie adviseert het bestuur het Besluit PT heffing bestrijding Ditylenchus dipsaci
oogstjaar 2012 vast te stellen.
6. Rondvraag
De heer KOK informeert of er nog gelden zouden kunnen vrijvallen wanneer alles al aan de
vereffenaar is overgedragen. De VOORZITTER bevestigt dat, maar wijst erop dat er anderzijds
ook nog kosten uit bijv. juridische procedures kunnen ontstaan. Ook uit de verkoop van het
pand kunnen nog financiële gevolgen voortkomen. In dat kader is aan het bestuur informatie
over het pand gestuurd, besproken is de mogelijkheid dat brancheorganisaties gezamenlijk het
pand zouden kunnen kopen.
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De heer ROOZEN meldt dat VHG en VGB gezamenlijk Intogreen hebben uitgebracht. Er is een
infographic gemaakt. De VHG zal deze aan de leden van de commissie doen toekomen.
7. Sluiting
De Voorzitter sluit de vergadering om 15.00 uur.
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