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Aanwezig

De heren A. Bruggeman (voorzitter), J.M. Gerritsen (secretaris), mevr. A. van de Kamp (plv.
secretaris) J.M.A. Aerts, W. Baljeu, H. de Boon, J. Bosma, J.G. van Haarlem, D. Hylkema,
M.J.B. Jansen, J.J.J. Langeslag, J.W.J. van Leeuwen, M.C. Maasse, B.C. Oosterom, J.P.A.
Roefs, E. Staal, Th.J. Tijssen, R.P. Troost, H. Westerhof; mede aanwezig R.C. Gilhuijs ( SER)
en A.J. Nieuwenhuijse (ministerie van EL&I)
Afwezig

De heren J. den Dekker en plv., A. Gijsberts en plv., M.F. van Ginkel en plv., G.P.M.J. Roest
en plv.
1.
Opening
De VOORZITTER opent de vergadering en heet allen welkom. Bij deze gelegenheid
feliciteert hij mede namens het bestuur de heer Baljeu die vorige week benoemd is tot
officier in de orde van Oranje Nassau. Spreker noemt deze onderscheiding zeer verdiend,
gezien alle inspanningen die de heer Baljeu voor de sector heeft gepleegd en zeker ook
gezien zijn jarenlange inzet voor en bemoeienis met het PT.
2.
Notulen en besluitenlijst van de vergadering van 25 januari 2011
In de notulen dient de heer Gilhuijs te worden toegevoegd bij de aanwezigen.
In de notulen en besluitenlijst wordt de tekst onder punt 8, verordeningen, zodanig gewijzigd
dat niet bij de verordening, maar bij het uitvoeringsreglement PT tegemoetkoming extra
keuringskosten bufferzone Boskoop, de zinsnede bij de definitie van “ondernemer”, t.w. “een
natuurlijke of rechtspersoon die bedrijfsmatig activiteiten ontplooit in de teelt van
boomkwekerijproducten” wordt vervangen door “een natuurlijke of rechtspersoon die
bedrijfsmatig activiteiten ontplooit in de teelt of handel van boomkwekerijproducten”.
De notulen en besluitenlijst worden goedgekeurd met inachtneming van deze wijzigingen.
Op het punt van de nadere invulling van het toezichtarrangement op de tpo’s zal in de
bestuursvergadering van 19 mei a.s. worden gerapporteerd.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
a. Tuinbouw Topgebied.
Dit punt wordt behandeld bij punt 6.
De heer ROEFS voegt zich bij de vergadering.
b. Samenwerking schappen/bundeling medebewind
De VOORZITTER licht toe dat onderzocht wordt wat schappen samen kunnen doen. Dit
onderzoek zal leiden tot een blauwdruk door Pieter Cloo van bureau Boer & Croon. Later
deze middag zal in de bestuursconferentie een presentatie worden gegeven. Het definitieve
besluit over al dan niet samenwerken zal pas in juni moeten worden genomen. Er wordt nu
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gewerkt in allerlei projectgroepen (ICT, huisvesting, P&O etc.) welke rapporteren aan de
stuurgroep. De secretarissen kijken naar de sturing van de nieuwe organisatie.
c. Peiling ondernemers
De heer GERRITSEN licht dit punt toe. In de bestuursconferentie van 10 maart heeft het
bestuur uitgesproken de ondernemers een stem te willen geven in de discussie rondom het
PT. Aangezien de minister heeft uitgesproken geen draagvlaktoets te willen zal er een
reguliere peiling worden gehouden, zoals ook opgenomen in de Code Goed Bestuur. Deze
peiling moet ruim vóór september afgerond zijn. Het besluit over de te volgen methodiek
voor de peiling zal binnenkort worden genomen door het dagelijks bestuur. Alle bestuurders
wordt gevraagd hun achterban op te roepen om deel te nemen aan de peiling. Uitgangspunt
is dat de peiling door een gedegen onderzoek betrouwbare informatie zal opleveren
Momenteel vinden bestuurscursussen plaats om alle bestuurders te informeren over de
politieke situatie.
Andere schappen zullen ook peilingen doen, maar de uitvoering is per schap verschillend.
Over de inhoud van de PT-peiling zal worden overlegd met bestuurders en
brancheorganisaties.
d. Arbeidsmarktmonitor
Het bestuur neemt met instemming kennis van de Arbeidsmarktmonitor. Exemplaren kunnen
bij het PT worden aangevraagd.
4. Egalisatiereserve
Op verzoek van de promotie-instellingen, m.n. BBH wordt door het dagelijks bestuur
voorgesteld egalisatiereserves te vormen, aangezien deze organisaties nu geen reserves
hebben. In het geval dat een promotie-instelling vertraging oploopt met een substantieel
project kan maatwerk worden geleverd. De reserves zullen overigens worden gemaximeerd.
De insteek is de reserves te baseren op 2011, als blijkt dat er de komende jaren grote
veranderingen optreden kan hierop worden teruggekomen.
Het bestuur stemt ermee in voor de promotieorganisaties de mogelijkheid te creëren
egalisatiereserves te vormen, met een maximum van 5% per jaar voor BBH, IBC, PPH en
GFB en 10% voor het HIC. Dit punt zal jaarlijks tegelijk met de resp. budgetaanvragen
worden geagendeerd. Ook zal de komende tijd in de sectorcommissies worden besproken
hoe om te gaan met exploitatiesubsidies.
5. Ketengarantie fair produce
Dit project behelst een voorstel om in de champignonsector te beginnen met een
garantiesysteem op het gebied van uitzend- en inleenarbeid, huisvesting van medewerkers
etc. Onlangs heeft een eerste bijeenkomst plaatsgevonden op uitnodiging van de Rabobank,
met vertegenwoordigers van de champignonsector en van de vakbonden. Financiering van
een dergelijk project hoort eigenlijk bij Colland, PT financiert in principe geen certificering. Dit
is echter een voortraject voor certificering en het betreft de gehele keten, waardoor Colland
weer niet in aanmerking komt. De Sociaal-Economische Commissie heeft dit voorstel
besproken en adviseert positief. De sectorcommissie groenten en fruit heeft onlangs een
positieve intentie uitgesproken maar wacht een concreet voorstel af. Het bestuur wordt nu
gevraagd om, op voorwaarde van goedkeuring door de sectorcommissie, in te stemmen met
een bijdrage van € 85.000. Aangezien hiertoe bedragen moeten worden overgeheveld naar
de rubriek arbeid moet het bestuur toestemming verlenen.
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Ten slotte wordt opgemerkt dat begonnen wordt in de champignonsector; mogelijk is het
systeem daarna overdraagbaar naar andere sectoren.
De heer VAN LEEUWEN spreekt van een goed initiatief. De vasteplantensector overweegt
iets dergelijks in te voeren. Wel mist hij de retail en de consument in de rij ketenpartijen. De
heer AERTS sluit zich hierbij aan en adviseert duurzaamheid en gewasbeschermingsmiddelen bij het project te betrekken.
De heer BOSMA merkt op dat de werknemersorganisaties enthousiast zijn over dit project.
De retail wordt hierbij betrokken. Het gaat niet om certificering, maar om een poging om
zaken in de keten te verbeteren. De champignonsector heeft zelf dit initiatief genomen en
krijgt dus alle credits.
De heer BALJEU zegt dat Frugiventa meewerkt, maar waarschuwt dat niet de indruk moet
worden gewekt dat veel bedrijven hun zaken niet op orde hebben. Het zou goed zijn als
andere sectoren later kunnen aanhaken, bijv. de vollegrondsgroentesector.
De heer JANSEN deelt mee dat de focus soms ten onrechte op de supermarkten ligt, ook
deze werken niet mee aan illegale arbeid of slechte arbeidsomstandigheden. Naar zijn
mening gaat het niet om bovenwettelijke bepalingen maar om het handhaven van wet- en
regelgeving waarbij de overheid een grote rol heeft. Spreker is geen voorstander van het op
de verpakking vermelden van een keurmerk in dit kader
De heer GERRITSEN merkt op dat, indien dit stelsel overgezet wordt naar andere sectoren,
wellicht achteraf nog het een en ander verrekend kan worden.
Op voorwaarde van goedkeuring door de sectorcommissie Groenten en Fruit op 12 april
stemt het bestuur in met een bijdrage van € 85.000 aan het project Ketengarantiestelsel
Fairproduce, waartoe bedragen overgeheveld moeten worden naar de rubriek arbeid uit een
door de sectorcommissie te bepalen budget.
6.
Aanvraag ondersteuning top 10 tuinbouw en uitgangsmaterialen topgebied
Mw. VAN DE KAMP zet uiteen dat begin juni een notitie gereed moet zijn met alle wensen
vanuit de sector tuinbouw en uitgangsmaterialen. Bureau Roland Berger is gevraagd om
deze notitie op te stellen. Het Topteam wordt gesteund door een support groep met veel
vertegenwoordigers uit de sector, en door een klankbordgroep van bestuurders. Ten slotte is
er een zgn. inspiratiegroep met CEO’s uit andere topsectoren.
De raming voor het project behelst € 274.000, waarvan het ministerie van EL&I € 50.000 zal
betalen. Aan het topteam wordt voorgesteld ook een bijdrage te vragen aan de technische
toelevering en evt. andere partijen. Er resteert dus max. € 224.000, te financieren uit het
budget kleine onvoorziene aanvragen. Daarbij wordt opgemerkt dat de aanvragen voor de
gevolgen van de Moerdijkbrand ook uit dit budget moeten worden gefinancierd.
De heer VAN LEEUWEN is tegen dit voorstel, de sector wordt zo voor het blok gezet en er
blijft te weinig ruimte over voor nieuwe zaken.
De heer HYLKEMA deelt mee dat de snelheid waarmee de notitie geschreven moet worden
niet uit de sector zelf komt, maar opgelegd wordt door de overheid. Het is voor de sector zelf
niet mogelijk om vóór half juni een gedegen notitie aan te bieden zonder de hulp van een
consultant. Dat geldt ook voor andere topsectoren. Het is wel van belang om te zorgen voor
voldoende draagvlak voor deze notitie.
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De heer TIJSSEN noemt het van groot belang dat de tuinbouw als topgebied aangewezen
is, maar wil voor de toekomst het signaal afgeven dat er betere procedures gevolgd moeten
worden. Ook vindt spreker de kosten erg hoog en de onderbouwing zwak. Echter, het belang
van een goed onderbouwde notitie is zodanig groot dat spreker toch instemt met het
financieringsverzoek.
De heer BALJEU sluit zich hierbij aan en bepleit om druk uit te oefenen om het bedrag te
verlagen, mede gezien het feit dat veel gegevens door de sector zelf worden aangeleverd.
De heer AERTS is blij met de topsector tuinbouw maar vindt de procedure onjuist.
Bovendien is er in de groenten- en fruitsector onvoldoende geld beschikbaar.
De heren JANSEN en WESTERHOF vinden de bijdrage van de overheid erg karig. Ook
wordt voorgesteld te trachten de kosten van bureau Berger terug te brengen.
De heer NIEUWENHUIJSE antwoordt dat de overheid voor elke topsector € 50.000
beschikbaar stelt. Andere topsectoren schakelen ook bureaus in.
De heer BOSMA bepleit voldoende aandacht voor arbeid in de notitie.
Mw. VAN DE KAMP merkt op dat bureau Berger ook voor andere topsectoren werkt. De
bureaus letten op de crossovers tussen de verschillende topgebieden (bijv. energie, water,
tuinbouw, logistiek). Voor de sector zelf is dat niet op heel korte termijn te doen. Alle
onderwerpen uit de bestaande rapporten (van Greenports, Plantum, LTO, toekomstagenda
PT) komen aan de orde, dus er zal ook voldoende aandacht voor arbeid zijn. Verwacht wordt
dat het benoemd worden als topgebied zal leiden tot gemakkelijker procedures, minder
regeldruk en meer aandacht van de overheid. Dat vertrouwen moet de sector wel hebben.
Vanaf heden zal de sector tweewekelijks worden geïnformeerd vanuit het Topteam, zodat
ook de achterban goed geïnformeerd kan worden.
De heer OOSTEROM is voorstander van financiering van het project.
Na enige discussie concludeert de VOORZITTER dat de meerderheid van de vergadering
instemt met financiering. Vastgesteld moet worden dat men de procedure niet juist vindt,
maar dat de noodzaak wordt gezien om voldoende aandacht te geven aan de notitie voor
het topgebied. Spreker zegt toe pogingen te doen om te trachten het bedrag te verlagen en
vraagt het bestuur om instemming met dit bedrag als maximum.
De heren ROEFS, AERTS en VAN LEEUWEN blijven tegenstander van financiering op deze
wijze. De VGB heeft eerder aangegeven voorstander te zijn, maar zo mogelijk voor een
lager bedrag.
Het bestuur stemt in met financiering ad ten hoogste € 224.890 voor het project
Ondersteuning van het Topteam Tuinbouw en Uitgangsmaterialen bij het opstellen van een
actieagenda, en vraagt aan voorzitter en secretaris zich in te spannen om dit bedrag te
verlagen.
7. Begrotingsaanpassingen
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Het bestuur besluit tot het verhogen van het rubriekstotaal Arbeid voor 2011 in het fonds
algemeen keten tot € 375.000 (niveau 2010 herzien), op verzoek van de sectorcommissie
groenten en fruit.
Vervolgens is het verzoek van Anthos aan de orde voor financiering van het project digitaal
ketenregister bloembollen (CLIENT-export) ad € 490.000 voor 2011. In het
financieringsfonds bloembollen handel zijn hiervoor onvoldoende middelen beschikbaar.
Financiering is alleen mogelijk uit de reserve of uit alle posten nog te benoemen van alle
rubrieken in de begroting 2011. Financiering uit de reserve wordt echter afgeraden, omdat er
vanaf 1 juni a.s. geen heffingsverordening bloembollenhandel meer zal zijn, zodat er geen
aanvulling van de inkomsten verwacht kan worden. Bij een mogelijke reorganisatie van de
schappen zullen alle sectoren, dus ook de bloembollenhandel moeten bijdragen aan de
eventuele afbouw.
De heer WESTERHOF dankt voor de mogelijkheid om nu op korte termijn dit project te
bespreken, maar is het niet eens met financiering uit de posten nog te benoemen. Dat zou
nl. betekenen dat er geen andere projectvoorstellen meer kunnen worden ingediend. Op dit
moment is geen sprake van het uit het PT treden van Anthos, alleen van het geen heffing
meer opleggen. Wellicht is het mogelijk om een combinatie van budgetten te gebruiken voor
dit project.
Besloten wordt een besluit over dit financieringsverzoek aan te houden totdat nader overleg
met Anthos heeft plaatsgevonden. Het bestuur mandateert voorzitter en secretaris voor dit
overleg en het dagelijks bestuur om hierover een besluit te nemen
8. Jaarverslag PT
Het PT-jaarverslag 2010 heeft meer dan voorgaande jaren aandacht voor de effecten van
beleid. Per thema zijn activiteiten beschreven, met resultaten, effecten en nieuwe
ontwikkelingen. Het jaarverslag zal op de website worden gepubliceerd. Overigens is het
jaarverslag in deze vorm vooral bedoeld voor de toezichthouder, voor de sectorgenoten
wordt meer op maat gesneden, toegankelijker informatie gemaakt.
Na enkele kleine aanpassingen wordt besloten het Jaarverslag PT 2010 vast te stellen.
9. Jaarrekening
De heer GERRITSEN geeft een toelichting op de jaarrekening. In 2010 is € 15 miljoen
ingeboet op de reserves. Het tarief van de bloembollenheffing is verlaagd, de HBAG-heffing
wordt niet meer geïnd en de groenten- en fruitheffingen zijn gewijzigd waardoor grote
verschillen met 2009 te zien zijn. T.o.v. 2009 is de post niet bestede subsidies fors gestegen,
dit betreft bijdragen die wel begroot zijn maar niet zijn uitgegeven.
De uitvoeringskosten zijn over het algemeen in lijn met 2009. De diensten door derden zijn
aanzienlijk gedaald doordat minder juridische bijstand nodig was. De netto
organisatiekosten, gebaseerd op tijdschrijven, zijn iets hoger dan begroot maar lager dan in
2009. De formatie is iets gedaald t.o.v. 2009. Vanaf 2011 valt trouwens ook het GFBpersoneel buiten de PT-formatie. Het eigen vermogen is gedaald tot onder de 100% conform
de taakstelling. Bij de leningen moet vermeld worden dat de BKD-lening versneld is afgelost
en dat de lening voor technologieprojecten substantieel verhoogd is als voorziening, omdat
verwacht wordt dat aflossing problemen zal opleveren. Ook blijkt uit de jaarrekening dat er
een achterstand is met heffingsopleggingen groenten en fruit, aangezien de verordeningen
nog niet goedgekeurd zijn in Brussel. De verwachting is echter dat de verordeningen nu op
korte termijn worden goedgekeurd. Ten slotte zijn de langjarige verplichtingen opgenomen,
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waaruit blijkt dat op de toekomst al een claim van € 64 miljoen ligt. Voor de jaarrekening is
een ongeclausuleerd goedkeurende accountantsverklaring ontvangen.
De heer LANGESLAG informeert naar de stijging van personeelskosten en van de
organisatiekosten voor de sector bloembollen.
De heer GERRITSEN antwoordt dat de pensioenkostenstijging tevoren niet bekend was en
dus niet was begroot. Ook is vooraf niet te begroten wat de extra kosten voor medebewind
zijn, maar die worden uiteindelijk weer vergoed door EL&I. Voor de bloembollensector zijn
de perceptiekosten hoger door beroep en bezwaar. Dit zal in de toelichting nog worden
verduidelijkt.
De heer AERTS vraagt of het bedrag voor het Stallingsfonds Glastuinbouw kan terugvloeien
naar het energiefonds. De heer GERRITSEN antwoordt dat het Stallingsfonds dan eerst
tezamen met de andere partners moet worden opgeheven. Zodra de gelden vrijkomen
kunnen ze terugvloeien naar het energiefonds, maar nu is dat nog niet aan de orde.
Met enkele kleine aanpassingen stelt het bestuur de Jaarrekening PT 2010 vast.
10. BBH jaarrekening
BBH heeft een forse reorganisatie doorgevoerd in 2009 en een deel van 2010. De
jaarrekening laat dan ook minder budget zien. De jaarrekening BBH 2010 wordt vastgesteld.
10. Verordeningen
Het bestuur besluit tot vaststelling van:
- Wijziging I verordening PT algemene bepalingen 2009
- Verordening PT CO2-sectorsysteem glastuinbouw 2011
- Besluit PT heffing bestrijding Ditylenchus dipsaci oogstjaar 2010.
11. Rondvraag
In antwoord op een opmerking van de heer AERTS over het feit dat de groenten- en
fruitheffing dit jaar over 2 jaar moet geïnd, wordt gesteld dat een deel al is opgelegd, nl. de
algemene heffing. Voor het overige wordt overlegd met de dragende organisaties.
Op verzoek van de heer OOSTEROM zal In het vervolg in de notulen worden vermeld
wanneer leden zich later bij de vergadering voegen dan wel eerder vertrekken. Ook vraagt
spreker om overleg tussen PT en VBN over de effecten van de dubbele heffing voor
producenten in de sierteeltsector. De VBN zal hiertoe het initiatief nemen.
12. Sluiting
De vergadering wordt gesloten om 16.45 uur.

Productschap Tuinbouw Louis Pasteurlaan 6 Postbus 280 2700 AG Zoetermeer www.tuinbouw.nl
Telefoon 079 347 07 07 Fax 079 347 04 04 E-mail pt@tuinbouw.nl

