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Onderwerp

Technische vragen tuinbouw.
Geachte Statenleden,
Tijdens de commissie RWE van 27 november j.l. zijn de onderstaande technische vragen gesteld.
Ik heb uw Staten toegezegd deze vragen schriftelijk te beantwoorden. Met deze brief voer ik die
toezegging uit.
VRAAG 1
In het meerjaren convenant Energie Transitie Glastuinbouw 2020 is een bepaling opgenomen
mbt het CO2 sectorsysteem tav de glastuinbouw: Als de sector de CO2 emissiegrens niet haalt
wordt de overschrijding verrekend met individuele bedrijven. In het concept klimaatakkoord wordt
de ambitie aangescherpt, waarbij invulling gegeven wordt door een transitie college. Vraag:
Blijven ook bij een aangescherpte transitie, terwijl de invulling van deze aanscherping
door een externe partij gebeurt, de individuele bedrijven gehouden aan een verrekening
indien de aangescherpte emissiegrens niet gehaald wordt?
Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
Tram 9 en de buslijnen
90, 385 en 386 stoppen
dichtbij het
provinciehuis. Vanaf
station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor
auto’s is beperkt.

ANTWOORD
Ja. De afspraken over de verrekening uit het Convenant blijven van kracht. Dat is ook zo
beschreven in het Klimaatakkoord, par. C 4.6, afspraken nummers a, f en g. De in deze
afspraken beschreven governance, dus in concreto de samenstelling, sturingsmodel en het
mandaat van het Transitiecollege Kas als Energiebron worden momenteel voorbereid. Het
Transitiecollege mag dan een ‘externe partij’ zijn, de leden van het Transitiecollege zijn deels
dezelfde als waarmee het Convenant Energietransitie Glastuinbouw is afgesloten. Met name
Glastuinbouw Nederland (voorheen LTO Glaskracht Nederland) en de Rijksoverheid zijn ook
vertegenwoordigd in dit transitiecollege. Hiermee zijn de afspraken uit het Convenant geborgd.
VRAAG 2
Met betrekking tot de Ruimtelijke Inrichting wordt tot 2030 een vernieuwingsslag van 300
hect/jaar voorzien, welke volgens de Tuinbouw Agenda stagneert. O.a. Trage Marktwerking en
onvoldoende organisatie op regionaal niveau worden als vertragende factoren genoemd. Een
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beeld per Greenport en een plan van aanpak zal eind 2019 gereed zijn. Vraag: Zijn deze reeds
gereed en voorhanden? Zijn er hierdoor reeds inzichten ontstaan waarmee de
vertragingen mogelijk verholpen, of waardoor zelfs ingelopen kan worden?
ANTWOORD
Zuid-Holland heeft voor de greenports Aalsmeer en West-Holland een goed beeld van de
benodigde vernieuwingsslag (modernisering). Deze is vastgelegd in het werkboek Westland, het
werkboek Oostland en de gebiedsvisie Aalsmeer. Samen met de partners in de greenports wordt
gewerkt aan versnelling van de modernisering. Factoren die vertraging in de hand werken zijn:
• Door gunstige marktomstandigheden kunnen bedrijven met oude kassen nog rendabel
draaien.
• Door de lage rentestand levert verhuur van kassen meer rendement op dan verkopen.
• Keuze voor gedeeltelijke vernieuwing zonder sloop/nieuwbouw. Bijvoorbeeld de
realisatie van duurzame energievoorziening middels geothermie.
• Herstructuringsprojecten zijn tot nu toe volledig gebaseerd op vrijwilligheid. Projecten
kunnen alleen doorgaan als alle deelnemers in een gebied akkoord gaan.
Als provincie werken we samen met partners om te komen tot versnelling. Samen met de
gemeente Westland hebben we een regeling ingesteld om herstructurering in de weg liggende
objecten weg te nemen (regeling VORM). Deze regeling helpt door het wegnemen van een
beperkt deel van de onrendabele top van herstructurering. Ik laat onderzoeken of deze regeling
kan worden uitgebreid voor de hele Greenport West Holland
VRAAG 3
Een andere reden voor de vertraging in de vernieuwingsslag is de aanwezigheid van individuele
bedrijven buiten de concentratiegebieden, welke veelal niet kunnen uitbreiden of verplaatsen.
Vraag: Is ook deze categorie bedrijven reeds volledig in beeld gebracht en wordt hier een
(apart) plan van aanpak voor gerealiseerd?
ANTWOORD
Er is geen totaaloverzicht van verspreid glas buiten de concentratiegebieden. Een deel van het
glas en daarmee de ondernemingen buiten de concentratiegebieden zijn economisch gezond en
hebben plannen om door te gaan. Een ander deel heeft minder perspectief en/of geen plannen
om door te gaan. Het huidige beleid is gericht op het versterken en verduurzamen van de
concentratiegebieden. Door schaal en omvang van de concentratiegebieden is hier de meeste
winst te behalen. Er is in Zuid-Holland nog ruimte binnen de concentratiegebieden voor nieuwe
bedrijven. Er is nog geen aparte aanpak om bijvoorbeeld verplaatsing te faciliteren.
VRAAG 4
Binnen het aandachtspunt Vers-logistiek wordt gewezen op een aantal factoren waardoor het
logistiek netwerk nog niet optimaal kan functioneren. Daarbij wordt ook genoemd de ruimte voor
verbetering in de processen van de fytosanitaire import- en exportinspecties, waarbij o.a.
capaciteit en data uitwisseling als pijnpunten worden benoemd. In dit verband is ook de
implementatie van het nieuwe Europese fytosanitaire stelsel in 2020 van belang. Vraag: Is er,
mede in het licht van de Brexit, reeds actie ondernomen op de uitbreiding en verbetering
van deze inspectie mogelijkheden? Zijn er vanuit Greenports Nederland mogelijkheden om
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druk te zetten bij het ministerie LNV om de capaciteit bij de NVWA en het behoud van
kennis van het fytosanitaire stelsel en de plantgezondheid te optimaliseren?
ANTWOORD
Fytosanitaire import- en exportinspecties zijn een terugkerend onderwerp van gesprek tussen
vertegenwoordigers van de verssector en het ministerie van LNV. Tevens vinden er gesprekken
plaats met de minister van LNV over de implementatie van de plantgezondheidsverordening en
over het fytosanitair beleid, waarbij de intensivering van capaciteit bij toezichthouders en
uitvoeringsdiensten in het kader van de Brexit een expliciet punt van aandacht is. Met de
agendering in de Nationale Tuinbouwagenda is nogmaals het belang van deze inspecties in de
keten van verslogistiek onderstreept. Aan de Transitietafel ‘Verslogistiek’ werken bedrijfsleven,
brancheorganisatie, kennisinstellingen en overheden samen aan kennisdeling, vernieuwing en
afstemming in de uitvoering.
Ook vanuit de Tweede Kamer bij monde van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit is er aandacht voor het functioneren van de NVWA in dezen.1 Zie onder meer de
beantwoording op vraag 13 waar capaciteit NVWA aan de orde was.
VRAAG 5
Voor de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 zou medio 2019 een uitvoeringsprogramma
(ook binnen POP3) gereed zijn. Deze blijkt vertraagd. Vraag: is er op korte termijn zicht op het
gereedkomen van dit programma? Denkt u dat het vanuit Greenports Nederland nodig is
om druk op LNV uit te oefenen? Zoals één van de partners in de Toekomstvisie opmerkte:
het is zo 2030.
ANTWOORD
De minister van LNV heeft de Tweede Kamer op 25 oktober jl. geïnformeerd over de stand van
zaken van het uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming. Zij geeft aan meer tijd
nodig te hebben om te komen tot een voldoende samenhangend en gedragen programma en
belooft dat het uitvoeringsprogramma in het eerste kwartaal van 2020 naar de Tweede Kamer
gestuurd zal worden. Wanneer deze termijn niet gehaald wordt, zal vanuit Greenports Nederland
worden aangedrongen op snelle gereedkoming van het uitvoeringsprogramma.

Hoogachtend,

mr. A.W. (Adri) Bom - Lemstra
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https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33835-126.html

