N ieuws
Aantal glastuinbouwbedrijven nadert 5.000

Btw-tarief sierteelt blijft 6%

In 2007 is het aantal glastuinbouwbedrijven
gedaald tot 5.260, blijkt uit ramingen van
het Landbouw Economisch Instituut (LEI).
Dit is een afname van 7% in vergelijking
met 2006. Deze afname is het grootst van
alle land- en tuinbouwsectoren.

Het verlaagde btw-tarief van 6%
voor sierteeltproducten blijft gehandhaafd. Het kabinet vindt de
huidige regeling doeltreffend. Dit
concludeert ze op basis van een
rapport van het Landbouw Economisch Instituut (LEI).

In 1990 waren er nog ruim 10.000 bedrijven en
tien jaar later nog bijna 8.000. Het areaal heeft
gedurende die periode altijd rond de 10.000
ha geschommeld. De schaalvergroting zet zich
in de glastuinbouw dus sterk door, schrijft het
LEI in haar jaarlijkse Landbouweconomisch

Bericht. In 2007 is het aantal pot- en perkplantenbedrijven onder glas het sterkst gedaald
met 8,4% naar 1.160, gevolgd door glasgroentebedrijven (- 7,3%, 1.710) en snijbloemenbedrijven (-6,1%, 2.400). Qua oppervlakte
daalde alleen het areaal snijbloemengewassen
met 2,5% naar 3.180 ha. Er werden iets meer
pot- en perkplanten (0,4%, 1.880 ha) en glasgroenten (0,5%, 4.570 ha) geteeld.
In 2007 hebben zowel bloemen- als potplantentelers iets minder goed gedraaid dan in
2006. Het gezinsinkomen uit snijbloemenbedrijven komt uit op gemiddeld € 73.000. Voor

€ 3 miljoen subsidie voor
(semi-)gesloten kassen
Het Productschap Tuinbouw (PT)
en het ministerie van LNV trekken samen bijna € 3 miljoen uit
voor drie projecten rond (semi-)
gesloten kassen. Dat maakten zij
dinsdag 18 december bekend.
De projecten bestaan uit een aantal
grote teeltproeven bij verschillende
telers. Doel is zoveel mogelijk kennis
te verzamelen over de effecten van
teeltcondities op het gewas, de productie en productkwaliteit.
Daarnaast wordt beoogd teeltkennis te vergaren over de paprikateelt.
De projecten moeten verder leiden
tot een objectieve manier van meten en vergelijken van klimaatgegevens. Dit moet uitmonden in een
soort kookboek met ’recepten’ voor
teeltomstandigheden bij verschil-

lende technieken en gewassen in een
(semi-)gesloten kas.
De drie projecten zijn inmiddels gestart en zullen tot halverwege 2011
gaan lopen. Het PT en het ministerie
hebben subsidie toegezegd voor 2007
en 2008. Over de periode vanaf 2009
tot en met 2011 wordt later besloten.
De subsidiëring loopt via het
’Versnellingsprogramma stimulering implementatie (semi-)gesloten
kas’. Hiermee wil het PT vaart zetten
achter de ontwikkeling van (semi-)
gesloten teeltsystemen. Het streven is
om daar 700 ha van te hebben staan
in 2011.
De drie projecten zijn: gewasmanagement (€ 1,2 miljoen), praktische teeltkennis (€ 0,7 miljoen) en
monitoring
teeltomstandigheden
(€ 1 miljoen). <

het inkomen per ondernemer moet dit
nog wel door twee worden gedeeld omdat
een gemiddeld bedrijf gerund wordt door
1,95 ondernemers. Deze cijfers zijn bij poten perkplantenbedrijven respectievelijk
€ 67.000 en 1,77 ondernemers.
De verschillen per bedrijf zijn erg groot.
Een kwart van alle glastuinbouwbedrijven
heeft een gezinsinkomen van meer dan
€ 100.000, terwijl een even groot aantal een
negatief gezinsinkomen noteert.
Afhankelijk van het bedrijfstype loopt de
kostenstijging uiteen van circa 2% voor
snijbloemenbedrijven en ongeveer 3%
voor pot- en perkplantenbedrijven. De
opbrengsten kunnen op alle bloemisterijbedrijven de kosten niet goed maken. Tegen
€ 100 aan kosten staan bij snijbloementelers
€ 95 aan opbrengsten. Bij potplanten is dat
€ 96. Dit betekent in de praktijk dat de uren
die de ondernemer in zijn bedrijf stopt niet
marktconform worden betaald. <

Hogere prijzen voor sierteeltproducten leiden nog steeds tot een lagere
vraag, met name van consumenten
met een krappe beurs, concludeert
het LEI. Dit was in 1975 voor de
Tweede Kamer een reden om voor
sierteeltproducten een verlaagd btwtarief in te stellen. Een prijsverhoging
van 1% leidt tot 1,13% minder vraag
naar bloemen en planten en zelfs
1,5% minder vraag naar tuinproducten, blijkt uit de huidige evaluatie.
Een ander argument van de Kamer
was destijds om omzet en werkgelegenheid in de tuinbouw te stimule-

K ort
Donner: Roemenen en Bulgaren wel welkom
Hoewel een Kamermeerderheid tegen is, wil minister Donner van Sociale Zaken de grenzen voor Roemeense en Bulgaarse arbeidskrachten al in 2008 in plaats van 2009 openen. Dit zei hij vorige week in een kamerdebat. Wel wacht
hij eerst een evaluatie af over de situatie en de verwachtingen rond arbeidsmigratie uit Oost-Europa. Deze evaluatie
wordt in het voorjaar van 2008 verwacht. Een motie om de
grenzen voor Roemenen pas na 2009 te openen kon niet
op een Kamermeerderheid rekenen.

ren. Met een exportwaarde van € 6,1
miljard, een productiewaarde van
€ 4,8 miljard en werkgelegenheid
van 70.000 mensen is de tuinbouw
een belangrijke economische sector,
aldus landbouwminister Verburg.
Van een btw-verhoging zijn consumenten meer de dupe dan ondernemers. Ook al is niet hard te maken,
veronderstelt het onderzoek, dat de
btw-veranderingen volledig worden
doorberekend aan de consument.
Voor ondernemers houdt een verhoging geen extra administratieve
lasten in. Als ze al een btw-boekhouding voeren dan is die veelal geautomatiseerd.
De bevindingen van het LEI komen
overeen met de argumenten die de
VBN herhaaldelijk aanhaalt voor behoud van het lage btw-tarief. De organisatie is verheugd dat die gehoor
vinden bij het kabinet. <

Weinig schademeldingen na stroomstoring
Verzekeraar Interpolis heeft ruim twintig schademeldingen
binnengekregen na de stroomstoring vorige week in de
Bommelerwaard. De schade bedroeg ’hooguit een paar
duizend euro’ per melding. In de meldingen zitten zowel
sierteelt- als groentenbedrijven. Volgens Interpolis zijn er
geen signalen over grote schades. Over gederfde inkomsten uit stroomverkoop door stilstaande WKK’s kan de verzekeraar weinig zeggen, omdat de meeste telers nog geen
zogeheten energiedekking hebben.

Obdamse kweker wil woonwijk verwarmen
Rozenkwekerij Bijman uit Obdam gaat mogelijk kaswarmte
leveren aan de nog te bouwen woonwijk Tuindersweijde.
Het bedrijf heeft vorige week afspraken gemaakt met de
gemeente en twee projectontwikkelaars.
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Tulpenbroeierij wijkt uit naar Noordoostpolder

Groei biologische landbouw op lager pitje
Het biologische landbouwareaal, dat nu op 2,5% ligt, moet
de komende vier jaar groeien met 5% per jaar. Daardoor
zal het totale areaal in 2010 uitkomen op 2,9%. Dat schrijft
landbouwminister Verburg in de nieuwe nota Biologische
Landbouw. De ambitie om in 2010 een aandeel van 10%
biologisch te hebben, is niet haalbaar aldus de bewindsvrouw. Ze wil nu een brug slaan tussen biologische
landbouw en de voorlopers uit de traditionele sector om
duurzame productiewijzen te stimuleren. Er moeten vijftien
gezamenlijke initiatieven van de grond komen. Daarvoor
heeft ze bijna € 50 miljoen over in de komende vier jaar.

Aalsmeer krijgt nieuw bloemenfeest
Aalsmeer krijgt na het bloemencorso een nieuw bloemenevenement: Blooming on Tour. Het initiatief is afkomstig
van Hans Hoogerwerf en Ad Maarsse, beiden betrokken
geweest bij het corso. Niet alleen bloemen, maar ook
design, muziek, kookkunst en theater komen aan bod. Het
evenement wordt voor het eerst gehouden in het weekend
van 20 t/m 22 juni 2008. De locatie is nog niet bekend.

Exportwaarde overstijgt € 5 miljard

De snijbloemenexport steeg in november met 4% tot € 251 miljoen. De
export van potplanten steeg minder
snel en kwam vorige maand uit op
een groei van 1% (totaal € 133 miljoen). Tot en met november ligt de
exportgroei van bloemen en planten
op een niveau van +4,4%.
De logistieke druk op de keten is en
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blijft hoog. Recente stakingen door
chauffeurs in Italië geven aan hoe
kwetsbaar de export van versproducten is. Klanten accepteren een latere
aankomst nauwelijks. „Het vergt van
de groothandel een grotere efficiency
om in steeds kortere tijd de afzet te
realiseren”, aldus het HBAG.
Een goede infrastructuur is van belang,
want de afzet van bloemen en planten
vindt voornamelijk in Europa plaats.
De export naar Oost-Europa nam dit
jaar bovengemiddeld toe. Rusland
pluste tot en met november met 20%
en Polen met 18,5%. De export naar
verder weg gelegen vliegbestemmingen, waar vaak in dollars wordt afgerekend, kromp dit jaar. <

LTO Noord Glaskracht start ledenwerfactie
FOTO: PETER VAN LETH

In november werd er voor 3,4%
meer aan bloemen en planten geexporteerd en daarmee is de grens
van € 5 miljard nipt overschreden.
De verwachting is dat de exportgroei aan het eind van 2007 op 4%
zal uitkomen, zo meldt HBAG bloemen en planten.

In de nieuwe schuur van Van Bentem Sierteelt in Marknesse
leggen installateurs de laatste hand aan een nieuw rolcontainersysteem, waarop vanaf 8 december de eerste kisten met
tulpenbroei verschenen. Tulpen broeien deed eigenaar Wilbert van Bentem met zijn vader in Zwaanshoek (NH), maar
woningbouw staat zijn ondernemersgeest in de weg. Vandaar dat Van Bentem een tuin van 1,2 ha kocht in de NoordVakblad voor de Bloemisterij 51/52 (2007)

oostpolder. De helft houdt hij voor tulpenbroei, op de andere
helft wil hij een potplantenteelt opzetten. Na het broeiseizoen
kan hij de potplanten wijder zetten op het rolcontainersysteem, totdat het nieuwe broeiseizoen weer begint. Want
tulpenbroei blijft toch Van Bentems hoofdactiviteit. Komend
jaar staan negen miljoen stelen op het programma, in 2009
zijn dertien tot veertien miljoen stelen de bedoeling.
Vakblad voor de Bloemisterij 51/52 (2007)

LTO Noord Glaskracht wil in 2008 honderd nieuwe leden
werven. De organisatie stelt hiervoor een accountmanager
aan, meldde voorzitter Nico van Ruiten 18 december tijdens een algemene ledenvergadering in Bleiswijk. Met 40
nieuwe leden in het afgelopen jaar komt het aantal leden op
ruim 1.600, wat minder is dan de organisatie had verwacht.

Geen CO2-emissierechten per 1 maart

Glastuinders die meedoen aan het Europese systeem voor
CO2-emissiehandel krijgen de toegewezen emissierechten
waarschijnlijk niet vóór 1 maart 2008 op hun rekening. Dat
meldt het ministerie van Vrom. Het Nederlandse zogeheten
allocatieplan, dat de toewijzing van rechten regelt, is nog
steeds niet goedgekeurd door Brussel. Vrom hoopt de
rechten zo snel mogelijk na 1 maart over te maken.
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