Minister Van der Hoeven legt sectorbezoek af

In vogelvlucht door de wereld van het groen
mogelijkheden en kansen van de groene sector. Tijdens een sectorbezoek aan de VHG kreeg
ze inzichten, tips, ideeën, vragen, opmerkingen, wensen en… een bon voor een boom.

M
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Minister van der Hoeven is blij verrast met
de bomenbon. Met links VHG-voorzitter
Bert Gijsberts en rechts VHG-directeur
Egbert Roozen.
Foto’s: FOTOFLEX Nederland

28

aria van der Hoeven had met
10 augustus een stralende dag
uitgezocht voor haar eerste
sectorbezoek van het parlementaire jaar.
De zomervakantie lag nog vers in het
geheugen, de boodschap die ze met haar
collega’s op Prinsjesdag zou moeten
verdedigen was een somber vooruitzicht
in de verre toekomst. Even na 15:00 uur

meldt Van der Hoeven zich bij het
kantorencomplex Centre Court in Den
Haag. VHG-voorzitter Bert Gijsberts
heet haar hartelijk welkom en stelt het
selecte gezelschap voor dat op hare
excellentie en haar gevolg wacht: vertegenwoordigers van de vijf vakgroepen
van de VHG, directeur Egbert Roozen
en enkele communicatiemedewerkers van
de VHG. Als iedereen weet wie wie is,
gaat Gijsberts enthousiast van start. In
sneltreinvaart geeft hij zijn gast inzicht
in de sector. “Een sector waar we trots
op zijn”, benadrukt hij. “Met vijfduizend
bedrijven en 48.000 zeer enthousiaste
mensen die dagelijks duizenden projecten
uitvoeren. Een economisch belangrijke
sector ook, met grote economische
impact op nationaal en internationaal
niveau.” Ogenschijnlijk uit de losse pols
vertelt Gijsberts over de positie van de
sector, de contacten met de verschillende
ministeries en de ambitie om te innoveren
en verbeteren. Minister van der Hoeven

Minster van der Hoeven met
VHG-voorzitter Bert Gijsberts.
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knikt geïnteresseerd, schrijft zo nu en dan
mee en stelt hier en daar een vraag.

standaard aandacht voor groen bij zou
moeten zitten.”

Groen

Btw

Na de voorzitter is het tijd voor directeur
Egbert Roozen om dieper in te gaan op de
branche onder het motto ‘Groen. Een vaak
gebruikt woord, maar wij zijn het!’. Hij
start met de gevolgen van de economische
crisis voor de branche. Die lijken vooralsnog mee te vallen, maar dat wil volgens
Roozen niet zeggen dat wordt afgewacht
op de dingen die komen gaan. “De crisis
is wat dat betreft ook een tijd van kansen.
Uw ministerie heeft het bedrijfsleven
gevraagd met suggesties te komen om
de crisis te lijf te gaan. Wel, wij staan te
popelen.” Dat komt omdat de groenbranche, zoals directeur Roozen zegt, een
nuttige branche is. “Maar we zijn ook een
scheppende branche. We onderhouden de
openbare ruimte en zorgen voor groene
daken en gevels. Bovendien zijn we een
innoverende branche en houden ons onder
meer bezig met innoverende vraagstukken,
zoals hoe we het groene afval kunnen
aanwenden voor het opwekken van
stroom.”

Met dat laatste punt vindt Roozen in Van
der Hoeven direct een medestander. Ze
belooft mee te zullen helpen groen onder
de aandacht te brengen bij haar collega’s,
contacten en afspraken en wijst verder op
de verschillende subsidiemogelijkheden
op het gebied van kennis en onderzoek.
De zo vurig gewenste btw-verlaging naar 6
procent is echter een lastige. “We zijn nog
aan het dubben over hoe we fiscaal één en
ander willen stimuleren. Een btw-verlaging
moet namelijk wél leiden tot opdrachten.
Toen we kappers een lager tarief gaven
verhoogden ze gelijk de prijzen.”

Nog meer mogelijkheden
Naast nuttig, scheppend en innoverend is
de groenbranche volgens de directeur ook
onderzoekend, waarbij hij verwijst naar
diverse lopende (TNO-)projecten,
opleidingen en samenwerkingsverbanden.
Met de vraag “Wat kan onze branche nou
helpen om een ‘nog meer mogelijkheden’branche te worden’”, richt Roozen zich
tot de minister. “In het kader van het
ondernemerschap heb ik het dan over de
6 procent btw-regeling bij particulieren
in plaats van 19 procent. Maar ook over
mindere, of beter gezegd evenwichtigere,
administratieve lasten, bijvoorbeeld op
het gebied van aanbesteden en duurzaam
inkopen. Een belangrijk punt is ook
medewerkers beter kunnen vasthouden en
als wezenlijk punt wil ik ook ‘de groene
onderlegger als groene standaard’ noemen.
Daarmee bedoel ik dat als er plannen
worden gemaakt in Nederland, er

Daktuin
Inmiddels staat Marc van der Zwet van
Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten
uit Utrecht klaar om het gezelschap voor
te gaan bij een bezoek aan de daktuin van
gebouw Centre Court. Omgeven door
kantoren en woningen, blijkt de vierduizend vierkante meter semi-openbare
binnentuin een groene bezienswaardigheid. De minister laat zich rustig kuierend
en geïnteresseerd vragen stellend rondleiden tussen de gevarieerde beplanting,
mooie kunstwerken en vele vijvers. De
spelende kinderen van de kinderopvang
die ook een plekje op het terrein heeft
gekregen, bekijken het goedgeklede
gezelschap geamuseerd. Als rond kwart
voor vijf het sectorbezoek op zijn einde
loopt, krijgt Van der Hoeven een bijzonder
cadeau overhandigd: een tegoedbon voor
een boom, te besteden bij een project naar
keuze en te worden geleverd en geplaatst
door een aan de VHG verbonden bedrijf.
De minister is zichtbaar verrast met de gift
en benadrukt in een kort dankwoord
zeker op de hoogte te willen blijven van de
plannen en ideeën van de branche. Daarna
wacht binnen een koel glaasje wijn om
de eerste werkdag na de zomermaanden
feestelijk af te sluiten.

Vooruit blijven denken
Minister Maria van der Hoeven
noemde het sectorbezoek ‘zeer
informatief en inspirerend’. “Ik had al
een indruk van wat de branche kan,
maar ik vind het belangrijk dat we
nogmaals met elkaar hebben gesproken over ontwikkelingen op het gebied
van kennis en innovatie. Ik zie dan ook
zeker mogelijkheden voor de branche
als geheel. Daarbij blijkt hoe belangrijk
het is om een branchevereniging te
hebben omdat je als individueel bedrijf
veel minder kunt bereiken. De uitdaging ligt nu bij de branche om samen
met het ministerie en SenterNovem te
kijken hoe je gebruik kunt maken van
de mogelijkheden die er zijn om vooruit
te denken en te innoveren.”

Meer dan alleen een lobby
Volgens VHG-voorzitter Bert Gijsberts
was het bezoek van minister Van der
Hoeven erg belangrijk. “Omdat het
ministerie van Economische Zaken voor
het ondernemerschap en onze branche
in zijn totaliteit een belangrijke rol speelt.
Als wij in de persoon van de minister
een reizende en vliegende bondgenoot
hebben, die de meerwaarde van groen
op het juiste moment nog even de
revue weet te laten passeren, dan is
dat heel goed.” Gijsberts ziet het
sectorbezoek niet zozeer als de start
van een politieke lobby van de VHG.
“Die lobby is er namelijk al lang, maar
we krijgen natuurlijk niet elke dag een
minister op bezoek. We hebben veel
contact in Den Haag tijdens bijeenkomsten van VNO/NCW en MKB Nederland
en zelf komen we er ook veel. Maar een
minister ook echt eens laten zien wat je
doet als vakgebied komt niet vaak voor.
En dan is een bezoek van een paar uur
een relatief lang bezoek in dit land.”
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In ruim twee uur werd minister Van der Hoeven van Economische Zaken bijgepraat over de
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