TOEKOMST PT

MARTIEN ZANDWIJK

‘PT werkt efficiënt en transp
Moet het Productschap Tuinbouw blijven? Deze vraag wordt
eind 2011 aan een groot aantal ondernemers in de bloembollensector en andere tuinbouwsectoren gesteld, als onderdeel
van een grootschalige draagvlaktoets. Voorafgaande aan dit
onderzoek laat BloembollenVisie voor- en tegenstanders van
het PT aan het woord, evenals genuanceerde twijfelaars. In dit
nummer Martien Zandwijk, die jaren deel uitmaakte van Sector Commissie Bloembollen.
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H

oewel Martien Zandwijk zijn officiële functies al een aantal jaren aan het
afbouwen is, is hij achter de schermen
nog steeds een onmisbare schakel voor de
belangenbehartiging van de bollensector. Zijn
netwerk is onnoemelijk groot. Met zijn immer
vriendelijke uitstraling kan hij met vriend en vijand door één deur. Belangrijk, wil je als kleine
sector wat bereiken in de grote buitenwereld.
Waar het nodig is sluit hij compromissen, maar
als het bloembollenvak echt met de rug tegen
de muur staat, houdt hij als een terriër vast aan
de laatste verdedigingslinie. Het aantal functies
dat hij in zijn lange loopbaan als belangenbehartiger vervulde is niet op een hand te tellen.
De meeste bekendheid verwierf hij wellicht als
voorzitter van het in 1990 opgerichte Milieuplatform, waarvan hij na twintig jaar onlangs
de voorzittershamer overdroeg aan Jan Apeldoorn. Eind jaren tachtig stond de bollensector er op milieugebeid slecht op. Men kon geen
heldere aanpak van de milieuproblematiek
voorleggen of aansprekende resultaten tonen.
Sindsdien is er veel veranderd. Onder de paraplu van het Milieuplatform is een offensieve
aanpak ingezet op weg naar een maatschappelijk aanvaardbare bollenteelt. “Het Milieuplatform heeft veel gehad aan het Productschap
Tuinbouw, we hebben toen de kracht ervan
ervaren’ zegt Zandwijk.

KRITISCH
Hij kent het Productschap ook goed van binnenuit: jarenlang was hij lid van de Sectorcommissie Bloembollen. Uit dien hoofde kan hij uit
eerste hand vermelden, dat er vanuit de bollensector al jaren geleden is toegewerkt naar een
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slankere PT-organisatie. “We zagen dat de uitgaven voor de BKD uit de hand gingen lopen,
we hebben de promotie-uitgaven kritisch
tegen het licht gehouden en aangedrongen
op een forse snoei in het personeelsbestand
en verkleining van de reserves”. Daarnaast is
de transparantie een stuk toegenomen. Iedereen die zich er even in verdiept kan er achter
komen hoe de heffingen besteed worden, hoe
de procedure van een onderzoeksvoorstel verloopt en welke resultaten dat oplevert. “Als we
vanuit het Milieuplatform een onderzoeksaanvraag indienen, wordt dat eerst besproken door de Stichting Bloembollenonderzoek
(SBO). Hier wordt onder andere bekeken of
er geld voor is. Er wordt ook nagegaan of er in
andere sectoren, bijvoorbeeld de akkerbouw,
soortgelijke onderzoeken lopen, om nodeloze
overlappingen te voorkomen. Op basis van de
adviezen van de Stichting Bloembollenonderzoek besluit de Sectorcommissie voor Bollen,
Knollen en Wortelstokken van Bloemgewassen over het al of niet doorgaan van zo’n project”. Lopende dit proces kan iedereen, ook een
individuele kweker, nog commentaar geven
dat altijd serieus wordt genomen. De resultaten van de onderzoeken worden gepubliceerd
in vakbladen, gepresenteerd op bijeenkomsten
en toegelicht op de open dagen van PPO en de
andere onderzoeksinstellingen.

GROTER
Martien vindt niet dat door de groter wordende bedrijven collectieve financiering van
onderzoek en promotie overbodig is geworden. Er zijn nu eenmaal problemen die het
individuele bedrijfsbelang overstijgen en die
je alleen gezamenlijk kunt aanpakken. “Onderzoek naar organische stof of bemesting, dat
zijn wereldproblemen die alle kwekers aangaan. Dan moet je blij zijn dat je via het PT de

Martien Zandwijk: ‘Er is fors gesnoeid’

juiste instrumenten hebt om die aan te pakken”.
Horen bij die instrumenten ook de verplichte
heffingen en voor het hele vak geldende regelgeving? Zandwijk antwoordt met een volmondig ’ja’. Als voorbeeld noemt hij de bestrijding
van het tulpenstengelaaltje of de knolcyperus.
Problemen die niet overal en op elke grondsoort even sterk voor komen, maar waarvan
het wel in het hele vakbelang is dat die bestreden worden. Want als de bollenexport daardoor stil komt te liggen, lijdt het hele vak daaronder. Ook staat Zandwijk achter het collectief
financieren van (bloembollen)promotie, waarvan hij vindt dat die tegenwoordig met grote
deskundigheid en inzet plaatsvindt. “Het IBC
doet tegenwoordig hele goede acties”. Dat van
de collectief gefinancierde promotie- en onderzoeksactiviteiten misschien ook eens een enkele buitenlandse, niet-heffingbetalende kweker
of exporteur meeprofiteert, het zij zo. “Dat hou
je toch niet tegen”. Als praktiserend bollenkweker begrijpt hij heel goed dat kwekers wel eens
hun voorhoofd fronsen om de bedragen die ze

parant’
schappen. Als je de koppen gaat tellen was er
op dat moment een meerderheid voor opheffing”. De vraag is natuurlijk of de soep zo heet
gegeten wordt. Inmiddels is de stemming naar
2011 verschoven en heeft de verantwoordelijke minister Kamp aangegeven zeer zorgvuldig
met het bestaansrecht van de productschappen te zullen omgaan. Kamp wil in elk geval de
uitslag van de draagvlaktoets afwachten voor
een definitief oordeel.

POSITIEF
Als het over de productschappen gaat, gaat het
over meer dan alleen het Productschap Tuinbouw. Martien Zandwijk heeft de ervaring dat
het Productschap Tuinbouw in vergelijking
met andere productschappen heel doorzichtig
is en efficiënt werkt.

‘Blijven kijken waar
het nog
efficiënter kan’

aan heffingen moeten afdragen, zeker als, zoals
de laatste jaren, de rode cijfers naderen. Maar
het zou kortzichtig zijn om op basis daarvan
te roepen dat het PT weg moet. Er staat zoveel
tegenover en er wordt vanuit de Sectorcommissie zeer zorgvuldig omgesprongen met de
centjes, weet Zandwijk.

Daarin zijn enorm efficiencyslagen gemaakt.
Ik heb nog meegemaakt dat elke standsorganisatie zijn eigen bloembollenvertegenwoordiging had. Later is dat allemaal gecentraliseerd
in LTO, waarbinnen de KAVB tegenwoordig
tevens fungeert als vakgroep Bloembollen en
Bolbloemen. Maar je moet blijven kijken waar
het nog efficiënter kan, ook bij het PT”.

VEILING
Dat Bloemenveiling FloraHolland er over denkt
om de heffingen voor de sierteeltpromotie te
vervangen door een extra opslag op de veilingprovisie, waaruit dan de bloemenpromotie
wordt gefinancierd, vindt Zandwijk geen goede
zaak. “Ik hoop dat de veiling zich bij haar leest
houdt”. Zandwijk beaamt dat er in het verleden
wel eens te veel organisaties zich bezig hielden
met de algemene belangenbehartiging. Dat is
tegenwoordig heel erg gestroomlijnd. “Het PT
is gewoon een uitvoeringsorgaan, dat ook veel
taken van het in 1995 opgeheven Landbouwschap heeft overgenomen. De belangenbehartiging wordt gedaan door de KAVB en LTO.

Is het dan niet merkwaardig dat juist het Productschap Tuinbouw de volle lading krijgt van
criticasters als de NVAF? Volgens Zandwijk
wordt in de bollensector in het algemeen wel
positief gedacht over het PT. Bij de vollegrondsgroententelers en fruittelers ligt dat anders. Dat
heeft, stelt Zandwijk, te maken met het verleden. De heffingen werden jarenlang via de veilingen geïnd, maar sinds die zijn gestopt worden de heffingen direct bij de kwekers geïnd.
Dat viel de groenten- en fruittelers die het
betrof toen meer op en is een van de redenen voor de antipathie richting het PT. Waarbij Zandwijk aantekent dat de NVAF eigenlijk
tegen elke collectiviteit is, ook tegen LTO en de
KAVB.

POLITIEK
Martien Zandwijk is positief over de benoeming van Agnes van Ardenne tot opvolger van
Joustra als voorzitter van het PT. Misschien dat
zij de politieke wind nog kan keren, want die
is niet gunstig voor het PT. Zandwijk heeft de
laatste ontwikkelingen van nabij meegemaakt,
hij was aanwezig bij de vergadering van de
Commissie SZW van de Tweede Kamer, waar
Charlie Aptroot namens de VVD aankondigde een voorstel tot opheffing van de Productschappen in stemming te brengen. “D66, SP en
VVD zijn tegen de productschappen, CDA en
PvdA voor. De PPV heeft niks met de product-

Zandwijk hoopt in elk geval dat de draagvlaktoets een meerderheid voor het behoud van de
productschappen oplevert. En mocht het PT
verdwijnen, dan moet er toch weer zoiets voor
in de plaats komen, inclusief de onderliggende
wettelijke basis. Als het PT verdwijnt zegt dat
ook iets over het gedaalde invloed en aanzien
van de land- en tuinbouw in politiek en maatschappij. Er is sinds kort al geen eigen ministerie meer, met het verdwijnen van het PT en
andere agrarische schappen zou dan de laatste
‘eigen’ (semi) overheidsinstantie verdwijnen.
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