Meer ‘groen’ in Europa biedt MKB een scala aan kansen

VHG en Europa
De Europese verkiezingen zitten erop. In alle 28 lidstaten van
de Europese Unie is gestemd voor in totaal 751 parlements
leden. Daar zijn 26 parlementariërs uit Nederland bij. VHG zal
de nieuwe parlementsleden regelmatig benaderen met
informatie, standpunten en ideeën. Belangrijke thema’s zijn
onderzoek en innovatie, wet- en regelgeving (zoals de btw op
hoveniersdiensten) en andere ondernemerszaken.
Door Annemieke Bos

Europa is voor de groensector geen ‘ver
van mijn bed show’. Branchevereniging
VHG is aangesloten bij een aantal Europese koepelorganisaties, zoals de
ELCA, EAC en EILO. Daarnaast zoekt
VHG actief aansluiting bij Europese
programma’s. Bovendien zijn er goede
contacten met diverse politici in Brussel.
“Regelmatig zijn er contacten met Europarlementariërs over wat er in onze
groene sector speelt”, vertelt Egbert
Roozen. “Die contacten zijn erg positief.
Er wordt naar ons geluisterd. We worden
gezien als expert en partner als het gaat
om vergroenen en verduurzamen. Zo
zijn we door de Europese Commissie
bijvoorbeeld uitgenodigd om mee te
denken in het nieuwe programma ‘Nature
Based Solutions’. Ook wordt ons gevraagd
wat Europa kan doen voor de groene
ondernemers. Europarlementariër
Dennisde Jong deed dat bijvoorbeeld
toen hij eind april te gast was bij de Vakgroep Interieurbeplanters.”

facturen.” Het werk is echter nog niet af,
zo meldde Dennis de Jong: “We blijven
ons inzetten voor het lage btw-tarief en
voor minder en betere regelgeving vanuit
Brussel. Mijn voorstel is om standaard te
toetsen of de regelgeving die we ontwikkelen wel ‘mkb-proof’ is.”

Gezondheid
Egbert Roozen opperde het idee om
een Europese aanbeveling te ontwikkelen voor het gebruik van groen in
gebouwen, met het oog op de luchtkwaliteit en het welzijn van mensen.
Dennis de Jong zegde toe te zullen
onderzoeken of daar mogelijkheden
voor zijn. “Wellicht kunnen we een aanvulling doen op de bestaande arbowetgeving.” Hij adviseerde de interieur
beplanters vooral ook aansluiting te
zoeken bij arbodiensten, de vakbonden
en organisaties die actief zijn op het
gebied van gezondheid.

Plan
Regelgeving ‘mkb-proof’ maken
Dennis de Jong was lijsttrekker van de
SP tijdens de afgelopen verkiezingen en
is verkozen voor een nieuwe periode als
Europarlementariër. Tijdens zijn bezoek
aan Zuidkoop in De Lier gaf hij de
interieurbeplanters enkele voorbeelden
van zaken waaraan hij de afgelopen
jaren, in samenspraak met MKB-Nederland, op Europees niveau heeft gewerkt:
“Kortere betalingstermijnen, eerlijke
kansenvoor het mkb bij aanbestedingen
en steunpunten voor ondernemers die
te maken krijgen met fraude, zoals nep-

Europarlementariër Dennis de Jong (rechts)
krijgt uitleg van ondernemer Dennis Zuidgeest
(Zuidkoop) over groene wanden.

VHG wil pro-actief meedoen met programma’s waarin groen een belangrijke
rol kan spelen. “Er liggen volop kansen,
in Den Haag én in Brussel”. aldus de
VHG-directeur. “Ik nodig ondernemers
graag uit die gezamenlijk mee op te
pakken. De komende periode zullen we
de verkozen Europarlementariërs kennis
laten maken met de groene branche en
de onderwerpen die voor ons belangrijk
zijn. Binnen Europa spelen diverse
onderwerpen, waarop we proactief
kunneninhaken en die op termijn tot
kansenvoor ondernemers kunnen leiden.

Denk bijvoorbeeld aan Horizon 2020 en
de Groene Infrastructuur. Deze Europese
programma’s worden omgezet naar
nationale regelgeving en acties. Daarmee is ook meteen het belang van een
goede koppeling met de lobby in
Nederland gelegd. VHG heeft inmiddels
al diverse contacten met Ministeries en
werkt bovendien nauw samen met de
andere branches binnen MKB Nederland,
VNO-NCW en PZO-ZZP. Een breed netwerk is van groot belang om de verbindingen te zoeken en te leggen. Daar
komen ook vaak weer hele verrassende
dingen uit. Bijvoorbeeld de ontwikkeling
van groene reststromen tot grondstoffen
voor de chemische en de maakindustrie.
Ook dat biedt op termijn weer kansen
voor onze branche. Europa plaatst
groen in een hele brede context, maar
als je ziet waar groen allemaal een sleutelrol in kan vervullen dan gaat er een
wereld aan kansen open. Het is goed,
dat we daar bij zijn en onze ideeën
daarbij laten horen. Wij doen mee!”
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