Verslag van de ELCA-vergadering in Londen

Groen op de Europese agenda
Van op een afstand lijkt het, dat er in politiek Brussel weinig interessants voor ons vakgebied
gebeurt. Maar dat is schijn. Diverse Europese onderwerpen stonden op de agenda van de
presidiumvergadering van ELCA op 6 oktober jongstleden. ELCA is de European Landscape
Contractors Association. In totaal 21 Europese landen, waaronder Nederland, zijn bij deze
koepel van hoveniers en groenvoorzieners aangesloten. Tijdens de presidiumvergadering, die
in Londen plaatsvond, werd ons land vertegenwoordigd door VHG-voorzitter Bert Gijsberts en
VHG-directeur Egbert Roozen. Het valt op, dat de agenda met onderwerpen voor de politieke
lobby in Brussel steeds langer wordt. Wat is het belang van Europa voor onze branche en hoe
doen we dat met ELCA?
Door Egbert Roozen

Onze nationale wet- en regelgeving
wordt steeds meer op het niveau van de
Europese Unie bepaald. Je moet er dus
vroeg bij zijn om invloed te kunnen hebben. In de kwestie van de lage BTW op
hoveniersdiensten hebben we bijvoorbeeld gezien hoe bepalend Europa kan
zijn. Omdat aanleg en onderhoud van
particuliere tuinen niet in de Europese
richtlijn genoemd stonden als mogelijkheid om lage BTW op in te voeren,
was dit voor onze branche uitgesloten.
Recent vroeg de Europese Commissie in
een Groen Boek om reacties op de toe-

De beroemde tuin van Kew Gardens kleurde in herfsttinten.
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passing van de BTW in Europa. Vanuit
Nederland heeft Branchevereniging VHG
een reactie ingestuurd, waarin we pleiten
voor de mogelijkheid om op nationaal
niveau voor sommige producten en
diensten een lage BTW te kunnen vaststellen. Mocht deze aanbeveling worden
overgenomen, dan kan het nog jaren
duren voordat dit werkelijkheid wordt.
Dat geeft ook aan hoe ingewikkeld het
Brusselse circuit werkt. Je moet er continu
de vinger aan de pols houden om te
weten wat er speelt en hoe je moet
reageren. Voordat je in Brussel begint,

In de Physical Garden kan je een workshop compost maken
volgen.

moet je de lobby in Den Haag op orde
hebben. Europese en nationale lobby
zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Politieke agenda
De kracht van de boodschap wordt versterkt als je een gezamenlijk Europees
geluid kunt laten horen. Dat maakt, dat
de ELCA een belangrijke spreekbuis
namens de groene branche in Brussel is.
Bij het bedrijven van de Europese lobby
binnen ELCA loopt Branchevereniging
VHG mee voorop. Op het gebied van
innovatie gebeurt er op dit moment veel.
Ons kabinet heeft in het beleid voor de
komende jaren stevig ingezet op het
ondersteunen van innovatie binnen
bedrijven en ook Europa heeft hiervoor
een lange termijn strategie opgezet. Er
zijn doelgerichte budgetten beschikbaar
op het gebied van wetenschappelijk
onderzoek en ontwikkeling, waarvan
onze branche gebruik kan maken. Ons
pleidooi dat groen niet langer decoratie
is, maar bijdraagt aan gezondheid en
kwaliteit van de leefomgeving, kan met
deze budgetten verder kracht bijgezet
worden. VHG wil deze ontwikkeling
ondersteunen door een onderzoeksen innovatieagenda voor de groene
branche op te zetten en deze samen
met wetenschappelijke instellingen en
bedrijfsleven realiseren. Het zijn ook
deze initiatieven die mee helpen om
groen hoger op de politieke agenda te
zetten en meer ruimte voor het groene
ondernemerschap te scheppen. Politici
zijn hierin zeer geïnteresseerd.

Dossiers

Groene Stad

Behalve innovatie werd er tijdens het
ELCA-presidium nog over andere lobbydossiers gesproken. De Europese Commissie werkt op dit moment aan een
richtlijn over het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen en afvalverwerking.
Verder wil de Commissie een richtlijn
opstellen, die een verdere verdichting
van het grondoppervlak door bebouwing
tegen moet gaan. Hierin zitten goede
kansen voor de ontwikkeling van groene
daken en groene gevels. Interessant is
ook de strategie 2020 in het kader van
biodiversiteit. Op nationaal niveau lijkt
dit thema naar de achtergrond te verdwijnen door meer accent op economische groei en bezuinigingen op groen in
ecologische hoofdstructuren. Biodiversiteit zegt iets over de kwaliteit van onze
leefomgeving. Als planten- en diersoorten
verdwijnen betekent dat, dat onze leefomgeving verslechtert. Ook nuttige
soorten, zoals de bij, hebben het
moeilijk en zullen wellicht verdwijnen.
Als deze soorten ook een rol spelen in
onze voedselvoorziening, dan hebben
we in de toekomst een probleem. Europa
onderkent dit. Tegen die achtergrond is
het belangrijk dat wij als groene specialisten betrokken zijn bij dit dossier. Ook
in bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk
leeft dit onderwerp zeer. Tijdens de
ELCA-bijeenkomst werd een studie
gepresenteerd naar de veranderingen
in de diverse ecosystemen in dat land
en wat daaraan te doen.

Voor de promotie van groen in onze leefomgeving worden er in Europese landen
steeds meer initiatieven opgezet naar
het voorbeeld van onze Groene Stad.
De Groene Stad laat zien wat groen
bijdraagt aan onze gezondheid en aan
onze leefomgeving. Inmiddels bestaan
er in Groene Stad-initiatieven in Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Italië en
Nederland. Sinds kort heeft ook Zwitserland zich aan dit rijtje toegevoegd. Vanuit Hongarije is er een checklist samengesteld, waarmee je kunt bepalen of een
wijk voldoet aan de standaard van de
Groene Stad. Deze checklist is ook op te
vragen bij VHG.
Binnen de belangenbehartiging van VHG
is de politieke lobby in Brussel niet meer
weg te denken en ELCA is daarbij heel
belangrijk. Maar ELCA is meer. Er is ook
een bedrijvenplatform, dat twee keer
per jaar interessante ontmoetingen voor
ondernemers organiseert. Wie kennis wil
maken met Europese collega’s, ervaringen
wil uitwisselen en mooie tuin- en landschapsprojecten wil zien, zou eigenlijk
eens mee moeten gaan. Meer weten
hierover? Neem contact op met
Egbert Roozen via (030) 659 55 50
of e.roozen@vhg.org. Volgend jaar is
Nederland gastheer voor het ELCABedrijvenplatform. We ontvangen de
deelnemers dan op 10, 11 en 12 mei in
Venlo. Zet deze data alvast in uw agenda!
Meer informatie over het programma
volgt nog.

Volgend jaar zijn hier de Olympische Spelen. Aan de aanleg van
het park wordt nog volop gewerkt.

Het werk is gedaan, de wedstrijd zit erop. Bastiaan en
Sjors, samen met Reinier Ruijs, die ‘onze jongens’ heeft
begeleid en deel uitmaakt van de internationale jury.
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