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In deze uitgave van E-dition treft u de volgende onderwerpen aan:
• Contributie koppeling met LTO Noord
• Greenport Duin- en Bollenstreek
• Structuurvisie provincie Noord Holland
• Formaldehyde
• KAVB wacht op toelatingen
• Knelpuntanalyses
• Voorkom milieubederf op eigen erf
• Verpakkingen (4)
• Bollensoos Flevoland
• Nma
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Contributie koppeling met LTO Noord
In de afgelopen periode is veel werk verzet om de contributieafstemming met LTO Noord op
een goede manier uit te voeren. Gegevens werden uitgewisseld, computerprogramma’s
aangepast en brieven verzonden naar enkelleden. Het uiterste wordt gedaan om problemen en
verrassingen voor leden te voorkomen. De contributiefacturen voor dubbelleden zullen naar
verwachting in de eerste helft van september worden verzonden. Die voor enkelleden in
oktober. Doel van de afstemming is om een zo rechtvaardig mogelijk systeem te krijgen
waarin alle leden bijdragen in de kosten van sectorale en intersectorale activiteiten. Deze
contributieafstemming zal worden gevolgd door een gezamenlijke werving van die (beperkte
groep van) bedrijven die nog geen lid zijn van een belangenorganisatie.

Greenport Duin- en Bollenstreek
In de Bloembollenstreek hebben de gemeenten gezamenlijk een plan opgesteld voor realisatie
van de Greenport Duin- en Bollenstreek. Belangrijk, zeker ook voor de toekomst van de
bloembollensector in het gebied. Het gezamenlijke bedrijfsleven, waaronder KAVB en LTO
Noord, is doende een reactie op de plannen te formuleren. In de komende maanden zal naar
verwachting op diverse niveaus overleg plaatsvinden over de verdere uitwerking van de
plannen. Ook daarbij zullen KAVB en LTO Noord paraat en alert zijn.

Structuurvisie provincie Noord-Holland
In de komend periode wil de provincie Noord-Holland komen tot een nadere uitwerking van
de agrarische visie in de komende jaren. Ook voor de bloembollensector in de provincie wordt
zo’n visie uitgewerkt. Op 4 september voert een delegatie van bestuurders (KAVB en LTO
Noord) uit de diverse bloembollenregio’s overleg met de provincie op het niveau van de
gedeputeerde Jaap Bond. Het zal duidelijk zijn dat de toekomstvisies die kort geleden door de
sector zijn opgesteld voor West-Friesland en het Noordelijk Zandgebied als bouwstenen voor
deze provinciale visie naar voren zullen worden gebracht. Datzelfde geldt voor binnenkort te
verschijnen conclusies van een Stivas onderzoek in Kennemerland.

Formaldehyde
De KAVB spant zich al een aantal jaren in voor het behoud van formaldehyde in de
bloembollensector. Van belang zijn daarvoor de ontwikkelingen in Europa op gebied van
onderzoek en de regelgeving van arbeidshygiënische normen. Om deze ontwikkelingen te
volgen heeft de KAVB een bijeenkomst bijgewoond in Brussel van Formacare, een
koepelorganisatie van gebruikers en producenten van formaldehyde. Het werd duidelijk dat
het nog een kwestie is van één of twee jaren voordat er een nieuwe Europese norm is
vastgesteld voor de blootstelling.

KAVB wacht op toelatingen
Vorige week kreeg de KAVB opnieuw signalen dat het afgeven van toelatingen is vertraagd
voor twee gewasbeschermingsmiddelen die in het dompelbad kunnen worden toegepast. Er
zijn aanvullende vragen gesteld door het Ctgb. Dit betekent dat voor onder meer droogrot en
kwadegrond er langer gewacht moet worden voor oplossingen. De KAVB zal deze
knelpunten inbrengen in het reguliere overleg dat zij hebben met het Ministerie van LNV, het
Ctgb, LTO Nederland en andere sectororganisaties.

Knelpuntanalyses
De KAVB heeft aan het Ctgb gevraagd om voor drie knelpunten in het
gewasbeschermingsmiddelenpakket na te gaan of deze knelpunten voldoen aan de criteria
voor landbouwkundige onmisbaarheid. Indien de knelpunten daaraan voldoen, kan er een
toelating worden aangevraagd voor een Dringend Vereist gewasbeschermingsmiddel. Het
betreft de knelpunten bollenmijt in lelieschubben, Rhizoctonia in tulp, iris en hyacint en
bodeminsecten in gladiool.

Voorkom Milieubederf op eigen erf
In 2001 heeft het Doelgroepoverleg Bloembollensector de brochure Voorkom Milieubederf
op Eigen Erf uitgegeven. Deze gaf een overzicht van de belangrijkste milieuregels die golden
voor de inrichting van het erf van bloembollenbedrijven, inclusief praktisch tips om aan de
regelgeving te voldoen. Inmiddels is wet- en regelgeving gewijzigd en zijn technische
mogelijkheden aangepast. Gewasbeschermingsmiddelen komen in bollengebieden weliswaar
veel minder maar nog steeds in normoverschrijdende concentraties in het oppervlaktewater
voor. De meeste emissies zijn afkomstig van het erf of daaraan gerelateerd. Het
Milieuplatform Bloembollensector en Landelijk Milieuoverleg Bloembollen, de opvolger van
het Doelgroepoverleg, zijn van mening dat de brochure geactualiseerd moet worden. Hieraan

wordt nu gewerkt door het Milieuplatform in samenwerking met Telen met Toekomst, de
waterkwaliteitsbeheerders en Agrodis.

Verpakkingen (4)
In de vakantie- en oogstperiode heeft staatssecretaris De Jager van Financiën weer een aantal
wijzigingen in de verpakkingenbelasting aangekondigd. Ten eerste wijzigt per 1 januari 2009
(zo mogelijk 1 januari 2008) de definitie van verpakkingen, zodat over verpakkingen die in
feite alleen logistieke hulpmiddelen zijn, zoals pallets en grote kratten, geen belasting meer
betaald hoeft te worden. Daarmee vallen kuubkisten buiten de belastingplicht. Daarnaast
wordt het mogelijk om onderdelen van een verpakking onder de hoofdverpakking te laten
vallen. Hierdoor hoeven deze onderdelen, zoals bijvoorbeeld etiketten, niet meer afzonderlijk
in de administratie te worden opgenomen. Verder zal per 1 januari 2008 het onderscheid in de
tarieven vervallen tussen primaire en secundaire/tertiaire verpakkingen. Er komt voor elke
materiaalsoort één tarief. Ook komt er een teruggaafregeling bij indirecte export. Deze gaat 1
april 2008 in.
Meer informatie vindt u op www.belastingdienst.nl/zakelijk/verpakkingenbelasting.

Bollensoos Flevoland bij Smakman
Vrijdag 19 september organiseert de KAVB-kring Flevoland/Gelderland een Bollensoos op
het bedrijf Smakman Bloembollen vof, Noordermiddenweg 8-1 te Creil. De bijeenkomst
begint om 19.00 uur. Tijdens deze Bollensoos is de nieuwe schuur van het bedrijf te bekijken.
Deze beslaat ongeveer 2.000 m² en bestaat uit een spoelhal, een droogschuur en een
bewaarcel. Ook is de vernieuwde spoellijn met aquagrader en de lelielijn met weeg-teller te
bezichtigen.

NMa
Eind augustus heeft de KAVB een brief verzonden aan verenigingsbestuurders op landelijk en
regionaal niveau. Deze brief gaat in op het standpunt dat de NMa (Nderelandse
Mededingingsautoriteit) na onderzoek in 2007 en 2008 heeft ingenomen over door KAVBbestuurders in 2004 gedane uitspraken (adviezen) over beperking van het lelie areaal. Deze
adviezen, en zelfs het als vereniging bieden van een platform voor dergelijke adviezen door
derden, worden door de NMa beschouwd als te zijn 'in strijd met de Mededingingsregels'. In
de brief wordt aangegeven hoe de KAVB met deze uitspraak denkt om te gaan (herhaling
voorkomen), en wordt nader ingegaan op deze regels en op eventuele sancties bij overtreding.
Ook wordt erin gemeld dat hierover in kringbesturen en andere bijeenkomsten nadere
toelichting zal worden verschaft.
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