‘Wetten en regels geven
voldoende ruimte voor innovatie’

Miniketen helpt introductie nieuwe
fruitrassen vooruit

samenwerking

stelling

Stelling:

‘We willen wel innoveren, maar wetten en regels staan dat niet toe’, roepen
ondernemers en hun vertegenwoordigers vaak. Schaalvergroting, bedrijfsverplaatsing
of bedrijfsvernieuwing stokken, duren te lang of kosten te veel geld.

Santana is een nieuwe appel. Milieuvriendelijk te telen en ook nog eens lekker van smaak. Maar
hoe breng je zo’n nieuwe appel op de markt en bij de consument? Een miniketenaanpak kan een
zinvol vehikel zijn.

Hans Vereijken, tuinder in Aarle Rixtel

Paul Rüpp, gedeputeerde Noord-Brabant

Juist doordat het aanvankelijk misging bij de introductie van Santana,

>> Protocol

‘Ik ben met uitbreidingsplannen bezig en ik loop tegen de ene na

‘Ons hele systeem van wet- en regelgeving is gecompliceerd en er zijn

ontstond het idee van een miniketen om de kans op een flop te beper-

Voor de miniketen moest eerst het probleem van de bruinkleuring

andere regel aan. Er zijn gewoon te veel regels. Ik vind het niet erg dat

vreselijk veel regels die op gespannen voet met elkaar staan. Toch kom

ken. Want ook al is een nieuwe appel of peer nog zo lekker, er kan van

worden aangepakt. Dat lukte. Het is te voorkomen door op het juiste

mensen bezwaar mogen maken, maar er moeten zoveel onderdelen ter

je er meestal wel uit. Ambtenaren van gemeenten en provincies moeten

alles misgaan. In een miniketen kun je het hele traject van teler tot de

moment te oogsten en de appels op een speciale manier te bewaren.

inzage worden gelegd dat de hele procedure wel erg lang gaat duren.

wat meer lef tonen om besluiten te nemen. Daarvoor is wel een

consument volgen, begeleiden, en indien nodig bijstellen. Bij een

Die oogst- en bewaarcondities zijn in een protocol vastgesteld, waar-

Waarom kan de overheid voor uitbreiding nou niet één regel van

verandering van houding nodig. Je kunt het beste generalisten hebben,

normale introductie van een nieuw fruitras gebeurt zoiets niet. Als een

aan de miniketenpartijen zich moeten houden.

maken, zodat je het hele pakket in een keer ter inzage legt? Of laat ze

die een integrale toetsing uitvoeren. Verder moet je veel regels kappen

nieuw ras goed lijkt, gaat hij de markt in. En dan maar afwachten.

De introductie via een miniketen van één teler, PPO in Randwijk als

de inzagetermijn met de helft verkorten, zodat je als ondernemer

en de overige bij elkaar brengen, zoals de omgevingsvergunning waar

eerder duidelijkheid hebt. Daar komt bij dat het bestemmingsplan

het ministerie nu aan werkt. Dan kun je zaken parallel laten lopen. De

>> Troetelkindje

succes. Zowel de groentespeciaalzaken als hun klanten waren

eigenlijk alweer verouderd is. Het gaat uit van een maximale kashoogte

ondernemer moet er dan van op aan kunnen dat hij binnen een

Santana geeft pijnlijk aan wat er dan kan gebeuren. Het was het

enthousiast over de appel.

van vijf meter, dat is nu alweer te laag.’

gestelde termijn antwoord krijgt. Dan blijven er nog altijd regels over

troetelkindje van de fruitsector; het eerste ras dat resistent is tegen

Santana was rijp voor een grootschaliger introductie. De miniketen had

die belemmerend werken. Voor die paar is wellicht aanpassing nodig.’

schurft en bovendien frisse, knapperige appels voortbrengt. De appels

zijn taak erop zitten. Zaak was dat de partijen die zich over de appel

Piet van IJzendoorn, boer in Zeewolde

bewaarder en twee toonaangevende groentespeciaalzaken was een

die tijdens de introductie uit de koelcel kwamen, kleurden echter bruin.

gingen ontfermen zich aan het protocol zouden houden. Omdat één

‘Op het gebied van ruimtelijke ordening heb ik wel een redelijke mede-

Eric Poot, PPO

Rien van der Maas, projectleider systeeminnovatieonderzoek voor de

van de partijen dat niet geheel deed, waren de speciaalzaken die de

werking in Flevoland, na jaren van lobbyen en praten met burgemeester,

‘Er is verschil tussen wetten en regels waar de ondernemer dagelijks

geïntegreerde fruitteelt: ‘Het risico op bruin was bekend. Toch hebben

appels verkochten ontevreden. Het geeft aan hoe een miniketen de

ambtenaren en politieke partijen. Maar eigenlijk moet elk bestemmings-

mee te maken heeft, en wetten en regels voor uitbreiding of

de ketenpartijen een risicovolle pluk-, bewaar- en afzetstrategie

markt kan verkennen en hoe de echte keten het daarna serieus moet

plan ruimte bieden aan initiatieven die bijdragen aan het contact tussen

vernieuwing. Juist de wetten en regels bij uitbreiding knellen. Hier zijn

gekozen. Probleem was dat een goede praktijktest vooraf niet kon. In

overnemen.

burger en platteland. Wat innovaties echt tegenhoudt zijn de mest-

wij in ons onderzoek naar de omgang van ondernemers met wet- en

de fruitteelt bestond niet zoiets als een ketennetwerk op kleine schaal.

Fruitveiling The Greenery heeft dat gedaan door de bewaring en afzet

wetgeving en de diergezondheidsregels. Door de goedkope import van

regelgeving in een aantal cases dieper op ingegaan. Daaruit blijkt dat

Zo kwam ik op het concept miniketen, dat ook voor andere producten

over te nemen. De veiling heeft zich ontfermd over de appels van de

veevoer hebben wij te veel mest en wordt die een afvalproduct in

het uiteindelijk wel lukt om de vernieuwing op het bedrijf door te

met grote financiële en andere risico’s goed zou kunnen werken.’

Santana-telers, bewaart ze volgens protocol en regelt de verkoop via

plaats van een waardevol product. Dat belemmert herstel van de relatie

voeren, maar de ondernemer moet wel heel goed managen en plannen

Het concept paste hij toe op Santana om de valse start goed maken.

een afzetorganisatie.

tussen akkerbouw en veehouderij. Daarnaast zorgen de dierziekte-

en precies weten wanneer en bij welk loket hij welke stukken in moet

‘Het is zonde om dit ras af te schrijven. Er is geen betere schurft-

regels ervoor dat we ziektes als IBR (koeiengriep) volledig proberen uit

leveren. Vaak kost dit meer tijd en geld dan van tevoren is begroot.’

resistente en dus milieuvriendelijkere appel. Een miniketen is een mooi

te roeien, wat toch niet lukt. Daardoor ontwikkelen dieren geen
weerstand en kun je geen echt duurzame veehouderij ontwikkelen.’

Meer informatie: Eric Poot, t 0317 478 698, e eric.poot@wur.nl
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onderzoeksmiddel om iets nieuws voorzichtig in de praktijk te testen en

Meer informatie: Rien van der Maas, t 0488 473728,

het daarna, als het goed gaat, aan de vrije handel mee te geven.’

e rien.vandermaas@wur.nl

