Rondetafel Duurzaamheid
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Werk aan de winkel voor
efficiënter duurzaamheidsproces
sierteelt
Op 23 april ll. verzamelden op uitnodiging van minister Schauvliege heel wat relevante
stakeholders uit de sierteeltsector voor een rondetafel over duurzaamheid. Patricia De
Clercq, adjunct-kabinetschef van de minister, benadrukte dat de Vlaamse overheid op
vandaag al vanuit het beleid de verduurzaming van de sierteeltsector ondersteunt, maar
nu ook wil nagaan of dit nog efficiënter kan georganiseerd worden.
Pieter Van Oost
secretaris AVBS
Aan de brainstorm namen naast het departement Landbouw en Visserij ook vertegenwoordigers van AVBS, KMLP,
Navex, Belbex, VMS, Belgische tuincentravereniging, Sierteelt 2030, PCS en ILVO deel. De Vlaamse overheid zet op
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vandaag al in op duurzaamheid door steunverlening aan
het PCS en demonstratieprojecten en aan het VMS. De
Vlaamse overheid gelooft sterk in de werking van het
proefondervindelijke onderzoek van het PCS omdat het
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De Vlaamse overheid ondersteunt het proces naar verduurzaming van de sierteeltsector
maar onderzoekt nu of dit nog efficiënter kan georganiseerd worden.

tere duurzaamheidsfactor. In een tweede werkgroep ging
het over de optimalisatie van bedrijfsmanagement, o.a. op
vlak van operationele en economische competenties, benodigde opleiding, samenwerkingsvormen, vernieuwende
trends en sociale aspecten. In de laatste werkgroep dacht
men na over de aanpak van afzet, promotie en marketing,
met o.a. distributiekanalen, eco-marketing, imago, kwaliteitsmerken, exportstrategie en marktondersteuning.
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nauw aanleunt bij de Vlaamse siertelers. Het zijn de ledentelers van het PCS zelf die via de verschillende technische
comités inspraak hebben in de samenstelling van het
jaarprogramma. Dit verklaart waarom binnen de jaarplannen vooral rond teelttechnische aspecten gewerkt wordt,
maar deze kaderen ook binnen het streven naar een verdere verduurzaming van de sierteeltproductie. De Vlaamse
overheid ondersteunt ook de waarschuwingssystemen in
de verschillende plantaardige sectoren en ook het VLIF
draagt bij aan een duurzame sierteelt.
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Drie duurzaamheidsthema’s
In een eerste werkgroep werd er dieper ingegaan op de
vergroening binnen de sector zowel qua productiemethoden, materialen, technieken, aard van de producten evenals als de vraag naar producten en diensten met een gro-
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Doelstelling

Tijdens de rondetafel deed men ons nadenken over hoe
duurzaamheid op de meest effectieve en haalbare manier
aan te pakken in het kader van de wijzigende financiële
mogelijkheden. Verdere financiële ondersteuning zal maar
mogelijk zijn als de middelen doelgericht en efficiënt
worden aangewend ten voordele van alle Vlaamse siertelers. Daarenboven moet er een minimum aan administratieve last zijn voor de Vlaamse overheid en eventuele uitvoerende organisaties. In verschillende werkgroepen werd
gedebatteerd over drie belangrijke duurzaamheidsthema’s.
Thema’s die eerder aan bod gekomen zijn tijdens de SWOTanalyse over de Vlaamse sierteeltsector (zie elders in dit
nummer).

Standpunten AVBS

Op vlak van economische duurzaamheid vragen wij samen
met andere ledenorganisaties van siertelers en het PCS
dat de Vlaamse overheid:
• meer aandacht heeft voor cijfermatig bedrijfsinzicht in de
sierteeltbedrijven;
• meer inzet op kostprijsberekeningen in de sierteeltsector;
• overtuigend inzet op een representatief landbouwmonitoringsnetwerk in de Vlaamse sierteeltsector;
• werk maakt van voldoende beschikbare relevante data en
statistieken over de Vlaamse sierteeltsector.
Voor ecologische duurzaamheid vragen wij om in overleg
met de ledenorganisaties van siertelers een gratis adviesdienst te ontwikkelen op het PCS voor water, bemesting,
gewasbeschermingsmiddelen, klimaatregeling en energie,
waarnemen en waarschuwen, exportondersteuning (PRA),
publieke en private lastenboeken, afvalverwerking en
circulaire economie en biologische sierteelt.
Om dit te realiseren raadt AVBS aan de Vlaamse overheid
aan om in de schoot van het PCS een technisch comité op
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