Sinds 1860 de verbinding tussen
ondernemers, overheid en omgeving

Jacob Jan
Dogterom nieuwe
voorzitter Tulp
Vrijdag 12 maart 2021 heeft het bestuur van
de KAVB-productgroep Tulp Jacob
Jan Dogterom als voorzitter gekozen. “Ik
ben gevraagd voor deze functie en daar heb
ik ‘ja’ op gezegd.” Dogterom is medefirmant
van Vof Dogterom en Dogterom Flowerbulbs
te Oude Tonge, dat naast tulpen een aantal
akkerbouwgewassen teelt.
Voor de productgroep is er genoeg werk, aldus Dogterom. “De tulp
is een prachtgewas, maar heeft met kansen en bedreigingen te
maken. We moeten met elkaar nagaan wat er nodig is om de tulp
te verduurzamen. Daarvoor loopt een aantal initiatieven, zoals de
PPS De Groene Tulp. Vanuit de productgroep zijn we daar ook bij
betrokken en houden de vinger aan de pols als het gaat om verdere
ontwikkelingen.”
Aan onderwerpen geen gebrek voor de komende periode. “We gaan
als productgroep aan de slag met de Verbindend Verklaring voor
onderzoek en het beste moment om de areaalcijfers te publiceren.

Een zorg die we op dit moment hebben, betreft de ontwikkeling op
het gebied van virussen. Er komen minder middelen beschikbaar
om luizen en galmijt te bestrijden en we zien nu al de besmettingscijfers van TBV en TVX oplopen. Daar moeten we echt mee aan de
slag en het beleid zal niet ruimhartiger worden.”
Verder wil Dogterom zich ook inzetten om namens alle tulpentelers op te treden. “Het gaat om de belangenbehartiging van de
tulp als geheel. Voor alle telers speelt de vraag waar we staan in de
wereld en wat er op ons af komt.”

Bloembollenstreek werkt aan toekomstvisie grondgebruik
De Intergemeentelijke Structuurvisie van de vijf gemeentes
in de Duin- en Bollenstreek is helder: de bloembollensector
heeft een minimumareaal van 2.625 ha nodig voor de teelt van
bloembollen. Dat is ooit afgesproken in het Pact van Teylingen en is nog steeds een oppervlakte die ondernemers nodig
hebben voor een goede bedrijfsvoering. Om verrommeling van
het landschap tegen te gaan is vijftien jaar geleden de Greenport Ontwikkelings Maatschappij opgericht, die zich inzet om
grond die vrijkomt als bedrijven stoppen, her te bestemmen
voor de teelt. De afgelopen tijd is er discussie ontstaan onder
telers over de praktische uitwerking van dit principe. Dit omdat
vrijgekomen grond in een aantal gevallen wordt gebruikt voor
woningbouw in het buitengebied. De kring Bloembollenstreek
van de KAVB, LTO Duin- & Bollenstreek en de Jongerenafdeling
hiervan hebben een stuurgroep gevormd onder voorzitterschap
van algemeen KAVB-voorzitter Jaap Bond en in nauwe samenwerking met Rik Pennings namens LTO Duin- & Bollenstreek
om te kijken of de uitgangspunten uit de Intergemeentelijke
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Structuurvisie ook voor de toekomst werkbaar zijn. Biedt deze
visie bijvoorbeeld voldoende mogelijkheden voor jonge ondernemers om een bedrijf te starten?
Het gebruik van bollengrond is ook onderwerp van discussie
geworden, omdat de vijf gemeentes in de Bloembollenstreek
streng zijn gaan handhaven op situaties waarbij bollengrond
een andere bestemming heeft gekregen, zoals een paardenwei
of een volkstuin. Hiertegen is door de stichting Waarom Weg?
bezwaar aangetekend. In een brief aan de wethouders van de
vijf gemeentes, die later ook naar de pers is gestuurd, verwijt
deze stichting de bloembollentelers ten onrechte een aantal zaken zoals het volop gebruiken van bestrijdingsmiddelen en suggereert ze dat ondernemers geen geld meer hebben. Vanuit de
stuurgroep is op deze brief gereageerd met een brief waarin is
aangegeven dat gebruik is gemaakt van onjuiste informatie over
de bloembollensector. Kwekers en wethouders gaven aan blij te
zijn met dit geluid. De stuurgroep is bereid om met de stichting
het gesprek aan te gaan, maar richt zich eerst op de gemeentes.
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Ook dit jaar Enjoy the flowers at home
Net als vorig jaar is de oproep aan
bezoekers aan de Bloembollenstreek
helder: blijf thuis. Dat hebben de drie
samenwerkende gemeentes Hillegom,
Lisse en Teylingen (HLT) besloten.
KAVB en Greenport zijn bij deze drie
gemeentes aangehaakt om kennis en
ervaring te delen. Vorig jaar moesten partijen op een laat moment nog
improviseren, dat is dit jaar niet nodig. Omdat de besmettingscijfers nog
steeds hoog zijn en zelfs weer oplopen, is elke vorm van samenscholing
van mensen af te raden. Vanuit de
gemeentes is gemeld dat er vooral in
de weekenden intensief gehandhaafd
zal worden. Zodra het te druk wordt,
kunnen bepaalde wegen worden afgesloten. KAVB en Greenport hebben
daarbij wel aangegeven dat HLT nauwkeuriger moet omgaan met aanwonende ondernemers. Die konden vorig jaar
meermalen niet hun eigen huis bereiken omdat een weg was afgesloten. Dat
moet dit jaar beter. Ook zal er flexibeler worden omgegaan met het afslui-

ten van wegen, zo is toegezegd. Verder is gemeld aan KAVB en Greenport
vanuit HLT dat er bij de huisverkoop
streng gehandhaafd wordt op drukte
bij deze verkoop. Dit hebben de drie
gemeentes ook aan de ondernemers in
hun gebied laten weten.

Feitenvrij
Annika Versloot — Beleidsmedewerker KAVB

Zuidwest-Nederland boos over plan
Nationaal Park NL Delta
Ondernemers op het Zuid-Hollandse
Goeree-Overflakkee zijn zeer ontstemd
over de plannen van dertien organisaties om dit gebied om te vormen tot
het Nationaal Park NL Delta. Onder de
samenwerkende organisaties bevinden
zich natuurorganisaties, provincies en
gemeentes, maar geen vertegenwoordiging van de land- en tuinbouw. Voor de
KAVB-kring Zuidwest-Nederland, LTO
Noord en ZLTO reden om per brief om
spoedoverleg te vragen. Woensdag 10
maart zijn de KAVB-leden van de kring
tijdens een ledenbijeenkomst over dit
onderwerp bijgepraat en is hun mening gepeild. Daar liepen de gemoederen hoog op, aldus regiocoördinator
Rianne van der Hulst. “Vijf jaar geleden is met dit plan gestart en er is geen
organisatie of ondernemer benaderd
vanuit de land- en tuinbouw. En nu is
het bijna een voldongen feit.”
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Wat de leden in dit gebied vooral
steekt, is de mogelijke impact van
het plan. “Het plan is alleen gefocust
op toerisme en natuurontwikkeling,
ademruimte voor de stad. Als dit doorgaat, lopen ondernemers een heel
groot risico dat ze met extra regels en
beperkingen te maken krijgen. Ook is
onderdeel van het plan om meer zout
water toe te laten in het Haringvliet
en met peilverschillen te gaan werken.
Hierdoor komt er veel te weinig zoet
water beschikbaar voor de teelt. Als dit
werkelijkheid wordt kunnen de tulpentelers op Goeree-Overflakkee wel
stoppen.” Bijna had de gemeenteraad
van Goeree-Overflakkee met de plannen ingestemd. Op het laatste moment
is voorkomen dat de raad akkoord is
gegaan. De provincies Zuid-Holland en
Noord-Brabant hebben aangegeven met
de agrariërs in gesprek te willen gaan.

Afscheid Johan van Scheepen
Zoals in de vorige editie van Greenity werd gemeld, verlaat taxonoom Johan van Scheepen op 23 maart de KAVB wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Op die datum neemt hij afscheid van de collega’s.
Voor vakgenoten organiseert de KAVB komend najaar een bijeenkomst
die geheel in teken zal staan van de werkvelden waarop Johan actief is
geweest. Informatie over datum, tijd en locatie volgt zodra duidelijk is
wanneer deze bijeenkomst georganiseerd kan worden.

In een memorabele aflevering van Seinfeld
uit 1995, ‘The Beard’, zit Jerry flink in de rats
over het ondergaan van een leugendetectortest. Deze zou namelijk pijnlijk onthullen aan
zijn nieuwe vriendin – een politieagente – dat
hij verzot is op de destijds razend populaire
vrouwenserie Melrose Place. Gelukkig krijgt
hij goede raad van z’n beste vriend George
Costanza om de test goed te doorstaan. Het
advies van George: ‘Het is geen leugen als je
erin gelooft, Jerry!’
Treffend is zijn advies zeker. Feiten doen er
helaas niet altijd toe als het gaat om onze
beeldvorming. Kijk naar het effect van de
enorme hoeveelheden nepnieuws die leiden
tot heftige discussies en zelfs doorwerken tot
in Europees beleid. Het maakt daarbij niet
uit of het écht waar is. Deze denkfout staat
in de cognitieve psychologie bekend als het
‘illusoire waarheidseffect’. Een zeer krachtig
mechanisme.
Het ontstaat doordat ons brein, wanneer het
de betrouwbaarheid van iets inschat, leunt
op twee dingen: is de informatie ons bekend,
én klinkt het vertrouwd? Het helpt daarbij
geenszins dat ons (primitieve) brein helemaal
niet van rationeel denken houdt. Het kiest liever de makkelijke weg die minder inspanning
vergt en is bovendien dol op sensatie. We
houden ook niet voor niets zo van roddels en
complottheorieën (en het ‘theater’ van sommige politici in de Kamer).
Hoe counter je deze denkfout volgens de wetenschap? Dat is de kracht van herhaling van
de feiten. Blijf bij je boodschap. Laat je niet
verleiden daarvan af te wijken, hoe emotioneel het debat ook wordt ingezet.
Binnen de bollensector is het fenomeen ‘feitenvrij’ niet onbekend. Met enige regelmaat
treedt de KAVB proactief op in situaties waarin de emotionele beleving van de maatschappij de sector raken, waarbij de feiten niet zijn
gestaafd. We ageren steevast op basis van
feiten en wetenschappelijk onderzoek, dat is
onze vuistregel. Daarbij nemen we de tijd om
zaken uit te zoeken, te controleren en samen
te bespreken. Mooi om te zien dat de kracht
van deze werkwijze als belangenbehartiger
eveneens grondig wetenschappelijk kan wor26 maart 2021
den onderbouwd.
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