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‘De bollensector groeit
en daar is ook ruimte voor’
Ilse Zaal is nu bijna twee jaar
landbouwgedeputeerde van NoordHolland. Zonder agrarische achtergrond
had ze in coronatijd een stevig
inwerkprogramma. Het vergde veel
inleeswerk en digitale ontmoetingen.
Vanwege de lockdown had ze zelfs de
primeur van een digitale benoeming en
beëdiging van een gedeputeerde. Zodra
het weer kon, greep Zaal uitnodigingen
voor bedrijfsbezoeken met beide handen
aan. “Op de bedrijven hoor je het meest.”

Ilse Zaal
GEDEPUTEERDE PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Ilse Zaal (39) is gedeputeerde van Noord-Holland voor Economie (inclusief onderwijs
en arbeidsmarkt) en Landbouw en visserij, Dierenwelzijn, Bestuur, Europa, Recreatie
en Toerisme en Sponsoring. Ze is geboren en getogen in Zaandam. Zaal is jurist arbeidsrecht en werkte acht jaar bij de Universiteit van Amsterdam als docent arbeidsrecht,
later als opleidingsdirecteur. Twaalf jaar geleden werd ze actief bij D66 in Zaanstad.
In 2011 werd ze Statenlid. Ze was de hoofdonderhandelaar voor het coalitieakkoord
‘Duurzaam doorpakken’ 2019-2023 van GroenLinks, VVD, D66 en Partij van de Arbeid.
Zaal volgde in mei 2020 Jack van der Hoek als gedeputeerde op. Volgend jaar maart
zijn de Provinciale Statenverkiezingen en zit Zaals termijn erop.

Tekst: Ellis Langen | Fotografie: René Faas

Zaal zit in haar statige werkkamer in het provinciehuis in
Haarlem. “Een prachtige kamer, maar ik wil hier zo min
mogelijk zijn.” Tot nu toe bezocht ze twee bloembollenbedrijven en nam een kijkje bij Vertify, maar ze voegt eraan
toe: “Met het bollenseizoen in het verschiet, is mijn plan om
op verschillende bedrijven een paar uur mee te lopen en te
werken. In een paar uur tijd kom je dan tot de essentie van
wat een ondernemer bezighoudt, wat er precies speelt en
hoe de bedrijfsvoering gaat.” Zaal wordt door gesprekken
met de KAVB en haar aanwezigheid in Greenports Holland,
Aalsmeer en Noord-Holland Noord, haar voorzitterschap van
het Landelijk Milieuoverleg Bloembollen, maar ook de stuurgroep De Kop Werkt! gevoed door een goed netwerk.

Hoe bevalt de functie?
“Ontzettend goed. Ik ontmoet veel maatschappelijke organisaties en innovatieve ondernemers. Het gaat van de bollenkweker in de kop van Noord-Holland tot aan de belangen
van bollenkwekers vertegenwoordigen in Europa, want die
laatste portefeuille heb ik ook. Naast de coronacrisis liggen
er grote opgaves: de transitie van de landbouw zit in mijn
portefeuille. Het is mooi om daar gezamenlijk met partijen
uit de sector, gemeenten, waterschappen, het rijk en andere
partijen aan te werken. Andere grote uitdagingen zijn het
klimaatakkoord en de stikstofproblematiek. Beide komen
vanuit het rijk, maar landen in de provincies. Maar ik zie
veel mooie kansen voor een goede toekomst voor de agrarische sector in Noord-Holland.”

Hoe kijkt u naar de bollensector?
“De sector is superbelangrijk voor Noord-Holland. Niet alleen als economische sector met veel familiebedrijven waar

veel mensen werken en ook jongeren vakantiewerk doen, de
sector heeft ook een grote maatschappelijke waarde binnen
veel dorpskernen. Zo ‘supporten’ ze vaak de lokale sportverenigingen. Daarnaast is er de cultuurhistorische en recreatieve functie. Het grootste aaneengesloten bollenareaal ligt
in Noord-Holland-Noord. Laten we trotser zijn en de sector
meer zichtbaar maken en promoten, zoals met recreatieve
mogelijkheden. De provincie staat open voor ondersteuning
en de stimulering van goede ideeën. Bollenbedrijven zijn
hoogtechnologisch en innovatief en de sector wil als geheel
verduurzamen. In de visie 2030 stelt ze hoge ambities.
Complimenten daarvoor. Het is de verantwoordelijkheid
van de sector, provincie, rijk en waterschappen te zorgen
dat die ambities en de uitvoering ervan landt op de erven.
Tegelijkertijd zie ik de sector worstelen. Er is een terechte
maatschappelijke discussie over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Uiteindelijk moeten we ervoor zorgen
dat de leefbaarheid in de omgeving van bollenvelden goed
blijft. Maar ik zie ook dat alternatieven moeilijk beschikbaar
komen of dat er regelgeving is die belemmerend werkt voor
de toelating van groene middelen en nieuwe technieken
zoals Crispr-Cas, maar bijvoorbeeld ook het probleem van de
beperkte afzetmarkt voor biologische bloembollen. Er moet
natuurlijk wel een perspectief zijn voor de sector. Als provincie helpen we graag in het verduurzamingsproces, zodat
ze aangehaakt blijven bij de transitie. We hebben geen doel
van opkopen of dat bedrijven moeten stoppen. Binnen die
transitie moet iedereen in zijn rol blijven. Zo hebben we als
provincie geen verantwoordelijkheid voor het gewasbeschermingsmiddelenbeleid. Dat ligt bij het Rijk en soms zelfs bij
Europa. De grootste zorg is dat verduurzaming voor kwekers
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Meten=Weten heeft alle provincies verzocht tot handhaving
op middelengebruik bij Natura 2000-gebieden. De sector
rekent erop dat het niet tot handhaving komt. Is dat terecht?
“In Noord-Holland gaat het om negen percelen waardoor
één bollenbedrijf is aangeschreven en acht andere agrarische
bedrijven. Het vergt goed en zorgvuldig onderzoek, want
het is een complex juridisch vraagstuk waarover we een juridisch houdbaar besluit moeten nemen. We staan in nauw
contact met de betreffende bedrijven. We hebben informatie
over de teelten en het precieze middelengebruik nodig. Dan
volgt onderzoek over wat de invloed van die middelen is op
het milieu. Het is een complex dossier. De beslissing op het
handhavingsverzoek is verdaagd naar 23 mei.”

Iedereen ziet de noodzaak om het huisvestingsprobleem van
arbeidsmigranten op te lossen, maar vervolgens is het ‘niet in
mijn gemeente’. Doet de provincie wat aan deze patstelling?
“Het probleem wordt erkend en is ontzettend groot en
urgent. Zowel vanuit economisch perspectief, omdat ondernemers arbeidskrachten heel hard nodig hebben, maar
ook vanuit een sociaal en maatschappelijk perspectief; als
overheid willen we dat deze mensen op een goede manier
worden gehuisvest. Samen met collega-gedeputeerde Cees
Loggen van Ruimtelijke ordening neemt de provincie de
regie. In de Kop van Noord-Holland is een pilot gestart. Met
Hollands Kroon, Den Helder en Schagen is onderzoek gedaan
naar hoe groot het probleem is. Vervolgens is onderzocht
welke mogelijke grootschalige huisvestingslocaties er zijn.
Dat zijn er veertien. De gemeenten werken dit nu uit en als
provincie zijn we bereid het planologisch mogelijk te maken.
Er start ook zo’n locatieonderzoek in West-Friesland en dat
is voor de zomer van dit jaar afgerond.”

In het coalitieakkoord staat dat er 3.000 hectare nieuwe
natuur bij komt, waarvoor 21 miljoen wordt uitgetrokken.
Hoe staat het met die opgave?
“Inmiddels is de opgave NNN (red.: Natuurnetwerk Nederland) – waarvan overigens een deel ook de Europese Natura
2000-gebieden betreft – in 2020 bijgesteld naar 1.750 hectare
NNN. In januari 2021 was 900 hectare gerealiseerd en er
is tot nu toe wel wat bijgekomen, maar het blijft een forse
opgave voor in 2027. Recent heeft de provincie bollengrond
aangekocht in Egmond als ruilgrond bestemd voor agrariërs
die weg moeten voor NNN. Compensatiegrond aanbieden is
soms de uitdrukkelijke wens van ondernemers of de sector
in plaats van compensatie in geld. Soms helpt het ook om de
agrarisch structuur te verbeteren, zoals bij bollengronden
die geïsoleerd liggen. Het is niet zo dat als we areaal bollengrond opkopen dit elders in de provincie erbij moet komen
zodat er een bepaald areaal blijft, zoals het Pact van Teylingen in de Duin- en Bollenstreek. Daar is ook geen aanleiding
toe. We zien dat het areaal bollen in Noord-Holland nog
steeds groeit en daar is nog ruimte voor.”

In het coalitieakkoord werd gerept over een stimuleringsprogramma voor biologische bollenteelt. Wat is hiervan
terechtgekomen?
“We streven naar verduurzaming in brede zin, de biologische bollenteelt is daarvan een belangrijk onderdeel. Het is
de kraamkamer van innovaties voor de reguliere bedrijven.
We zijn bezig met een Fieldlab ‘bollenteelt op zandgrond’.
We willen een ‘bollenfieldlab’ omdat we een bollenprovincie
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‘Opkopen van bedrijven
of dat bedrijven moeten
stoppen is geen doel’

zijn en veel natuur hebben. We moeten zoeken naar goede
manieren dat dit samen kan gaan. Het is een fysieke locatie
voor duurzame, natuurinclusieve bollenteelt op zand, met
een sterke synergie met de biologische bollenteelt. Ook het
onderdeel afzet zit erin; hoe jaag je vraag bij consumenten
aan, want anders kun je kwekers niet vragen over te stappen. De KAVB, Vertify en de Greenport NHN, John Huiberts
en de NLG-telersgroep gaan de organisatie opzetten en hebben de ambitie om het fieldlab te realiseren. GroenLinks, SP
en Partij voor de Dieren kwamen met de Statenmotie voor
dit fieldlab en het krijgt € 50.000 subsidie in 2021. Dit jaar
willen we een aanvullende subsidie te verlenen.”

De provincie laat Wageningen Economic Research extra indicatoren bijhouden over de bloembollensector, waarom?
“We steken er geld in om bepaalde ontwikkelingen te
monitoren, zoals duurzaamheid waarin wordt gekeken
naar de balans tussen economie, maatschappij en milieu.
Tot nu toe zijn de gegevens geen aanleiding geweest in te
grijpen in beleid. De afname van milieubelasting stabiliseert
wel de laatste jaren. Dat moet naar beneden. Opvallend
zijn de schaalvergroting in combinatie met de afname van
het aantal bedrijven. Dit geldt zowel voor de teelt als voor
de broeierij. Dat kan zolang de uitbreiding voldoet aan de
provinciale omgevingsverordening van het landelijk gebied.
Vanuit gemeenten krijgen we geen signalen dat er gebrek
aan ruimte is. Dat komt waarschijnlijk door schaalvergroting: een kweker koopt een bouwblok van de buurman.”
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