Greenport Noord:

Met één stem
naar de overheid
Kan de Greenport Noord het verschil maken voor bollentelers
in Noord-Nederland? De telers zijn nog afwachtend over de
kersverse organisatie, maar wel blij met het initiatief. Vooral in
de communicatie met de regionale overheid verwachten zij een
rol. ‘Er kan wel iets leuks groeien uit deze krachtenbundeling.’
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M

et de oprichting van Greenport Noord op 10 mei in Eelde
hebben telers in de provincies
Drenthe, Groningen en Friesland een nieuwe netwerkorganisatie die
in nauw overleg kan treden met regionale
overheden over allerlei tuinbouwdossiers
en het ondernemersklimaat.
Het ontbreken van zo’n samenwerkingsverband maakt het tot nu moeilĳk voor de
tuinbouwsector om met een stem te spreken richting gemeenten, waterschappen

en provincies over dossiers die de bedrĳven raken. De tuinbouwbedrĳven liggen
heel verspreid door een groot gebied en
hebben alleen daarom al minder contact
met elkaar dan collega’s in het westen.
Dat betekent dat ondernemers vaak hun
eigen boontjes moeten doppen in kwesties met de gemeente of provincie, waar
het dan meestal ontbreekt aan voldoende
kennis van de tuinbouw.
De Greenport Noord moet daar verandering in brengen. De afgelopen maanden
heeft een kleine initiatiefgroep aan de oprichting gewerkt. Inmiddels hebben ruim
honderd bedrĳven en organisaties uit de

gehele tuinbouwketen zich aangesloten
als donateur.

KNELLENDE REGELGEVING
Bloembollentelers zĳn in het noorden
vooral te vinden in enkele Drentse
gemeenten. Daar lopen zĳ aan tegen weerstand bĳ sommige inwoners tegen het
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
en tegen knellende regelgeving die veel
gangbare werkzaamheden belemmert.
De situatie is zelfs om moedeloos van te
worden, vindt Albert Joling, bollenteler
in het Drentse Dwingeloo, gemeente Westerveld. Met zĳn broer en ouders vormt
hĳ Maatschap Joling, dat naast lelies ook
tulpen, pioenrozen, aardbeienplantjes en
akkerbouwgewassen teelt.
“Ik word een beetje moe van alle regels
die de overheid voor ons opstapelt. Het is
niet redelĳk meer. Je moet zelfs bewĳzen
dat je bĳ een draaiende motor van een
drainagemachine geen vogels verstoort.
Straks moet je nog een vergunning aanvragen om überhaupt je land op te mogen”,
schertst hĳ. Hĳ begrĳpt dat er regels zĳn.
“Maar nu probeert de provincie alles
dicht te timmeren, om maar het kleinste
beetje overlast voor burgers en natuur te
voorkomen. Zo krĳg je een heel negatief
ondernemersklimaat.”
Hĳ vindt dit het belangrĳkste thema waar
de nieuwe Greenportorganisatie mee aan
de slag moet. “Ik denk dat de komst van
een Greenport verschrikkelĳk belangrĳk
is om aan de politiek duidelĳk te kunnen
maken dat regelgeving wel werkbaar moet
zĳn en blĳven. Je kunt wel van alles willen
op teeltgebied, maar dat provincie en gemeenten voor een redelĳk ondernemers-
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klimaat zorgen is voor ons als bollentelers
het belangrĳkste.”

WIEL OPNIEUW UITVINDEN
Gezien de prille status van de nieuwe
Greenport is het voor Joling en andere bollentelers nog wel ‘eerst zien en dan pas geloven’. Tĳdens de oprichtingsbĳeenkomst
zĳn de bestuursleden geïntroduceerd. Dat
bestuur moet nu een Raad van Advies in
het leven roepen dat voor de financiering
en een actieprogramma gaat zorgen.
Bollenteler Gert Veninga teelt met zĳn
zoon en een compagnon lelies, tulpen, gladiolen en pioenrozen in Hĳken, gemeente
Midden-Drenthe. Hĳ is altĳd graag betrokken bĳ gezamenlĳke projecten, zoals het
programma ‘Duurzame Bollenteelt Drenthe’. Ook Greenport juicht hĳ toe. “Het
is begrĳpelĳk dat er een Greenport komt.
Er zĳn wel wat tuinbouw gerelateerde
zaken in het noorden om gezamenlĳk op
te pakken. Denk aan de huisvesting van
arbeidsmigranten en communicatie met
omwonenden.”
Hĳ ziet voor de Greenport wel een rol als
verzamelpunt van dossierkennis. “Neem
huisvesting van migranten. Daarvoor moet
je bĳ de gemeente zĳn. Maar per gemeente
verschilt het beleid, of ze hebben helemaal
geen beleid en proberen het wiel opnieuw
uit te vinden. Met een gezamenlĳk aanspreekpunt in de regio kunnen zĳ ergens
aankloppen voor specifiek kennis in dit
dossier en leren hoe het elders geregeld is”,
licht Veninga toe.
In communicatie over de sector kan Greenport Noord ook een meerwaarde hebben,
verwacht hĳ. “Daar liggen kansen. Zoals
het delen en verspreiden van informatie

Lelieteler Gert Veninga: “Als bollentelers in een buitengebied vallen wij overal tussenin, dat geldt ook
voor noordelijke boomtelers. Zeker daar waar je met de overheid te maken hebt, zie ik veel voordeel in
samenwerking. Daarom kan uit Greenport Noord wel iets leuks groeien.”

over wat zich in de regionale tuinbouw en
diverse projecten afspeelt. En werken aan
een beter imago bĳ de burger.”

TOEKOMST
Het is mooi dat bollentelers met andere
sectoren kunnen optrekken, met name
de glastuinbouw, vindt Veninga. “Die zĳn
op diverse punten wat verder dan wĳ. Als
bollentelers in een buitengebied vallen
wĳ overal tussenin, dat geldt ook voor
noordelĳke boomtelers. Zeker daar waar
je met de overheid te maken hebt, zie ik
veel voordeel in samenwerking. Daarom
kan hier wel iets leuks uit groeien.”
Ondanks het ontbreken van een stevig
netwerk, heeft het noorden voor hem als

ondernemer ook voordelen. “Er is absoluut toekomst voor de noordelĳke tuinbouw. We hebben veel meer ruimte dan
elders in Nederland. Daardoor kunnen we
in de bollenteelt een ruimere vruchtwisseling aanhouden en zodoende makkelĳker
duurzaam telen.”
Veninga ziet om zich heen steeds meer
akkerbouwers en veehouders die een uitstap maken naar bloemen en bollen, met
goed rendement tot gevolg. “Ten opzichte
van bollentelers in het westen kunnen we
hier grootschaliger en dus concurrerender
telen. De grond is hier goedkoper, ook
personeel vinden is goed te doen. Ik denk
dat we met een Greenport onze voordelen
beter op de kaart kunnen zetten.”
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