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DOOR MEINY PRINS

D
e Nederlandse glastuin-
bouwsector heeft interna-
tionaal een enorme voor-

sprong. Deze  kunnen we alleen 
behouden als we onze kennis in 
al haar facetten kunnen interna-
tionaliseren en daar de regie op 
kunnen houden. Daar heb je als 
sector wel een stevige thuisbasis 
voor nodig, waar veel nieuwe ont-
wikkelingen en innovaties zijn. 

Innoveren kan niet zonder een 
meedenkende overheid. De ma-
nier waarop deze met innovatie 
en met name de financiële onder-
steuning daarvan omgaat, is be-
palend voor het behoud van de 
innovatieve slagkracht van het 
Nederlandse bedrijfsleven. Inno-
vatie gebeurt over grenzen van 
bedrijven, van sectoren, van lan-
den, heen. Het werkt dus niet be-
vorderlijk als de overheid in hok-
jes denkt. 

Bijvoorbeeld: subsidies worden 
uitgegeven binnen de kaders van 
ministeries met als gevolg dat je 
bijna genoodzaakt bent om een 
subsidieaanvraag in drie stukken 
te hakken: een stukje voor het 
ministerie van LNV, een stukje 
voor EZ en een stukje voor OCW. 

Niet te doen, dus het schiet zijn 
doel voorbij. Nog een voorbeeld: 
de overheid richt zich met subsi-
dies op MKB of  multinationals, 
maar vergeet dat daar ook nog 
een ’paar’ bedrijven tussenin zit-
ten die qua subsidie tussen wal 

en schip belanden. Dus: extra 
aandacht voor de middelgrote be-
drijven.  

Daarnaast moet de overheid er-
voor waken niet slechts op nieu-
we technologieën in te zetten, 
maar juist het toepassen van be-
staande technologieën te stimule-
ren. De huidige afzetproblema-
tiek in de tuinbouw gaan we niet 
oplossen door via innovatiepotjes 
nog meer geld te pompen in nog 
meer nieuwe technische ontwik-
kelingen, die allemaal zorgen 
voor het nog beter kunnen be-
heersen van onze kosten op het 
gebied van klimaat, water, ener-
gie en arbeid. 

De tuinbouwsector is dus het 
meest gebaat bij een overheid die 
meedenkt met het creëren van 
toegevoegde waarde in plaats van 
kostenreductie. Mee investeert in 
nieuwe marktconcepten, in nieu-
we samenwerkingsverbanden. 
Daarmee houden we de Neder-
landse tuinbouw sterk en gezond!
❏ Meiny Prins is directeur van Priva, 

bedrijf voor klimaatbeheersing en 
procesbeheer in onder meer de 
tuinbouw. In 2009 werd ze uitver-
kozen tot Zakenvrouw van het 
Jaar.

De Nederlandse tuinbouw 
heeft een grote voorsprong 
ten opzichte van andere 
landen. Dat moeten we zo 
houden, vindt Meiny Prins. 
Bepalend hierin is de 
opstelling van de overheid.

De overheid moet techniek stimuleren, vindt Meiny Prins. Foto ANP

Een meedenkende 
overheid graag

D
e langverwachte versoepelingen van het Q-koortsbeleid zijn be-
kendgemaakt. Het fokverbod voor vrije bedrijven wordt opge-
heven en alle bedrijven mogen straks weer dieren aanvoeren. 

Bij deze versoepelingen wordt een opvallend onderscheid gemaakt 
tussen besmette- en niet besmette bedrijven. De besmette bedrijven 
mogen pas half  augustus dieren aanvoeren, terwijl de vrije bedrijven 
half  juli aan de slag mogen.

Het verschil is niet uit te leggen. Veterinair verandert er in een 
maand tijd niets op de besmette bedrijven. Alle dieren zijn gevacci-
neerd en er zijn geen drachtige dieren meer. De ministeries wachten 
met de versoepelingen op het eindrapport over het effect van de vacci-
natie tegen Q-koorts. De voorlopige resultaten zijn bekend: vaccinatie 
is effectief. Maar dit is voor de ministeries blijkbaar niet voldoende. Ze 
willen het definitieve eindrapport om meer zekerheid te hebben.

De extra maand uitstel voor de herbevolking lijkt een keuze voor de 
bühne. Meer duidelijkheid komt er naar verwachting niet in een 
maand waarin de bestaande feiten nog eens goed bekeken worden. 
Beter is om op basis van alle gegevens de sector weer een kans te ge-
ven, dan te wachten op schijnzekerheid. Dit maakt voor de volksge-
zondheid geen verschil, voor de toekomst van geitenbedrijven wel. 

Wachten op schijnzekerheid
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Op bijna 40 procent van de land-
bouwgrond in Gelderland ligt een 
niet-agrarische claim. Dat con-
cludeert LTO Noord Gelderland 
op basis van een onderzoek door 
de HAS Den Bosch. 

Voor hoeveel hectare land-
bouwgrond Natura 2000 een ne-
gatief  effect heeft, is niet exact in 
beeld. ”Natura 2000 heeft niet al-
leen effect op de grond die wordt 
omgezet tot natuur, maar ook een 
uitstralend effect op de directe 
omgeving. Het is voor agrariërs 
ook ongunstig om daar een be-
drijf  te hebben”, legt voorzitter 
Ben Lichtenberg van LTO Noord 
Gelderland. 

Op ruim 8 procent van de Gel-
derse landbouwgrond ligt een 
harde claim. De landbouw zal 
daar gaan verdwijnen. Ongeveer 
30 procent van het areaal geldt 
als zoekgebied. Hier moet nog 
vastgelegd worden waar de 

grondclaims exact komen. ”Naar 
verwachting komt op 15 procent 
van de zoekgebieden daadwerke-
lijk een claim”, aldus Lichten-
berg. 

De 38 procent waar nu beper-
kingen op liggen komt overeen 
met 91.690 hectare van de in to-

taal 242.526 hectare landbouw-
grond in Gelderland. 

LTO Noord schat dat Natura 
2000 een negatief  effect heeft op 
15 procent van de Gelderse land-
bouwgrond. Daarmee ligt vol-
gens LTO Noord op meer dan de 
helft van de landbouwgrond een 
claim vanuit niet-agrarische 
hoek.

Lichtenberg spreekt van een 
stortvloed aan claims. ”Opmerke-
lijk is dat gemeenten, provincie 
en Rijk niet bij elkaar afstemmen 
waar de claims liggen”, zegt de 
LTO bestuurder. Het grote aantal 
plannen leidt tot langdurige on-
zekerheid voor de agrariërs, 
maar ook voor andere doelen als 
natuur en recreatie. Deze worden 
door de planologische onduide-
lijkheid ook niet gerealiseerd.”

Lichtenberg vindt dat de over-
heid strakker moet prioriteren, 
omdat er nu teveel plannen zijn 
die niet allemaal gerealiseerd 
kunnen worden. 

Veel claims op Gelderse landbouwgrond
ACHTERGROND

Ben Lichtenberg: daadwerkelijke 
claim 15 procent. Foto AGD

DOOR MARISKA VERMAAS

D
e ministeries van land-
bouw en volksgezondheid 
maken bij de versoepelin-

gen van het Q-koortsbeleid on-
derscheid tussen besmette bedrij-
ven niet niet-besmette bedrijven. 
De vrije bedrijven mogen vanaf  
15 juli weer dieren aanvoeren en 
gaan fokken met de dieren. Be-
smette bedrijven mogen na 15 au-
gustus weer dieren van vrije ge-
vaccineerde bedrijven aanvoe-
ren. Het eeuwigdurend fokverbod 
blijft op deze bedrijven van 
kracht.

Het onderscheid tegen deze be-
drijven is gemaakt op basis van 
overleg tussen de betrokken par-
tijen. ”Voordat bedrijven weer 

herbevolkt mogen worden, wil je 
ook aan de bevolking in de direc-
te omgeving  kunnen uitleggen 
dat het veilig is om weer geiten 
aan te voeren . Hiervoor is de 
eindrapportage van het onder-
zoek naar de effectiviteit van het 
vaccin noodzakelijk. We moeten 
zeker weten dat het vaccin goede 
bescherming biedt”, aldus een 
woordvoerder van het ministerie 
van landbouw. 

Volgens het ministerie is er ook 

verschil in risico tussen de vrije 
en besmette bedrijven. ”Bij de be-
smette bedrijven zit meer Q-
koorts in het milieu op en rond 
het bedrijf .”

Op besmette bedrijven wordt 
nog steeds Coxiella burnettii in 
de tankmelk gevonden. ”We we-
ten dat vaccinatie van dieren 
goed werkt als ze niet besmet 
zijn. Besmette dieren kunnen bij 
een geboorte nog steeds een grote 
hoeveelheid Coxiella uitscheiden. 
Daarom krijgen deze bedrijven 
toch een aparte status”, legt Q-
koortsspecialist Hendrik-Jan 
Roest van het Het Centraal Verte-
rinair Instituut (CVI) uit. 

Voor de herbevolking van deze 
bedrijven speelt dit geen rol. ”Dit 
gebeurt pas als de onderzoeken 
volledig zijn afgerond. Er zijn vo-
rig jaar heel veel mensen ziek ge-
worden. Deze afwegingen moeten 
we dus heel zorgvuldig nemen”, 
aldus Roest. Veterinair gezien is 
er geen reden om de herbevol-
king van besmette bedrijven een 
maand later te doen. ”De situatie 
verandert in deze maand niet .”

’Je moet kunnen uitleggen 
dat aanvoeren veilig is’

ACHTERGROND

Later herbevolken gebeurt niet om veterinaire redenen. Foto AGD

Bij de versoepeling van het 
Q-koortsbeleid maakt LNV 
verschil tussen besmette en 
niet-besmette bedrijven. De 
eerste groep mag een 
maand later weer dieren 
aanvoeren. Het ministerie 
doet dit uit voorzichtigheid.

•  opheffing aanvoer- en fokver-
bod, per 15 juli voor Q-koorts-
vrije bedrijven en per 15 augus-
tus voor besmette bedrijven 
(mits vaccinatie bewezen effec-
tief is)

•  verplichte tankmelkmonitoring, 
tweewekelijks voor besmette 
bedrijven en maandelijks voor 
bedrijven die vrij zijn van 
Q-koorts

•  uitbreidings- en nieuwvestigings-
verbod verlengd tot 1 juni 2011

•  verplichte jaarlijkse vaccinatie
•  meldplicht bij verdenking 

Q-koorts
•  uitmestverbod tot 30 dagen na 

aflammerperiode; daarna dient 
de mest gecomposteerd te wor-
den, 90 dagen op niet-besmette 
en 150 dagen op besmette be-
drijven

•  levenslang fokverbod voor niet-
drachtige dieren op besmette 
bedrijven

•  bezoekersverbod voor besmet 

Maatregelen Q-koorts

Bonn – De Duitse Rekenkamer, 
het Bundesrechnungshof, meent 
dat de regering het btw-systeem 
grondig op de schop moet nemen. 
Nu kent het systeem nog een ver-
laagd tarief  voor voedingsproduc-
ten die in de eerste levensbehoef-
ten voorzien. 

Volgens de Rekenkamer zorgt 

het systeem voor een hoop ondui-
delijkheid omdat inmiddels ook 
veel luxere producten met het 
lage tarief  worden afgerekend. De 
grens tussen luxe en alledaagse 
voedingswaren is nauwelijks 
meer te trekken en er draaien tal 
van gerechtelijke procedures om 
opheldering te verschaffen. 

De ’korting’ scheelt de overheid 
jaarlijks inmiddels rond de 20 mil-
jard euro aan inkomsten, aldus 
het Bundesrechnungshof. Onder-
meer groente en zuivel maken 
aanspraak op het lage tarief  van 7 
procent. 

Het  tarief  voor andere produc-
ten is 19 procent.  Corr

Duits btw-tarief voedsel op de schop


