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Bijstelling extra steunmaatregel
De extra steunmaatregel voor de tuinbouw krijgt op enkele onderdelen een aanpassing. Voor de
voedingstuinbouw gaat het percentage ‘afzet horeca’ omlaag van 75% naar 60%. Daarnaast gaat de
regeling beter rekening houden met bedrijven die de afgelopen jaren groeiden in areaal c.q. omzet.
Hiermee zijn enkele ‘pijnpunten’ verlicht, die na de openstelling van de regeling in beeld kwamen bij
de crisisorganisatie. Voor betreffende bedrijven zijn dit zeer belangrijke aanpassingen, die ze kan
helpen door de crisis te komen. Gesprekken met het ministerie van LNV en RVO resulteerden in de
bijstelling. Gisteren bleek dat Brussel ermee heeft ingestemd. Ondernemers in de sierteelt en
onderdelen van de voedingstuinbouw kunnen nog tot en met 18 juni bij ‘het loket van RVO’ hun
aanvraag voor een tegemoetkoming indienen. Minister Schouten van LNV maakte de wijzigingen
gisteren bekend in een debat met de Tweede Kamer. De aanpassing vereist formele bevestiging met
een publicatie in de Staatscourant. Naar verwachting volgt dit snel, waarna de aanpassingen worden
doorgevoerd op de site van RVO.

Oproep tot verlenging steunmaatregel
“Verleng de periode waarvoor de extra steunmaatregel voor de tuinbouw van kracht is!” Die oproep
deed de crisisorganisatie Coronacrisis Tuinbouw gisteren bij LNV-minister Schouten en de Tweede
Kamer. “Ondernemers in de tuinbouw tonen in deze crisistijd een enorme veerkracht. We zien
tegelijkertijd dat vele honderden bedrijven een beroep doen op de steunmaatregel. De omzetderving
loopt nog op of is in aankomst. Het is absoluut noodzakelijk de steunmaatregel langer beschikbaar te
houden om bedrijven en banen te behouden”, zegt Jaap Bond, voorzitter van de Regiegroep van de
crisisorganisatie. De steunmaatregel kan veel bedrijven helpen door de crisis te komen. Ondertussen
blijven ondernemers met grote schade zitten: ze vallen buiten de criteria van de maatregel of krijgen
slechts een deel vergoed.
Minister Schouten gaf in debat met de Tweede Kamer echter aan niet voornemens te zijn de regeling
te verlengen. In het debat meldde ze dat tot gisteren voor in totaal een bedrag van 156 miljoen euro
aan tegemoetkoming is aangevraagd. Daar komt nog een bedrag bij, nu de regeling een verruiming in
de criteria krijgt. Al met al zal sprake zijn van forse onderuitputting van het beschikbare budget van
600 miljoen euro. Schouten legde de Kamerleden uit dat het restant terug gaat naar de staatskas; het
is ‘extra geld’ en maakt geen onderdeel uit van haar begroting waarvoor ze een andere bestemming
kan zoeken.
De Regiegroep van de crisisorganisatie zal zich nu beraden op de te nemen vervolgstappen. Daarbij
betrekt de Regiegroep inbreng vanuit participerende brancheorganisaties ter onderbouwing van de
noodzaak voor de verlenging. Hetzelfde geldt voor de uitkomst van de enquête onder ondernemers
in de tuinbouw. Met een online vragenformulier ging de crisisorganisatie na welke impact de
coronacrisis heeft en in welke mate ondernemers gebruik kunnen maken van de noodmaatregelen
die het kabinet beschikbaar stelde. De resultaten worden medio volgende week bekend gemaakt.
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Position paper
De crisisorganisatie Coronacrisis Tuinbouw zet de komende maanden in op:
- Het veilig blijven stellen van de gezondheid van de werkenden in de sector en van de
financiële positie van de bedrijven
- Het oplossen van resterende knelpunten veroorzaakt door de coronacrisis(maatregelen)
- Het veilig stellen van de ambities van het Nationaal Tuinbouwakkoord waarmee de sector
werkt aan een circulaire tuinbouw die energieneutraal is
Die boodschap verwoordt de crisisorganisatie in een position paper. Daarin vraagt de organisatie ook
erkenning voor:
- Het eigen initiatief en de inzet van de sector zelf bij de coronacrisis
- De positieve inzet van het ministerie van LNV en de goede samenwerking met de sector
- Het belang van de sector- in Nederland, de EU en elders in de wereld (werkgelegenheid,
voedselzekerheid en innovatie op duurzaamheid)
- De cruciale functie van de extra steunmaatregel voor behoud van bedrijven en het cluster
Het position paper is op te vragen bij het secretariaat van Greenports Nederland (info@greenportsnederland.nl).

Luchtvrachtcapaciteit nu opschroeven voor behoud handelsrelaties
Het gebrek aan luchtvrachtcapaciteit en hoge tarieven blijft de internationale handel voor de
tuinbouw ontwrichten. Het is gewenst de capaciteit snel op te schroeven om wereldwijd
handelsrelaties te behouden, bepleit de Taskforce Logistiek van de crisisorganisatie Coronacrisis
Tuinbouw. Naar de mening van de Taskforce moet de Nederlandse overheid meer investeren om het
proces van internationale handel weer op gang te brengen en stabiel te maken. Het gaat om
financiële steun, extra vrachtcapaciteit op belangrijke routes voor de tuinbouw en om extra toegang
tot Schiphol voor (vracht)vliegtuigen (meer ‘slots’). De nationale overheid moet een actieve rol
spelen bij het weer op gang brengen van het internationale handelsverkeer, bracht de Taskforce naar
buiten middels een persbericht.

Uitzondering op kartelverbod
De Europese Commissie biedt de mogelijkheid om in de sierteelt afspraken te maken over de
productie(beperking). RVO heeft de ruimte die de EU biedt in het kartelverbod uitgewerkt in een
regeling. Partijen die afspraken willen maken, kunnen dit aanmelden bij RVO via het online loket.
Nadere informatie hierover is te vinden op de RVO-site.

