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Advies 
 

Financiering gewasoverstijgend onderzoek glastuinbouw 
Juli 2018 (aangevuld met ontwikkelingen) 
 

Inleiding. 
 
Vanaf 2019 zijn nieuwe financiële middelen nodig voor de innovatieprogramma’s Kas als 
Energiebron, Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid en Glastuinbouw Waterproof, die voor 
een deel door de sector zelf moeten worden bijeengebracht. In de periode van 5 t/m 19 
mei 2017 konden ondernemers hun mening geven over de voortgang en financiering van 
deze drie innovatieprogramma’s. Twintig procent van het glastuinbouwareaal deed mee en 
daarmee was de peiling representatief. De uitkomst was positief. Ruim 90% van de 
respondenten is van mening dat voortzetting van deze programma’s noodzakelijk is en 87% 
hiervan is bereid mee te betalen, maar voor een gedragen vervolg stelde de achterban wel 
voorwaarden. Onder andere dat alle glastuinbouwbedrijven meebetalen. Daarnaast is meer 
invloed op de inhoud een voorwaarde, evenals cofinanciering door de overheid. Het 
merendeel van de respondenten gaf aan €200 tot €400 per hectare per jaar te willen 
bijdragen aan de financiering van de programma’s.  
 
In overleg met GroentenFruitHuis en Royal FloraHolland is vervolgens een 
Ondernemersgroep Kennis In je Kas (KijK) gevormd om deze uitkomsten en voorwaarden 
gezamenlijk te vertalen in een nieuwe, gedragen aanpak. De Ondernemersgroep KijK is 
samengesteld uit vertegenwoordigers van alle glasgroente producentenorganisaties, vrije 
afzet en leden van Royal Flora Holland en Plantion. Ook de huidige Ondernemersgroepen 
energie, water en plantgezondheid waren elk met een lid vertegenwoordigd. In de periode 
mei/juni 2018 in 3 vergaderingen is een advies opgesteld over de wijze van financiering, 
de hoogte van het bedrag per hectare, de inhoud van de programma’s en de toekomstige 
aansturing. Besluitvorming binnen de ondernemersgroep KijK was naar meerderheid via 
areaal gewogen stemrecht1. 
 

Het advies 
 
De Ondernemersgroep Kennis in je Kas adviseert de volgende besluiten te nemen met 
betrekking tot de uitvoering en financiering van het gewasoverstijgend onderzoek 
glastuinbouw: 

i. Neem voor de glastuinbouwsector een gezamenlijk programma Onderzoek en 
Innovatie “Kennis in je Kas” in uitvoering. Het programma KijK bestaat uit de drie 
thema’s Kas als Energiebron, Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid, Glastuinbouw 
Waterproof en betreft het gewasoverstijgend onderzoek op het gebied van energie, 
plantgezondheid en water/milieu, volgens de besproken onderzoekslijnen.  

                                            
1 Driekwart van de ondernemersgroep KijK (zowel areaal gewogen als in aantal stemmen) koos voor 
besluitvorming bij meerderheid met areaal gewogen stemrecht per lid. 
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ii. Stel voor het programma KijK een bedrag beschikbaar van maximaal ca. € 
3.000.000,- per jaar, te financieren door alle glastuinbouwondernemingen via € 
350,- per hectare per jaar, met inachtneming van de punt iv hierna. Genoemd 
bedrag is incl. uitvoeringskosten.   

iii. Verzoek de minister van LNV in het kader van de iGMO dit programma verbindend 
te verklaren voor de niet bij de BO’s Groenten&Fruit en Sierteelt aangesloten 
glastuinbouwbedrijven en die bedrijven te verplichten tot financiële bijdrage aan 
het programma.  

iv. Hanteer als afbakening voor de innovatieprogramma’s en de heffing de 
gespecialiseerde glastuinbouw (huidig: 8667 ha), inclusief aardbeien onder glas, 
maar exclusief fruit en bomen onder glas, broeierij en buitenbloemen. Sluit de 
bedrijven kleiner dan 0,5 hectare uit van de bijdrage. 

v. Richt de toekomstige aansturing in als volgt: 
a. Alle besturen (de nieuw te formeren Programmaraad en de drie 

Ondernemersgroepen Kas als Energiebron, Glastuinbouw Waterproof en Het 
Nieuwe Doen in Plantgezondheid) worden samengesteld uit betrokken, 
actieve ondernemers, met een rooster van benoemen/aftreden dat balans 
geeft tussen continuïteit en vernieuwing. 

b. De Programmaraad bestaat uit 9 ondernemers, 5 uit de glasgroente en 4 uit 
de sierteelt, conform het landelijk areaal van 55-45%, op voordracht van 
Glastuinbouw Nederland en de afzetorganisaties. 

c. De Programmaraad beslist bij meerderheid. Stemt meer dan 67% voor dan is 
een voorstel aangenomen; stemt 50 tot 67% voor dan gaat het voorstel voor 
heroverweging retour Ondernemersgroep; stemt minder dan 50% voor dan is 
een voorstel verworpen. 
De Ondernemersgroepen besluiten bij gewone meerderheid. 

d. Hanteer een heldere verdeling van taken en bevoegdheden over de 
verschillende gremia. 

vi. Deze werkwijze geldt voor de periode 2019-2022, met een evaluatie in 2021.  
NB. Formele verbindend verklaring zal vooralsnog t/m 2020 gelden vanwege de 
looptijd van het EU landbouwbeleid. Verlenging zal in 2020 gerealiseerd worden 
parallel aan het vernieuwde EU beleid m.i.v. 2021. 

vii. Wens van de ondernemersgroep KijK is dat toeleverende bedrijven ook een bijdrage 
(blijven) leveren, daar waar de resultaten ook voor hun meerwaarde oplevert. 
Uitgangspunt is verder dat de overheid in gewasoverstijgend strategisch onderzoek 
ten minste eenzelfde bedrag investeert als het bedrijfsleven. De Programmaraad 
dient hier op toe te zien, en waar mogelijk afspraken te maken met de overheid. 
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