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“2017 gaat voor de glastuinbouw de historie in met redelijke tot goede bedrijfsrendementen. De economie komt op stoom en dat heeft ook uitstraling naar de glastuinbouw:
dynamiek en economische groei. Dat levert mooie uitdagingen, zowel voor ondernemers
als belangenorganisaties LLTB en LTO Glaskracht Nederland. De LLTB-vakgroep Tuinbouw
Bedekte Teelten heeft in Paul van Lipzig, Stan Wijnen en Koen Saris waardige opvolgers
gevonden voor bestuurders die begin 2017 afzwaaiden. Erik Gipmans, Pieter Wijnen, Carla
Houben en Jaap van den Beukel ontvingen de zilveren LLTB draag speld als waardering
voor inzet en inspanningen.
Nadrukkelijker dan ooit gaat de maatschappelijke aandacht uit naar duurzaamheid. Als
landelijke glastuinbouwsector hebben we in 2017 onze toekomstambities verwoord. Vanuit
deze regio is een actieve bijdrage geleverd in de totstandkoming van “Verantwoorde
Glastuinbouw” en “Voorwaarts Mars”. De sector maakt ambities als klimaatneutraal, (nagenoeg) emissie- en residuvrij en
duurzame inzetbaarheid van personeel, leidend.

‘VOORWAARTS, MARS!’
Energieverduurzaming is een blijvend thema voor een sector die wordt afgerekend op haar emissies. De gebeurtenissen in
Groningen geven extra impuls aan de energietransitie. De glastuinbouw boekt goede resultaten op het terrein van energiebesparingen en terugdringen van CO2 emissie. Projecten in onze eigen regio dragen daar goed aan bij met Het Nieuwe Telen,
warmte uit biomassa en geothermie. Later dan gehoopt, werd in de loop van 2017 de tweede aardwarmtebron in gebruik
genomen.
Medio 2018 loopt de huidige cao glastuinbouw af. Inmiddels worden voorbereidingen gestart voor het gesprek met bonden
voor een nieuwe cao. Vanuit de eigen regio zijn leden actief in de Ondernemersgroep Arbeid Glastuinbouw daarbij nauw
betrokken. Aandacht voor arbeidsmarkt en arbeidsmarktbeleid vraagt veel aandacht gezien de aantrekkende economie.
Kennis en innovatie zijn essentieel voor de doorontwikkeling van glastuinbouwsector en –bedrijven. Op Brightlands Campus
Greenport Venlo hebben zich inmiddels in de loop van 2017 veel initiatieven gevestigd. Ondernemers en publiek hebben daar
op de jaarbijeenkomst en met Kom in de Kas uitgebreid kennis kunnen maken. Zowel rond gezondheid, voeding en nutrition
alsook hightech tuinbouw en Biobased economie worden interessante projecten opgestart.”

uitgelicht

Zuiveringsplicht
Per 1 januari 2018 ging formeel de
Zuiveringsplicht van start; te lozen
afvalwater wordt voor minimaal 95%
gezuiverd op gewasbeschermingsmiddelen. Gedurende 2016 en 2017 is veel
aandacht uitgegaan naar het informeren
en faciliteren van ondernemers om
daaraan te voldoen. Onder “Samen
Zuiver” is en wordt in nauwe en goede
samenwerking met Waterschap Limburg
en gemeenten gewerkt aan een
praktijkgerichte invulling. Uit voorlopige
monitoringsgegevens is te concluderen
dat de kwaliteit van oppervlaktewater
verbetert; het aantal normoverschrijdingen is de laatste jaren afgenomen.

Ontwikkelingsruimte
De grenzen van de huidige tuinbouwconcentratiegebieden komen in zicht. De sector heeft
behoefte aan voldoende doorontwikkelruimte
met passende infrastructuur. Met het oog op
toekomst-perspectief zal het aspect
ontwikkelingsruimte op de kaart worden gezet.

Energie
Energieverduurzaming is een 2018 een belangrijk thema; de
glastuinbouw kan een grote bijdrage leveren aan de regionale
opgave. De vakgroep heeft dat met inspraak aan Provinciale
Staten kunnen verduidelijken. Warmtenetten zijn een
basisvoorwaarde om duurzame bronnen uit te nutten en
toekomstige bedrijfsvoering zeker te stellen. Ook CO2
voorziening is daarbij noodzakelijk.
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