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Met het telen van gezonde en weerbare bomen, vaste planten en zomerbloemen zijn de 

Nederlandse boomkwekers, vaste plantenkwekers en zomerbloementelers dagelijks bezig. 

De komende 10 jaar staat de sector voor een grote uitdaging om de teelt verder te 

verduurzamen en het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen verder terug te 

dringen.  

Tijdens deze (korte) transitieperiode blijft het van belang om over voldoende en essentiële, 

(nog) onmisbare gewasbeschermingsmiddelen te beschikken voor een rendabele teelt. 

Daarbij is het van belang in te spelen op ontwikkelingen van (nieuwe en/of groene) 

gewasbeschermingsmiddelen en nadrukkelijk ook de toepassingsmogelijkheden in de sector 

bomen & vaste planten onder de aandacht te brengen van fabrikanten en toelatingshouders. 

Daarmee kunnen ook voor deze sector gewasbeschermingsmiddelen worden behouden en 

nieuwe toelatingen worden gerealiseerd.  

 

Met het project ‘effectief middelenpakket’ wordt ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen in het 

middelenpakket, waar mogelijk in combinatie met het verder verduurzamen van de teelt en 

het verder verlagen van de milieulast.  

  

Doel 

Het doel van het project is om voldoende (gewasbeschermings)middelen voor de 

boomkwekers, vaste planten kwekers en zomerbloementelers beschikbaar te houden 

waarmee gezonde en sterke bomen, struiken, heesters, planten en bloemen worden geteeld 

die aan de hoge kwaliteitseisen van de afnemers voldoen in gezonde en weerbare 

teeltsystemen. 

 

Beoogde resultaten  

- De teelten binnen de sector beschikken over onmisbare gewasbeschermingsmiddelen 

voor een rendabele en volhoudbare teelt. 

- Er komen (nieuwe) middelen beschikbaar voor de sector Bomen, Vaste Planten en 

Zomerbloemen. 

- Fabrikanten en leveranciers verlenen medewerking aan (verruiming van de) toelating 

van bestaande en nieuwe middelen voor teelten in de sector. 

- Verdere ontwikkeling van het pakket ‘groene’ gewasbeschermingsmiddelen en laag 

risicomiddelen voor de sector bomen & vaste planten  

 

Werkwijze 

- Screening/verkenning ontwikkelingen bij gewasbeschermingsfabrikanten.  

- Inventariseren wensen en knelpunten voor een gezonde teelt en bijdrage daarin van 

gewasbeschermingsmiddelen in de (deel)sectoren c.q. cultuurgroepen, leden 

Adviescommissie CEMP en bij leden van de Coöperatie CEMP tijdens de 

ledenvergaderingen of middels telefonisch of mail communicatie. 

- Met de sector en de fabrikanten voorsorteren op het eventueel verdwijnen van middelen 

en zorgen dat er geen ‘gat’ in de mogelijke bestrijding ontstaat. 

- Mogelijke oplossingen bespreken met relevante stakeholders, o.a. fabrikanten, 

leveranciers, adviseurs.  

- Afstemming knelpunten en oplossingen met collega’s uit andere sectoren. 

- Afstemming potentiële oplossingen voor de boomkwekerijsector met collega’s uit 

andere EU landen. 

- Initiëren en eventueel voorbereiden aanvragen voor uitbreiding van bestaande 

toelatingen en/of nieuwe toelatingen i.s.m. toeleverancier/fabrikant. 

- Aanvragen initiëren en voorbereiden bij Fonds Kleine Toepassingen. 

- Wanneer nodig 120 dagen vrijstellingen aanvragen in samenwerking met de fabrikant. 
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- De sector blijvend onder de aandacht brengen bij fabrikanten. 

- 3 a 4 maal per jaar een bijeenkomst met de Adviescommissie.  

- Informeren leden van de Coöperatie CEMP via regelmatige nieuwsberichten.  
- Bezoek aan de verschillende deelnemende gebieden tenminste 1 keer per jaar  

 

Organisatie  

De werkzaamheden worden uitgevoerd door de Coördinator effectief middelenpakket. 

De inhoudelijke afstemming en prioritering van werkzaamheden vindt plaats in overleg met 

de adviescommissie. Deze adviescommissie bestaat o.a. uit vertegenwoordigers van de 

cultuurgroepen verbonden aan de LTO vakgroep Bomen & Vaste Planten, 

vertegenwoordigers van boomteeltregio’s en die participeren in de ‘Coöperatie CEMP 

Bomen, Vaste Planten & Zomerbloemen’ , inhoudelijk specialisten van adviesorganisaties. 

De leden van de adviescommissie hebben inhoudelijke kennis en expertise en leveren hun 

inbreng zonder last of ruggespraak. 

Leden van de Coöperatie CEMP worden in de gelegenheid gesteld om tijdens 

ledenvergaderingen knelpunten op het gebied van het middelenpakket in te brengen. Zij 

ontvangen tevens regelmatig een nieuwsbericht over de laatste ontwikkelingen binnen het 

project. 

Het bestuur van de Coöperatie is verantwoordelijk voor de financiering van het CEMP project 

en stelt de kaders voor de adviescommissie en de coördinator effectief middelenpakket op. 

Het bestuur is eveneens verantwoordelijk voor het aanstellen van medewerkers voor de 

coöperatie en hun functioneren.  

Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de LTO vakgroep Bomen, Vaste Planten & 

Zomerbloemen, Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop, Tree Center Opheusden, 

Treeport Zundert, Studieclub Horst aan de Maas en individuele leden.  

 

Een schematische weergave van de organisatie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEMP coöperatie leden 

Jaarvergadering  

 

 

 

Bestuur  

Voorzitter: uit  LTO vakgroep BVP  

Penningmeester, secretaris en leden. 

Afgevaardigd namens:  

LTO vakgroep BVP, TCO, SBGB, TZ, SHa/dM 

 

Adviescommissie (inhoudelijk) 

Voorzitter: pfh-er plantgezondheid LTO vakgroep  

- specialisten adviesorganisaties en toeleveranciers 

- Vertegenwoordiger(s) LTO cultuurgroepen  

- Vertegenwoordigers uit regio’s TCO, SBGB, TZ, 

SHa/dM 

Werkorganisatie 

Secretaris bestuur en ledenvergadering                                                            Coördinator effectief middelenpakket  
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In de statuten van de coöperatie en het huishoudelijk reglement zijn de taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden nader vastgelegd.  

 

 

 

Concept - begroting 2018 – 2020  

 

Kosten (euro) 

 

 Begroting CEMP 2021   

 
 

 

 Alle bedrage zijn exclusief BTW  

 Uitgaven  

 Inzet CEMP deskundige via ZLTO   €      32.000  

 Inzet CEMP secretariaat via SPB  €        8.000  

 Inzet CEMP administratie via LTO Noord   €        2.000  

 Bestuurskosten   €        1.000  

 Kosten adviescommissie   €        2.000  

 Overige kosten   €        5.350  

 Totaal   €      50.350  

 
 

 

Aantal 
leden 

Inkomsten 
 

316 Bijdrage LTO Noord  €      15.800  

295 Bijdrage ZLTO   €      14.750  

61 Bijdrage LLTB  €        3.050  

161 Bijdrage SBGB   €        8.050  

100 Bijdrage TCO   €        5.000  

34 Bijdrage Treeport Zundert   €        1.700  

27 Bijdrage Studieclub Horst a/d Maas   €        1.350  

10  Individuele leden bijdrage  €           650  

 Totaal  €      50.350  
 

 

Financiering  

 

De financiering van de activiteiten van het CEMP project gebeurt door de “Coöperatie CEMP 

bomen, vaste planten en zomerbloemen”. De leden van deze coöperatie betalen een vast 

bedrag per jaar. In 2018 t/m 2021 is dit 50 euro (excl. BTW) voor leden die via lidmaatschap 

of deelname aan een organisatie verbonden zijn aan de Coöperatie. Voor leden die 

individueel en direct lid zijn van de Coöperatie CEMP is het lidmaatschapsbedrag 65 euro 

per jaar (excl. BTW) i.v.m. extra kosten facturatie.  

 


