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Betreft:

Fonds Innovatie Tulp

Geachte heer/mevrouw,
De tulpensector heeft te maken met verschillende uitdagingen, waaronder virussen,
grondgebonden ziekten en plagen en effectieve maatregelen voor een rendabele en duurzame
teelt. Door het wegvallen van financiering van het Productschap tuinbouw en het stopzetten
van TOF is er na 2015 geen gezamenlijke financiering meer beschikbaar om de uitdagingen
van de sector op te pakken. Om in aanmerking te komen voor financiering vanuit de
topsectoren is cofinanciering vanuit het bedrijfsleven noodzakelijk. Uit de aanmeldingen van
TOF blijkt dat een flink aantal tulpenbedrijven bij willen dragen om problemen gezamenlijk aan
te pakken.
Het bestuur van de KAVB-productgroep Tulp heeft gesproken over de problemen en kansen
die er voor de sector zijn en hoe deze opgepakt moeten worden. Het kunnen beschikken over
financiële middelen is hierbij onmisbaar. Na uitgebreide discussie heeft de productgroep Tulp
daarom besloten om het Fonds Innovatie Tulp in te richten. Via dit fonds biedt de productgroep
bedrijven de mogelijkheid om gezamenlijk te blijven investeren in onderzoek. De inrichting van
dit fonds is analoog aan de reeds lopende onderzoeksfondsen van de KAVB-productgroepen
Hyacint, Lelie en Zantedeschia. Het bestuur van het fonds wordt gevormd door het bestuur
van de Productgroep Tulp.
Bij het Fonds Innovatie Tulp wordt gewerkt met een vastgestelde onderzoeksagenda voor een
periode van twee jaar. In deze periode wordt gewerkt aan enkele veelbelovende onderzoeken
waarvoor al het nodige voorwerk is verricht en waarvoor ook cofinanciering aanwezig is bij
andere partijen. Daarmee wordt het ingelegde geld verdubbeld en efficiënt besteed. De
onderzoeksagenda voor 2016 en 2017 bestaat uit de volgende onderwerpen:
1.
2.
3.
4.
5.

Virus in tulp
Inzet van CATT
Biologische grondontsmetting volgens systematiek “Bodem Resetten”
Bolcoating
Waterzuivering broeierij

Akkoordverklaring en machtigingen
Om onderzoeken van het Fonds Innovatie Tulpen op te zetten en uit te voeren, is zekerheid
over het beschikbare budget van belang. Alleen dan kunnen verplichtingen met
onderzoeksorganisaties aangegaan worden. Daarom ontvangt u bij deze brief een

akkoordverklaring. Wij willen u graag informeren over de verdere procedure en zaken die voor
u als deelnemer van belang zijn.
Wij vragen graag uw aandacht voor het volgende:
1. Bijgevoegd treft u een akkoordverklaring aan. Middels dit formulier:
• Geeft u aan dat u akkoord bent met uw deelname en de voorwaarden;
• Geeft u de KAVB toestemming om bij de berekening van de verschuldigde bijdrage gebruik te maken van uw tulpenopgave bij de BKD.
• Kunt u de KAVB machtigen om de door u verschuldigde bijdrage van uw rekening af te laten schrijven. U ontvangt voorafgaand een factuur met dit bedrag.
2. De hoogte van de bijdrage bedraagt dit jaar (2015) en volgend jaar (2016) 40 euro
per ha over het areaal van 2014 en 2015, respectievelijk, zoals opgegeven bij de
BKD.
3. De hoogte van de bijdrage bedraagt dit jaar (2015) en volgend jaar (2016) 80 euro
per 1.000.000 stuks snijbloemen. U stelt de KAVB jaarlijks op de hoogte van uw aantallen snijbloemen en potten.
4. De productgroep Tulp besluit jaarlijks tijdens de jaarlijkse bijeenkomst over de hoogte
van de bijdrage en de besteding van de beschikbare gelden bijeengebracht door tulpentelers en –broeiers voor dit doel. Eventuele aanpassingen van de hoogte van de
bijdrage zullen het volgende kalanderjaar in gaan.
5. De productgroep Tulp legt verantwoording over de hoogte en de bijdrage en besteding van de financiering af tijdens een jaarlijkse bijeenkomst.
6. Uw deelname aan het tulpenfonds wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. U kunt uw
deelname aan het fonds beëindigen door dit schriftelijk te melden aan de KAVB voor
31 december van het betreffende jaar.
7. U wordt regelmatig door de productgroep Tulp geïnformeerd over de voortgang via
digitale nieuwsbrieven.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact op
te nemen met Danielle Kroes (beleidsmedewerker KAVB). De KAVB is te bereiken via 0252536950 of kavb@kavb.nl.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de productgroep Tulp,

Dhr M.P. Heemskerk

Dhr R. Huijg

