Uw bericht van

Uw kenmerk

Ons kenmerk

Datum

262146

18 augustus 2014

Onderwerp

Bijlagen

Inlichtingen

Boycot land- en
tuinbouwproducten

geen

dhr. R.F. Wassink, griffier (0527) 63 33 15
r.wassink@noordoostpolder.nl

Geachte leden van de Tweede Kamer,
Geachte leden van de commissie Economische Zaken.
Door de recent door de Russische Federatie ingestelde boycot op onder andere land- en
tuinbouwproducten worden de landbouw- en specifiek de tuinbouwsector onevenredig
hard getroffen. Wij maken ons hier ernstig zorgen over. De boycot is voor een jaar
uitgesproken en zal tot gevolg hebben dat veel bedrijven kunnen omvallen en dat de hele
sector duurzaam wordt ontwricht. Dat vraagt snel om adequate maatregelen.
Een gezamenlijke brandbrief van de colleges van BenW van Noordoostpolder en Kampen,
provincie Overijssel en LTO, is 14 augustus gezonden aan het kabinet met een oproep
om haar invloed aan te wenden voor steunmaatregelen in Europa waartoe in Brussel (14
aug) bestuurlijk overleg heeft plaatsgevonden. Europarlementariër Annie Schreijer heeft
inmiddels ook in Brussel initiatieven genomen en een amendement ingediend (waarom
zouden enkele producenten van nectarines en perziken in Zuid-Europa worden
gecompenseerd en Nederlandse tuinders niet?). Daarnaast is het kabinet middels deze
brandbrief opgeroepen ook op landelijk niveau steunmaatregelen te treffen.
Wij doen, als lokale volksvertegenwoordigers, u hierbij een vergelijkbaar schrijven
toekomen, in het kader van uw rol en verantwoordelijkheid als Tweede kamer. Op basis
van de signalen die wij van onze telers o.a. uit het glastuinbouwgebied ontvangen
begrijpen we dat vele bedrijven in ernstige mate economische schade oplopen door de
boycot. De situatie is dringend en urgent, menen wij, ook al heeft de sector nog geen
exacte inventarisatie in beeld, de schatting is dat de gevolgen voor deze sector minstens
1 miljard gaan bedragen. Voorlopig staat het water bij veel tuinders aan de lippen en
zijn acute financiële problemen te verwachten. Overigens zijn er niet alleen bij de
tuinbouwsector problemen, ook andere landbouwsectoren hebben aanzienlijk last van
deze boycot.
Wij ervaren de Russische reactie als een gerichte actie die bewust enkele sectoren van
ons bedrijfsleven onevenredig hard treft. Juist omdat dit een reactie is op algemene
maatregelen die de internationale stabiliteit beogen te dienen, kan het niet zo zij dat
enkele sectoren zoals de agrarische sector en met name de glastuinbouw en fruitteelt
daarvoor offers moeten brengen met mogelijk desastreuze gevolgen voor het

voortbestaan van delen van de sector. Dit heeft onmiskenbaar gevolgen voor de
leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van de dorpen in de Noordoostpolder, waarin o.a. de
glastuinbouwgebieden liggen. De impact van een bedreigd voortbestaan van deze sector
is voor deze dorpen enorm.
Om geen tijd te verliezen, willen wij u daarom met klem vragen alles in het werk te
stellen om nu deze sector door deze ernstige crisis heen te loodsen, en op langere
termijn de gevolgen voor de hele agrarische sector bij dit onderzoek te betrekken.
Concreet vragen wij u, u in te zetten voor:
• Adequate financiële steunmaatregelen voor de producenten op nationaal en
Europees niveau;
• De spoedige inrichting van een informatiepunt waar agrariërs terecht kunnen voor
vragen over deze crisis;
• Het voorkomen van voedselverspilling door maatregelen te nemen.
Graag vernemen wij uw reactie en acties.
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Een afschrift van deze brief is verzonden aan minister Kamp en staatssecretaris Dijksma.

