
Van: info@stichtingtog.nl <info@stichtingtog.nl>  
Verzonden: vrijdag 15 april 2022 11:01 
Aan: 'Ruben Bringsken' <ruben@jamael.nl>; Marcel van Rijsingen <m.vanrijsingen@vr-green.com>; 
'Nieuwhoff, Joachim' <joachim.nieuwhoff@hak.nl>; Rob.Teunissen@Ardobv.nl; Wim Scheefhals 
<w.scheefhals@coroos.nl>; 'Eva Koopman' <ekoopman@fnli.nl> 
Onderwerp: Uitvraag VIGEF mbt nitraatwetgeving 
Urgentie: Hoog 
 
Beste allemaal, 
13 april hebben we een aantal zaken besproken mbt de kaderrichtlijn nitraat en de consequenties 
van de huidige concept regeling die er voorlicht bij het ministerie. 
 
“In mei a.s. vindt een gesprek plaats van o.a. TOG, GroentenFruitHuis en VIGEF met Minister(ie?) van 
LNV (ondersteund door LTO) over de consequenties van de nieuwe nitraatbepalingen waarmee onze 
sector wordt geconfronteerd, waarbij het van belang is een en ander goed en helder te kunnen 
beargumenteren, maar ook een (aanzet tot een) maatwerkoplossing te kunnen bepleiten/bieden. In 
verband daarmee vernemen wij graag wat de consequenties voor u als individueel bedrijf 
zijn/worden wanneer op basis van de nieuwe nitraatwetgeving per 1 oktober geen grondstoffen 
meer uit Nederland te betrekken zijn.” 
Graag verzoek ik iedereen een aantal regels op te stellen en naar mij te sturen ter voorbereiding. 
 
Bijgevoegd een samenvatting dit ik van Marco heb gekregen. 
 
Komende dagen zal ik nog wat meer uitwerken van ons overleg van 13 april. 
Tevens kan ik u melden dat ik probeer TOG bij een overleg met een kamerlid te krijgen van BBB op 29 
april. Ik ben hierover in overleg met vollegrondsgroenten mensen. 
Wordt vervolgd. 
 
@ Eva : Graag even kijken in de deelnemerslijst of ik iemand vergeten ben 
 
Met vriendelijke groet,   
 
G.J.F.M. (Geert) Hermans,  
Coördinator Stichting Teelt Overleg Groenten; TOG   
M +31 6 82787607 
www.stichtingtog.nl 
KvK 61875236  
Postadres: Boxtelseweg 23; 5481 VE Schijndel 
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Beste Geert, 
 
Wij worden voor wat betreft de groenten vanuit NL beleverd door Taco, van Rijsingen en Laarakker. 
 
Mag duidelijk zijn dat de gevolgen voor hen direct impact hebben op ons. 
Verwerking van bonen, wortelen en wintergroenten uit NL komt onder druk te staan of aanvoer zal 
wegvallen wat natuurlijk desastreus is voor onze onderneming. 
Eerste gedachte is dat we dan voor deze grondstoffen zullen moeten uitwijken naar het buitenland, 
wat een tegengestelde beweging is ten opzichte van CO2-reductie en duurzaamheidsstrategie.  
Daarnaast werkt dat ook kostprijsverhogend vanwege de hogere transportkosten, wat onze 
concurrentiepositie verslechtert. 

Met vriendelijke groet, 
 
Wim Scheefhals 

 
 

 Denk aan het milieu - is het echt nodig om deze e-mail af te drukken? 

 


