
    

            

  

 

Teelt Overleg Groenten      Bijlage 2a 
 

Actielijst en besluitenlijst TOG overleg 25 maart 2022 
Aanwezig: Marko Wolthuis, Joris van Lierop, Jan Veendrick, Rik Ceyssen, Marcel van Rijsingen, 

Geert  Hermans. 

 

Afmelding: Peter van `t Westeinde, Frank de Kok, Cees Geven, Jean-Paul Tacken, Marco Bom, Piet 

van den Burgt, Maurits Bax, Rogé Meuwissen Bryan Boelders, Christoffel den Herder, Carl 

Claerhout. 

 

Afwezig: Wim Scheefhals, Joachim Nieuwhoff (agenda leden),  

nr Datum actie Wie af 

A  FNLI code: in dit TOG overleg wordt niet over marktprijzen gesproken; 

code van de vigef gebruiken: Geert gaat dit voor TOG uitzoeken. 

Med 

GH 

 

 

144 190419 Kennisvragen n.a.v inkoopvoorwaarden: verzekeringen van de 

boer; wie betaald recall, wanneer komt verzekering in beeld, is de 

boer wel verzekert? Hoe loopt dat in de keten? Als de boer er niets 

aan kan doen, zou de gevolgschade verzekerbaar moeten zijn. Etc. 

Deze kennisvragen zullen op de agenda komen ter discussie. 

In januari / februari nodigen we iemand uit in de vergadering. 

Kennis

vraag 

 

 

CG 

 

8 220121 Nieuwe leden die droge bonen en kapucijners telen. Zouden lid van 

TOG kunnen worden. We besteden immers veel aandacht aan 

bonen. Wel goed kijken welke Vigef leden afnemen. In verband 

daarmee is dit in verleden los gelaten. Marko, Adri en Marcel gaan 

daar naar kijken, ook in relatie tot Vigef. 

Geert overlegt met Marko wanneer er naar toe gaan. Marcel legt 

ook de contacten. TNT wil eventueel wel, CZAV nog niet bereid. 

Over 3 weken intern contact. Proberen afspraak te maken om 

presentatie houden. Afspraak met Termont & Thomaes BV staat 

gepland. 

MW 

MvR 

AdD 

 

13 260221 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategie en visie ontwikkeling: Naar aanleiding van de Green Deal 

ontwikkelingen binnen EU heeft Geert een stuk geschreven, waarin 

de Green deal ontwikkelingen tegen het ligt gehouden worden van 

de TOG visie. Tevens daarin aangegeven welke onderdelen vanuit 

onze keten tot aandachtpunten Vigef behoren. Volgende week 

wordt dit stuk binnen Vigef besproken en op volgende TOG 

vergadering zal uitvoerig stil gestaan worden bij dit stuk. De Green 

deal wordt uitgerold over EU, dus wij en telers zullen hierin mee 

moeten gaan. Nederland heeft de EU Green deal beleid vertaald 

naar doelstellingen voor Nederland. Van belang is te weten hoe 

andere landen dit voor henzelf gaan vertalen in beleid. Info  
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051121 

280122 

hierover zal verzameld worden: 

Frankrijk: Actie Marco 

België: Rik 

Spanje: Frank 

Duitsland: Marcel 

Geert zal samenvatting met links rondsturen als start document. 

Reminder aan eenieder die huiswerk nog moet maken. 

RC 

FK 

MB 

 

 

GH 

 

 

 

 

 

v 

20 260321 Bespreking “Herijking Missie, visie en strategie. In de vergadering 

wordt het stuk besproken. Niet alle leden zijn vandaag aanwezig. 

Geert stuurt een document rond, met alleen hoofdstuk 4. Eenieder 

wordt gevraagd 4 tot 5 opmerkingen bij elk onderdeel te 

zetten over wat zijn of haar mening is. Geert voegt dit samen in 

één document, dat door het DB verder besproken wordt. 

Vraagstellingen: Hoe wordt de Green deal in andere landen 

uitgewerkt; Hoe snel? Waar liggen de kansen en bedreigingen? 

Naast Vigef willen we dit ook bespreken met BO akkerbouw en 

Groenten en fruithuis. 

TOG wil uitstralen dat we voor deze ontwikkeling zijn, maar we 

moeten wel inzichtelijk maken wat de consequenties zijn. Bij goede 

prijsvorming geen problemen, en dat is ook nodig als we 15 tot 20 

% minder oogsten. Dus aangeven wat het kost en dan de keten 

betrekken; die zal ook besluit moeten nemen; wie betaald het? Als 

het ook alleen binnen NL is probleem. Op EU niveau moet gelijk 

speelveld zijn. Hoe interpreteert NL de Greendeal richtlijnen? 

GH 

 

 

ALLEN 

v 

23 260321 Veredeling: Interessant om te overleggen met veredelaars hoe zij 

denken om te gaan met de ontwikkelingen rondom de Green Deal. 

Alle zaadhuizen zouden hier iets aan kunnen doen. Bijv: welke 

rassen bestand tegen droogte; wat is de lekkerste erwt? De grote 

veredelingsbedrijven zullen voor onze gewassen niet veel doen. 

Wellicht de kleintjes wel. Marko en Geert gaan hierover in gesprek 

met een zaadbedrijf. Marko regelt afspraak. 

MH 

GH 

 

32 051121 Gebrek aan capaciteit bij CGTB om zaken op te pakken. Dit geeft 

problemen voor ons. Hoe op te lossen. Kunnen we zelf niet iemand 

financieren die daar in dienst komt / komt in nieuwe begroting LNV 

meer capaciteit beschikbaar? Peter vt Westeinde neemt dit mee in 

de discussie met LTO en Cemps. 

P vt W  

39 051121 Hoe gaan we nu zorgen dat we als TOG waar gehoord worden. We 

lopen achter de feiten aan. Waar kunnen we in Brussel terecht? 

Actie Marcel overlegt met Geert om meeting te beleggen. 

Feb 22: overleg met Groentenfruithuis opgestart. 

MR 

GH 

v 

1 280122 Overleg Nitraat richtlijn Gewaslijsten; belangenbehartiging; 

vakpers. De belangenbehartiging ten aanzien van dit onderwerp is 

afgesproken dat dit nu via de kerngroep gaat, via LTO. Peter van `t 

Westeinde is hiervoor aangesteld voor onze sector en sector 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

            

vollegrondsgroenten. 

De gewaslijst is nu in concept klaar. Afgelopen dinsdag met een 

grote groep opgesteld. TOG lijst wordt er nog eens over heen 

gelegd en gaat dan via LTO naar LNV en de adviescommissie. 

Zelfde gewaslijst voor nitraat gaan we ook maken om de impact 

duidelijk te maken bij het wegvallen van de gewasbeschermings-

middelen (verwachting voor komende jaren) en de consequenties 

daarvan. 

 

Samenwerking met Groentenfruithuis,  

Notulen verslagen comité vollegrondsgroenten worden binnenkort 

rondgestuurd, zodra ze definitief zijn. Er zijn voldoende 

aanknopingspunten om meer te gaan samenwerken. 

Kernpunten ten aanzien van nitraatrichtlijn: 

- Brief naar LNV wordt achteraan gebeld om nadruk er op te 

krijgen. 

- Er wordt een persactie opgezet vanuit de organisaties 

- Er komt een brief waarin onze belangen in het consortium 

met LTO wordt vastgesteld en meegenomen en ons 

vertegenwoordigen (TOG, Groentenfruithuis, Vigef). Zelfde 

brief naar LNV, om het daar kenbaar te maken. 

Acties: Voor de pers beschikbaar voor interview: Jean Paul. 

 

 

 

 

 

 

GH 

PvtW 
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GH, Jp 
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v 

6 280122 Discussie Vigef over contributie betalingen naar TOG. Over 2020 

staat nog een bedrag open; Dit zal gewoon betaald moeten 

worden.  

Over 2021 is nog geen factuur verstuurd in verband met de interne 

discussie binnen VIGEF over de verdeling van de kosten. Vanuit de 

discussie zal een antwoord komen over welk bedrag TOG kan 

factureren over 2021 en de jaren erna. 

 

Besteding van budgetten zal in de toekomst bepaald worden door 

de TOG missie en Visie en de toekomstige samenwerking met o.a  

Vigef; G&Fhuis (versmarkt). Dan ook nadenken over waar je 

budgetten aan worden besteed, mede afhankelijk van de basis 

waarop je gaat samenwerken. 

4 april 2022 heeft Marcel finale overleg. 

MR  

9 280122 Opzetten communicatieplan GH  

10 250222 Spinazie en afwijzing vrijstelling asulam. TOG vindt dit besluit 

onbegrijpelijk. Al een aantal jaren een vrijstelling en nu een 

afwijzing. En dat tegen het licht van onmisbaarheid vanuit 

landbouw oogpunt. Consequentie is dat een aantal onkruiden niet 

meer besteden kunnen worden. Actie Cemp noodzakelijk om in 

overleg met andere partijen (plantum, ?) discussie met CGTB te 

blijven voeren.  

PvtW v 



    

            

250322 Overleg loopt nog 

11 250222 Conceptnotitie LTO aan LNV m.b.t. gewaslijsten en advies naar 

CDM (commissie Deskundigen Meststoffenwet. Hierin ontbreekt mn 

nog de opmerking:” bij de rustgewassen de groen te oogsten 

leguminosen (gevolgd door vanggewas). 

Dit zijn ook eiwit gewassen maar worden niet geoogst voor het 

zaad. Dit is voor onze sector cruciaal! Anders zal de teelt van deze 

gewassen in het zuid oosten verdwijnen.” Actie Peter van `t 

Westeinde dit nog nazenden. Peter is voor TOG de contactpersoon 

LTO in dit dossier. 

In hoeverre realiseert mn zich bij LNV dat Zuid Nederland bij 

uitstek de regio is waar de meeste verse groenten geteeld worden? 

Is hier dadelijk nog een boterham te verdienen? Als de 

verwerkingsfabrieken vertrekken, omdat sommige gewassen niet 

meer, of over een te kortere duur geteeld kunnen worden, 

verdwijnen ook de teelten. En niet alleen van de teelten voor 

verwerking, maar ook die voor de versmarkt. En dus verdwijnt de 

productie van gezonde producten, dicht bij huis. Gezien alle 

ontwikkeling op dit ogenblik kan dat toch niet de bedoeling zijn? 

250322: Visie Peter klopt niet. 1 oktober staat nog gewoon horen 

we in het werkveld. Iets klopt er niet in de info. Geert probeert LTO 

te bereiken en anders overleg 1 april. 
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13 250222 Bonenproeven. 

- Laarakker benadert door Corteva hiervoor; Lumiderm VG. 

Overleg met Peter vt Westeinde. 

- Voor de bonenvliegproeven wil Joris wel in de stuurgroep 

zitten. Peter is nu een opzet aan het maken iom Vertify. 

Tevens dan bepalen wat in Noorden en wat in Zuiden kan 

komen te liggen. (Granulaat Bechim meenemen hierin) 

- Voor de teeltproeven bonen: tussen zaai vanggewas; 

biodiversiteit gewassen tussen zaai etc. Willen Rik en Jean 

Paul meedenken en percelen beschikbaar stellen. Wel kijken 

of ook wetenschappelijke metingen gedaan kunnen worden. 

Proefopzet is dus wel van belang. Ook bij de opzet reacties 

vragen aan Jan Veendrick; heeft veel ervaringen er mee. 

- Chitosan proeven: Bestuur vindt dat bedrijven zelf dit 

onderzoek moeten regelen. TOG kan daar geen actie op 

zetten op dit ogenblik. Geert zal dat terug koppelen. Op 

250222 mails gestuurd. 

- Pastinaak en schorseneer: Proeven wel wens van Marco, 

maar meer prioriteit bij ontwikkelen maatwerkproject nitraat 

richtlijn. Eventuele ideeën kunnen bij Geert aangeleverd 

worden. 

- Knelpunt: Pythium in Spinazie; hoe aan te pakken 

 

P vt W 
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- Zijn er vanuit de knelpuntenlijst nog mogelijkheden, die tot 

onderzoek kunnen leiden? 

 

PvtW 

 

v 

16 250222 Rondvraag: Cees: De DAB module is nog niet geïntegreerd. 

Wanneer gaat dat gebeuren? Geert vraagt dit na bij Bert Waterink. 

De discussies zijn geweest en iedereen heeft ermee ingestemd. 

Wellicht dat er nog gewacht wordt op de nieuwe SAI eisen, zodat 

we weer meteen aan SAI goud kunnen voldoen. SAI-goud is voor 

onze verwerkers van groot belang. 

In 2022 wordt gestreefd VVAK aan nieuwe SAI goud voorwaarden 

te voldoen en DAB te integreren. Voor 2023 zou dit dan 

gerealiseerd moeten zijn. 

GH v 

17 250322 Wat is de stand van zaken rondom VVAK Frankrijk. GH  

18 250322 Nitraatrichtlijn gebied project 

Afgelopen week (24/3) overleg geweest met LLTB (Guido 

Schriever), projectleider deltaplan water Limburg; Project 

Duurzaam schoon grondwater (Arend Jan Cuperus); Harry 

Verstegen Vredepeel; Marco en Jean Paul;  

Discussie over hoe project te starten. Zie ook punt 2 en 12 notulen 

25 feb.  

Ministerie wil op gebiedniveau gaan monitoren. Laten we dan op 

gebiedniveau een traject starten. Wel moet iedereen mee doen en 

ook hele gebied, inclusief natuur. Gebied: Bree Hei wordt genoemd. 

In dit gebied zit ook Laarakker, Taco, Veendrick, van Dijk. Aantal 

grote bedrijven, die ook project als ketenpartijen kunnen dragen. 

Ook toeleveranciers meststoffen / adviseurs moeten mee doen. 

Iedereen zal mee moeten doen; Op gebiedsniveau meten en op 

perceelniveau meten; veel kennis verspreiden en toepassen (rol 

Vredepeel prioriteit). Dit zal een aantal jaren moeten draaien, maar 

hoe lang hebben we?? 

Op 6 april is er een discussieavond met ondernemers (LLTB); Kan 

TOG lid daar hun visie geven en hoe ze mee willen doen / 

gebiedsaanpak samen, zien zitten. Joris / Gerard Meuffels hiervoor 

benaderd. Geert kan deze avond niet. We willen met maatwerk 

aanpak op bedrijf / perceel niveau naar resultaat op gebieds 

niveau. 

Tevens overleg gehad over inhuur van G. Meuffels in het project. 

TOG leden weinig tijd; Gerard kent onze sector; heeft PPO 

verleden; Weet wat er speelt. Projectleider is daar positief over. 

Contact met Gerard wordt gelegd. 

GH 

Discus

sie 

v 

19 250322 Vervolg nitraatrichtlijn en gebiedproject: 

Geert informeert bij Rogé naar meetcijfers die hij heeft. Guido zal 

die ook wel hebben.  

Water uit natuurgebied bevat nl hoge waarden. Krijgt de landbouw 

hiermee hogere gemiddelde waarden om op afgerend te worden? 

GH 

 

 

 

 

 



    

            

Hoe wordt er straks gemeten en als hoeveel tijd hebben we? Wat 

als doelen niet gehaald worden? In België al jaren metingen op 

perceelsniveau; goede en slechte jaren, maar gewenst resultaat 

wordt nooit gehaald. Hoe zit het bijv. in het natuurgebied de peel. 

Wordt daar gemeten en wat zijn daar de waarden. Wellicht moet de 

akkerbouw teelt het water uit de natuur “schoon” maken.  

Veel vragen die we zeker in dat gebiedsproject beantwoord willen 

krijgen. 

In de lobby hebben suikerbieten en zetmeelaardappelen 

vrijstellingen gekregen. Op welke gronden hebben ze dat 

gekregen? Jan Veendrick stuurt Marcel telefoonnummer van 

ondernemer die bij dat proces betrokken is geweest. Marcel belt 

betrokken persoon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JV 

MR 

20 250322 GLB richtlijnen zijn uitgewerkt; Er komen mogelijkheden om te 

toetsen. Ligt hier een rol voor onze leden? Je zou een aantal 

diensten voor de boer kunnen uitvoeren. Veel info is er al. De 

meeste dingen kan een teeltbegeleider al invullen, zonder teler. 

Marcel zal Cees vragen om een adviseur met telers aan de slag te 

zetten om te kijken welke mogelijkheden er liggen.  

MR  

21 250322 CO2 foodprint: Op zich doet de boer het op zijn bedrijf goed. De 

verwerker zou binnen zijn bedrijf moeten kijken wat beter kan en 

zo ook transporteur en retailer. Hoe zou je als keten het totaal 

beter kunnen doen en zou daarmee de boer, die aan carbon 

farming zou doen extra inkomsten kunnen krijgen, waarbij we alles 

wel binnen de keten houden? 

Hoe ziet de CO2 balans er uit? Teler is maar klein blokje; meeste 

zit in verpakking / bij consument? Hoe tel je / reken je? Kan op 

vele manieren. Hoe krijg je dit nu helder? 

Geert gaat op zoek naar een specialist die ons hierover kan 

bijpraten op bestuurlijk niveau. 

Bij ZLTO loopt een project. Daar vraag neergelegd. Hebben 

voorlopig geen tijd, maar komen hier op terug. 

GH  

 

Vergader planning Stichting Teeltoverleg Groenten (TOG):  

Vergader locatie Winery & Herbs, Boxtelseweg 23, 5481 VE Schijndel 

  tijd Zaal Opmerkingen 

20 mei vrijdag 8.30 uur – 11.30 uur SChijndel Bestuursvergadering 

1 juli 

 

KENNISmiddag 

vrijdag 15.00 – 18.00 uur 

 

 

Op veldlocaties Bestuursvergadering 

 

Kennismiddag dag 

Mogelijk proeven bekijken in 

praktijk. CEMP aanwezig 

7 oktober vrijdag 9.00 uur – 12.00 uur  Portefeuille overleg VVAK 

JP Tacken; Jan Veendrick 



    

            

7 oktober vrijdag 13.00 uur – 15.00 uur  Portefeuille overleg 

Inkoopvoorwaarden C. 

Geven, M. Wolthuis 

4 november vrijdag 8.30 uur – 11.30 uur  Gemeenschappelijk overleg 

TOG / VVAK Vigef 

Aansluitend werkgroep 

GB overleg 

2 december 

Kennis dag 

vrijdag 9.00 uur – 14.00 uur ??? Kennisdag 

CEMP aanwezig 

 

Besluitenlijst 2022 

4 280122 Jan Veendrick gaat TOG in Beroepscommissie vertegenwoordigen.   

 

Taken en portefeuille verdeling TOG 

Onderwerp Portefeuille houder jaarplan 

Zaaizaad en veredeling Marko Wolthuis 1 april 

Werkgroep Ziekten en onkruidbestrijding 

 

Cees Geven, Jean Paul Tacken, 

Joris van Lierop, Marco Bom, 

Peter van `t Westeinde. 

Zie jaar vergader 

schema 

Onderzoek Algemeen Cees Geven, Rogé Meuwissen, 

Maurits Bax, Piet vd Burgt, 

adviseurs 

Nov / dec /Jan / 

febr 

inventarisatie 

Teelt onderzoek 

Onderzoek proeven 2022 

Marco Bom 

P. v`t Westeinde 

 

Robotisering Lou Heijen / Geert Hermans  

Zware metalen Cees Geven  

VVAK Jean Paul Tacken, Jan Veendrick 

 

Sept vergadering 

Nov TOG overleg 

Beroepscommissie VVAK Jan Veendrick  

Compost problematiek Marko Wolthuis  

PPS Groen op Zaad André Tange  

Bodem, water en bemesting telers  

PPS GROEN Marko Wolthuis  

Werkgroep ziektekiemen: PPS Transmissie humaan 

pathogenen 

Jan Veendrick, Arthur van Veen  

Inkoopvoorwaarden C. Geven, M. Wolthuis Sept vergadering 

Nov TOG overleg 

TTW werkgroep “on the Way to planet Proof”; Andre Tange 

(a.tange@tvdeschakel.nl) 

 

 

Goedgekeurd door het bestuur en afgetekend door: 

 

Datum: _____________________                   Door: ___________________________________  

 

 

Getekend: _______________________________________________ 


