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Onderwerp

Sanctiebeleid Rusland niet nagevolgd.

Aan de leden van Provinciale Staten

Toelichting vragensteller

In de afgelopen dagen werd ontwijking of omzeiling van (landelijk) sanctiebeleid ten aanzien van Rusland

door de tuinbouwsector - met name in sierteelt in planten en bloemen - gemeld in berichtgeving in het AD. 

Daar de berichtgeving in deze gebaseerd is op anonieme verklaringen en onduidelijk is op welke schaal

ontwijking of omzeiling plaats vindt, vraagt een reactie richting de sector enerzijds om terughoudendheid,

anderzijds kan het ontwijken en/of omzeilen van sancties, ingesteld door de landelijke overheid, niet stevig

genoeg verworpen worden.

Het mag duidelijk zijn dat voor de sector geldt dat hiernaast niet alleen het eigen imago in het geding is,

maar ook de onderliggende verhoudingen; ondernemers die zich wel aan het beleid houden worden

gedupeerd door collega's die op welke wijze dan ook het sanctiebeleid omzeilen of ontwijken. 

https://www.ad.nl/binnenland/stiekeme-miljoenenhandel-met-rusland-in-bloemen-ondanks-boycot-

niemand-die-er-wat-van-zegt~a65678c8/  

Bovenstaande leidt tot de volgende vraag:

1. De VVD roept GS op om bij LTO en de Greenports, als overkoepelende organisaties voor de tuinbouw /

sierteelt, het verzoek neer te leggen om (nogmaals) nadrukkelijk bij hun leden aan te dringen op

naleving van het sanctiebeleid ten aanzien van Rusland, als ook eventuele omzeiling hiervan door

buitenlandse partners onmogelijk te maken, mede uit solidariteit met de Oekraïense bevolking, niet in

de laatste plaats de Oekraïense medewerkers in hun eigen bedrijven.

Antwoord

Het betreffende artikel in het Algemeen Dagblad blijkt inmiddels gerectificeerd. De rectificatie is te lezen via

de volgende link: https://www.ad.nl/westland/informatie-rvo-blijkt-onjuist-export-snijbloemen-naar-

rusland-toch-niet-verboden~a0876164/. Het blijkt dat snijbloemen niet onder de sancties vallen die door

Europa zijn ingesteld ten aanzien van Rusland. Uiteraard zijn GS van mening dat het sanctiebeleid nageleefd

moet worden. Wij hebben geen signalen ontvangen dat dit in de tuinbouwsector niet het geval is.

Den Haag, 7 maart 2023

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA drs. J. Smit
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