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www.coalitiehot.nl
Coalitie HOT staat onder leiding van Cees Veerman
en wordt gevormd door de Federatie Vruchtgroente
Organisaties, Royal FloraHolland, Rabobank,
provincie Zuid-Holland, gemeente Westland en
Ministerie van Economische Zaken.

Colofon
De partners van Coalitie HOT komen gezamenlijk
in actie om: “Een toekomstbestendige en leidende
positie van de Nederlandse glastuinbouw te
verzekeren.”
Helaas zien we dat het niet alleen maar goed gaat.
Er is sprake van een stagnatie van de innovatiekracht
en uitgestelde kapitaalinvesteringen. Daarnaast is
ook de infrastructuur aan verbetering toe en vormt
de afhankelijkheid van aardgas een risico. Bovendien
heeft de glasgroentesector problemen met de
afzetstructuur.
De Nederlandse glastuinbouw is van wereldklasse
en toonaangevend. De sector vormt een motor van
de Nederlandse economie. Ze zal een grote bijdrage
blijven leveren aan de wereldvoedselvoorziening, aan
het duurzaamheidsvraagstuk en aan het vergroten van
het welzijn van de wereldbevolking.

Motor van de Nederlandse economie
draaiende houden
Coalitie HOT gaat voor behoud leidende
positie Nederlandse glastuinbouw
Ondernemers, overheden en Rabobank hebben de handen
ineen geslagen. De komende jaren gaat Coalitie HOT
(Herstructurering en Ontwikkeling Tuinbouwsector)
werken aan een toekomstbestendige en leidende positie
van de Nederlandse glastuinbouw, voor zowel sierteelt als
glasgroente, gericht op het hele land.
De Coalitie werkt aan een verzameling van diverse,
lopende en nieuwe, initiatieven. Deze initiatieven zijn
verdeeld in vijf satellieten:

Afzetstructuur
De Federatie VruchtgroenteOrganisaties (FVO) is trekker
van deze satelliet. Deze satelliet richt zich primair op het
verbeteren van de marktpositie van Nederlandse telers van
glasgroente: paprika, aubergine, courgette, komkommer
en tomaat. Ruim 80% van de telers van glasgroente
werken samen binnen FVO, met als doel: de Nederlandse
vruchtgroentetelers laten uitgroeien tot dé leidende
vruchtgroentespecialisten van Europa.

Gemeenschappelijke Markt Ordening (GMO) en
Autoriteit Consument en Markt (ACM)
De Federatie VruchtgroenteOrganisaties (FVO) en het
ministerie van EZ zijn trekker van deze satelliet. Deze
satelliet kent drie doelen:
1. Gelijk speelveld in Nederland creëren voor beschikbaarheid van GMO en overige subsidies in wet- en 		
regelgeving.
2. Duidelijkheid verschaffen over mededinging.
3. Beïnvloeden nieuwe EU verordening (per 2017 van kracht)
en nieuwe nationale strategie die medio 2016 moet zijn
vastgesteld.

Agrologistiek
De satelliet Agrologistiek faciliteert het transport tussen
teelt en handel, biedt ruimte aan de verwerkings- en
verpakkingsbedrijven en zorgt voor aansluiting op de
internationale transportcorridors en de Mainports.

Ruimtelijke herstructurering
Rabobank is trekker van de satelliet Herstructurering.
De focus is daarbij gericht op fysieke herstructurering, maar
ook versterking van het ondernemerschap en innovatie.
Alle drie aspecten zijn van belang als je nadenkt over ‘Wat
heeft de tuinbouwondernemer nodig om ook over 10 jaar
nog een gezond en toekomst vast bedrijf uit te oefenen?’
De ‘fysieke’ herstructurering is voor de buitenwereld de
meest tastbare en tegelijkertijd ook het meest complex.
Een bestaand tuinbouwgebied wordt opnieuw ingericht,
bijvoorbeeld door ontwikkeling van grotere kavels in
een gebied met een adequate infrastructuur, waaronder
een duurzame energievoorziening. Herstructurering zal
leiden tot modernisering en hernieuwde bedrijvigheid,
welke als aanjager en vliegwiel fungeert voor nog meer
nieuwe bedrijvigheid. Dat draagt bij aan de noodzakelijke
versterking van de glastuinbouwsector.

Infrastructuur, energie en ruimtelijke ordening
De gemeente Westland en de provincie Zuid-Holland zijn
trekker van deze satelliet. De partners willen samen de
transitie faciliteren van de huidige draaischijf naar de
soepel functionerende Greenport 3.0 Dat is een sector
die weerbaar is voor economische schommelingen op
de bulkmarkt, meer geld gaat verdienen buiten de bulk,
een duurzame waterhuishouding kent en energieneutraal
wordt.

De vijf satellieten van Coalitie HOT

Ge
m
Pro een
vin te
cie We
Zu stla
idHo nd
lla
nd

m
		
rda nd
tte estla
o
fR W
rt o port
d
o
P
an
n
ee tland Holl
r
G os
a
O l Flor
a
y
Ro

Infrastructuur,
energie en
ruimtelijke ordening

Agrologistiek

Gemeenschappelijke Markt
Ordening (GMO) en
Autoriteit
Consument en
Markt (ACM)
			
en
van e Zak
e
i
sch
ter
nis omi
i
		
n
M co
			
)
te
E ratie roen FVO
(
e
g
s
t
Fed ruch isatie
V
n
a
g
Or

Herstructurering

Ra

bo

ba

Afzetstructuur
Federatie 			
Vruchtgroente 		
Organisaties (FVO)

www.coalitiehot.nl

nk

