Visie van OVTO op duurzaamheid in de glastuinbouwsector
“Een duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder
het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.”
(VN Commissie Brundtland, 1987, Resolutie 42/427. Pag. 24)
De wereld staat niet stil en laat naast de vraag om duurzame productie ook de volgende
ontwikkelingen zien:
- Het aantal mensen op deze wereld neemt binnen 50 jaar met 50% toe en dat vraagt
om meer en efficiënte voedselproductie.
- De levensstandaard neemt op veel plaatsen in de wereld ook toe en daarmee ook
de vraag naar veilig en schoon voedsel.
- Water wordt steeds schaarser en zal efficiënt ingezet moeten worden, waarbij
hergebruik mogelijk is.
Aan al deze punten wordt door het Nederlandse tuinbouwcluster invulling gegeven.
De Nederlandse tuinbouw (en vooral de groenteteelt) wordt gekenmerkt door
schaalvergroting met ‘kostprijsverlaging’ als belangrijkste drijfveer. De agro-logistieke keten
is goed georganiseerd, maar het Nederlandse eindproduct wordt tegen een te lage prijs in de
markt gezet. Glastuinbouwbedrijven stellen zich in toenemende mate individueler op met
het gevolg, dat de invloed van glastuinbouwbedrijven binnen de totale keten en op de
mondiale markt afneemt.
De tuinbouw zal zich er van bewust moeten zijn, dat aan het begrip ‘duurzaamheid’ concreet
invulling geven wordt. Marktpartijen en overheden zullen op de concrete uitwerking van
duurzaamheid sturen, beoordelen en afrekenen. De markt van vraag en aanbod zal meer
worden gedomineerd rondom concrete invulling van een bijdrage aan ‘duurzaamheid’. De
sector dient ‘duurzaamheid’ niet als ‘bedreiging’ maar als ‘kans’ te zien, die van
meerwaarde tot voorwaarde zal worden.
De OVTO wil zich als brancheorganisatie van kennisinstellingen in de tuinbouw proactief
opstellen en bijdragen aan de totstandkoming en invulling van concrete ontwikkelingen,
indicatoren en technieken op het gebied van duurzaamheid. Het pluriforme ledenbestand
van de OVTO en de onafhankelijkheid van de aangesloten bedrijven vormen hierbij
essentiële bouwstenen
De OVTO zal in deze transitie naar duurzame tuinbouw ‘meepraten – ontwikkelen –
meesturen’ in plaats van ‘afwachten en ervaren’. Belangrijk is, dat de implementatie van
duurzaamheid in een gezonde verhouding met het bedrijfsresultaat gebeurt. Kennis over de
technische haalbaarheid en de toepassing van innovaties is daarbij onontbeerlijk. De OVTO
zal hieraan een actieve bijdrage leveren.
Het thema ‘duurzaamheid’ is dusdanig omvangrijk, dat gezamenlijke en geïntegreerde
aanpak noodzakelijk is. Alleen samenwerkingsverbanden als de OVTO kunnen kennis bundelen en
daarmee invloed hebben op de besluitvorming en daadwerkelijk bijdragen aan een duurzame
tuinbouw. Deze bundeling moet leiden tot een proactieve opstelling en het tot stand komen
van concrete en transparante initiatieven.
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Voor de komende decennia voorziet de OVTO dat glastuinbouwbedrijven zullen moeten
gaan functioneren op basis van ‘nulemissie’. Zowel op gebied van lucht, water, licht en
ruimte zullen maatschappelijke en van overheidswege eisen worden opgelegd. License-toproduce zal veranderen in license-to-exist en in plaats van ‘nice-to-have’ zal er sprake zijn van
‘must-have’.
De Nederlandse tuinbouw is in sterke mate afhankelijk van fossiele energie. Op dit gebied
zullen snel resultaten geboekt moeten worden. De OVTO onderschrijft het beleid om ‘in
nieuwe kassen in 2020 volledig vrij van fossiele brandstoffen te kunnen telen’.
Deze doelstelling is als ‘ambitieus’ te typeren, maar zal voorwaarde zijn voor continuïteit. De
OVTO zal de kennis en kunde binnen de organisatie aanwenden om aan deze
beleidsdoelstelling een actieve bijdrage te leveren.
Duurzaamheid wordt mondiaal in één adem genoemd met reductie van CO2 (uitstoot). Vrij
van fossiele brandstof betekent vrij van CO2 uitstoot, maar ook het gemis aan een
groeifactor. Er zal zorgvuldige dosering van CO2 in de kassen noodzakelijk zijn en die zal
van bronnen moeten komen waar het gebruik van fossiele brandstof onontkoombaar of
uiterst efficiënt is.
De tendens ‘local-for-local’, waarbij de productie en consumptie van producten geografisch
zo dicht mogelijk bij elkaar gehouden wordt vormt een basis voor duurzaamheid. De
Nederlandse tuinbouw moet hierop bedacht zijn en Nederlandse ondernemingen ontkomen
er dus niet aan om mondiaal hun posities in te nemen. In kennis en kunde van de tuinbouw
loopt het Nederlandse cluster voorop en kan door aanbod van kennis of eigen investeringen
aan local-for-local bijdragen. De OVTO zal zijn kennis en expertise aanwenden om het
tuinbouwcluster mondiaal aan local-for-local te laten bijdragen.
‘Afval bestaat niet’ moet de kerngedachte binnen het tuinbouwcluster zijn. Het ‘cradle-tocradle’ principe dient praktische invulling binnen de sector te krijgen en de OVTO zal
hieraan bijdragen.
Voor de OVTO is helder, dat het sterke tuinbouwcluster niet binnen de bekende ‘gebaande
paden’ moet blijven. Er ligt een hoge ambitie om het tuinbouwcluster enerzijds op zijn
thuismarkt duurzaam en leidend te laten zijn en anderzijds mondiaal aan duurzaamheid te
laten bijdragen.
Kortom, een hoge ambitie met een mondiale uitdaging, maar ook alle kansen voor de
Nederlandse tuinbouw.
De OVTO zal die handschoen oppakken en met u aan de slag gaan!
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