


Doel Coöperatie CEMP

Voldoende gewasbeschermingsmiddelen en technieken voor 

de boomkwekers, vaste planten kwekers en 

zomerbloementelers beschikbaar te houden waarmee 

gezonde en sterke bomen, struiken, heesters, planten en 

bloemen worden geteeld die aan de hoge kwaliteitseisen van 

de afnemers voldoen in gezonde en weerbare teeltsystemen.
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Oprichting Coöperatie CEMP 

- Na beëindiging Productschap Tuinbouw per 1-1-2015 geen financiën meer beschikbaar 

voor het CEMP werk

- Het CEMP werk is van essentieel belang voor de continuïteit van de sector

- In 2018 heeft de LTO Vakgroep Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen samen 

met de boomteeltcentra: 

• Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop, 

• Tree Centre Opheusden, 

• Treeport Zundert, 

• Studieclub Horst aan de Maas 

de Coöperatie CEMP opgericht
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Verklaring afkortingen

• CEMP: Coördinator Effectief Middelen Pakket en Techniek

• BVP & Z: LTO Vakgroep Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen

• TCO:        Tree Centre Opheusden

• SBGB:      Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop

• TZ: Treeport Zundert

• Sha/dM: Studieclub Horst aan de Maas
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LEDEN

• Alle collectieve leden van de LTO Vakgroep (leden van LLTB, 

ZLTO en LTONoord), Treeport Zundert, Tree Centre Opheusden, 

Studieclub Horst aan de Maas en Greenport Boskoop zijn lid 

van de Coöperatie CEMP

• Naast de collectieve leden zijn ook individuele kwekers lid van 

de Coöperatie CEMP.

• Het totaal aantal ondernemers dat bijdraagt aan de Coöperatie 

CEMP is ruim 1.000



Bestuur Coöperatie CEMP
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CEMP medewerker

• Peter van ‘t Westeinde

• Mail: peter.van.t.westeinde@zlto.nl

• Tel:  06-21853449
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Werkwijze Adviescommissie

• Vergadert minimaal 3 keer per jaar, of vaker indien nodig

• Leden adviescommissie brengen de knelpunten van hun 
achterban in, in de vergadering

• Dringende knelpunten worden ook tussen de vergaderingen door 
aangepakt

• Samen met de CEMP medewerker worden de knelpunten 
geprioriteerd en wordt de meest kansrijke aanpak besproken

• Indien nodig en waar mogelijk ondersteunen de adviseurs de 
CEMP medewerker met het realiseren van de besproken aanpak

• In 2021 is de Kleine Adviescommissie gestart.
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Adviescommissie CEMP

Bestaat uit onafhankelijke adviseur en kwekers/telers van                  
alle gewasgroepen en uit alle aangesloten boomteeltcentra
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Adviescommissie CEMP 
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Kleine Advies Commissie

• Begin 2021 is de Kleine Advies Commissie opgericht

• Doel: Tussentijds in een kleine groep acties en voortgang 
bespreken, waardoor daadkrachtiger en sneller gewerkt wordt
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Financiering Coöperatie CEMP

Alle leden betalen jaarlijkse een bijdrage om het CEMP werk te 
kunnen realiseren.

Bijdrage per jaar:

- Collectieve leden (2019 t/m 2021 50 euro) vanaf 2022             
55 euro per jaar

- Individuele leden (2019 t/m 2021 65 euro) vanaf 2022             
70 euro per jaar
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Communicatie vanuit CEMP

• Maandelijks ontvangen de leden een nieuwsbrief, met daarin 
vermeld de CTGB besluiten, zoals nieuwe toelatingen, uitbreidingen 
en intrekking van gewasbeschermingsmiddelen.

• Drie tot vier keer per jaar (of zo vaak als nodig is) ontvangen de 
leden een uitgebreidere nieuwsbrief met extra nieuws m.b.t. 
gewasbescherming.

• CEMP medewerker Peter van ‘t Westeinde bezoekt diverse 
bijeenkomsten waaronder de aangesloten boomteeltcentra om de 
leden bij te praten over de laatste ontwikkelingen
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