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Verslag bijeenkomst Agro Expert Raad voor Flevoland – 10 mei 2019 
 
Thematische bijeenkomst in Zeewolde 
Op vrijdag 10 mei kwam de Agro Expert Raad voor Flevoland bij elkaar bij de Beleving in 
Zeewolde om te bepalen op welke voor Flevoland relevante thema’s de Agro Expert Raad 
zich de komende periode zal richten. Deze thematische werksessie werd ingeleid met een 
korte film ‘couleur locale’ over adaptieve landbouw in Flevoland 
(https://www.youtube.com/watch?v=_wR98ArrNmQ&t=24s) en met een presentatie door 
Bert Smit (WUR) over het rapport ‘Grond in beweging’ (http://edepot.wur.nl/464860). Film 
en presentatie zijn beschikbaar via de website van de Raad.  
 
Aanwezigen  
- De heer Gerjan Snippe - Directeur Biobrass - Zeewolde 
- De heer Arnold Michielsen - Regiobestuurder LTO-Noord Regio West & Eigenaar van een 

akkerbouwbedrijf te Dronten 
- De heer Nick Vermeer - Voorzitter Flevolands Agrarisch Jongeren Kontakt - Engineer 

Tolsma-Grisnich – Bedrijfsopvolger van een akkerbouwbedrijf 
- De heer Rob Donker - Voorzitter AgroFood Cluster 
- De heer Bastiaan Pellikaan – Voorzitter College van Bestuur AERES-groep 
- De heer Chris de Visser - Business Developer Wageningen University & Research – Open 

Teelten (Lelystad)  
- Mevrouw Hetty Klavers - Dijkgraaf Waterschap Zuiderzeeland 
- Mevrouw Irene Korting – Wethouder Gemeente Dronten 
- De heer Jan-Nico Appelman - Gedeputeerde Provincie Flevoland, en 
- De heer Krijn Poppe – Kwartiermaker/ voorzitter Agro Expert Raad / Senior Economist 

Wageningen University & Research / Raadslid Raad voor de Leefomgeving en 
Infrastructuur 

De heer Michel Haring (Voorzitter Amsterdam Green Campus - Hoogleraar Universiteit van 
Amsterdam) was verhinderd.  
 
Relevante thema’s voor Flevoland 
Het doel van de raad is het mede-faciliteren van de transitie in de Agrofood-sector, door het 
identificeren wat nodig en kansrijk is voor de regio en te adviseren waar aan gewerkt moet 
worden. De AER wil in deze transitie een verbindende en inspirerende rol spelen. 
In de werksessie werden acht hoofdthema’s benoemd. 

(1) Food & Health 
o.a. het voedselsysteem van de toekomst, gezond eten, vertical farming 

(2) Ondernemerschap & Inkomen 
o.a. de economische positie van de Agrofood-sector, de impact van 
ontwikkelingen in de wereld, exportwaarde (producten, kennis en 
circulariteit), innovatie, erfpacht, grondprijzen en Bio 4.0 

(3) Landbouw in relatie tot burger, stad en leefklimaat 
o.a. duurzame leefomgeving, de relatie landbouw-landschap, stadslandbouw 
en relatie consument-boer 

(4) Ketens 
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o.a. doorbreken belemmerende ketenstructuren, ketensamenwerking, 
ketenverkorting, keten producent-consument 

(5) Biodiversiteit 
o.a. Natuur-inclusieve landbouw, toename biodiversiteit, kringlooplandbouw 

(6) Klimaat & Water 
o.a. klimaat adaptieve landbouw, Reductie/opslag Co2, verzilting, circulaire 
wateropslag en zoetwatervoorziening 

(7) Structuur & bodem: 
o.a. behoud kwaliteit bodem, structuur landbouw 2040, Bodemdegradatie, 
bodemdaling en inklinking. 

(8) Precisielandbouw / ICT 
o.a. smart farming, ICT-compatibility, cross-overs technologiën, regie op data 

 
De thema’s zijn geclusterd en vervolgens besproken aan de hand van de onderstaande 
criteria: (a) het belang voor het thema voor de duurzame toekomst van de Agrofoodcluster 
in Flevoland (b) multidisciplinair karakter, (c) bestuurlijk relevant maar niet politiek urgent 
en (d) open voor dialoog.  
 
De AER benoemt na beraad de eerste twee thema’s; Het eerste thema betreft het ‘license to 
operate’ voor landbouw in een metropool: het voedselsysteem in brede context. Food & 
Health in relatie tot de burger, stad en leefklimaat; dit onder de verbindende slogan “Ons 
eten”.  Ook het onderwerp keten-organisatie maakt hier deel van uit. Voorzitter en 
secretariaat nemen met de leden Klavers, Snippe en Pellikaan de invulling van de volgende 
bijeenkomst over dit thema ter hand. 
Als tweede thema zal Klimaat & Water worden opgepakt. 
 
Constituerend  
Op vrijdag 17 mei 2019 verschijnt een persbericht over de oprichting van de Agro Expert 
Raad voor Flevoland.  Adviezen en verslagen van de AER zullen via een website (van de 
Provincie) openbaar worden gemaakt. Het verslag van de constitutionele bijeenkomst op 11 
februari 2019 wordt vastgesteld.  
 
De samenstelling van de raad is nog niet definitief; Inbreng vanuit de consumentenhoek via 
vertegenwoordiging vanuit retail/supermarkten en/of een consumentenorganisatie is 
wenselijk. Ook een inbreng uit natuur-gerelateerde maatschappelijke organisaties en 
vooruitstrevende agrofood-ondernemers is een aandachtspunt. Voorzitter en secretaris 
gaan aan de slag met het voorstel voor een consumentenvertegenwoordiging en benaderen 
een voorgestelde ondernemer. Voor de natuur-gerelateerde inbreng zal een lijstje van 
potentiele kandidaten worden gemaakt. 
 
Vervolg - Bijeenkomst vrijdagmiddag 4 oktober 
Besloten wordt om de derde bijeenkomst van de AER op vrijdagmiddag 4 oktober (14 uur-17 
uur) plaats te laten vinden bij de AERES Hogeschool te Dronten.  
Deze bijeenkomst zal inhoudelijk in het teken staan van ‘Food & Health: ons eten als license 
to produce’. 
  


