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Verslag oprichtingsbijeenkomst Agro Expert Raad Flevoland

Het waarom van de Agro Expert Raad
Het huidige landbouwsysteem van lineaire productie staat onder druk, aangezien het – ondanks vele 
initiatieven - nog onvoldoende oplossingen biedt voor vraagstukken rond milieu, klimaat en landschap.  
Er bestaat overeenstemming dat zonder differentiatie en variatie de economische opbrengsten 
nauwelijks verder zijn te verbeteren. Verandering is nodig en gewenst, ook bij de consument van de 
toekomst. 

De transitie van de Agrofood-sector is een gezamenlijke ambitie van partijen in Flevoland. In de 
onzekerheid van de transitie is er behoefte aan het gezamenlijk onderzoeken van mogelijke richtingen. 
Samen met de sector zal de Agro Expert Raad (AER) toekomstige ontwikkelingen moeten signaleren, 
relevante proeftuinen verkennen en informatie delen. Bepalen wat kansrijk is en adviseren waar aan 
gewerkt moet worden.

Met de AER kan Flevoland inspelen op nieuwe ontwikkelingen, de leefomgeving versterken in een 
verstedelijkende gebied, draagvlak voor de bedrijfstak behouden en bouwen aan een diverse 
agrofoodsector. Gezonde landbouw voor iedereen.

Eerste bijeenkomst in Lelystad
Op uitnodiging van gedeputeerde Appelman boog op 11 februari 2019 een groep betrokkenen bij de 
Flevolandse agrofoodsector het hoofd over een aantal existentiële vragen inzake nut en noodzaak 
van een Agro Expert Raad en de wijze waarop deze maximaal dienstbaar kan zijn aan de Flevolandse 
agrofoodsector. De aanwezigen besloten tot oprichting van de AER. 

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 Michel Haring - Voorzitter Amsterdam Green Campus - Hoogleraar Universiteit van Amsterdam
― De heer Chris de Visser - Business Developer Wageningen University & Research – Open Teelten 

(Lelystad)
― Mevrouw Hetty Klavers - Dijkgraaf Waterschap Zuiderzeeland
― De heer Jan-Nico Appelman - Gedeputeerde Provincie Flevoland
― De heer Krijn Poppe – Kwartiermaker/ voorzitter Agro Expert Raad / Senior Economist Wageningen 

University & Research / Raadslid Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur
 
Medeoprichters mevrouw Irene Korting (wethouder Dronten) en de heer Bastiaan Pellikaan (voorzitter 
College van Bestuur Aeres Groep) waren verhinderd. 
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‘Food for thought’ door Dick Veerman
De heer Dick Veerman (o.a. Foodlog) was uitgenodigd en hield een prikkelende inleiding waarin een 
aantal ‘frames’ rond landbouw aan de orde werd gesteld, zoals:
― Duurzaam is niet langer onderscheidend
― Nederland heeft geen voorsprong op precisielandbouw
― Voor het exporteren van kennis is eerst een voorsprong nodig
― Kringlooplandbouw is niet de oplossing zonder dat de dimensie duidelijk is
― Initiatieven van ‘onderop’ zorgen niet voor de gewenste transitie, ze lopen tegen barrières op
In andere woorden: Andere landen zijn verder, hebben minder last van de dwangmatige export en zijn ons 
allang voorbij

Lessen die volgens Veerman zijn te leren: 
― Transitie is nodig
― Verbindt de schakels door een nieuw industriebeleid; 
― Tijd voor stimulering; nationaal en regionaal
― Zet in op de sterkte punten; combineer Food/Agri met het chemische cluster en de unieke delta aan zee
― ‘High knowledge, low tech in networked situations’

In de aansluitende discussie wordt doorgesproken over de frames. Een aantal inzichten:
― Gebiedsoplossingen zijn nodig
― Hoge grondprijs en structuurontwikkeling bepalend.
― Organiseer over de schakels 
― Huidige prikkels vanuit het businessmodel zijn onderdeel van het probleem
― Verbind agro met energietransitie en klimaatadaptie/-mitigatie
― Disruptief is nodig
― Maak het landschap mooi
― Consument speelt belangrijke rol; bewustwording en mede-initiator; maar product minder anoniem
― Verbind ketens; verbind stad en land; 
― Denk van buiten naar binnen
― Werk opgave gericht
― Nieuw collectief; iedereen aan tafel om mee te denken over richting en oplossingen. Hierbij kan de 

Floriade de showcase zijn van Flevoland naar de wereld. 

Constituerend – Hoe gaat de AER werken?
De AER is een adviserend orgaan van en voor het gebied Flevoland; met verbindingen naar onze ‘buren’, 
de omringende gebieden, bovenregionaal en nationaal. De AER adviseert onafhankelijk en probeert waar 
mogelijk inbreng vanuit betrokken organisaties mee te nemen richting implementatie; om zodoende de 
kans op opvolging te vergroten. De leden van de AER zijn (deels) vertegenwoordigers van een organisatie, 
maar zitten in de raad op persoonlijke titel; zonder last of ruggenspraak en gelijkwaardig; niet als 
belangenbehartiger. 
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Adviezen van de raad worden aangeboden aan ‘het gebied’; ten minste aan de organisaties van de 
leden van de raad. Deze organisaties zijn niet gehouden het advies op te volgen, daar zal eigenstandig 
democratische legitimatie en/of belangenafweging plaatsvinden. De raad neemt haalbaarheid qua 
implementatie de betrokken organisaties op een advies mee. 

Adviezen en verslagen van de AER worden openbaar gemaakt. Bijeenkomsten zullen bestaan uit een deel 
waarin ervaringen met innovaties worden “opgehaald” gevolgd door een besloten beraadslaging die tot 
een advies zal leiden, dat een volgende vergadering wordt vastgesteld.

De samenstelling van de raad is nog niet definitief; ter borging van de inbrengen vanuit de 
consumentenhoek wordt nog gezocht naar vertegenwoordiging vanuit retail/supermarkten en 
consumentenorganisatie. Ook verdere aanvulling plaatsvinden vanuit bijvoorbeeld maatschappelijke 
organisaties en vooruitstrevende agrofood-ondernemers. 

Vervolg - Bijeenkomst vrijdagmiddag 10 mei
Besloten wordt om de tweede bijeenkomst van de AER op vrijdagmiddag 10 mei te houden. Met dien 
verstande dat bij de afwezigen wordt nagegaan of dit in de agenda’s past. (Pellikaan heeft inmiddels 
bevestigd). De eerste inhoudelijke bijeenkomst zal in het teken staan van:
(1) Ruimtelijke basis (o.a. rapport Grondgebruik dat op 6 maart 2019 wordt uitgebracht), en
(2) Strategische verdieping; welke onderwerpen pakt de raad de komende periode als eerste op.

 


