Verslag bijeenkomst Agro Expert Raad voor Flevoland – 4 oktober 2019
Inhoudelijke bijeenkomst in Dronten
Bij AERES Hogeschool in Dronten kwam de Agro Expert Raad voor Flevoland op vrijdag 4
oktober voor de derde keer bij elkaar. Thema van de bijeenkomst was ‘stad op het bord van
het platteland’; over de relatie tussen stad en platteland en ‘the license to produce’.
Mevrouw Sigrid Wertheim-Heck (Lector Voedsel en Gezond Leven AERES Hogeschool)
schreef een voorbereidend essay en hield een presentatie. Ook de heren Gerard Harleman
(Bakker Barendrecht/Greenyard) en Jan Eelco Jansma (Onderzoeker Stad-platteland relaties
bij WUR en AERES) hielden een presentatie. Het essay en de presentaties 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
akkerbouwbedrijf te Dronten
- De heer Nick Vermeer - Voorzitter Flevolands Agrarisch Jongeren Kontakt –
Bedrijfsopvolger akkerbouwbedrijf
- De heer Theun Tuinenga – Eigenaar van een akkerbouwbedrijf in de Noordoostpolder
- 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 Jeroen Schutz (Secretaris)
Mevrouw Lianne de Bie (Directeur Slow Food Youth Network Nederland) en de heren Michel
Haring (Voorzitter Amsterdam Green Campus - Hoogleraar Universiteit van Amsterdam), Rob
Donker (Voorzitter AgroFoodCluster) en Arnold Michielsen (Regiobestuurder LTO Noord
Regio West) waren verhinderd.
De stad op het bord van het platteland
De raadsleden Klavers, Snippe en mevrouw Wertheim-Heck (namens raadslid Pellikaan)
hebben samen met de voorzitter en secretaris de bijeenkomst voorbereid. Aan de hand van
het essay en een drietal presentaties discussieerde de raad over een aantal dilemma’s;
gebaseerd op feiten en vanuit productie- en consumptie perspectief. Vanuit syntheseonderzoek (Wertheim), experiment Oosterwold (Jansma) en praktijk (Harleman).
Het gesprek in de Raad raakt aan diverse ‘tegenstellingen’ of dilemma’s:
- Lokaal versus landelijk; wat is de ‘juiste’ schaal?
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Vers versus bewerkt voedsel; waarom is bewerkt goedkoper?
Romantisch stadslandbouw versus realiteit productie/export; in hectare is
stadslandbouw marginaal
Ratio (feiten) versus emotie (beelden); kloof tussen opvattingen en feiten
Schaal/doelmatigheid versus duurzaamheid; hoe wordt het voedselsysteem weerbaar en
wendbaar?
Voornemens versus routines; routines veel bepalend
Stad versus platteland; de stad wordt majority-minority city. Bewoners zijn de
belastingbetalers

Op basis van de discussie zijn adviesrichtingen geformuleerd die door voorzitter en
secretaris tot een conceptadvies worden verwerkt. Na consultatie van de
voorbereidingsgroep (via mail) zal het conceptadvies worden voorgelegd aan de AER. Na
verwerking van aanvullende suggesties zal de AER tijdens de komende bijeenkomst het
advies vaststellen. Het advies zal vervolgens worden aangeboden aan de diverse
stakeholders in het gebied.
Constituerend
Het verslag van de bijeenkomst d.d. 5 mei 2019 was reeds via schriftelijke ronde vastgesteld
en gepubliceerd op de website.
De samenstelling van de raad is nog niet definitief; na toetreding van mevrouw Lianne de Bie
en de heer Theun Tuinenga zijn voorzitter en secretaris nog in gesprek met een
natuurorganisatie over toetreding.
Vervolg - Bijeenkomst december
De vierde bijeenkomst van de AER vindt plaats op x december van xxx tot xxx. Deze
bijeenkomst zal inhoudelijk in het teken staan van ‘Klimaat & Water’. De bijeenkomst wordt
inhoudelijk voorbereid door de leden Korting, Vermeer en Michielsen samen met de
voorzitter en secretaris.

Verslag bijeenkomst 4 oktober 2019

2

