Verslag bijeenkomst Agro Expert Raad voor Flevoland – 20 december 2019
Inhoudelijke bijeenkomst over Water en Klimaat(adaptatie) op Urk
Het Vissering-gemaal op Urk was de toepasselijke locatie voor de tweede inhoudelijke
bijeenkomst van de Agro Expert Raad Flevoland. Thema van de bijeenkomst was ‘Water en
Klimaat’; met de onderliggende vraag: Hoe bereiden we ons voor op het klimaat van 2040?
De heren Peter Prins (deskundige op het gebied van Water en Landbouw) en Rob
Nieuwenhuis (deskundige waterschap Zuiderzeeland) hielden een presentatie. Tijdens de
bijeenkomst werd ook het opgestelde advies ‘Landbouw in een metropool’ – dat werd
opgesteld naar aanleiding van de vorige bijeenkomst op 4 oktober – door de Raad
vastgesteld.
Aanwezigen
- De heer Arnold Michielsen - Regiobestuurder LTO-Noord Regio West & Eigenaar
akkerbouwbedrijf te Dronten
- De heer Nick Vermeer – oud-voorzitter Flevolands Agrarisch Jongeren Kontakt –
Bedrijfsopvolger akkerbouwbedrijf
- De heer Rob Donker – Voorzitter AgroFood Cluster
- Mevrouw Lianne de Bie – Directeur Slow Food Youth Netwerk (SFYN) Nederland
- De heer Ben Huisman – Directeur Stichting Flevolandschap
- De heer Michel Haring – Voorzitter Amsterdam Green Campus en Hoogleraar
Universiteit van Amsterdam
- 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)
De heren Tuinenga (eigenaar akkerbouwbedrijf in de Noordoostpolder), Snippe (Directeur
Biobrass) en Pellikaan (voorzitter College van Bestuur AERES Groep) waren verhinderd.
Advies ‘Landbouw in de metropool’ vastgesteld
De raad heeft het advies ‘Landbouw in de metropool’ als resultante van de bijeenkomst van
4 oktober 2019 vastgesteld. De raadsleden hopen dat advies uitnodigt tot lezen en
handvatten biedt voor gebiedspartners om de kloof tussen stad en land te dichten. Het
advies wordt in januari 2020 aangeboden aan pers en gebiedspartners. Tevens wordt door
de provincie Flevoland een inhoudelijk symposium georganiseerd waar het advies kan
worden besproken en opgepakt.
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Water en Klimaat – een dag in 2040
De raadsleden Korting, Michielsen, Vermeer en de heer Nieuwenhuis (namens raadslid
Klavers) hebben samen met de voorzitter en secretaris de bijeenkomst voorbereid.
Aan de hand van achterliggende documenten en een tweetal presentaties discussieerde de
raad over de centrale vraag: ‘wat moet er gebeuren om in 2040 de klimaatstresstest voor
het landelijk gebied te doorstaan?’ De discussie werd gebaseerd op feiten en belicht vanuit
het perspectief van de sector (Prins) en die van het waterschap (Nieuwenhuis).
Het gesprek in de Raad kent een aantal invalshoeken:
- Urgentie versus relatieve goede uitgangspositie Flevopolders
- Eigenaarschap; gezamenlijke opgave
- Verschillen opgave tussen de verschillende polders
- Stuurknoppen waterschap en systeemeigenschappen
- Kansen en must-do’s Agrofoodsector
- Cross-overs tussen twee Nederlandse topsectoren; Watermanagement en Agrofood
- Kennisontwikkeling en experimenteergebieden in Flevoland.
Op basis van de discussie zijn adviesrichtingen geformuleerd die door voorzitter en
secretaris tot een conceptadvies worden verwerkt. Na consultatie van de heren
Nieuwenhuis en Prins zal het conceptadvies worden voorgelegd aan de AER. Na verwerking
van aanvullende suggesties zal de AER tijdens de komende bijeenkomst in maart het advies
vaststellen. Het advies zal vervolgens worden aangeboden aan de diverse stakeholders in
het gebied.
Constituerend
Het verslag van de bijeenkomst d.d. 4 oktober 2019 was reeds via schriftelijke ronde
vastgesteld en gepubliceerd op de website.
Vervolg - Bijeenkomst maart
De zesde bijeenkomst van de AER vindt plaats op vrijdagmiddag 20 maart. Deze bijeenkomst
zal inhoudelijk in het teken staan van ‘Structuur & Bodem’. De bijeenkomst wordt
inhoudelijk voorbereid door de leden Michielsen en Haring samen met de voorzitter en de
secretaris. Lector Gera van Os is gevraagd om namens AERES (raadslid Pellikaan) deel te
nemen.
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