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Verslag bijeenkomst Agro Expert Raad Flevoland 
– 20 november 2020

Inleiding - Inhoudelijke bijeenkomst over ICT-Big Data
Op 20 november jl. sprak de Agro Expert Raad tijdens een – hoe toepasselijk - digitale sessie over het thema 
‘ICT en Big Data’. 

De heer Corné Kempenaar (Senior onderzoeker Wageningen University & Research en Lector Aeres 
Hogeschool) en de heer Pieter Brooijmans (Manager Agrarische Dienst Centraal bij Cosun Beet Company) 
waren te gast bij de Raad, hielden een presentatie en discussieerden mee over probleemanalyse en 
oplossingsrichtingen. 

Tijdens de bijeenkomst kwam ook het voorliggende conceptadvies over biodiversiteit aan de orde. 

Advies ‘Biodiversiteit in Flevoland’
De probleemanalyse die in het voorliggende concept is neergelegd is vastgesteld. De Raad concludeerde dat 
de conceptadviezen in het document meer aan kracht konden winnen door deze verder te concretiseren en 
meer gevoel van urgentie mee te geven. Zowel urgentie als handelingsperspectief zal worden toegevoegd. Het 
advies zal vervolgens per mail worden vastgesteld en gepubliceerd op de website.

ICT en Big Data
Raadsleden Donker en Vermeer hebben samen met de gevraagde experts (de heren Kempenaar en 
Brooijmans), de voorzitter en de secretaris de bijeenkomst voorbereid.

Allereerst is de thematiek afgebakend. Termen als precisielandbouw (GPS-toepassing voor specifieke 
toediening en ‘cropping’ en smart farming (combineren van data en toepassing voor betere bedrijfsvoering, 
efficiency en betere kwaliteit) passeerden de revue. De AER boog zich over ICT en Big data als ‘onderleggers’ 
of randvoorwaarden voor Precisielandbouw en smart farming.

Aan de hand van achterliggende documenten en een tweetal presentatie discussieerde de Raad over de 
centrale vragen: (1) is data(uitwisseling) onmisbaar voor de modernisering van de landbouw en (2) wie kan 
of mag de regie pakken in data-uitwisseling. De heer Kempenaar ging in zijn presentatie in op de huidige 
stand van zaken; wat gebeurt er al en waar loopt men tegenaan. De presentatie van de heer Kempenaar werd 
gevolgd door een presentatie door de heer Brooijmans over de verbinding tussen de visie en de praktijk 
van Cosun Beet Company (voorheen SuikerUnie). Hij ging in op de toepassing van data in de praktijk van 
suikerbieten en gaf zijn inzichten over wat er in de toekomst nog meer mogelijk zal zijn, maar ook welke 
barrières nog te zijn overwinnen. 
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Na de eerste verdiepende vragen ging de raad in twee deelgroepen aan de slag met een viertal stellingen:
1. Data moet centraal staan in het moderniseringsproces van de landbouw
2. (groep 1) Data-uitwisseling is gewenst en ‘grote ketenpartners’/’big data-partijen’ pakken de regie
3. (groep 2) Boeren blijven achter als regisseur in data-uitwisseling, worden te afhankelijk en goede data-

integratie komt niet van de grond
4. Flevoland moet voorop lopen op het gebied van het ontwikkelen van algoritmes in big data

Duidelijk werd dat de Raad het onderwerp, mede dankzij de inleiders, goed kon doorgronden. Data staat 
misschien niet centraal, maar gaat overduidelijk een rol van betekenis spelen (of eigenlijk al speelt) in het 
boerenbedrijf en de keten. Er kan veel geleerd worden van agrarische sectoren die al verder zijn, waarbij de 
boer altijd de regie zou moeten houden over de data. Vragen over eigenaarschap, over het verdienmodel en 
over afrekenbaarheid werden besproken. 

Na het bediscussiëren van de stellingen en de het handelingsperspectief voor de Provincie Flevoland 
zijn voorzitter en secretaris gevraagd een conceptadvies op te stellen; tevens zijn Corné Kocks en Pieter 
Brooijmans gevraagd hen hierbij – als tegenlezers – te helpen.

Constituerend
Het verslag van de bijeenkomst d.d. 4 september 2020 was reeds via schriftelijke ronde vastgesteld en is 
gepubliceerd op de website (https://www.omgevingsvisieflevoland.nl/omgevingsvisie/opgaven/landbouw-
meerdere-smaken/agro-expert-raad/).

Bijeenkomst januari
De volgende bijeenkomst van de AER is op 22 januari 2021 en deze zal worden gebruikt voor een midterm-
review, een terugblik op de eerste adviezen van de AER Flevoland en een vooruitblik voor de periode 2021-
2022.

 Aanwezige AER-leden
- Mevrouw Irene Korting – Wethouder Gemeente Dronten
- De heer Nick Vermeer – oud-voorzitter Flevolands Agrarisch Jongeren Kontakt – Bedrijfsopvolger 

akkerbouwbedrijf
- De heer Michel Haring – Voorzitter Amsterdam Green Campus
- De heer Rob Donker – Voorzitter AgroFood Cluster
- De heer Ben Huisman – Directeur Stichting Flevolandschap 
- De heer Jan-Nico Appelman - Gedeputeerde Provincie Flevoland, en
- De heer Krijn Poppe – Voorzitter Agro Expert Raad / Raadslid Raad voor de Leefomgeving en 

Infrastructuur
- De heer Jeroen Schutz (Secretaris)

Mevrouw Hetty Klavers (Dijkgraaf Waterschap Zuiderzeeland), mevrouw Lianne de Bie (Directeur Slow 
Food Youth Netwerk SFYN) Nederland) en de heren Arnold Michielsen (LTO), Theun Tuinenga (eigenaar 
akkerbouwbedrijf ), Gerjan Snippe (directeur Biobrass), Chris de Visser (WUR-PPO Open teelten Lelystad) en 
Bastiaan Pellikaan (voorzitter CvB Aeres Hogeschool) waren verhinderd.


