Verslag bijeenkomst Agro Expert Raad Flevoland
– 22 januari 2021
Inleiding – Bijeenkomst in teken van terugblikken en vooruitkijken
Op 22 januari 2021 vond de 7e bijeenkomst van de Agro Expert Raad Flevoland plaats. Een digitale
bijeenkomst die in het teken stond van terugblikken en vooruitkijken. De Raad heeft een zelfevaluatie
uitgevoerd, een zogenoemde Mid Term Review (MTR) en heeft stilgestaan – met medeneming van de
verbeterpunten uit de MTR – bij de programmering voor de periode tot medio 2022. Tijdens de bijeenkomst
kwam ook het voorliggende conceptadvies over ICT en Big Data aan de orde.

Mid Term Review
Bijna twee jaar na de oprichting van de AER hebben de leden besloten om met elkaar te bespreken wat er
goed gaat en wat er beter kan. Een samenvatting van de uitkomsten van deze MTR is besproken. Het
document met de resultaten van de Mid Term Review is te vinden op: https://www.omgevingsvisieflevoland.nl/
omgevingsvisie/opgaven/landbouw-meerdere-smaken/agro-expert-raad/.
De leden onderschrijven de uitkomsten van de MTR en stellen het volgende vast:
• De AER gaat door tot de Floriade 2022. Tijdens de Floriade zou de AER graag een ‘eindproduct’ presenteren
op basis van de tot dan toe opgestelde adviezen.
• Het doel van de AER is het toekomstbestendig maken van de Flevolandse landbouw. Dat betekent een
transitie van de landbouw, waarbij de AER met name keek naar belemmeringen, maar het accent wil
verleggen naar kansrijke ontwikkelingen.
• De doelgroep van de AER is divers; de AER appelleert met adviezen aan belangen op verschillende
niveaus. Van bestuurder tot boer, van ketenpartner tot ambtenaar. Primaire doelgroep zijn bestuurders
en beleidsmakers in en rond Flevoland, van zowel overheden als (belangen)organisaties. De individuele
ondernemers zijn een afgeleide doelgroep; uiteindelijk zal de transitie van de landbouw alleen
plaatsvinden als het gepaard gaat met een verdienmodel voor de sector.
• De AER heeft een agenderende en inspirerende rol. De AER is geen actievoerder en niet een ‘actieuitvoerder’. De AER is een denktank van en voor het gebied, die aanzet of oproept tot actie.
• De samenstelling van de Raad is goed en divers. Ook de omvang is prima. Besproken is om het Ministerie
van LNV een zetel aan te bieden in de Raad en op onderwerpen ook het Rijksvastgoedbedrijf uit te
nodigen.
• Een klein aantal leden ziet de MTR als natuurlijk moment om het stokje over te dragen. Namens de FAJK zal
huidige voorzitter Hannah Geerse de zetel overnemen van oud-voorzitter Nick Vermeer. Ook Lianne de Bie
zwaait af terwijl Eva Flantuma namens SFYN de raad komt versterken.
• De frequentie en opzet van bijeenkomsten is goed; wel wordt bij grotere thema’s bezien of behandeling
van het onderwerp in twee bijeenkomsten wordt opgepakt. Dit kan helpen ter verdieping en
concretisering. Ook wordt bij de voorbereiding uitdrukkelijk de vraag gesteld of ‘tegengeluid’ voldoende is
georganiseerd.
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Een belangrijk verbeterpunt volgens de Raad is het vergroten van bekendheid en impact van de adviezen.
Hier is veel tijd aan besteed tijdens de bijeenkomst. De Raad erkent dat de impact van adviezen niet volledig
in eigen hand heeft. Immers, de Raad zelf pakt de adviezen niet op, maar kan er wel voor zorgen dat partijen
in en rond Flevoland er iets mee kunnen. De Raad ziet op drie vlakken mogelijkheden voor verbetering van
impact:

Advies
• Adviezen dienen concreet handelingsperspectief te bieden. Ook mag een advies een oproep doen aan
partijen die iets met het adviezen kunnen doen.
• Adviezen zo concreet mogelijk maken met meer aandacht voor kansen naast het wegnemen van
belemmeringen.
• Urgentie in de vorm van scherpere aanbevelingen; duidelijk aangeven waar nu actie op nodig is.

Bekendheid:
• De adviezen worden gedeeld binnen de eigen organisaties; dit kan mogelijk actief gemaakt worden met de
vraag. Wat gaan we hiermee doen?
• Bij het ontstaan van de AER is aandacht gegenereerd bij media. Bij het uitbrengen van adviezen kan ook
op deze wijze aandacht worden gezocht.
• De AER heeft geen eigen communicatiekanalen. De website is ondergebracht bij de provincie, maar
bekendheid zou groter worden als organisaties de adviezen ook delen via eigen website en sociale media.
Er wordt gewerkt aan een netwerk binnen Flevoland met website. Hierop aansluiten zodra mogelijk. Een
twitteraccount voor de AER is een optie.

Follow-up:
• Organisaties een rol geven bij de opvolging van adviezen, bijvoorbeeld door het (laten) organiseren van
oploopjes of seminars; in corona-tijd kan dat ook prima digitaal. Insteek kan op bepaalde thema’s zijn om
projectvoorstellen te laten ontwikkelen.
• Als het netwerk Flevoland is opgezet en functioneert, dan het gesprek aangaan hoe AER en netwerk elkaar
kunnen versterken.
• Confronteren beleid – adviezen. Om de impact te vergroten kan het zinvol zijn om te bezien in hoeverre de
huidige beleidslijnen en beleidsinstrumenten inzetten op de lijn die in de AER-adviezen worden geschetst.
• Organisatie bestuurdersconferentie; de AER en de adviezen bespreken in het EZ/Landbouw overleg van
overheidsbestuurders binnen Flevoland; provincie, waterschap en gemeenten.
• Bovenstaande drie punten kunnen gecombineerd leiden tot aanpassingen van beleid of een gedeelde
innovatie-agenda om de transitie te versnellen.
• De Floriade wordt gezien als eindmoment voor de AER. De AER zou dan graag willen afsluitend met een
overkoepelend advies en seminar. Exacte invulling volgt.

Planning en thema’s
Tijdens de interviews in het kader van de MTR is ook een uitvraag gedaan naar thema’s die in de periode tot
en met de Floriade aan bod kunnen komen. Uitkomst was een aantal grotere integrale onderwerpen plus een
langer lijstje met kleinere thema’s. De voorgestelde onderwerpen zijn opgenomen onder punten 5A en 5B van
eerder vermelde document.
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Besloten is dat de Raad in beginsel inzet op integrale thematiek en daarbij – waar mogelijk – ‘kleinere
onderwerpen’ meeneemt. Ter vergadering is – in lijn met de uitkomsten van de MTR – besloten dat tijdens de
eerstvolgende AER-bijeenkomst een confrontatie plaatsvindt tussen beleidslijnen en -instrumentarium en de
adviezen die de AER heeft opgesteld.
Ook is besloten om partijen te vragen om nog voor de zomer een follow-up bijeenkomst te organiseren over
de gecombineerde adviezen over water/klimaat, bodem en biodiversiteit. Deze in 2020 opgestelde adviezen
zijn vanwege de onderlinge samenhang en de beperkingen in het kader van de Covid-19 maatregelen niet
breed verspreid en/of aangeboden aan het gebied. De eerdergenoemde confrontatie en een door de AER op
te stellen ‘oplegger’ bij deze drie adviezen kunnen daar input voor vormen.
Na de zomer van 2021 gaat de AER aan de slag met het thema ‘de Rol van de Flevolandse landbouw in
internationale ketens. Centrale vraag is wat Flevoland interessant maakt voor de grote ketens en retail met
zijn bodem, innovatieve boeren en onderzoek/onderwijs. Hoe kan een ‘living lab’ ontstaan in de triple helix
partijen die het projectniveau overstijgt en kan dienen als innovatie-agenda.

ICT en Big Data
Voorliggend advies besproken. Indachtig de uitkomsten van de MTR is besloten dat een concretiseringsslag
gewenst is.

Constituerend
Het verslag van de bijeenkomst d.d. 20 november 2020 was reeds via schriftelijke ronde vastgesteld en is
gepubliceerd op de website (https://www.omgevingsvisieflevoland.nl/omgevingsvisie/opgaven/landbouwmeerdere-smaken/agro-expert-raad/).

Bijeenkomst april
De volgende bijeenkomst van de AER is in april 2021.

Aanwezige AER-leden
• Mevrouw Irene Korting
• Mevrouw Hetty Klavers
• Mevrouw Lianne de Bie
• De heer Nick Vermeer
• De heer Michel Haring
• De heer Gerjan Snippe
• De heer Chris Visser
• De heer Theun Tuinenga
• De heer Bastiaan Pellikaan
• De heer Rob Donker
• De heer Ben Huisman
• De heer Jan-Nico Appelman
• De heer Krijn Poppe – Voorzitter Agro Expert Raad
• De heer Jeroen Schutz (Secretaris)
De heer Arnold Michielsen was verhinderd.
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