Verslag bijeenkomst Agro Expert Raad Flevoland – 8 september 2021

Inleiding – Inhoudelijke bijeenkomst Internationalisering
Tijdens een bijeenkomst bij het AgroFood Cluster in Emmeloord op 8 september 2021 sprak
de Agro Expert Raad over het thema ‘De rol van Flevoland in internationale ketens’.
De heren Dim-Jan de Visser (Directeur Tolsma Grisnich), Erik Waterman (Directeur
Waterman Onions) en Jan van Hoogen (CEO Agrico) waren te gast bij de Raad, hielden een
gezamenlijk presentatie en discussieerden – net als de heer Cor van Veldhuijsen (directeur
AgroFood Cluster) mee over probleemanalyse en oplossingsrichtingen.
Tijdens de bijeenkomst kwam ook de opvolging van de reeds uitgebrachte adviezen aan de
orde.
Opvolging uitgebrachte adviezen
- Voedsel Verbindt organiseert op 16 september een netwerkbijeenkomst ‘Leren van
eigen data’. Tijdens deze bijeenkomst presenteert de voorzitter het AER-advies ‘ICT
en data’.
- In het tweede kwartaal heeft het Algemeen Bestuur van Waterschap Zuiderzeeland
drie AER-adviezen (Bodem, water/klimaat en biodiversiteit) aan de orde gehad
tijdens hun vergadering. Voorzitter Poppe heeft de adviezen toegelicht.
- De follow-up van de adviezen wordt in gezamenlijkheid opgepakt door het
Waterschap, de Provincie en gemeente Dronten. Er zullen eind 2021/begin 2022
gesprekken met stakeholders worden georganiseerd waar aan de hand van thema’s
en AER-adviezen wordt gesproken over prioritering en concrete opvolging.
- Ook leeft nog steeds de wens om tijdens de Floriade een slotbijeenkomst te
organiseren. Deze bijeenkomst dient een gezamenlijke inspanning van (bij de AER)
betrokken partijen te zijn.
De rol van Flevoland in internationale ketens
Raadsleden Flantua en Donker hebben samen met de gevraagde experts (de heren de Visser,
Waterman en van Hoogen), de voorzitter en de secretaris de bijeenkomst voorbereid.
Ketens en boeren voelen een verantwoordelijkheid voor duurzame wereldvoedselzekerheid
/ voedselsoevereiniteit richting 2040. In de gezamenlijke presentatie van de inleiders werd
naast de beschrijving van de huidige stand van zaken en de rol van Flevoland in
internationale ketens, ingegaan op de volgende drie vragen:
- Is er, met name ook rond innovatie, voldoende samenwerking in de keten tussen
boeren en ketenpartijen. Kan dit beter, of heeft praktijkkennis weinig toegevoegde
waarde voor ketenpartijen?
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Is de samenwerking tussen ketenpartijen en kennispartijen voldoende?
Kennisexport – en import: hoe krijgen we Flevolandse kennis op de buitenlandse
akker en hoe krijgen we (gezien het veranderende klimaat) buitenlandse kennis op
de Flevolandse akker?

Na de eerste verdiepende vragen ging de raad in drie deelgroepen aan de slag met een
drietal onderwerpen / stellingen:
1. Arbeidsmarkt
“De demografische ontwikkelingen en de matige belangstelling van jongeren om in deze
bedrijven te werken, maakt een onorthodoxe actie op de arbeidsmarkt dringend gewenst”.
2. Kennismanagement
“In Flevoland wordt kennis makkelijk tussen partijen gedeeld, maar structureel gezamenlijk
aan een opgave moet worden versterkt: kennis zit soms te veel (ongedocumenteerd) bij één
persoon, commercialisering onderzoek (topsector-contracten) is niet handig, buitenlandse
klanten benutten praktijk van Flevolandse boeren alleen indirect via techniek”.
3. Opdracht (van buitenaf) tot verduurzaming
“Het Flevolandse voedselsysteem met export van producten en technieken is weinig bekend
en heeft last van fake nieuws. We komen niet over als één systeem dat van groot belang is
voor een duurzame wereldvoedselvoorziening; dat gaat op verschillende manieren
(hoeveelheid areaal, arbeidsmarkt, productiewetgeving) tegen ons werken. Actie is dus
gewenst.”
Duidelijk werd dat het onderwerp vele invalshoeken kent, waarbij de uitgangspositie relatief
goed is. Duidelijk werd ook dat samenwerking nodig is om proactief in te spelen op de niet
te keren macrotrends. Flevoland heeft een goede uitgangspositie, maar richting 2040 zal
deze onder druk komen te staan als geen begin wordt gemaakt aan het integraal neerzetten
van Flevoland als systeem-integrator en proefkeuken voor nieuwe ontwikkelingen.
Van ‘feeding the word’ to ‘supporting the world to feed itself’?
Na het bediscussiëren van de stellingen en de het handelingsperspectief voor de Provincie
Flevoland zijn voorzitter en secretaris gevraagd een conceptadvies op te stellen.
Constituerend
Het verslag van de bijeenkomst d.d. 16 april 2020 was reeds via schriftelijke ronde
vastgesteld en is gepubliceerd op de website
(https://www.omgevingsvisieflevoland.nl/omgevingsvisie/opgaven/landbouw-meerderesmaken/agro-expert-raad/).
Bijeenkomst december
De volgende bijeenkomst van de AER is op vrijdag 3 december 2021 en deze zal in het teken
staan van ruimtegebruik / ruimtelijke ordening. Mevrouw Annie de Veer van het Ministerie
van LNV (directeur Strategie, Kennis en Innovatie) zal gevraagd worden de bijeenkomst bij te
wonen.
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Aanwezige AER-leden
- Mevrouw Hetty Klavers – Dijkgraaf Waterschap Zuiderzeeland
- Mevrouw Eva Flantua
- De heer Rob Donker
- De heer Theun Tuinenga
- De heer Bastiaan Pellikaan
- De heer Jan-Nico Appelman
- De heer Krijn Poppe (voorzitter)
- De heer Jeroen Schutz (secretaris)
Mevrouw Irene Korting, mevrouw Hannah Geerse en de heren Arnold Michielsen, Gerjan
Snippe, Michel Haring, Chris de Visser en Ben Huisman waren verhinderd.
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