Verslag bijeenkomst Agro Expert Raad Flevoland – 3 december 2021
TEAMS-meeting, 3 december 2021 - 13.00-15.30
Inleiding – Inhoudelijke bijeenkomst Internationalisering
Tijdens een digitale bijeenkomst op 3 december 2021 sprak de Agro Expert Raad over het
thema ‘Ruimtelijke Ordening’.
Mevrouw Annie de Veer (werkzaam bij Ministerie van LNV) zal op persoonlijke titel de
komende AER-bijeenkomsten als gastlid aanschuiven. Mevrouw Janine van den Bos en
mevrouw Reina Groen (beide Provincie Flevoland) waren te gast vanwege hun provinciale
betrokkenheid en expertise op het besproken thema. De AER-bijeenkomst vond vanwege
corona-maatregelen digitaal plaats, op het aanbod van de heer Pellikaan om met AERES
Floriade als host op te treden komt de Raad graag bij een volgende gelegenheid terug.
Tijdens de bijeenkomst kwam ook de opvolging van de al uitgebrachte adviezen aan de
orde.
Opvolging uitgebrachte adviezen
- Voedsel Verbindt organiseerde op 16 september een netwerkbijeenkomst ‘Leren
van eigen data’. Tijdens deze ‘hybride’ bijeenkomst presenteerde de voorzitter het
AER-advies ‘ICT en data’. Een link naar de video-opname van deze bijeenkomst is
rondgestuurd.
- De follow-up van de adviezen wordt in gezamenlijkheid opgepakt door het
Waterschap, de Provincie en gemeente Dronten. Mogelijk worden in 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. Hier worden gesprekken gevoerd tussen het Waterschap
Zuiderzeeland en de Provincie Flevoland. Deze bijeenkomst dient een gezamenlijke
inspanning van (bij de AER) betrokken partijen te zijn. De AER bevestigt de wens en
(inhoudelijke) betrokkenheid.
Advies: de Rol van Flevoland in internationale ketens
In september heeft de Raad in een select gezelschap gesproken over de rol van Flevoland
in internationale ketens. Op basis van deze gesprekken is door de voorzitter en secretaris
een conceptadvies opgesteld dat is afgestemd met het voorbereidende comité. Vanuit de
raad kwam een aantal vragen en opmerkingen op de voorliggende conceptversie; met
name over de integraliteit van de afwegingen, het gekozen vertrekpunt (met de gebruikte
cases) en de arbeidsmarkt. De voorzitter en secretaris verwerken de opmerkingen in een
volgende versie die voor een laatste instemming digitaal wordt rondgestuurd.
Thema Ruimtelijke ordening
Raadsleden Geerse en Michielsen hebben samen met de mevrouw van den Bos en
mevrouw Groen, de voorzitter en de secretaris de bijeenkomst voorbereid. Ter inleiding
hielden mevrouw van den Bos en de voorzitter een presentatie, de eerste over lopende
gebiedsprocessen en duiding van de samenwerking tussen Rijk en provincie Flevoland. De
voorzitter ging in op relevante trends en raakvlakken met de eerder uitgebreide adviezen.
Bij presentaties worden als bijlagen bij dit verslag gevoegd en op de website geplaatst.
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De geschetste ontwikkelingen kunnen een grote impact hebben op het landbouwcomplex,
gelet op de verscheidenheid (en omvang) van opgaven die op Flevoland worden
geprojecteerd. Klimatologische ontwikkelingen, aangescherpte regelgeving, ruimte voor
natuur, woningbouw en andere ontwikkelingen zoals zonneparken, zullen van invloed
kunnen zijn op omvang van de beschikbare landbouwgronden.
Met het oog op de toekomst en het toekomstbestendig maken van de landbouw is het
gewenst om het landbouwperspectief vanuit een positieve insteek te belichten en mee te
nemen naar relevante en bestaande tafels/overleggen. De AER kan bijdragen aan deze
gesprekken door oog te hebben voor de klimatologische aspecten op bijvoorbeeld
bodemkwaliteit, beschikbaarheid en kwaliteit van water en energieopwekking of -gebruik.
Ook is er een rol voor de AER om mee te denken aan het bouwen van de maatschappij,
met name op de doorontwikkeling van het landelijke gebied in relatie tot stad en natuur.
In ruimtelijk opzicht ligt de uitdaging in ‘de juiste dingen op de juiste plaats’ krijgen en het
tegengaan van een te grote versnippering van functies.
Indruk bij de AER is, is dat er op veel plekken gesproken wordt over ruimtelijke ordening,
grondgebruik en herijking van de gebiedsopgaven. Zonder onvoldoende recht te doen aan
deze gesprekstafels zou het voor het gesprek in de AER goed zijn om inzicht te hebben in
(1) de verhoudingen tussen gremia (2) de exacte tijdslijnen en (3) inzicht in waar
‘pijnpunten’ (zoals woningbouw en energie) ‘botsen’ of gaan ‘botsen’. Het nieuwe
regeerakkoord kan hier mogelijk meer inzicht in geven; zowel qua prioriteiten vanuit Rijk,
tijdslijnen en een eventuele vervolgaanpak.
In de huidige processen zoals die aan de AER zijn gepresenteerd zijn randvoorwaardelijke
uitgangspunten geformuleerd; daarbij wordt uitgegaan ontwikkeling in duurzame richting
binnen de cultuurhistorische context van Flevoland; bijvoorbeeld op het gebied van water
en stikstof. Deze zijn niet (te) rigide opgesteld om ook het gesprek in dit stadium mogelijk
te houden. Er wordt op verschillende niveaus gesproken over een gebiedsgerichte aanpak
(regionaal, provinciaal en landelijk). Deze aanpak op verschillende ‘tafels’ vergroot de
kans op versnipperd zicht op doelbereik, maar heeft als doel het voorkomen van algehele
stilstand door een verstikkende hoeveel (sub)belangen.
Tijdens de discussie die volgende na de presentaties van de twee inleiders is in eerste
instantie stil gestaan bij twee relevante termen; het ‘landbouwcomplex’ (en de omvang
daarvan) en de ‘landbouwhoofdstructuur’.
Het Flevolandse landbouwcomplex is daarbij geduid als het stelsel van de primaire sector
in Flevoland inclusief de toeleverende en verwerkende industrie. Een bepaalde omvang
van dit complex in Flevoland is nodig om het stelsel goed te laten functioneren en ruimte
te creëren om werk te (kunnen) maken van de ambities op de transitie van de landbouw
als kraamkamer voor innovaties. Hoe groot die omvang exact is, is een vraag die de AER
op dit moment niet kan beantwoorden, ook de literatuur biedt hier weinig
aanknopingspunten voor. Deze is afhankelijk van vele factoren en ontwikkelingen. De
algemene indruk is dat aan de huidige omvang van het landbouwcomplex niet veel
geschaafd zou moeten worden, maar dat er ruimte blijft bestaan voor zowel perspectief
voor de sector als blijvende wendbaarheid. Dat raakt ook direct het begrip
landbouwhoofdstructuur; waarbij in Flevolandse context bepaalde (vruchtbare) gebieden
worden aangeduid als ‘landbouwgrond’, waardoor andere aanwending niet mogelijk is. In
het verleden hebben we ook gezien dat door verandering in technieken en teelten de
waardering van typen landbouwgrond veranderde.
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De AER ziet voor- en nadelen van een dergelijke hoofdstructuur; dit zou zekerheid, een
visie voor de langere termijn en een positie voor de sector garanderen door middel van
een ‘reservering’ van de ‘beste’ grond voor agrarisch gebruik. Ook werkt dit – vanwege
clustering en ontmoeting’ innovatie in de hand ten opzichte van versnippering. Anderzijds
zou een landbouwhoofdstructuur onvoldoende flexibel kunnen blijken om in te kunnen
spelen op veranderende omstandigheden, bijvoorbeeld door klimaatverandering. Een
landbouwhoofdstructuur zou daarnaast rigide kunnen uitpakken; met ongewenste
effecten op het gebied van grondprijzen binnen en buiten die hoofdstructuur of het
gebrek aan vermenging van functies in de hoofdstructuur. Ten slotte kunnen innovaties
voor een kanteling zorgen; bijvoorbeeld nieuwe teelten die goed renderen op voorheen
benoemde mindere gronden. De bodem zelf en het gebruik ervan is een dynamisch
geheel.
Mocht je tot een dergelijke hoofdstructuur overgaan, dan zou dat integraal moeten dienen
te gebeuren, niet ééndimensionaal, dat wil zeggen tegelijkertijd met een Woon- en
natuurhoofdstructuur. Ook energie en infrastructuur dienen integraal te worden
meegenomen. Ook het is belangrijk om deze discussie te bezien op nationale schaal.
Het is dus zoeken naar de ideale mix vanuit de vraag welke gronden je waarvoor wilt
besteden. Vanuit de verschillende opgaven wordt er gekeken naar geschikte grond, veelal
‘ten koste’ van de landbouw. Uiteindelijk vergt het - in gevallen van schaarste -politieke
afwegingen en een besluit. De AER heeft een aantal punten (niet uitputtend) geadresseerd
en besproken die – bezien vanuit de toekomst van de Flevolandse landbouw – mee dienen
te worden genomen en besloten in de besluitvorming.
Elementen voor een afwegingskader
1. Voor de hand liggende waarde is de (nationale) voedselproductie, die – vanuit
efficiëntie oogpunt – op de (meest) vruchtbare gronden wordt uitgeoefend. Hieruit
vloeit een systeem van zonering. De vruchtbaarste gronden voor landbouw, minder
vruchtbare gronden mogelijk voor woningbouw, natuur, energie of bijvoorbeeld
niet-voedsel gerelateerde teelten zoals bollenteelt, maar ook fruitteelt en mogelijk
dierenvoeding.
2. Zonering mogelijk maken in bijvoorbeeld koppeling met steden voor consumentengerichte groenteteelt (koppeling stedenbouw/landbouw). Andere gebieden
bestemmen voor voedselproductie op efficiënte, maar flexibel en op diversiteit van
teelten gericht. Menging van biologische en niet-biologische percelen heeft
voordelen, evenals het niet-breken van (zuid)westelijke wind in
insectenbestrijding.
3. Inzicht in en optimaal kunnen inspelen op het gebruik van (kwalitatief en
kwantitatief) van resources zoals energie en water.
4. Voldoende ruimte voor de keten (het landbouwcomplex). Zowel voor de primaire
sector als voor (kennis)ontwikkeling en innovatie.
5. Cultuur-historische waarde van het gebied in relatie ook tot leefbaarheid.
6. Vanuit op toekomstgerichte ondernemers: bereikbaarheid, verkaveling,
robotisering, biodiversiteit, digitalisering en kringlopen.
7. Consequenties van keuzes in beeld, onder andere op grondprijzen. Hoe worden
risico’s verdeeld.
Om een aantal landbouwkundige problemen, met name in de veehouderij, op te lossen
wordt er landelijk nagedacht over gebiedsprocessen. Gezien het experimenteer-karakter
van Flevoland en de gesprekken tussen het Rijk en de provincie over woningbouw en
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landbouw, is het van belang dat vanuit Flevoland wordt nagedacht aan welke landelijke
opgaven (klimaatambities, stikstofwetgeving, kaderrichtlijn water, Europese ambitie
opschaling biologisch, natuur-inclusiviteit etc.) kan worden bijgedragen en hoe het Rijk dit
dan zou kunnen faciliteren (experimenteerruimte, budget, rol RVB etc.). Daarbij hoeft het
oplossen van problemen ‘van anderen’ vanuit Flevolands perspectief geen automatisme te
zijn. Denk daarbij ook aan het vormgeven van de maatschappij in het landelijke gebied en
de eisen die bewoners van een meer bebouwd Flevoland zullen stellen.
De AER concludeert dat het inventariseren van de elementen voor een afwegingskader
nog niet is afgerond. Dit gesprek fungeerde als nuttige aftrap. Elementen voor een
afwegingskader moeten voldoende helder zijn zodat ze richtinggevend (en beperkend)
kunnen zijn voor het langetermijnperspectief. De volgende bijeenkomst zal over dit
onderwerp worden doorgepraat vanuit de centrale vraag: “wat willen wij en waaraan
willen wij bijdragen”. Na die bijeenkomst zal een advies worden opgesteld.
Constituerend
Het verslag van de bijeenkomst d.d. 8 september 2021 was al via schriftelijke ronde
vastgesteld en is gepubliceerd op de website
(https://www.omgevingsvisieflevoland.nl/omgevingsvisie/opgaven/landbouw-meerderesmaken/agro-expert-raad/).
Bijeenkomst 8 april 2022
De volgende bijeenkomst van de AER is gepland op vrijdag 8 april december 2022. Ook
wordt er in januari in kleiner comité doorgesproken over dit onderwerp; mede vanuit het
licht van het binnenkort te verwachten regeerakkoord en processtappen. Dit gesprek is
geen AER-bijeenkomst noch dient het ter vaststelling van AER-standpunten. De bruikbare
inzichten uit dit gesprek dienen als input voor de AER-bijeenkomst op 8 april.
Aanwezige AER-leden
- Mevrouw Hetty Klavers
- Mevrouw Eva Flantua
- Mevrouw Hannah Geerse
- Mevrouw Annie de Veer (gastlid)
- De heer Rob Donker
- De heer Ben Huisman
- De heer Michel Haring
- De heer Bastiaan Pellikaan
- De heer Jan-Nico Appelman (gedeeltelijk)
- De heer Krijn Poppe (voorzitter)
- De heer Jeroen Schutz (secretaris)
Mevrouw Irene Korting en de heren Theun Tuinenga, Gerjan Snippe en Chris de Visser
waren verhinderd.
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Regie op Ruimtelijke Ordening
Elementen voor de discussie dec. 2021
Krijn Poppe & Jeroen Schutz

3 December 2021

Inhoudsopgave
A. Enkele aspecten uit talrijke adviezen
en beleidsstukken
B. Wat zou er in een RO plan 2040
moeten, gezien vanuit de landbouw ?
1.
2.
3.

Punten uit eerdere AER Adviezen
Opgaven uit (inter)nationaal beleid
Concretisering (workshop)

C. [Wat kan de sector zelf, wat kan
regionale overheid, wat is nodig van
de rijksoverheid ?]

Regie: Clint Eastwood of Quentin Tarantino ?
Clint Eastwood: regisseur én hoofdrolspeler
• Tal van paradoxen treden op: decentralisatie - (met minder geld),
kader - (knellend of richtingloos), integratie - (de sectorale
patatsnijder), samenwerking (lastig), verdienmodel (ontken nut
marktordening), politiek –(democratisch deficiet)
Quentin Tarantino: coaching op interactie. Werkwijze in ontwikkeling
• Prikkelende ambities en kaders (durven) formuleren en volhouden
• Herkennen en initiëren van kleine betekenisvolle initiatieven met
resultaten
• De hele gereedschapskist aan harde en softe instrumenten
• Bijzondere aandacht is nodig voor het doorbreken van blokkades en
het bespreekbaar maken van taboes
• Voer een toets in voor nieuwe beleidsuitingen: wat dragen ze bij?
• Een klein regie-team

Ruimtelijke Ordening gaat over kaarten (met mogelijkheden
en beperkingen per kavel – vanuit bodem en beleid)

Mogelijke zonering LNV

Bodem, water en
klimaat

Waar zou een agro-R.O. plan 2040 over moeten gaan ?
Eerdere (relevante) adviezen van de AER (1van3)
1. Landbouw en Metropool:
• relatie tussen landbouw en consumptie in de steden verdient meer aandacht
• meer circulariteit bewerkstelligen
• thema duurzame voeding-levensstijl-gezondheid is een kansrijk aangrijpingspunt voor
het stedelijk voedselbeleid en het provinciale plattelandsbeleid

2. Klimaat – Water:
• Bewustwording en kennisverspreiding
• Knikpuntanalyse
• Pilot met betrokken boeren en onderzoek in ‘problematische gebieden’

Waar zou een agro-R.O. plan 2040 over moeten gaan ?
Eerdere (relevante) adviezen van de AER (2van3)
3. Bodem: Integrale bodemkennis nodig
• meten en monitoring is bij precisielandbouw een belangrijk aspect
• aandacht voor het verlies aan bodemdiversiteit, want dit betekent verlies van
veerkracht en kan plantenstress veroorzaken
• praktijknetwerken bevorderen en verbreden
• Samen met grondeigenaren (zoals RVB en a.s.r.) en ketenpartijen een gezamenlijke
‘routekaart’ ontwikkelen
4. Biodiversiteit:
• Kennis voort te brengen en te delen over biodiversiteit bevorderende teeltsystemen
• Monitoring van de voortgang op toename van biodiversiteit en het effect daarvan op
de landbouw organiseren
• Samenwerking door gebiedspartijen bij biodiversiteit bevorderende maatregelen
• Technologieontwikkeling die nieuwe teeltsystemen nodig hebben (zoals robotisering)

Waar zou een agro-R.O. plan 2040 over moeten gaan ?
Eerdere (relevante) adviezen van de AER (3van3)
5. Digitalisering: platform-economie in Flevoland moet worden versterkt
• ontwikkeling en het beproeven van nieuwe technische apparaten
• een groep boeren die een organisatiestructuur opzet die garanties geeft rond het
beheer van hun data
• In ketens samenwerken in realiseren van geïntegreerd dashboard voor boeren
• aandacht voor de rol van data in communicatie tussen boer en consument
6. Internationale ketens: belangrijke rol in zorgen dat de wereld zichzelf kan voeden
• Verbeter de zichtbaarheid van het Flevolandse agribusiness-complex
• Breng in kaart wat nodig is om platformen in het buitenland neer te zetten
• Human capital agenda
• Onorthodoxe wervingscampagnes (proeftuin als imago)

Planologische ontwikkelingen
WUR – Kadaster:
• Ruimtebehoefte Flevolandse gemeenten tot 2025 is 1.200
ha, plus 5.000 ha Oosterwold.
• Stedelijke ontwikkeling vraagt 2.000 à 3.000 ha extra
tussen 2025-2040
• NNN vrijwel afgerond (26.000 hectare); wellicht op termijn
nieuwe of ruilmogelijkheden in deelgebieden.
• Zonne-energie: maximaal 1.000 ha tot 2025; nu al 2.500 ha
aangevraagd; kaders gewenst t.b.v. verdeling over
gemeenten en locatiekeuzes.

Minimum-omvang van een sector
Studie Petra Berkhout cs (Wageningen Economic
Research) voor LNV:

• Voor een cluster is een minimumomvang nodig
• Maar daadwerkelijke ondergrens is eigenlijk niet te
bepalen
❖ Gaat het om volume in productie (tonnen, ha’s),
of gaat het om aantal innovatieve boeren?
❖ Spelen niet-agro vestigingsvoorwaarden een rol
(logistiek, kennis, fiscaliteit)?

Relevante beleidsontwikkelingen
Europese Unie

• GLB: afbouw ha-toeslagen en conditionaliteit, vervangen door eco-schema’s en 2e pijler
natuurbeheercontracten
• Farm-to- Fork: Reduce nutrient losses by 50%,Reduce fertilizer use by 20%, Reduce
pesticide use by 50%, Reduce sales of antimicrobials by 50%, Increase organic farming to
25% of UAA ,Increase high-diversity landscape features to 10% of UAA
Nederlandse milieuthema’s
• Water: gebruik stikstof, fosfaat (mestbeleid), gewasbeschermingsmiddelen
• Biodiversiteit: ammoniak
• Klimaat: reductie nationaal 55% in 2030, landbouw en landgebruik van 31 Mton naar 28
Mton; net-zero in 2050 ?
• En aanvullende issues: fijnstof, dierwelzijn, bodem, etc.

Andere relevante zaken
• Bossenstrategie: 1200 hectare nieuw bos in Flevoland in 2030

• Nieuwe activiteiten in landelijk gebied rond energie of natuur/recreatie?
• Structuurontwikkeling als gevolg van arbeidsproductiviteits-verhogende mechanisering en
robotisering gaat door, mede onder invloed van krappe arbeidsmarkt (demografie). Een
halvering tussen 2020 en 2040 van aantal bedrijven zou een normale trend kunnen zijn

• Hoe groot moeten bedrijven in 2040 zijn voor optimale omvang (die duurzaam bouwplan
mogelijk maakt) of voor een inkomen?
• Of is landbouwbedrijf maar een van de inkomensbronnen van een gezin en kan het
kleiner? En betekent dat iets voor de ruimtelijke ordening?
• Omgevingsbeleid: decentralisatie naar gemeenten in omgevingsvergunning, gaat dat ook
steeds meer gelden voor landbouwmilieubeleid (van generiek naar specifiek)

Workshop
• Maak een lijst van punten gezien vanuit de
Flevolandse landbouw die relevant zijn (geregeld
moeten worden) in een omgevingsbeleid om
Flevoland klaar te maken voor 2040?
• Bezie de lijst vanuit het Rijk en vul deze zo nodig
aan
• Benoem de blokkades en de taboes in de
ontwikkeling van Flevoland door rijk en regio

Agro Expert Raad
Flevoland

Almere, 3 december 2021

Opgaven Flevoland
Regio van de toekomst

Floriade

Omgevingsvisie

Aanleiding voor strategische agenda rijkregio
2020: manifest

2021: vingeroefening
ruimteclaims

Inzet op samenwerking regio - rijk
Samenwerking binnen
Flevoland

Samenwerking rijk-regio, in
kader van NOVI

Doelstelling strategische agenda
Flevoland
• Gezamenlijke aanpak (één overheid)
• Versnelling aanbrengen en/of doorbraken realiseren
• Ruimte om te experimenteren
• Concrete afspraken tussen rijk en regio
• Langjarige samenwerking

Meest urgente opgaven

Doorontwikkeling
verstedelijking

Vernieuwing
landelijk gebied

Ontwikkeling
economie

Duurzame
energievoorziening

Flevoland: meest moderne landbouw

Ontwikkelingen

Ambities (waar willen we naar toe?)
• Gezonde landbouw voor iedereen
• Kansrijke ontwikkelingen benutten
• Toekomst met beter, gezonder, duurzamer, eerlijker
voedsel
• Groentetuin voor de randstad

Flevoland, StadsLand
‘Voed de Stad’

‘Van ‘t Land’

Slim voeden van steden

Duurzaam produceren van voedsel
Flevoland
landbouwareaal

Korte Keten

Plantaardige
eiwitten

Boerderij
van de Toekomst

Teeltplan
van de Toekomst
Producent

Consument

Experimenteergebied voor de Kringlooplandbouw

Ruimtelijke implicaties, huidige situatie

werkplekken

gewaspercelen

Toekomstbeelden

Zonering LNV

Regio van de toekomst

Vragen:
• Welke omvang van het landbouwcomplex is nodig voor de
propositie Flevoland stadsland?
• Hoe gaat het landschap veranderen, bij doorontwikkeling
Flevoland stadsland ?
• Wat zijn voor- en nadelen van een landbouwhoofdstructuur?
• Zou een ruilverkaveling bijdragen aan de gewenste ontwikkeling?
• Wat hebben we als regio van het Rijk nodig om innovatieproces te
realiseren/versnellen?
• Kan strategische agenda rijk-regio benut worden als ‘hefboom’?

Wat gebeurt er als we niets doen?
• Ruimteclaims vanuit vele hoeken
• Onzekere/wisselende regelgeving
• Afhankelijkheid van andere partijen ‘het overkomt ons’
•…

