
 

    

 
 

      
 

     
 
 

            
         

        
 

             
            

         
  

 
            
              

                
     

 
 

           
          

          
  

 

          
             

 
 

       
      

     
      

         
          

        
           
  

 

Verslag bijeenkomst Agro Expert Raad Flevoland – 8 april 2022 

Almere, 8 april 2022 - 13.00-15.30 

Inleiding – Twe  ede inhoude lijke bije enkomst Ruimtelijke Orde ning   
Op 3 december 2022 sprak de Agro Expert Raad Flevoland tijdens een digitale bijeenkomst 
over het thema ‘Ruimtelijke Ordening’; gevoed door presentaties over de (lopende) 
gebiedsprocessen en de trends/raakvlakken met de eerder uitgebreide adviezen. 

De vervolgbijeenkomst van 8 april jl.. vond – op uitnodiging van de heer Pellikaan – plaats bij 
AERES Hogeschool op het Floriade-terrein. Mevrouw Groen was – net als bij de eerste 
bijeenkomst – te gast vanwege haar provinciale betrokkenheid en expertise op het 
besproken thema. 

De Raad ging tijdens de bijeenkomst ook in op geplande stakeholderbijeenkomsten op 13 
mei en 10 juni 2022 in respectievelijk Dronten (AERES) en Lelystad (Boerderij van de 
Toekomst). Ten slotte stond de AER stil bij de laatste bijeenkomst van de Raad; op 1 juli 2022 
tijdens en op de Floriade. 

Thema Ruimtelijke orde  ning  
In december 2021 concludeerde de AER dat het inventariseren van de elementen voor een 
afwegingskader nog niet was afgerond. Elementen voor een afwegingskader moeten 
voldoende helder zijn zodat ze richtinggevend (en beperkend) kunnen zijn voor het 
langetermijnperspectief. 

Notitie  
Voorafgaand aan de bijeenkomst is een discussie nota opgesteld door de voorzitter: 
‘Nog 15x zaaien: Flevoland op weg naar 2040’. De discussie nota is bijgevoegd als 
bijlage. 

Kaarten  
Als aftrap voor deze vervolgbijeenkomst presenteerde mevrouw Groen 
gebiedskaarten met daarop verschillende ‘claims’ (zoals beoogde 
woningbouwlocaties, bossen/natuur, zonneparken), te verwachten 
gebiedskenmerken (zoals bodemgesteldheid, waterkwaliteit en -kwantiteit en 
biodiversiteit) en beperkende omstandigheden (zoals stikstof). De presentatie met de 
kaarten is als bijlage bij dit verslag gevoegd. Daarbij is naderhand door LTO Noord 
terecht aangegeven dat niet alle kaarten, zoals de synthesekaart nieuw bos’ en de 
stikstofkaart, een formele status hebben en derhalve niet als zodanig kunnen worden 
beschouwd. 
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De Raad concludeerde dat – ondanks dat niet alle kaarten discussievrij waren – de 
kaarten bijzonder goed inzicht gaven in de vraagstukken rond de ruimtelijke ordening 
in Flevoland. De behoefte bestond om nog een slag dieper (meer specifiek: lokaler, 
met name voor bodem en water anno 2040) te gaan en een goede ‘overlap’-kaart de 
creëren die in één oogopslag de omvang en urgentie van het ruimtelijk 
ordeningsvraagstuk laat zien. 

Gesprek  
Een belangrijk deel van de bijeenkomst is gesproken over de ‘kaarten’, het geschetste 
totaalbeeld uit de discussienota en door de AER mee te geven ontwerpprincipes voor 
het gebiedsproces (inhoudelijk en integraal proces). 

Uitkomsten  
De AER heeft – op basis van het gesprek een aantal uitgangspunten geformuleerd 
voor het gebiedsproces; te koppelen aan de Flevolandse inbreng voor het Nationaal 
Programma Landelijk Gebied (NPLG): 
- Koppel ambitie aan urgentie: vanuit de bodem/water/klimaat/biodiversiteits-

urgentie (verslechtering bodemkwaliteit, waterproblematieken, 
klimaatverandering, biodiversiteit etc.) werken aan het voedselsysteem van de 
toekomst 

- Biedt inzicht in de opgave; de kaarten verder detailleren; op zowel lokaal (bijna 
kavel) niveau als op feitelijkheden. Maak het kloppend; op bepaalde thema’s zijn 
scenario’s mogelijk (zoekgebieden voor bos, woningbouw, energie). 

- Ontwikkel een gedetailleerde lagenbenadering. Ontwerpprincipes en aanpak per 
gebied: 

1. Basis is de bodem: deze bepaalt wat er mogelijk is en welke 
(aaneengesloten gelijksoortige) gebieden er zijn. 

2. Direct gevolgd door water, qua kwaliteit en toekomstige beschikbaarheid 
3. Cultuurhistorische waarden; met zichtlijnen en typerende polderontwerp 

van Flevoland 
4. Stel normen voor stikstof, fijnstof, water (gebruik van 

bestrijdingsmiddelen en kunstmest), uitstoot van broeikasgassen per 
gebied en zo nodig kavel; gefaseerd in tijd. Biedt daarmee tijd en 
ontwikkelruimte (ook omdat sommige bedrijven in de loop der tijd 
worden beëindigd) en ondersteun innovatie. 

5. Met deze kaarten kunnen de landbouwkundige waarden en potenties 
worden ingeschat: wat kan waar verder ontwikkelen en waar worden 
bepaalde activiteiten lastig door bv. bodemdaling of te zware belasting 
van het watersysteem met chemie. Voer daarbij het gesprek over het 
soort landbouw. 

6. Ontwikkel streefwaarden (met beloningsstructuur) voor toename 
biodiversiteit en blauwgroene dooradering. Ga creatief om met de 
ecologische inrichting van erven, brede wegbermen, toegangspaden etc. 

7. Kijk waar behoefte is aan scheiding en verweving van landbouw en andere 
waarden, maar handhaaf gezien het karakter en de rol van de polders in 
ieder geval enkele kerngebieden voor landbouw. 

Verslag bijeenkomst 8 april 2022 2 



 

    

        
         

        
           

        
         

       
         

 
        

             
      
     

        
          

       
           

   
      

       
   

 
 

           
           

           
            

 
         

             
          
       

          
         

        
 

              
             

     
 

            
             

            
           

8. Ondersteun bij het (door)ontwikkelen van (nieuwe) bedrijfssystemen die 
voldoen aan bovenstaande punten alsook een gezond verdienmodel voor 
de ondernemers. Deze systemen zullen aan de ene kant goed moeten 
passen binnen de eisen van de samenleving en anderzijds gezien de 
beperkt beschikbare ruimte veel inkomen per ha moeten realiseren. 

9. Definieer ontwikkelpaden en wijs experimenteergebieden aan waar (in 
een testlab-situatie) kan worden gewerkt aan bedrijfssystemen (die 
toekomstkansen hebben maar bij huidige wetgeving nog niet mogelijk). 

Op de aanpak geeft de AER de volgende punten mee: 
- In gesprek met Rijk -> zorg voor goede discussies over de functies die het Rijk 

voorziet in Flevoland: hoogproductieve voedselvoorziening moet geen vragen 
oproepen rond bollenteelt of biologisch. 

- Betrek in de processen de sociaal-maatschappelijke kant 
- Organiseer de collectiviteit per gebied; biedt het inzicht en maak samen de kaders 

en de plannen op basis van het kaartmateriaal. 
- Gebruik per gebied een passende fasering. Wanneer wil men wat bereiken; niet 

alles kan direct 
- Werk desgewenst met scenario’s met vaste ‘kantelpunten’. Neem het 

ontwikkelen van wettelijke normen/kaders op stikstof, fijnstof, water, 
biodiversiteit daarin mee. 

Stakeholderbijeenkomsten 13 me  i  en 10 juni    2022  
De Raad is eerder geïnformeerd over te organiseren ‘follow-up-bijeenkomsten’ waar de 
adviezen van de AER worden uitgediept en - naar intentie- worden omgezet naar concrete 
plannen/uitvoering op de in de notitie ’15 keer zaaien’ beschreven innovatieprogramma’s. 
Idealiter staan er enkele partijen op die aan zo’n innovatieprogramma willen trekken. 

De eerste ‘stakeholder’-bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 13 mei 2022 (12.00-16.00, incl. 
lunch) bij AERES Dronten. Hiervoor zijn de leden van de Raad nadrukkelijk uitgenodigd, net 
als georganiseerde betrokken (jonge) ondernemers, onderzoekers en laatstejaars studenten. 
De thematiek volgt het Innovatiespoor uit de -tijdens deze bijeenkomst - voorliggende 
notitie (zie bijlage); deze bijeenkomst staat in het teken van het ondernemen op een 
internationale markt in een metropool en raakt de adviezen over Data/ICT, 
Internationalisering en de relatie Stad en Platteland. 

De tweede bijeenkomst is gepland op vrijdag 10 juni 2022 op de Boerderij van de Toekomst 
(Lelystad) en staat in teken van de (adviezen over) bodem, klimaat, water en biodiversiteit 
en kent een soortgelijke opzet en uitnodigingsbeleid. 

De Raad geeft mee dat op beide bijeenkomsten een aftrap kan worden gegeven met een 
toelichting op de AER en de behandelde adviezen, gevolgd door een reflectie op waar we nu 
staan en wat er uit de slotbijeenkomst op de Floriade (1 juli) moet komen. De kaarten zoals 
tijdens deze bijeenkomst zijn getoond zijn daarbij zeer behulpzaam. Het zou mooi zijn dat 
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het publiek (‘het gebied’) de boodschap herkent en hierop wil en kan voortborduren door 
middel van (bouwstenen en voorwaarden voor) het design van het innovatiespoor. 

Constituerend   
- Het verslag van de bijeenkomst d.d. 3 december 2022 was al via schriftelijke ronde 

vastgesteld en is gepubliceerd op de website 
(https://www.omgevingsvisieflevoland.nl/omgevingsvisie/opgaven/landbouw-
meerdere-smaken/agro-expert-raad/) 

- Het advies ‘Flevoland: landbouw in internationaal kader’ is eveneens op 
bovenstaande website gepubliceerd. 

Bijeenkomst  1 juli 2022  

Beide ‘stakeholder’ -bijeenkomsten werken toe naar (een presentatie van uitkomsten op) 
een slotconferentie op vrijdag 1 juli 2022 op en tijdens de Floriade. De opzet staat nog niet 
vast. De invalshoek is het samenbrengen van de twee sporen uit de notitie in een voorstel 
voor de uitvoering in komende jaren. Er wordt gedacht aan een inhoudelijke (3e) 
stakeholdersessie, beursbezoek met een afsluitende bijeenkomst waarbij de ‘opbrengst’ van 
drie jaar Agro Expert Raad Flevoland samen met de uitkomsten van de 
stakeholderbijeenkomsten – in de vorm van een concept-bod op proces- en innovatiespoor 
– wordt aangeboden. Het verdient aanbeveling daarbij ook enkele decision makers uit de 
omgeving uit te nodigen (ministerie, MRA, topsectorenbeleid) die kunnen helpen met het 
realiseren van de toekomstplannen. 

- Mevrouw Hetty Klavers 
- Mevrouw Eva Flantua 
- Mevrouw Hannah Geerse 
- De heer Ben Huisman 
- De heer Michel Haring 
- De heer Gerjan Snippe 
- De heer Bastiaan Pellikaan 
- De heer Jan-Nico Appelman 
- De heer Krijn Poppe (voorzitter) 
- De heer Jeroen Schutz (secretaris) 

Mevrouw Irene Korting, mevrouw Annie de Veer (gastlid) en de heren Theun Tuinenga, Rob 
Donker, Arnold Michielsen en Chris de Visser waren verhinderd. 
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