In dit document is opgenomen:
» het advies van BrabantAdvies;
en de reacties die binnengekomen zijn op de consultatieversie van de UBA van de
volgende organisaties:
.
De ZLTO;
» De Brabantse Milieufederatie;
« De Stuurgroep Dynamisch Platteland;
» AgriFood Capitol;
.
De B O M ;
» TGLE Foundation;
» Bernhezer Buitenwacht.
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Onderwerp: Advies over Actualisatie Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood (UBA)

Geacht college,
Op uw verzoek (brief d.d. 2 februari 2016, CS181463/3904163) reflecteren de drie provinciale
adviesraden onder de noemer BrabantAdvies op de actualisatie van de Uitvoeringsagenda Brabantse
Agrofood 2020 (UBA 2020). Vanwege de krappe tijdsspanne beperken wij ons in dit advies tot de
hoofdlijnen.
Algemene reactie

Stip op de horizon
BrabantAdvies spreekt haar waardering uit voor de ambitie van de provincie om met de actualisering
van de Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood 2020 een stip op de horizon te zetten. Ook de manier
waarop dit wordt uitgevoerd, door middel van de 6 pijlers, spreekt ons aan. In algemene zin vragen wij
wel aandacht voor de balans tussen nieuw beleid, gericht op innovaties, en bestaand beleid, gericht
op handhaving en het aanpakken van overlast, dat evenzeer van belang blijft. In de UBA 2020 wordt
aan beide zaken aandacht besteed, maar de focus ligt vooral op nieuwe concepten, innovaties en
verbindingen. Aanbevolen wordt daarbij vooral de aandacht te richten op de kansen voor
veranderingen op langere termijn, de zgn. systeeminnovaties. Verder wordt meer duidelijkheid
gevraagd over het bedieningsgebied van de Brabantse agrofood; is dat de hele wereld of ligt de focus
op de Noordwest-Europese markt? En hoe is de oriëntatie ten opzichte van andere regio's?

Haalbare ambities en termijnen
De beschreven ambities voor de korte termijn tot 2020 zijn hoog, maar ze worden door de drie raden
onderschreven. Kritische vraag is wel of de vele ambities haalbaar zijn, zowel qua beschikbare
middelen als in tíjd. Denk bijvoorbeeld aan de ambitie om te komen tot een emissieloze landbouw.
Dergelijke transities vergen immers veelal langere termijnen (10 à 15 jaar), ook omdat rekening moet
worden gehouden met investeringstermijnen waaraan individuele ondernemers zijn gebonden, In het
algemeen wordt aanbevolen in deze een zorgvuldig verwachtingenmanagement te voeren. Ons advies
is voorts om de ambities voor de langere termijn (bijv. 2030) te beschrijven en dan vervolgens aan te
geven welke tussenstappen tussen 2016 en 2030 gezet dienen te worden. Geef voor alle ambities en
projecten concreter aan wat de doelen zijn en maak deze haalbaar en meetbaar. In het bijzonder de
ambities over gezondheid, die onvoldoende resultaatgericht zijn geformuleerd.

Programmatische aanpak/Governance
Positief is ook dat met deze actualisatie UBA wordt ingezet op een sterk programmatische,
kaderstellende en processturende aanpak in plaats van een projectencarroussel. De provincie kiest in
haar eigen rol sterk voor het verbinden, ook met de diverse andere beleidsterreinen en tussen de
verschillende schaalniveaus (multilevel governance). Wat wij belangrijk vinden, is dat de provincie ook
kiest voor een processturende rol, want dit transitieproces vraagt om een stevige sturingsstructuur en
niet om een terugtrekkend middenbestuur. Anderzijds wordt een subtiele vorm van governance
gevraagd. De provincie moet niet als enige trekker gaan optreden, zíj dient duidelijk te zijn in haar rol
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en deze af te stemmen met gemeenten. Daarnaast is er de eigen verantwoordelijkheid van de sector
en de ketenpartners, ieders rol en betrokkenheid moet hierbij duidelijk zijn. Duidelijkheid is ook
gewenst over de rol van AgrifoodCapital en over de rol van het urgentieteam of de betrokkenheid van
de burgers. Ook pleiten wij voor meer duidelijkheid met aanpalende velden. Geef bijvoorbeeld aan
hoe duurzaamheid, circulaire economie en de omgevingsvisie een rol spelen in de transitie van een
landbouw- naar een voedselstrategie. En ook de relatie met een visie op de aantrekkelijkheid van het
platteland en herbestemming van agrarische locaties (VAB's) is relevant. Hierin dienen zaken als
schaalvergroting, demografie, nieuwe verdienmodellen rond wonen, werken, zorg, energie, leegstand
en voorzieningenniveau een plaats te krijgen.

Toekomstperspectief afhakers
Wij onderkennen dat, als gevolg van sterk veranderende marktomstandigheden en nieuwe productieeisen, veel bedrijven zullen moeten afhaken. Dit zal onder meer leiden tot werkloosheid in de
agrosector, Meer in het algemeen vraagt het aandacht voor ondernemers die in de knel zitten. In dat
opzicht vinden wij het uitvoeringsprogramma te mager, er zal met name meer aandacht moeten
komen voor het bieden van perspectief voor de afhakers. Vooral het aanpassen van regelgeving, het
geven van een financiële impuls (bijvoorbeeld fondsvorming) en het scheppen van kansen voor nieuw
ondernemerschap zijn belangrijk. Ook een stimulerend beleid, gericht op nieuwe initiatieven van
onderop. Wij verwijzen in deze naar een actueel advies van BrabantAdvies getiteld 'Anders
samenwerken aan werklocaties' . Daarin wordt onder meer ook aandacht besteed aan de
herbestemming van Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB's) met als signaal dat 'plannen van
onderaf veelal stuklopen op een technisch planologische benadering waar juist een sociaalmaatschappelijke benadering nodig is.
1

Referentiekader
Het in juli 2015 uitgebrachte, gezamenlijke briefadvies getiteld 'Duurzame landbouw en voedselproductie' dient voor voorliggende reactie als referentiekader. Hierin werden de volgende zes
adviezen - geformuleerd als vragen en kansen - gegeven.
1) Is er een gedeelde visie op de toekomst?
2

2) Uitgaan van een Brabantse voedselstrategie in plaats van een landbouwstrategie?
3) Zoek naar de gezamenlijke waarden van de stakeholders in de Brabantse voedselstrategie.
4) Innovaties als sleutelbegrip: naar een roadmap?
5) Onderzoek hoe het vertrouwen van de verschillende stakeholders zowel binnen als buiten de
keten verhoogd kan worden,
6) Naar een nieuw Verbond van Den Bosch?
We zien deze adviezen zeker terugkomen in de actualisatie van de UBA. Hieronder hebben we per
advies gekeken naar welke punten nog uitgebreider zouden kunnen terugkomen in de UBA.

1.

Is er een gedeelde visie op de toekomst?

Er zijn door GS stippen op de horizon gezet met het transitieverhaal 'Dit zijn wij: Brabant' en het
einddoel 'Brabant Quaìitÿ voor de intensieve veehouderij. Hoewel we de indruk hebben dat dit op
hoofdlijnen spoort met de visie in de sector dient de 'stip op de horizon' duidelijker te worden
beschreven. Er lijken discrepanties te zitten tussen bijvoorbeeld enerzijds 'innovatief en betere
verdienmodellen' (vaak gepaard gaand met schaalvergroting) en anderzijds familiebedrijven die
passen in de omgeving. De beschrijving van de pijler 'heldere kaders' dient hierop duidelijker aan te
sluiten. Ook dient hierbij beschreven te worden hoe bedrijven die niet meekunnen in de ambities van
de landbouw, worden begeleid naar omschakeling of stoppen van het bedrijf. We verwijzen hierbij
naar het recente advies van BrabantAdvies/Provinciale Raad voor de Leefomgeving en SER Brabant

BrabantAdvies/Sociaal-Economische Raad (SER) Brabant â Provinciale Raad voor de Leefomgeving (2016) Anders
samenwerken aan werklocaties. Van kwantitatieve

ruimtetoedeling

naar het faciliteren van economische en

maatschappelijke

dynamiek. Deze uitgave is digitaal op te vragen via info@brabantadvies.com
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BrabantAdvies (2015) Duurzame landbouw en voedselproductie. Uitgave op naam van Provinciale Raad Gezondheid,

Provinciale Omgevingscommissie ä Sociaal-Economische Raad (SER) Brabant. Deze uitgave is digitaal op te vragen via
inforSbrabantadvies.com
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met als titel 'Anders samenwerken aan werklocaties' over herbestemming van agrarische locaties en
de wenselijke benadering van 'sociale innovatie'.
2.
Uitgaan van een Brabantse voedselstrategie in plaats van een landbouwstrategie?
De aanbeveling om sterker uit te gaan van een voedselstrategie zien wij deels terug, met name in de
tactisch-operationele agenda (verbinden 8t aanjagen, innovatie). Dit mag sterker worden aangezet. Wij
missen de cruciale rol van de consument. Het consumentengedrag wordt beïnvloed door vele
factoren, zie hiervoor de handreiking 'Van kiloknaller naar een onsje minder' van BrabantAdvies , die
nader ingaat op het keuzegedrag van consumenten. We onderstrepen overigens de visie dat NoordBrabant niet voor de hele wereld hoeft te produceren maar dat het zwaartepunt komt te liggen op het
brengen van kennis en kunde. Wij adviseren daarbij het volgende. Werk hierbij uit welke kennis en
kunde, door wie en hoe deze als product gaat worden neergezet. Beschrijf het ideale voedselsysteem
en de bijbehorende productievormen en soorten landbouw. Betrek hierbij ook de discussie over de
verschuiving van dierlijke eiwitten naar meer plantaardige eiwitten en de kwetsbaarheid van
natuurlijke hulpbronnen.
3

3.
Zoek naar de gezamenlijke waarden van de stakeholders in de Brabantse voedselstrategie.
Het op zoek gaan naar de gezamenlijke waarden komt impliciet terug in de UBA. Onder de ambities
worden zowel waarden vanuit people, planet en profit genoemd. Het is positief dat in het beleid naast
economie ook gezondheid, maatschappelijk draagvlak en milieu een sleutelrol krijgen toebedeeld. We
zien echter wel dat deze laatste ambities nog niet volledig zijn omgezet in concrete doelen. We pleiten
voor een betere balans tussen de drie p's. Hierbij is het belangrijk dat niet alleen de provincie, maar
ook de andere stakeholders zich bewust zijn van en zich inzetten voor een dergelijke balans.
4.
Innovaties als sleutelbegrip: naar een roadmap?
In het briefadvies van juli 2015 pleit BrabantAdvies voor het centraal stellen van innovatie. We zien dat
nadrukkelijk terug. In de actualisatie van de UBA wordt innovatie niet alleen beperkt tot de pijler
'innovatie', maar ook de andere pijlers zien innovatie als een sleutelbegrip. Hierbij missen we nog wel
expliciete aandacht voor financiële en met n a m e voor sociale innovaties. Technologische en sociale

innovaties zijn twee zijden van dezelfde medaille. Immers, nieuwe concepten of technieken zullen
alleen de huidige vervangen als deze gedragen worden door boeren, burgers en andere stakeholders.
Voorts zou deze pijler extra aandacht moeten besteden aan radicale systeeminnovaties in de keten,
omdat ze kunnen zorgen voor de versnelling van het transitieproces. Tot slot is bij de pijler 'innovatie'
de relatie met de pijler 'heldere kaders' zeer belangrijk. Transitie en innovaties kunnen immers niet
worden versneld wanneer de regelgeving hierop achterblijft of zelfs het huidige systeem in stand
houdt.
5.
Onderzoek hoe het vertrouwen verhoogd kan worden.
Het herstel van vertrouwen, enerzijds tussen de partners in de keten en anderzijds tussen de sector en
de omgeving, is voor de provincie de leidraad voor de transities naar Brabant Quality. Opvallend is dat
de burger als participant weinig wordt genoemd, terwijl deze essentieel is in het zoeken naar
evenwicht met de omgeving. BrabantAdvies adviseert om de burger expliciet te betrekken in de
beleidscyclus middels het IRGC (International Risk Governance Council) model. Zie voor 'risicoperceptie van burgers ook de handreiking van de Provinciale Raad Gezondheid: Risicocommuniċatie
veehouderij (2014) .
4

1

5

In de UBA beschreven ambitie 'gezondheid' staat dat "bewoners van het agrarisch gebied niet mogen
worden gehinderd door zaken die hun gezondheid kunnen bedreigen". In de uitwerking van de
projecten wordt dit niet concreet teruggezien en uitgewerkt. Leg hiervoor ook verbinding met de
beleidsambtenaar 'gezondheid' van de provincie. Onder 'One Health' aanpak dient het Brabants
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BrabantAdvies/P rovincìale Raad Gezondheid (2015) Van kiloknaller naar een onsje minder. Uitgave op naam van P rovinciale

Raad Gezondheid. Deze uitgave is digitaal op te vragen via info@brabantadvies,com
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Kennisnetwerk Zoönosen te worden toegevoegd waar reeds vijfjaar wordt samengewerkt tussen
humane en veterinaire deskundigen. Daarnaast dient het onlangs opgerichte 'Netherlands Center for
One Health'(NCOH) te worden toegevoegd onder 'projecten gezondheid'. Verder wil BrabantAdvies
aanbevelen dat onder 'overlast aanpakken' de reeds gevoerde dialogen worden geëvalueerd op
effecten, succes- en faalfactoren.
6.
Naar een nieuw Verbond van Den Bosch?
De opgaven waar Brabant voor staat zijn groot. De Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood 2020 omvat
meer dan een 'gewone' actualisering. Het gaat vooral om het op nieuwe en ambitieuze wijze bundelen
van de ambities van partners in de keten. Wij adviseren dit als momentum aan te grijpen voor een
nieuw 'Verbond van Den Bosch' met de explicitering van twee nieuwe doelen: ten eerste het
realiseren van gezamenlijke doelstellingen van de ketenpartijen en de retail en ten tweede het regelen
van concrete betrokkenheid van de burger en consument. Wellicht zijn er interessante verbindingen te
maken met het werk van de 18 februari jl. door staatssecretaris Van Dam geïnstalleerde landelijke
commissie 'Toekomst veehouderij' onder leiding van Ed Nijpels. De opdracht van de commissie is te
komen met concrete voorstellen voor acties en maatregelen voor betrokken partijen, die bijdragen
aan een verdere verduurzaming van de intensieve veehouderij in ecologisch, sociaal en economisch
opzicht Dit moet bijdragen aan een betere maatschappelijke inbedding van de intensieve veehouderij.
Hiermee wordt volgens de staatssecretaris een vervolg gegeven aan het advies 'Al het vlees duurzaam
in 2Ō20' van de commissie Van Doorn. Dit sluit aan bij ons voorstel om het 'Verbond van Den Bosch',
wellicht anders genaamd, nieuw leven in te blazen.
Tot slot
Het is belangrijk en lovenswaardig dat de provincie met deze actualisatie UBA een cultuuromslag wil
maken van problemen naar kansen. Dat is een belangrijke voorwaarde voor echte verandering. De
boer is niet langer probleemverschaffer maar wordt nu vooral ook als oplosser van het probleem
gezien.
In onderhavig advies hebben wij ons beperkt tot een reflectie op hoofdlijnen. BrabantAdvies blijft in
het vervolgtraject graag beschikbaar voor nadere advisering. Dit eventueel op instignatie van uw
college. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Marlie van Santvoort:
mvansantvoortŕSĴbrabantadvies.com
In het vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
hoogachtend,
dr. F.A. Petter
voorzitter BrabantAdvies, tevens voorzitter P rovinciale Raad Gezondheid
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mede namens:
prof. ir. E.S.M. Nelissen
voorzitter Sociaal-Economische Raad (SER) Brabant
en
drs. P .L.B.A. van Geel
voorzitter P rovinciale Raad voor de Leefomgeving
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Geacht College,
In augustus 2013 is door GS van N oordBrabant de eerste Uitvoeringsagenda Brabantse
Agrofood 2020 (UBA) vastgesteld. De belangrijkste kaders voor deze agenda kwamen voort
uit de Commissie Van Doorn en het Koersdocument Stad en Platteland. Het nieuwe
bestuursakkoord 20152019 is aanleiding tot een actualisatie van deze zogenoemde UBA.
Deze actualisatie is tevens een voortgang over de periode 20142015 en ook de ervaringen
van de aanpak urgentiegebieden is erin verwerkt. Wij hebben de afgelopen weken met onze
afdelingen en sectoren ervaringen van de afgelopen jaren op deze dossiers gedeeld, de
uitgangspunten voor het mestbeleid besproken en ook op andere punten de toekomst van
land en tuinbouw in Brabant verkend. Onze reactie op uw UBA is dan ook een weerslag
van deze gesprekken.
Procesmatige reactie
De ZLTO stelt het op prijs als partner op het terrein van landbouw en voedsel in de
gelegenheid te worden gesteld een reactie te geven op deze UBA. De productiewaarde van
de Brabantse land en tuinbouw is 6,5 miljard euro en daarmee is de land en tuinbouw als
zodanig een belangrijke pijler onder de Brabantse economie. De dynamiek die nu op gang
komt en crossover agrotechno bevestigt, is een onmisbare basis om nieuwe exportketens
te creëren en de Brabantse economie te versterken. De landbouw in N oord Brabant
produceert ruim 20 Zo van de totale N ederlandse landbouwproductie. Dat gebeurt op
U,1 IŨ van de bedrijven en 13,2 Zo van de cultuurgrond. We constateren dat de toonzetting
in de nieuwe UBA veranderd is van landbouw als probleem naar landbouw als kans voor
nieuwe oplossingem Dat stellen we bijzonder op prijsi Onze leden dragen bij en zouden
graag verder bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken zoals het
klimaat, maar ook voedselzekerheid en bijvoorbeeld gezondheid waarbij circulariteit en
duurzaamheid de vanzelfsprekende basis vormen. We hebben zelf ook strategie en aanpak
ontwikkeld met als belangrijke thema's voor de komende jaren: klimaat, vitaal platteland,
voedselzekerheid en gezondheid. Wat zou het mooi zijn als we daarover doelafspraken
zouden kunnen maken in plaats van steeds maar te moeten constateren dat de regeldruk
verder toeneemt.
0

0

0

Integrale benadering is noodzakelijk
We delen grotendeels dezelfde uitgangspunten en de stip op de horizon als het gaat om de
toekomst van land en tuinbouw in N oordBrabant N ederland. Alleen 'it takes two to tango'
en daarover ontvangen we nog vaak wisselende signalen. Zo betreuren wij het dat
Gedeputeerde Annemarie Spierings in de UBA aanleiding heeft gezien zeer uitvoerig over
met name de varkenshouderij te moeten communiceren. N og afgezien van het feit dat
daardoor de positieve boodschap uit de UBA op de achtergrond is geraakt, schetsen haar
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uitlatingen een eenzijdig en ongenuanceerd beeld van de sector en de actuele
ontwikkelingen om te komen tot een herstructurering van deze voor Brabant belangrijke
sector. Daarnaast heeft het, volkomen onnodig, gezorgd voor veel onrust bij
varkenshouders in Brabant. Het zou beter zijn geweest als de Gedeputeerde met de
varkenshouders en hun organisaties in plaats van met de media haar boodschap had
besproken.
Het 'gedicht', waarmee de provincie een toon zet, vinden we overigens misplaatst. Iedereen
zijn stijl zullen we maar zeggen. We ontkennen niet dat er knelpunten zijn, maar we
herkennen ons niet in delen van het'gedicht'. Het doet afbreuk aan de inspanningen van
velen voor een beter klimaat in Brabanti De afgelopen jaren hebben juist ook veel boeren
met resultaat gewerkt aan verbetering van woon- en leefklimaat. Zo'n 'gedicht' is dan 'over
de top'i We krijgen daar ook veel reacties over vanuit onze achterham Het vertrouwen in de
provincie bij onze leden is gezien de discussies van de laatste jaren erg laag. Het negatieve
beeld wordt met zo'n gedicht weer eens bevestigd. Dat GS weer met trots over de
Brabantse Agro en foodsector spreekt, wordt door dit 'gedicht' teniet gedaan.
Tijdens de ter inzage legging werden we ook weer verrast met een extra PAS maatregel. Er
worden extra voorwaarden gesteld aan het verkrijgen van ontwikkelruimte. Het gevolg van
deze maatregel is dat alleen bedrijven die alles op de beste techniek hebben zitten, gebruik
kunnen maken van de ontwikkelruimte. Belangrijkste gevolg van deze maatregel is dat de
schaalvergroting verder wordt aangejaagd. Normale gezinsbedrijven worden de dupe van
deze maatregel.
De huidige praktijk van besluitvorming over land- en tuinbouw door het College van
Gedeputeerde Staten is versnipperd en werkt in veel gevallen averechts. Nu spant de ene
Gedeputeerde het paard achter de wagen en de andere doet een poging het paard voor de
wagen te spannen. Dat werkt niet; dat kun je op je vingers natellen. Het stoort ons dat GS
nalaat integraal naar de dossiers te kijken. De Gedeputeerde van Landbouw voert op dit
moment via vier regionale dialogen een gesprek over de toekomst van de veehouderiji
Terwijl de andere Gedeputeerde eenzijdig maatregelen vaststelt die ook haaks kunnen
staan en vooruitlopen op de mogelijke uitkomsten van de regionale tafels.
Inhoudelijke reactie
De Brabantse land- en tuinbouw kan volgens ons een belangrijke bijdrage leveren aan het
oplossen van maatschappelijke vraagstukken. We zien dat de UBA voldoende
aanknopingspunten biedt om die richting op te gaan.
Onze hoofdpunten van de reactie zijn:
De ontwikkelrichtingen van onze leden zijn divers. Biedt perspectief voor die
verscheidenheid aan ontwikkelrichtingen;
Kijk integraal naar de problematiek;
Geef support aan de rol en bijdrage van boeren en tuinders op het gebied van
energie, klimaat, natuurbeheer, zorg, recreatie en stad-platteland verbinding;
We werken aan het verwaarden van waardevolle mineralen. We zijn blij dat
provincie ook de richting kiest naar mestverwaarding;
- Vergeet de plantaardige sector niet;
Kijk goed naar de eigen rol en overschat deze rol niet;
Stuur bij waar nodig maar laat de autonome ontwikkeling ook zijn werk doen;
Sluit aan bij bestaande initiatieven zoals Vitale Varkenshouderij.
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Hieronder gaan we uitgebreider in op deze hoofdpunten. Wij vragen u deze te betrekken bij
de verdere besluitvorming van de UBA.
Toekomstperspectief voor onze bedrijven
Een van de belangrijke uitdagingen in Brabant is het vitaal houden van het platteland. Er is
een transitie gaande in de land- en tuinbouw en voor veel jongeren lonkt de stad. Daar
maken onze leden zich zorgen over. In de eerste plaats voor hun eigen bedrijf. Zij blijven
immers allereerst ondernemer. Is er voor hen voldoende economisch sociaal en
maatschappelijk perspectief? Blijft het bedrijf levensvatbaar? Kan er een volwaardig
gezinsinkomen uitgehaald worden en overgenomen worden? Is het zijn van boer of tuinder
nog steeds een aantrekkelijk beroep voor de kinderen met voldoende maatschappelijke
waardering? Zijn er straks genoeg jonge ondernemers die onze bedrijven over willen
nemen? Dat zijn de vragen waar onze leden mee worstelen. Wat onze boeren en tuinders
belangrijk vinden is toekomstperspectief. De provincie kan hen daarbij een steun in de rug
geven door in de eerste plaats trots te zijn op de boeren en tuinders in Brabant en deze
trots uit te stralen naar de samenleving.
Innovatie is speerpunt
Als ZLTO onderschrijven wij de Brabantse ambities voor 2020 waarin de sector bijdraagt
aan maatschappelijke ontwikkelingen. Onze leden dragen bij en willen ook verder bijdragen
aan innovatieve, duurzame en slimme agro- en foodsector in onze provincie. De verbinding
tussen onderwijs, onderzoek en sector (triple helix) is daarbij van groot belang. De
provincie kan daarbij faciliteren, maar de bedrijven en kennisinstellingen zullen het moeten
doen. 'Crossovers' met andere sectoren en technologieën zijn voor ons een belangrijk
speerpunt. We participeren en investeren zelf in innovatieve en ontwikkelgerichte projecten.
We stimuleren innovatie op het erf o.a. via ondernemersgroepen en innovatievouchers. We
zijn betrokken bij de agro-techno road map to feed the world en via het
agrifoodtechplatform hebben we allianties gesloten met metaalbedrijven en universiteiten.
Het LIB (landbouwinnovatiebureau) waarin we samenwerken met elkaar is al een
belangrijke aanjager zoals bij 'agri meets disign' in partnership het Ministerie van
Economische zaken. Daarnaast werken we samen met de HAS aan een masterplan 'Agro
Innovatie en Ondernemen in Zuid Nederland'.
Innovaties komen alleen tot stand als boeren in Brabant ook de ruimte krijgen om te
ondernemen waardoor zij aan deze ambities kunnen bijdragenI Graag zien wij dat het
bieden van ontwikkelruimte, en vooral ook wat u daar nu onder verstaat, een plaats krijgt
in de besluitvorming rondom de UBA.
Vitaal platteland
Naast toekomst voor onze boeren en tuinders is het belangrijk om perspectief voor onze
stoppende ondernemers te hebben. Het pensioen van een agrarisch ondernemer zit vaak in
de gebouwen en de gronden. Hun zorg is of er collega-agrariërs zijn die het bedrijf over
willen nemen en/of er voldoende alternatieve bestemmingen zijn voor de locatie. We willen
ruimte voor nieuwe mogelijkheden. Het beleid moet daar niet te beperkend in zijn. Nieuwe
mogelijkheden moeten aan sluiten bij het gebiedsperspectief. Het gaat overigens vaak niet
alleen om een ruimer beleid, maar ook meer helderheid aan de voorkant; voor de
verkopende of kopende partij over wat er mogelijk is op de locatie.
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Wedergeboorte platteland
De ontwikkelende en de stoppende ondernemer hebben niet alleen zorg voor het bedrijf
maar ook voor hun sociale omgeving. Zijn er voldoende scholen, sportverenigingen en
sociale voorzieningen? Is er voldoende toegang tot de digitale snelweg, voor privé- als
zowel zakelijk gebruik? Verpaupert het platteland niet en is het er nog wel veilig? Er is
kortom een wedergeboorte nodig op het Brabantse platteland. Ook bij de andere dragers en
gebruikers van het platteland wordt steeds meer de urgentie gevoeld om een andere wijze
van denken en voelen te laten gelden op het platteland. Een urgentie geboren uit een zich
stilletjes ontwikkelende teloorgang en leegloop van het huidige platteland. De
(on)begrensde mogelijkheden van onder andere de landbouw, recreatie en grondbezit zijn
uitgeput en lopen tegen harde grenzen aan, Verbindingen zijn verbroken, zichtbaar
gemaakt in sterk veranderende opvattingen op het gebied van landbouw, voedsel,
recreatie, onderwijs, (grond)bezit, financiering, veiligheid, wonen, welzijn en zorg op het
platteland. De mogelijkheden om nog geld te verdienen op het platteland zijn beperkt
waardoor een duidelijk begin van een leegloop waarneembaar is. De onverzettelijkheid, de
trots, de kennis van het echte landschap en echte natuur zijn verdwenen. Eigenlijk heeft
het Brabantse platteland geen nieuwe invulling meer gekregen, behalve in de nostalgie van
de stadsbewoners. Stad en platteland zijn dan ook verder uit elkaar gegroeid. Het is dus de
tijd voor een wedergeboorte van het platteland, aandacht die bij beleidsmakers en politici
nog onvoldoende gevoeld wordt. Plattelandsontwikkeling, als beleidsmatige vertaling van
het woord wedergeboorte, moet hoger op de maatschappelijke en politieke agenda. De UBA
is daarvoor een van de instrumenten. Graag zouden wij zien dat u aan bovengenoemde
urgentie ruimer aandacht besteedt in de UBA De agro- en foodsector en de primaire
bedrijven in het bijzonder leveren in het licht van het bovenstaande een belangrijke
bijdrage aan het vitaal houden van het buitengebied. De afgelopen decennia heeft de sector
zich binnen zijn eigen keten verder ontwikkeld en gespecialiseerd. Daarbij zijn soms de
verbindingen met de rest van de samenleving uit het oog verloren. Voor het eigen
toekomstperspectief van de sector maar ook die van het platteland is het belangrijk dat die
verbindingen weer sterker worden. De multifunctionele landbouw (zorg, recreatie, verkoop
producten aan huis) loopt hier in voorop en er zijn vele voorbeelden van succesvolle
ondernemers. Voor de overige primaire bedrijven liggen er kansen. Door energie te leveren
aan de omgeving, hun eigen producten te verkopen, het landschap te onderhouden, werk
te geven aan mensen in het dorp, gezamenlijk glasvezel aan te leggen en/of de lokale
verenigingen te ondersteunen. Boeren en tuinders gaan weer dichter bij de lokale
gemeenschap ondernemen. Daarvoor is ook sociale innovatie nodig; nieuwe technologische
ontwikkelingen staan daarbij niet op zichzelf maar kunnen ondersteunend zijn.
Wij zijn op dit moment dan ook bezig met het opstellen van een programma met als
werktitel 'Vitaal platteland', waarin zal worden ingegaan op bovengenoemde aspecten.
Graag zouden wij samen met u de mogelijkheden van samenwerking bij het opstellen en
uitvoeren van dit programma verkenneni
Plantaardige sector
Het valt ons op dat er in het UBA de nadruk wordt gelegd op de veehouderij en
voornamelijk de varkenshouderij. De plantaardige sectoren komen in het visiegedeelte wat
minder aan bod. Ruim de helft van de economische waarde van de agro- en foodsector in
Brabant is echter afkomstig van de plantaardige sector. Deze sector verdient dan ook meer
ruimte in de UBA. Om ook in de toekomst bijvoorbeeld nog hoogwaardige producten in de
grond te kunnen telen is een goed bodemleven noodzakelijk. De huidige normen voor
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stikstof en fosfaat aanwending leiden tot verarming van de grond. De plantaardige sectoren
kunnen zo hun bedrijf niet op een volhoudbare wijze exploiteren.
Hoogwaardige producten van dierlijke mineralen kunnen straks bij onze plantaardige
teelten worden ingezet om het bodemleven te versterken. Het nieuwe gemengde bedrijf,
met uitruil van eikaars producten en grond, kan helpen de kringloop te versterken. Eikaars
grond gebruiken past in het kader van een duurzaam bodembeheer en verantwoord
grondgebruik. Het is belangrijk dat regels de teelt en vruchtwisseling niet onnodig
belemmeren. Ook op andere terreinen versterken de plantaardige en dierlijke sectoren
elkaar.
Structuurversterking
Sinds de ruilverkaveling zijn er veel bedrijven gestopt en raakt de structuur vaak weer
versnipperdi Via kavelruil kunnen de percelen en vooral de huiskavel vergroot worden. Dat
levert niet alleen economisch voordeel op voor onze boeren, maar heeft ook positieve
gevolgen voor de veiligheid op de weg en de uitstoot van emissies. Er is minder
landbouwverkeer en het aantal kilometers, dat gereden moet worden, daalt. Kavelruil is en
blijft voor ons een belangrijk instrument. Voor ons is het bovendien een integraal
instrument. Bij een kavelruil worden ook altijd overheidsdoelen gerealiseerd, zoals het
Brabantse natuurnetwerk of een ecologische verbindingszone. In het Reuseldal hebben we
daar samen met het Kadaster goede ervaringen opgedaan. We hebben daar agrarische
structuurversterking gecombineerd met het realiseren van nieuwe natuur. Via de
ondernemende EHS verweven we landbouw en natuur; daarmee maken we natuur van
economische waarde en is het beheer duurzaam geborgd en wordt ook de agrarische
bedrijfsvoering verduurzaamd. Deze aanpak willen we in meer gebieden uitrollen.

De veehouderij
De transitie van de veehouderij is in volle gang. Ook de afgelopen jaren zijn er al
betekenisvolle stappen gezet. Per sector wordt het accent anders gelegd. Bij de
varkenshouderij zien we dat de emissies de afgelopen jaren fors zijn gedaald. Zo zijn sinds
2010 de geuremissies met bijna 20 Zo gedaald. Op het gebied van afzet moet de komende
jaren het nodige gebeuren. Daar is de markt leidend in. Bij de pluimveehouderij stuurt de
markt nu al op meer dierwelzijn. Na de legkippen wordt er nu een grote transitieslag
gemaakt bij de vleeskuikens en krijgen dieren veel meer ruimte en ontvangen
pluimveehouders een hogere prijs voor hun product. De productie voor de Nederlandse
markt schakelt voor het overgrote deel om naar dit nieuwe segment. Vanwege de
dierrechtensystematiek betekent dit een inkrimping van de markt. Er komen veel minder
dieren aan de slachthaak. Deze beweging wordt vanuit de markt gestuurd. Voor
pluimveehouders betekent dit dat er minder dieren worden gehouden per m2 en er dus
meer ruimte nodig is om deze dieren te kunnen houden. Voor het welzijn en gezondheid
van de dieren is dit een goede ontwikkeling. Er is echter meer diervoer nodig (de dieren
leven immers langer!). Houd rekening met deze dilemma's in uw eigen beleidsafwegingen,
want ze komen ook op het boerenerf terecht.
0

Door het omschakelen van batterij- naar scharrelsystemen zijn de emissies bij de
legpluimveehouderij bijvoorbeeld gestegen en ook bij de vleeskuikenhouderij is er een
uitdaging op het gebied van emissies. De sector wil hier zelf, samen met hun Vlaamse
, mee aan de slag om de emissies te verlagen. Het gaat dan om reducties, die op
korte termijn te behalen zijn in stalsystemen of managementmaatregelen als voer. Maar we
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willen ook kijken naar de lange termijn om een systeemdoorbraak te krijgen en een ander
houderijsysteem te ontwikkelen. We willen dat niet alleen doen, maar samen met andere
partijen in de keten en nieuwe 'crossovers' uit de hightechsector. We vragen u dit te
ondersteunen.
Rol provincie
Als we de UBA lezen lijkt het erop dat de provincie vooral zelf aan het stuur zit om de
transitie van de veehouderij vorm te geven. Dat lijkt ons wat overdreven. De provincie
heeft inderdaad extra regels gemaakt om de verduurzaming te versnellen. Samen met ons
heeft u de Brabantse Zorgvuldigheidsscore (BZV) ontwikkeld. Het draagvlak voor de BZV is
bij onze achterban broos. Het beperkte handelingsperspectief voor de kleinere sectoren en
het feit dat ook bij kleine aanpassingen aan de BZV voldaan moet worden, leiden tot
weerstand en staan ook de verduurzaming in de weg. Maatregelen die bijdragen aan
verbeteren van de bedrijfsvoering kunnen hierdoor niet genomen worden. Bijkomend
neveneffect van al deze extra regels is dat de schaalvergroting harder doorzet. Maatregelen
moeten immers terugverdiend kunnen worden. Door die extra regels en noodzakelijke
investeringen zien veel ondernemers van kleine bedrijfsaanpassingen af.
De transitie in de markt is echter geen taak van de provincie en is niet door de BZV af te
dwingen, maar wordt vooral vormgegeven door consumenten, retailers, maatschappelijke
organisaties en de veehouders zelf. Zo schetst u een aantal ontwikkelrichtingen voor de
varkenshouderij. We zien dat die ontwikkelrichtingen al in de praktijk plaatsvinden. Een
deel van de varkenshouderij richt zich op niches en concepten en een ander deel richt zich
op de export. Op landelijk niveau is de varkenshouderij zelf aan de slag met de Vitale
Varkenshouderij. Onlangs verscheen het rapport Rosenthal en begin maart worden de
vervolgadviezen verwacht. Als deze adviezen uitkomen, vragen wij u daar goed naar te
kijken en te bezien waar de UBA en de Vitale Varkenshouderij elkaar kunnen versterken.
Wij werken dit als ZLTO, samen met andere partijen, graag met u uit.
In de UBA maakt u een scherpe keuze; het is innoveren of stoppen. We willen u erop wijzen
dat transities tijd kosten. Vaak meerdere generaties. Laat de autonome ontwikkeling ook
zijn werk doen. Bovendien wijzen we u er op dat investeringen in houderijsystemen fors
zijn en niet binnen enkele jaren zijn terugverdiend. Dat betekent dat het tijd kost om
nieuwe innovaties toe te passen. Bij goede prijzen in de markt is er meer ruimte om te
investeren en worden nieuwe innovaties sneller toegepast.
Stoppers
Ten aanzien van de stoppers willen we het volgende opmerken. Wat ons betreft is het geen
keuze van vandaag of morgen. Laat het natuurlijk verloop zijn werk doen. Stoppen moeten
we zien in het termijnperspectief van de komende 10 jaar. In 2020 stoppen de bedrijven
die mee doen aan de stoppersregeling. Daarnaast is er nog een hele groep ondernemers,
die in 2012 hun stallen hebben aangepast aan de nieuwste milieu- en dierwelzijnseisen. Ze
vragen alleen van de overheid om hun gedane investeringen zelf terug te verdienen. Ze
willen hun bedrijfsvoering bij de tijd houden maar geen grote investeringen meer doen. In
de meeste gevallen veroorzaken ze ook geen overlast. We ondersteunen veehouders om op
het goede moment de juiste keuze te maken. We hebben daar zelf ook een
ondernemersprogramma voor ontwikkeld. We vragen u daar bij aan te sluiten, De keuzen
om te stoppen kan versneld worden door dit te faciliteren. Zo begrijpen wij van onze leden
dat soms de huidige fiscale en bancaire regels stoppen of bedrijfsopvolging in de weg staan.
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Wij zouden graag met u en anderen uit de keten verkennen wat op dit moment deze
belemmeringen zijn en wat daarvoor aan oplossingen bedacht kan worden. Een goede
saneringsregeling kan er overigens al voor zorgen dat bedrijven eerder stoppen. Bovendien
helpt een dergelijke regeling ook om ongewenste activiteiten uit het landelijk gebied te
weren. De praktijk leert namelijk dat als er een gebouw staat er ook gebruik van gemaakt
wordt. Sluit ook bij dit thema aan bij de plannen van de Vitale Varkenshouderij. Dan
kunnen de programma's elkaar versterken.
Complete bedrijf
In de uitvoeringsagenda spreekt u van het complete bedrijf. Ook wij zien de trend dat
bedrijven zich niet alleen bezig houden met de primaire productie. Sommige bedrijven
zetten stappen voorwaarts in de keten (verwerken of verkopen van eigen producten).
Anderen brengen reststromen van het eigen bedrijf tot waardeni Weer anderen zetten in op
nieuwe maatschappelijke behoeften, zoals zorg, recreatie, energie of natuur en landschap.
Er zijn ook bedrijven die verder gaan in hun specialisatie. Ieder bedrijf maakt hierin echter
zijn eigen keuze: wat het beste bij de ondernemer past. Het beeld wordt dat de
verscheidenheid aan bedrijven meer en meer toeneemt. Dat vraagt ook om een andere
inrichting van het ruimtelijke beleid; minder generiek en meer specifiek. Daar lopen
bedrijven nu al tegen aan. Op dit moment worden ze al gedwongen om zelf
bestemmingsplannen te maken. Deze procedures duren veel langer dan de daarvoor
gestelde termijnen. Bovendien zijn ze kostbaar. Belangrijke uitdaging ligt er in om deze
procedures te versnellen en te vereenvoudigen. Daar kan de provincie een bijdrage aan
leveren.
Omgevingsbewust handelen
We onderstrepen de opmerkingen over omgevingsbewust handelen en ook de ervaringen
die opgedaan zijn bij het urgentieteam. Het is een kwestie van fatsoenlijk omgaan met je
buren. De verplichte dialoog lijkt op het eerste gezicht wat tegenstrijdig, maar heeft een
bijdrage geleverd aan het omgevingsbewustzijn van de boer en zijn adviseur. Toch kan
deze mentaliteitsverandering niet alleen via regelgeving afgedwongen worden, maar vraagt
het om andere houding en gedrag van alle partijen.
Het omgevingsbewustzijn van de Brabantse agrariër is de afgelopen jaren vergroot.
Natuurlijk is er nog verbetering mogelijk. De eerste vraag, die bij een nieuwe ontwikkeling
gesteld moet worden: is het de juiste ontwikkeling op de juiste plek en past het bij mijn
bedrijfsontwikkeling? En niet: 'hoeveel dieren kan ik maximaal houden op deze plek?'
Het omgevingsbewuste handelen geldt niet alleen voor de boer, maar ook voor de burger,
die een woning wil kopen in de buurt van veehouderijbedrijf of de initiatiefnemer, die een
andere activiteit wil beginnen in een gebied vol met agrarische activiteiten. De belangrijkste
winst bij de overheid kan worden behaald door het proces anders in te richten. Dus niet
welke activiteit kan wel en kan niet, maar hanteer een positieve grondhouding ten aanzien
van nieuwe initiatieven. Ga het gesprek aan met de initiatiefnemer aan de voorkant. Geef
duidelijk aan wanneer het de verkeerde ontwikkeling op de verkeerde plek is, maar als het
wel een goede ontwikkeling is, werk dan volop mee en help de initiatiefnemer op welke
manier hij aan de randvoorwaarden kan voldoen.
Regionale en lokale verschillen
In de Verordening Ruimte en het overige provinciaal beleid wordt er generiek beleid
gehanteerd. Maar in Noord Brabant zijn er grote verschillen; regionaal en soms zelfs lokaal.
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Weinig of veel verwevenheid tussen agrarische en niet-agrarische activiteiten. Veel of
weinig markt voor nieuwe activiteiten of burgerbestemmingen. Veel of weinig boomteelt en
laanbomen of bos- en haagassortiment. Veel behoefte aan teeltondersteunende
voorzieningen of grote behoefte aan voldoende vruchtbare bodems of soms zelf allebei.
Gebieden met intensieve of extensieve melkveehouderijbedrijven. Een grote aanwezigheid
van intensieve veehouderij of een lage veedichtheid in het gebied. Onze inschatting is dat
deze verscheidenheid alleen maar groter wordt. Dit betekent dat het generieke beleid voor
de hele provincie steeds minder goed past en er ruimte moet zijn om regionaal en lokaal
een ander beleid te voeren. Een dergelijke koersverlegging zou ook heel goed passen bij
regionale ambities als die van AgriFoodCapital, Pionieren in de Peel en De Kempen.
Ambities uit regio's waar wij als ZLTO actief bij betrokken zijn.
Gezondheid
Wij blijven ons de komende jaren inspannen voor de gezondheid van onze dieren. Via 'one
health' proberen we humane gezondheid en diergezondheid dichter bij elkaar te brengen. In
verschillende gemeenten zijn we actief om huisartsen en dierenartsen met elkaar in contact
te brengen. Ook leveren we een actieve bijdrage in het landelijke kennisplatform
veehouderij en gezondheid. In de uitvoeringsagenda ziet u voor u zelf een beperkte rol op
het thema gezondheid. We vragen ons af of dat een verstandige keuze is. Binnenkort
komen de eerste resultaten van het grootschalige onderzoek naar veehouderij en
gezondheid beschikbaar. Wellicht geeft dat aanleiding tot extra acties. Daarnaast merken
we op dat gezondheid op lokaal niveau nog steeds een belangrijk onderwerp is. Het lijkt ons
verstandig om (volks)gezondheid op de agenda te houden.
Circulaire economie
In de uitvoeringsagenda staat beschreven dat we gaan van mestverwerking naar
mestverwaarding. Verwaarding van dierlijke mest kan een belangrijke bijdrage leveren aan
de circulaire economie. De ZLTO vindt niet voor niets dat bovenwettelijke inspanningen op
het gebied van mestverwaarding gewaardeerd moeten worden in de BZV. We hebben een
aantal jaren geleden al bewust gekozen voor het spoor van mestverwaarding. Het is goed
dat de Provincie Noord Brabant dit spoor nu herkent en erkent. Echter, de boodschap die de
Provincie Noord Brabant daarbij uitstraalt, is dubbel. Het streven naar mestverwaarding
staat haaks op de aankondiging van de Provincie Noord Brabant om niet meer mee te
werken aan nieuwe mestverwaardingsinitiatieven. Het argument wat gebruikt wordt, is dat
het aantal dieren kan stijgen als mestverwaarding van de grond komt. De ZLTO vindt dat
deze discussies niet met elkaar vermengd moeten worden. Bovendien hebben we
inhoudelijk grote twijfels bij de berekeningen van het mestoverschot zoals de provincie
Noord- Brabant die gemaakt heeft. De ZLTO heeft een uitvoeringsprogramma bio-economie
en investeert daar al jaren fors in. De biomassacentrale BMC in Moerdijk is het meest
concrete voorbeeld. Deze centrale voorziet 70.000 huishoudens van groene energie. Ook
wordt er samen met SUEZ in Roosendaal gewerkt aan een nieuwe biomineralenfabriek. Een
juiste mineralenverwaarding en toepassing van mineralen kan in Brabant een belangrijke
bijdrage leveren aan doelstellingen op het gebied van klimaat, water en bodem. Door mest
zo nadrukkelijk aan dieren te koppelen, miskent u andere mogelijkheden en perspectieven
van een goed mestbeleid. Graag zouden wij dan ook een evenwichtiger paragraaf in de UBA
zien.
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Biobased economy
De transitie naar een biobased economy is in volle gang. Vanwege het sterke agrocluster en
een groot chemie en materialencluster biedt dat voor Noord Brabant kansen.
Mestverwaarding zoals hierboven benoemd is een van de pijlers onder ons programma. De
twee andere pijlers zijn duurzame energie en gebruik van plantaardige reststromen. We
willen verder besparen op het eigen energieverbruik en juist inzetten op meer
energieproductie voor de omgeving en C02 reductie in de keten. We zijn bijvoorbeeld aan
de slag met het opwekken van energie door gebruik te maken van snoeiafval van lokale
landschapselementen. Met behulp van houtkachels worden onze bedrijven verwarmd. Dit
alles naast onze onverminderde inzet op zonne- en windenergie. Met de bijdrage van onze
sector lopen we al voorop in het halen van de doelstellingen van het Brabantse
energieakkoord en hebben ons gecommitteerd aan een ambitieuze doorontwikkeling van
onze bijdragei Ook gaan steeds meer ondernemers zoeken naar nieuwe producten en
markten om de inhoudstoffen (vezels, eiwitten, chemische stoffen) in hun teelt te
verwaarden zoals algenteelt ten behoeve van jongveevoer of insectenteelt met behulp van
reststromen. We vragen u ons te ondersteunen bij innovatieve projecten op dit terrein.
Dieraantallen
Als dieraantallen het probleem is voor burgers, willen we het daar graag over hebben. In de
onlangs op vier plekken gestarte tafels is dit ongetwijfeld ter sprake gekomen. Onze
achterban vraagt zich alleen af of het begrenzen van het aantal dieren op regionaal-,
gemeentelijk- of straatniveau de maatschappelijke discussie oplost.
Wat staat de partijen, die het daarover willen hebben, voor ogen? Gaat het alleen over het
op slot zetten van de bedrijven, een zogenoemd standstill of willen ze ook nog
toekomstperspectief bieden aan onze leden? Komen er alleen weer regels bij of kunnen er
ook regels losgelaten worden? Betekenen afspraken op regionaal niveau ook minder
discussie op lokaal niveau of keren dezelfde discussies terug bij de geurverordening en het
bestemmingsplan? Zijn de afspraken hard? Treedt de overheid niet terug op haar schreden
als het moeilijk wordt? Onze leden hebben nog steeds buikpijn over de PAS en het einde
van het reconstructieproces. Ergens halverwege zijn jarenlange projecten over
bedrijfsverplaatsingen, zonder goede overgangsregeling, stopgezet. Ook de afspraken over
de PAS zijn eenzijdig al twee keer door u geschonden.
We willen de discussie, ook over dieraantallen, open in gaan maar uitgangspunt blijft dat er
toekomstperspectief moet zijn. Op bedrijfsniveau moet er ruimte zijn. Toekomstperspectief
zorgt er voor dat er innovaties komen en dat bedrijven gaan en moeten investereni De
afgelopen jaren zijn er dan ook al flink wat resultaten geboekt. Uit uw eigen cijfers blijkt dat
de geur- en ammoniakemissies flink omlaag zijn gegaan! Ook dat kunt u best vertellen.
Een gesprek over dieraantallen vraagt uiteindelijk leiderschap van alle betrokkenen. Wij
hebben de discussie hierover met onze leden geopend. Wij hopen dat alle betrokkenen dit
leiderschap ook tonen.
Urgentieteam
Voor het urgentieteam is dit jaar een overgangsjaar. We hebben de werkwijze van het
urgentieteam ondersteund en dat blijven we ook dit jaar doen. We vinden het belangrijk dat
de expertise, die opgebouwd is om ingewikkelde processen te begeleiden, behouden blijft.
Dat zal ook in de toekomst nodig zijn omdat niet alles via beleid en regels op te lossen is.
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Datum

26 februari 2016
Onderwerp

Reactie ZLTO op UBA
Blad

10 7 10

Ook al stopt het urgentieteam, wij blijven het oplossen van lokale knelpunten
ondersteunen, daar waar dat nodig is.
Tot slot: wij realiseren ons dat we een uitgebreide reactie geven op de UBA. Dit doen wij
vanuit onze diepste betrokkenheid bij de toekomst van land- en tuinbouw in Noord-Brabant.
Wij blijven graag met u werken aan een duurzame, economische ontwikkeling in de
agrosector, als motor voor een leefbaar inkomen en werkgelegenheid voor veel Brabanders.

Met vriendelijke groet,

Hans Huibers
Voorzitter ZLTO
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A a n : Provincie Noord-Brabant
College van Gedeputeerde Staten
l.a.v. Gedeputeerde Mw. A . M . Spierings
Postbus 90151
5200 MC DEN BOSCH

Kenmerk; LB 03.00-1156-nv
Betreft: reactie Brabantse Milieufederatie op Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood 2020

Geachte mevrouw Spierings,
Met zeer veel belangstelling heeft de B M F kennis genomen van de Uitvoeringsagenda Brabantse
Agrofood 2020, een Uitvoeringsagenda die gestoeld is op de ambitie om de slimste, duurzaamste
en economisch meest robuuste agrofoodregio van Europa te worden.
Al Ie7fìnde komen wij vele termen tegen die wij waardevol achten: 'sluiten kringlopen', 'aandacht
bodem', 'agrofoodpluim', 'samenwerken', 'transitie', 'circulair', 'gezondheid', etc. Deze termen
worden vooral gebruikt om ondernemers te stimuleren, meerdere partijen aan elkaar te verbinden,
toegevoegde waarde te creëren en ketenpartijen samen verantwoordelijkheid te laten nemen. Dit
alles om de problemen die samenhangen met het huidige dominante landbouwmodel op te gaan
lossen. Het huidige dominante landbouwmodel Is een vraagstuk dat met de dag urgenter wordt en
dat dus echt om doorbraken vraagt.
Een dergelijke doorbraak en de daarbij behorende agenda is terug te vinden in het laatste rapport
van de W R R met de titel 'Naar een voedselbeleiď. Dit is een rapport waaruit ook voor Brabant e e n
voedselagenda kan worden gedestilleerd die onzes inziens een andere richting aangeeft dan de
hoofdrichting van de voorliggende agrofoodagenda.
Ondanks een aantal mooie aanbevelingen en ontwikkellijnen wordt de echte systeemverandering
die wat de BMF betreft noudzakelijk is in de Uitvoeringsagenda, niet echt opgepakt. Teveel wordt er
gedacht vanuit het bestaande systeem e n , via een aantal systeemaanpassingen zoals het
terugdringen van de overlast, naar deeloplossingen gezocht. Hoe noodzakelijk het terugdringen van
de overlast op zich ook is, het brengt ons niet de hoogstnoodzakelijke systeemverandering die
dringend gewenst is. Termen als een emissieloze landbouw duiden op een verdere
doorontwikkeling van het huidige industriële model, e e n model dat ons de afgelopen decennia heeft
gebracht tot waar w e nu staan. Verdere doorontwikkeling daarvan achten wij, mede gezien de al
reeds geruime tijd durende crisis in de veehouderij en de daarbij behorende problemen op het
fysieke en humane terrein, ongewenst. Uiteraard is de tijdshorizon te beperkt o m een dergelijke
ambitie in die korte tijd te verwezenlijken. Echter, het volledig ontbreken van het ontwikkelen van
verdienmodellen voor bijvoorbeeld een agro-ecologische bedrijfsvoering als alternatief voor
stoppende intensieve veehouderijen geeft te denken. Aandacht voor de bodem is noodzakelijk maar
nergens wordt duidelijk welke bedrijfsmodellen daarvoor geschikt zijn. Een duurzame bodem is het
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resultaat van een duurzame bedrijfsvoering en dat is niet noodzakelijkerwijs de economisch best
presterende. Daarvoor zijn de tijdsschalen van het bedrijfseconomische en het bodemkundige
model te verschillend. Meer aandacht hiervoor is wat de BMF betreft dringend gewenst.
Een ander aandachtspunt dat onvoldoende wordt geadresseerd is de aanpak van het
klimaatvraagstuk. Welke bijdrage kan en moet het agrofoodcluster leveren om de, door het huidige
landbouwsysteem veroorzaakte, klimaatschade te minimaliseren en welke systeemveranderingen
zijn daarvoor nodig? Mestverwerking en mestraffinage leveren daaraan per saldo naar onze mening
geen significante bijdrage. Een agenda in de richting van een minstens klimaatneutrale landbouw
mag wat ons betreft niet ontbreken en moet integraal onderdeel uitmaken van deze
Uitvoeringsagenda.
T o l slot geven wij u Ier overweging orn aan de netwerkorganisatie ook partijen toe te voegen die
geen economische belangen hebben in de sector. Als je echte integratie en transitie noodzakelijk
acht horen daar ook partijen bij die niet vanuit de bestaande economische kaders denken maar
nadrukkelijk andere belangen en kaders inbrengen conform het principe van de 'people, profit en
planeť-benadering.
Met belangstelling kijken wij uit naar uw reactie op de door ons ingebrachte opmerkingen. Uiteraard
willen wij graag bijdragen aan de verdere verrijking van deze Uitvoeringsagenda en aan de
mogelijke uitvoering daarvan.

Met vriendelijke groet,

1

Nol Verďaasdonk,
Verďaasdonk
directeur
VerdaBrabantse Milieufederatie
!
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Stuurgroep Dynamisch Platteland

Provincie Noord-Brabant
t.a.v. mevr. Ute Henkei
Postbus 90.1 51
s?00 MC 's-Hertogenbosch

VERZONDEN
2 5 FEB. 2016

uw bHeï van

uw kenmerk

onderwerp
Consultatieversie Actualisatie UBA

ons kenmerk
Z.18102/D.1 33057

datum
25 februari 2016

e-mailadres
m.peeters@odzob.nl

Gyaüiie nitîviüuw I Icnkcl,
Mpt hplangstellina hebben wij kenniŝ ġëľlOľľien van de cunsultaticvcrsic van dc Actualisatie
UitYocringsagenc R r a h a n t ç p Agrofood
(UUAJ.
Wij delen de in het stuk verwoorde visie, stip op de horizon en ambities, en ôveT flēt alyumtitdii
ondėľSCřlf'Ijveri wij uuk de uiteengezette strategie en a a n p ^ v n n r de komende iaren.
Eén onderwerp zou wat ons betreft zwaarder aangezet moeten worden in de Actualisatie UBA: de
positie van de "achterblijvers" in de agrarische sector.
13

ũ m de" ambitie van een zorgvuldige veehouderij h i n n p n af7ipnbare termiin te kunnen bèľêlkGn IS htíi
nodig dat gretė Spronyyri "de Udiisilietrap op" worden gemaakt en tf** initmt-ipvpn hiertoe
gpçtimuleerd worden. Wij onderkėrthën dë2e" Slidleyie van de geactualiseerde UBA. De fcpţrpffpnHp
koplopers c.q. innnvpripc; kunnen inderdaad een belangrijke" vourbetíldwei king hebben richting andere
bedrijven die zich verder kunnen en willen ontwikkelen, en die daardoor snėllėT dē trap up yeliukken
kunnen" worden. De andere kant hiervan is wel dat de grote g m p p van agrarische ondernemers die
achterbliiven ot dreiġêfl āĉhter te blijvtm, unidat zc zich niet verder kunnen o n t w í k k p l p n (om welke
r^Hpn Han nok- o.a. financiële positie, ligging van HēT bedrijf", unlbieken bedrijfsopvolgcrh nog verder
op afstand komen te staan. Wíj vinden het dan ook zeker zo bėlånĝNJk dat Utí aandacht uit gaat naar
de yiuep van achterblijvers. Over het a l g e m ^ n h p h h p n zįj harder hulp nodig dan de koplopers en de
bedrijven die wel kunnen innoveren en zich verder kunnen ontwikkelen.
Ook de achterblijvers dragen een eigen (ondernemers) verantwoordelijkheid; ook zij moeten nadenken
over hun toekomst en op tijd met initiatieven komen. Zij zitten echter wel vaak in een kwetsbare en
soms uitzichtloos lijkende positie. Uit sociaal oogpunt en omwille van de bescherming van de kwaliteit
van het buitengebied (o.a. tegengaan van ongewenste effecten als verrommeling) zien wij het als
belang en als taak van de overheid hen te helpen een perspectief te vinden en daarmee ontwikkelingen
in gnpde banen te leiden. Dit kan zijn het helpen stoppen of afbouwen van het bedrijf of het verbreden
of omschakelen naar een nieuwe functie en gebruik van de locâtlĉ goed iriyepast in de omgeving. Wij
pleiten ervoor om als gemeenten en provincie en met medewerking van de sector en de keten hiertoe
een instrumentenkoffer te gaan opzetten, dat als hulpmiddel kan worden toegepast bij de begeleiding
van individuele achterblijvers.
Wij achten het van belang dat direct geanticipeerd kan worden op concrete initiatieven die passen in
dē lijn van de UBA, of het nu plannen zijn van groeiers of omschakelaars of oplossingen voor
afbouwers en stoppers. Dit yeldl uok voor plannen die nu niet helemaal stmkpn met bestaand beleid.
Hier moet maximaal maatwerk geleverd worden met ruimte voor lokale afwegingen, en dus niet
gewacht worden tot beleid, bijvoorbeeld de Verordening ruimte, is aangepast. Hier hebben de
gemeenten en de provincie nadrukkelijk een verantwoordelijkheid. Om dit proces te bevorderen en
goed te stroomlijnen is het naar onze mening zinvol hiervoor een voorziening, een "escalatieniveau",
te orqaniseren in het provinciehuis, dat slagvaardig (snel, korte lijnen) kan opereren: een soort van
urgenţ'pt-pam, maar dan voor qoede plannen die (lokaal) rnaalwerk vereisen cn waarvoor (deels)
afgeweken moet worden van bestaand (provinciaal) beleid. Wat onś bêtreft yaai hel dan niet alleen om

^

Stuurgroep Dynamisch Platteland

concrete plannen en oplossingen die betrekking hebben op veehouders, maar op alle ondernemers in
de agrofood keten.
Wij verzoeken u om de hiervoor genoemde onderwerpen (nadrukkelijker) aandacht te geven in de UBA:
de positie en ondersteuning van achterblijvers (waaronder het opzetten van een instrumentenkoffer
hiervoor), en het adequaat en slagvaardig anticiperen op goede plannen en oplossingen passend in de
lijn van de UBA, ook als ze niet (helemaal) stroken met bestaand beleid (waaronder het opzetten van
een soort van urgentieteam hiervoor).
Hoogachtend,
Namens de Stuurgroep Dynamisch Platteland,

P.M. Mass
voorzitter

Ute Henkel
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

Roel Schutten <r.schutten@agrifoodcapital.nl>
woensdag 24 februari 2016 15:57
Ute Henkel
Carel Nobbe
Consultatieversie Actualisatie UBA

Geachte mevrouw Henkel,
Onlangs heeft u aan AgriFood Capital de mogelijkheid geboden om onze reactie kenbaar te maken betreffende de
consultatieversie Actualisatie UBA. Hiervan maken we middels dit bericht graag gebruik.
Gedeelde Ambitie
AgriFood Capital is het samenwerkingsverband van ondernemers, overheden en onderwijs-instellingen in de regio
Noordoost-Brabant. Binnen AgriFood Capital werken partijen samen aan innovatieve oplossingen voor
maatschappelijke vraagstukken rondom duurzaamheid, voeding en gezondheid. AgriFood Capital. Vanuit deze
ambitie onderschrijft AgriFood Capital de centrale ambitie van de uitvoeringsagenda; "Brabant wil in 2020 tot de
meest innovatieve, duurzame en slimme agrofoodregio's van Europa behoren". Dat is niet alleen van belangvoor de
economie van Brabant zelf, maar hierdoor dient eveneens een bijdrage te worden geleverd aan de genoemde
maatschappelijke opgaven op het gebied van voeding, gezondheid en duurzaamheid. Hieraan verbinden we de
volgende dubbele doelstelling: een economisch gezonde en marktgerichte productie keten in combinatie met een
goede leefomgeving voor mens, dier en plant. Hieraan willen we in partnership vanuit onze triple helix organisatie
AgriFood Capital met de Provincie Noord Brabant en haar stakeholders "Brabant-breed" dan ook volop meewerken.
Benaderingswijze
In de benaderingswijze van deze ambitie zoals die in de UBA gehanteerd worden willen wij graag een aantal
kanttekeningen en overwegingen maken;
De UBA geeft aan dat de sector in de transitie zelf een belangrijk bijdrage moet leveren en in het bijzonder de boer.
Vanuit deze sectorbenadering, met sterke nadruk op de primaire agrarische sector wordt, naar onze mening,
overwegend uitgegaan van een lineaire productieketen (van boer tot consument) als vertrekpunt voor de zes pijlers
van de uitvoeringsagenda. Daarmee richten de ambities en de hieruit voortvloeiende projectvoorstellen zich sterk
op het verbeteren van de kwaliteit en toegevoegde waarde van de primaire agrarische productieketen.
Dat is een belangrijke opgave, zeker in Brabant, welke we van harte onderschrijven.
In onze zienswijze zijn van mening dat deze opgave vraagt om meer dan alleen een sectorale of
productieketengerichte benaderingswijze. De ambitie om tot de meest innovatieve, duurzame en slimme
agrofoodregio's van Europa te behoren vraagt vooral om een aanpak waarin het unieke en complete agrofoodecosysteem van Brabant ingezet en verder ontwikkeld gaat worden langs het spoor van vernieuwing en innovatie.
Dit betekent niet alleen het realiseren een duurzame agrofood-productieketen ('van grond tot mond') maar
eveneens het krachtig bevorderen van innovatie vanuit de cross-overs met andere sterke (top)sectoren zoals High
Tech Systems ä Materials, Lifesciences, Logistiek en het benutten van de aanwezige onderzoeks- en
kennisinfrastructuur. Zoals het Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in haar rapport "Naar een
voedselbeleid" (2014) opmerkte; "Het overgaan van landbouw- naar voedselbeleid betekent niet aan de landbouw
minder waarde moet worden gehecht: de primaire sector blijft een cruciaal onderdeel van het voedselnet. Het
betekent wel dat de huidige maatschappelijke opgaven.... beleid vergen dat z ich behalve op de landbouw ook op
andere belangrijke spelers in het voedselnet richť'.
De ecosysteembenadering past uitstekend in de Regionale Innovatie Strategie voor Slimme Specialisatie ÍRIS3Ì.
waarin de doelstellingen van Europa zijn vertaald naar regionale maatschappelijke uitdagingen, die onder meer aan
de basis van het OPZuid liggen. Voor het speerpunt innovatiebevordering focust de RIS-3 zich op crossovers tussen
internationale topclusters onderling (high tech systems, chemie, agrofood) en met nationale topclusters met
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Internationale potentie (life sciences 8Í health, biobased, logistiek en maintenance). Daarmee doen zich inziens ook
meer mogelijkheden voor op het terrein (inter-)nationale samenwerking ten einde de ambitie van de UBA te
realiseren.
Wij adviseren U daarmee om meer dan thans in de Uitvoeringsagenda het geval is, uit te gaan van een
ecosysteembenadering dan een (lineaire) sectorbenadering en qua aanpak en instrumentarium aan te sluiten bij de
RIS-3 benadering. Daarmee geeft u ook de regio's in Brabant, ieder met hun onderscheidende en complementaire
ecosystemen de mogelijkheid een bijdrage te leveren aan de Brabantse AgroFood ambitie. In de huidige Actualisatie
UBA wordt voorbijgegaan aan het belang en de mogelijkheden die het partnership met de regio's van Brabant en
hun (triple helix-) uitvoeringsorganisaties biedt.
Partnership
Voor het wel slagen van deze strategie is het ons inziens van belang om ook de tweede doelstelling: een goed woon
en leefklimaat voor mens, dier en plan in samenhang met het innovatieve spoor gebiedsgericht aan te pakken. De
ontwikkelde innovaties moeten immers ergens landen, vergund worden, ruimtelijk en landschappelijk ingepast
worden en draagvlak krijgen in de omgeving. De genoemde ecosysteembenadering kan prima versterkt worden met
een gebiedsgerichte benadering zoals we die vorm geven in bij voorbeeld Agro-AS De Peel. Daarbij is de
samenwerking van gemeenten onmisbaar. De afstemming van het provinciale en regionale instrumentarium zoals
REAP, Steeknetwerken, GGA beleid en regiofonds is daarbij ook van belang om een effectieve aanpak in de regio van
de grond te krijgen.
AgriFood Capital wil, samen met alle andere stakeholders graag deze bijdrage blijven leveren, zoals wedat de
afgelopen twee jaar ook gedaan hebben. Zoals aangegeven zijn in AgriFood Capital zijn lokale overheden,
bedrijfsleven en kennis- en onderwijsinstellingen met elkaar verbonden teneinde uitvoering te geven aan de ambitie
om Brabant een topregio in AgriFood te laten zijn. Dit zowel vanuit economische als maatschappelijke opgaven.
Hierdoor is een ecosysteem en infrastructuur beschikbaar welke een belangrijke bijdrage kan leveren aan de
Uitvoeringsagenda.
Noordoost-Brabant kan en wil de proeftuin zijn voor een duurzame agrifood-ecosysteem. Met een uitgebreid
portfolio van initiatieven en projecten geven we daar nu, in samenwerking met vele stakeholders, invulling aan. In
dit kader kunnen als voorbeelden genoemd worden die ons inziens van toegevoegde waarde zijn en daarmee
onderdeel zouden moeten gaan uitmaken van het UBA-projectenportfolio:
-

Big Developments
Samen bouwen aan de varkenshouderij van de toekomst. Dat is het vertrekpunt van dit in 2015 gestarte
project. Bedrijven van binnen en buiten de agrifoodsector-waaronder een stalbouwer, een
klimaatwetenschapperen een boer-ontwikkelen in Big Developments een vernieuwend stalconcept
waarin dierenwelzijn en vermindering van emissies centraal staan. In 2016 zal de demostal in Boekei
gerealiseerd gaan worden. Daarmee ontstaat er een kristallisatiepunt voor verdere ontwikkeling en
innovatie.

-

Grow Campus
Samen werken met andere ondernemers, onderzoekers en (30.000) studenten aan innovaties in agrifood.
Daarvoor kunnen ondernemers sinds 2015 terecht in de Grow Campus in 's-Hertogenbosch. De inhoudelijke
focus van de Grow Campus ligt op retail&marketing, smart technology en sociale innovatie in de agrifood.
Daarmee is ons inziens de basis gelegd voor de "Landbouw Innovatie Campus" welke als doelstelling in de
UBA is opgenomen. Tevens is het initiatief gestart om een 'business accelator" te ontwikkelen bedoeld om
(potentieel) snel groeiende agrifood bedrijven te ondersteunen in hun groeiambities.

-

Agro-As de Peel
De HAS Hogeschool voerde afgelopen jaar marktverkenningen uit naar het ondernemerslandschap in Uden,
Boekei, Landerd, Sint-Anthonis en Mill-St. Hubert. Dat gebeurde in opdracht van AgriFood Capital. Doel was
tot (verrassende) ideeën te komen voor nieuwe samenwerkingsverbanden tussen ondernemers in het
agrifood-complex. Nieuwe vormen van ondernemerschap stimuleren de verdere groei van de agrifood
sector in de diverse gemeenten en daarmee van de regio De marktverkenningen werden uitgevoerd binnen
de gebiedsopgave 'Agro As de Peel'. Inmiddels zijn vanuit deze analyse verschillende samenhangende
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projecten opgestart waar de vijf gemeenten bij betrokken zijn. Het gaat om het creëren van gesloten
kringlopen. Het inzetten organische reststromen, de betere benutting van reststromen. Maar het gaat ook
om het opstellen van een leidraad voor overdracht van EVZ beheer naar ondernemers en het maken van de
juiste match tussen de bestaande lesstof die onderwezen wordt in het basis- en voortgezet onderwijs en het
leren in de praktijk op de bedrijven. Overkoepelend wordt onderzoek uitgevoerd naar "landscaping the
food". Dit alles vindt ook plaats om bedrijven als Protix (decentrale insectenteelt) en het eerder genoemde
Big Developments en mogelijk ook mestverwaarding in het gebied een duurzame plaats te geven.
-

Dutch AgriFood Week (DAFW)
De Dutch Agri Food Week is hét nationale podium waar voedsel en de voedselproductie centraal staan.
Tijdens de Dutch Agri Food Week delen partijen uit de agrifood sector hun enthousiasme, kennis en kunde
met de samenleving. AgriFood Capital werkt hierbij samen met Food Valley NL, Green port Westland
Oostland en Brightlands Greenport Venlo en het topteam van de topsector Agri 81 Food. DAFW laat de
laatste innovaties zien op het gebied van voedsel en voedselproductie en een sector die modern en
internationaal is, kansrijk om in te studeren en te werken, in te ondernemen en te investeren. We laten zien
dat we niet alleen de meest productieve maar ook een zeer innovatieve sector in Nederland zijn. En hoe we
samenwerken aan duurzame voedselsystemen van nu en de toekomst. Dit nieuwe, jaarlijks terugkerende
evenement is bedoeld voor iedereen met belangstelling voor voedsel en voedselproductie, voor zowel de
professional als de consument. Graag willen we, mede in het kader van communicatieopgave vanuit het
UBA, een duurzaam partnership met de Provincie Noord-Brabant aangaan op dit initiatief waardoor de
Brabantse AgroFood-economie een (inter-)nationaal podium geboden wordt

Via deze en andere initiatieven wil AgriFood Capital in partnership mede uitvoering geven aan de ambitie om
Brabant in 2020 tot de meest innovatieve, duurzame en slimme agrofoodregio's van Europa te laten behoren".
Graag gaan we daarover nader met u gesprek.

Met vriendelijke groet,
drs. Roel J.T. Schutten
Directeur AgriFood Capital B.V.

drs. C.H Nobbe
Directeur Regio Noordoost Brabant

Bezoekadres
Agri&Food Plaza
Onderwijsboulevard 225
5223 DE 's-Hertogenbosch
Postadres
Postbus 315, 5201 AH 's-Hertogenbosch
W www.agrifoodcapital.nl
T twitter.com/agrifoodcapital

AgriFood C j
^Capital
0

Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als dit bericht niet voor u bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht
dit aan de afzender te melden. AgriFood Capital staat door de elektronische verzending van dit bericht niet in voor de juiste en
volledige overbrenging van de inhoud, noch voor tijdige ontvangst daarvan.
Van: Gerard ter Hart [mailto:GtHart(fl),brabant.nl|
Verzonden: donderdag 4 februari 2016 11:34
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Aan: Roel Schutten <r.schutten@agrifoodcapital.nl>
CC: Ute Henkel <UHenkel@brabant.nl>
Onderwerp: Consultatieversie Actualisatie UBA
Geachte relatie,
Hierbij ontvangt u de consultatieversie van de Actualisatie Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood 2020 (UBA),
waarin onder andere het Bestuursakkoord 2015-2019 is verwerkt. Gedeputeerde Staten hebben deze op 2 februari
2016 vastgesteld.
In deze Actualisatie hebben we weergegeven waar de transitie naar een duurzame en slimme agrofoodregio toe
moet leiden en bij welke projecten we als provincie een rol spelen. Deze projecten voeren we praktisch altijd samen
met anderen uit.
Hoewel het niet gaat om een "formele inspraak" stellen wij u graag in de gelegenheid om kennis te nemen van de
consultatieversie en uw reactie daarop te geven. Wij hopen dat u zich voldoende herkent in de inde UBA
verwoorde visie en strategie (hoofdstuk 2) en de projecten (hoofdstuk 3) en de rol die wij als provincie, als een van
de partners, vervullen. Met behulp van uw reactie kunnen we de actualisatie verder vormgeven.
In maart 2016 stelt het College van Gedeputeerde Staten dan de definitieve versie vast.
U vindt de bekendmaking van de vaststelling van de consultatieversie van de Actualisatie ook op de provinciale site.
Graag ontvangen wij uw reactie ontvangen wij graag uiterlijk 25 februari 2016 zodat wij half maart de
geactualiseerde UBA 2020 vast kunnen stellen. U kunt deze sturen naar de projectleider mevrouw Ute Henkel
Uhenkel@brabant.nl
Met vriendelijke groet,
Terry de Zoete.
Programmamanager agrofood
Pnevincifl N o o r d - B r o b o n t
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Ute Henkel
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

Danielle van Gestel <DvanGestel@bom.nl>
dinsdag 23 februari 2016 17:11
Ute Henkel; Terry de Zoete - Jongen
Chantal Dietvorst; Jac Warmerdam
Reactie BOM consultatieversie actualisatie UBA

Beste Terry en Ute,
Namens het Agrofood team van de BOM en in verband met afwezigheid van Jac deze week stuur ik jullie onze
reactie op de actualisatie van de UBA.
Allereerst dank voor het toesturen van de consultatieversie van de Actualisatie Uitvoeringsagenda Brabants
Agrofood 2020 (UBA) en de mogelijkheid dat wij onze reactie mogen geven op deze Actualisatie.
Wij zijn blij dat de ambitie om te komen tot een transitie naar een duurzame en slimme agrofoodregio zo'n prominente
plek heeft gekregen in het provinciale Bestuursakkoord 2015-2019. Innovatie van het totale agrofoodcluster wordt
gezien als wenkend perspectief voor deze transitie . Dit onderschrijven we van harte en is ook de insteek van het
Innovatieprogramma Agrofood Brabant 2014-2010.
De Actualisatie beoogt een sterkere focus op innovatie, minder nadruk op saneren en beheren en een meer integrale
benadering van de landbouw door de keten sterker te betrekken in het transitieproces. Maar waar dit uit moet blijken
blijft in de verdere uitwerking nog vaag. Innovatie komt naar onze mening niet goed uit de verf en is (slechts) een van
de 6 pijlers van de UBA op tactisch operationeel niveau. Het Innovatieprogramma wordt in één adem genoemd met
initiatieven als de Agrofood Pluim, Translab en Landbouw Innovatie Campus, maar dit zijn initiatieven van een gehe
andere orde en omvang en wat de Landbouw Innovatie Campus moet worden is niet duidelijk.
Naar onze mening wordt in de Actualisatie vooral de schijnwerper gericht op de primaire sector en krijgen de andere
onderdelen van de keten minder aandacht, waardoor voor ons gevoel eerder sprake is van een agro-agenda ipv een
agrofoodagenda. Feitelijk is gekozen voor een (meer traditionele) sectorbenadering in plaats van een eco-systeem
benadering. Naar onze visie wordt de rol, eigenstandige positie en manoeuvreerruimte van de agrosector en die van
de boer in het economische krachtenspel overschat. Niet de primaire producent als in essentie grondstof-leverancier,
maar andere partijen in de keten (genetica; machinebouwers; verwerkers; retail) en partijen daarbuiten (ngo's;
consumenten) bepalen de ruimte voor vernieuwing en verdiencapaciteit. Juist via ondernemerschap, allianties,
samenwerking en verbinding met deze partijen dient de primaire sector uit zijn huidige positie te komen. De vraag is:
hoe gaan wij dat doen en wat is daar voor nodig?
BOM creëert met clusterprojecten en proeftuinen vanuit een ketenbenadering nieuwe perspectieven voor de primaire
sector. Dit doen we vanuit de makel - en schakelopdracht vanuit de Provincie. Voorbeelden van concrete initiatieven
die we momenteel ondersteunen zijn Living Lab Precisielandbouw, Dairy Link, Big Developments en Urban Farm.
Onze werkwijze is gericht op het ondersteunen van ketenpartijen en concepten die ons innovatie-ecosysteem
versterken, nieuwe business creëren en daarmee ook de primaire sector tot voordeel zijn. Deze visie en insteek zou
wat ons betreft meer strategisch centraal moeten komen te staan in de Actualisatie.
In de Actualisatie wordt verwezen naar twee grote strategische projecten, namelijk 'Nieuw Toekomstperspectief
Varkenshouderij' en 'Compleet boeren: naar nieuwe integrale Productieketens'. Wat deze projecten concreet
inhouden, welke impact wordt beoogd, wie daarbij betrokken zijn en wie deze gaan uitvoeren zijn vragen voor ons
De projecten komen voor ons uit de lucht vallen en wij zien nog geen verbinding met bovenstaande visie en insteek.
Verder vragen wij ons af hoe de werkzaamheden van het transitieteam zich verhouden tot de acties die de Provincie
in samenwerking met andere partijen uitvoert. Qua acties van dit team lijkt sprake te zijn van dubbeling. Nieuw
werkwijzen introduceren gericht op product- en concept-ontwikkeling en ondersteuning van innovators zijn
bijvoorbeeld ook werkzaamheden die vanuit het Innovatieprogramma worden gestimuleerd. Wij adviseren om de
activiteiten van het Transitieteam intensiever af te stemmen op die van de makel- en schakelpartners van het
Innovatieprogramma om zo te voorkomen dat werkzaamheden dubbelop worden gedaan.
Tot slot: wij pakken de uitdaging om de agrofoodsector te vernieuwen ook graag de komende jaren samen met de
Provincie op! Onverminderd doorgaan op de ingeslagen weg en intensivering op onderdelen van het
Innovatieprogramma is wat ons betreft essentieel. Wij hopen dan ook dat dit in de begrotingsmiddelen voor 2017¬
2019 goed verankerd wordt.
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Graag lichten wij onze reactie, werkwijze en projecten in een gesprek nader toe.
Namens het Agrofoodteam BOM Business Development,
Jac Warmerdam, Chantal Dietvorst, Danielle van Gestel
Met vriendelijke groet,
Danielle van B e r s - van Gestel
Programmamanager

Agrofood-

Business

Development

Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM)
Postbus 3240, 5003 DE Tilburg
Goirlese Weg 15, 5026 PB Tilburg
T 088-83 112 03 (direct)
T 088-83 111 20 (algemeen)
F 088-83 111 21
M 06-52392509
E dvangestel@bom.nl
I www.bom.nl
Op woensdag ben ik afwezig
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Ute Henkel
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Anne-Marie Spierings
vrijdag 26 februari 2016 14:37
Terry de Zoete - Jongen; Ute Henkel
Fw: reactie herziening UBA
infoflyer.pdf

Reactie 3.
Verzonden m e t Windows Mail
Van: TGLEXander
Verzonden: woensdag 24 f e b r u a r i 2016 09:37
Aan: Pieter de Boer Marcel W e b s t e r
CC: Rob Maessen g e e r t w i l m s @ s t u u r g r o e p l i b . n e t A n n e - M a r i e Spierings
Hoi Pieter en Marcel,
sowieso stond het op de agenda o m in te plannen, maar ihkv reactie op actualisatie van de UBA stuur ik
jullie mijn reactie en voorstel t o t het maken van een afspraak.
Allereerst mijn complimenten om de UBA voor te leggen breed aan de regio om daar op te reageren.
Namens TGLE wil ik aangeven dat w e een aantal elementen missen die volgens ons cruciaal zijn o m de
ambities die gesteld w o r d e n te realiseren.

*De structurele aandacht om breed en ver over de grenzen vooruit te kijken. Er w o r d e n verbindingen
gelegd met een aantal domeinen, maar de brede technologische en sociale ontwikkelingen worden niet
meegenomen. Wil je topsector w o r d e n of blijven in de w e r e l d , dan m o e t je strategisch een agenda
invullen o m ten eerste je als sector te informeren en daarnaast op de hoogte te blijven van deze
ontwikkelingen en dit w e t e n te incorporeren ind e sector. Dit is deels een element van het transitieproces
van de sector.
* Dit hangt samen met het vermogen om je als sector te ontwikkelen in de context van een ecosysteem
nodig in die toekomstig ontwikkelingen, r o b u u s t , verweven met allerlei disciplines en internationaal
verbonden met regio's die zich slim specialiseren.
'"Dit vraagt sociaal institutionele innovatie van het systeem, o m dus de actoren die binnen de ketens
moeten samen werken, de actoren tussen ketens en de actoren tussen de verschillende disciplines
(quadrupel helix +), o m ruimte voor transitie en transformatie te genereren.
*Last but not least. Op papier hebben de topsectoren de human capital agenda's geformuleerd, hoe zorg
je dat de juiste skills en genoeg skills ind it geval in je regio blijven om deze uitdagingen aan te gaan. Hier
ontbreekt landelijk de aandacht voor en regionaal in jullie agenda ook. Dit is cruciaal o m de t o e k o m s t aan
te gaan, naast het feit dat juist de kinderen en jongeren in het onderwijs bij uitstek de ruimte creëren voor
de transitie en transformatie als je ze die samen met andere actoren, geeft. Grotendeels w e t e n we niet
welke beroepen er in de toekomst zullen bestaand (dichterbij dan je denkt), onderwijs worstelt hoe ze hier
mee moet dealen, juist op regionaal niveau waar ook het belang speelt om de talenten voor je regio te
behouden om te w o n e n , werken en leven, zou hier een rol gepakt moeten w o r d e n , integraal door de
beleidsdossiers.

i

*Daarnaast mis ik de verbinding met de organisatie opgave van de provincie, als organisatie, deels
samenhangend m e t w a t ik eerder noemde, hoe gaat die organisatie zich toerusten op de toekomst die
jullie in de agenda beschrijven?
*Hoe gaat provincie, partners van de UBA het proces en de inhoud in beeld brengen bij de samenleving?
Hoe zorg je dat je de verbinding metd e samenleving in je regio houdt en daarmee ook beter inspeelt op
de kritische mening en potentiële ontwikkelkracht daar? Democratisation is een belangrijke ontwikkeling
waar je als overheid qua governance rekening mee zult moeten houden, consumenten en burgers dus
zullen meer dan ooit zelf in staat zijn de regie te nemen op het realiseren van (maatschappelijke) wensen
t.o.v. bedrijven en overheden,

Naast de input wil ik jullie verzoeken om samen te kijken naar het innovatiefestival w a t we beogen te
organiseren en waar veel draagvlak en enthousiasme voor is, maar ook leef en c o m m i t m e n t vraagt dit te
realiseren om een stap te zetten binnen jullie agenda.
Zoals genoemd zijn meerdere collega's van jullie hier bij betrokken en willen samen optrekken, maar ligt
de de meerwaarde vooral op jullie beleidsterrein.
Graag hoor ik of w e daar op korte t e r m i j n jullie uitgebreid in mee mogen nemen en indien positief
afspraken over samenwerking kunnen maken.

M e t vriendelijke groet/kind regards,
Xander Beks
ir. A.J.C.M. Beks
Chairman TGLE Foundation
E:xander@tgle.org
M:0651082520
T:@xanderbeks
Feeding the world, by harvesting

the

future!

Bekijk ook www.watishetdoelvanonderwijs.nl w a a r u onze (i.s.m. Operation Education) film 'Wat is het
doel van onderwijs?' kan bekijken, welke uitgeroepen is tot Nationale Onderwijsfilm 2015!
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reactie op de Actualisatie Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood 2020
met voorstellen vanaf de zijlijn voor aanscherping en realisatie

adaptief

Het is goed om te lezen dat de provincie een adaptief uitgangspunt hanteert en haar
beleid ten aanzien van de transitie van de agrofood periodiek wil actualiseren. Op die
manier kun je inspelen op veranderende omstandigheden, gebruik maken van
voortschrijdend inzicht en ongewenste neveneffecten direct corrigeren.

onze drive

Als burgerbeweging ligt onze primaire drijfveer in het zuidwestelijke kwadrant van de
geschetste UBA-figuur. Maar wij focussen evenzeer op hoe de Agrofood zich wél zou
kunnen ontwikkelen, als op de misstanden die we hier liever zo snel mogelijk
definitief achter ons willen laten.

Echternach

We hebben echter soms wel eens het idee dat we in deze ontwikkeling in een
processie van Echternach beland zijn.
-

De basis-ideeën en uitgangspunten van de reconstructie waren goed, alleen in de
uitvoering bleek het beleid onvoldoende krachtdadig om de omslag teweeg te
kunnen brengen. Het gevolg is dat de overlast voor bewoners in het buitengebied
en het risico voor de volksgezondheid eerder is toe- dan afgenomen.

-

In de Verordening Ruimte werd een dialoog verplichting opgenomen, met het
oog op herstel van een beetje draagvlak. De dialoog-opdracht werd zonder kader
en zonder criteria voor de eisen waaraan deze zou moeten voldoen bij de
gemeenten neergelegd. Een formele verplichting waarmee geen winst of verlies
te behalen valt voor boer of burger. In de dialoog ontbreken immers de 'burgerrechten' om ongewenste ontwikkelingen af te kunnen remmen of om 'goed
boeren'juist te kunnen stimuleren. Met bijvoorbeeld procedureverkorting bij een
positieve uitkomst. Er is wel een 'dialoogclub' rondom de dialogen in de steigers
gezet, maar het resultaat is aan de achterkant, vanwege de beleidsarmoede aan
de voorkant, schraal en mager. In tal van Brabantse gemeenten is er enkel een
nieuwe formaliteit, waar ook een vinkje met paraaf op moet komen staan,
bovenop de stapel paperassen gekomen. En burgers durven nog te vaak slechts
anoniem hun zegje te doen over de gemeente en de buurman.

-

De BZV werd geïntroduceerd om de ontwikkeling van de uitbreiding in de
voorhoede te kunnen sturen. De BVB, de Brabantse Varkens Baronnen, hebben
echter hun eigen sluiproute uitgezet om dit regime te omzeilen. Ze breiden
achterwaarts uit door de bedrijven van stoppers over te nemen. Daarmee
houden ze vaak al lang verouderde stalsystemen langer in de roulatie.
1

-

Recent werd via de Crisis 81 Herstelwet de mogelijkheid geregeld om corrigerend
in te grijpen in vergunde situaties in urgentiegebieden. Wij blij! De meerderheid
van de varkensgemeenten doet echter vrijwillig een stapje terug en loopt met
een grote boog om dit instrument heen, door deze term te vermijden. We
kennen in Brabant sindsdien aandachtsgebieden, hot-spots, zorggebieden,
crisisgebieden en allerlei andere alternatieve aanduidingen, maar nauwelijks
échte urgentiegebieden.

nu
vooruit

Het is dan ook verheugend te lezen dat de provincie nu met radicale innovaties het
huidige productiesysteem wil doorbreken en dat we met grote sprongen vooruit
zullen gaan. Radicaal en compromisloos, zo lezen we. Applaus!
Wij denken echter dat het bitter hard nodig is het beleid niet alleen helder en scherp
te benoemen, maar met name de uitvoering krachtdadig ter hand te nemen en
daarbij preventief waarborgen te treffen dat het ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt
- en het anders domweg op te leggen.

waarborgen

Dat betekent ons inziens dat de provincie enerzijds de uitvoering van haar beleid niet
vrijblijvend zonder waarborgen voor het beoogde effect, bij de boer, de sector en/ of
de gemeenten neer moet leggen. Anderzijds betekent het dat op voorhand escapes,
omtrekkende bewegingen en andere ongewenste of onbedoelde neveneffecten
preventief geblokkeerd moeten worden.

RvS

En uiteraard is het verstandig om - via een proefproces of anderszins? - te
waarborgen dat de Raad van State de uitvoering van nieuw beleid niet 'torpedeert.

balans
reguleren
stimuleren

We zoeken echter naar een evenwicht tussen Push en Pull. Want u weet net zo goed
als wij dat de volkswijsheid over onwilligen en hazen vangen zeker in Brabant van
toepassing is. Daarom willen wij, behalve een dwingende regeling om voor
halsstarrigen een stok naast de deur te hebben, bij voorkeur ook stimulerende
maatregelen. En dan denken wij aan wettelijke experimenteerruimte, een
experimenteerfonds, fiscale stimuli en instellen van prijzen en awards in diverse
categorieën om innovaties en nieuw gedrag uit te nodigen en aan te moedigen. Het
gaat ons inziens ook om het creëren van een nieuwe innovatiecultuur en daar passen
ook nieuwe sturingsmechanismen bij.
Zo kunnen we sneller en effectiever dichter bij de stip op de horizon komen. Een boer
die, zoals u schetst, op lokale schaal de kringlopen weet te sluiten en de verbinding
met de maatschappij weet te herstellen, zou beloond moeten worden. Zijn gedrag
zou letterlijk gewaardeerd moeten worden. Met een bonus of met een fiscale aftrek.
Zoals bijvoorbeeld een langjarige vrijstelling van WOZ, waarbij de provincie de kosten
van dit fonds voor de rest van de bevolking deels compenseert?

achterhoede
opschonen

Voor de ondernemers die volharden in de oude bedrijfsvoering is het zaak nieuw
beleid te maken waarmee de achterhoede van onder af opgeschoond wordt.
Een dergelijke regeling sluit aan bij het idee in de UBA dat "terug op de Transitie-Trap
niet mogelijk is, dat aan de onderkant treden verdwijnen en dat bedrijven die hier zijn
blijven hangen, stoppen of omschakelen."
Wij denken hiervoor aan een groene variant van de APK-systematiek waarmee in het
verkeer de overlast van emissies en de risico's van een niet veilig wagenpark met
succes (én breed draagvlak) structureel zijn aangepakt. De aanpak is gebaseerd op
het Pareto-principe, dat stelt dat het merendeel van de overlast wordt veroorzaakt
door een minderheid van de deelnemers. In de veehouderij zijn dat veelal de
oldtimers I stilzitters en de niets ontziende 'leden' van de BVB.
We willen voorstellen het wat schriele resultaat (pag. 17) van optimalisering VTHtaken "dat alle veehouderijen voor 2020 ten minste één keer bezocht zijn", aan te
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scherpen tot het beoogde effect dat alle veehouderijen voor 2020 - of liever nog
eerder - definitief goedgekeurd zijn, of anders van overheidswege beëindigd zijn.
BZV-criteria

Om een dergelijke Algemene Periodieke Keuring van stallen door te kunnen voeren
kan voortgebouwd worden op de bestaande systematiek van de BZV-regeling. Deze
regeling, die ontworpen is om de gewenste ontwikkelingsrichting aan de voorkant te
stimuleren, kan met beperkte fine-tuning aangepast worden om de achterhoede te
keuren. De maatstaven en criteria van de BZV kunnen daartoe voorzien worden van
fatale harde normen aan de onderkant, die gelden als grondslag voor een
waarschuwing en, na een verbeterperiode van bijvoorbeeld een jaar, voor intrekking
van de vergunning.

veedruk

Het willen voorkomen van overbelaste situaties op lokaal niveau (par. 2.4), is een
ambitie die wij van ganser harte kunnen onderschrijven. We willen er in dit verband
voor pleiten te beginnen met het verlichten van de veedruk op nu al overbelaste
situaties. Uitvoeringsbeleid dat daarop gericht is, begint uiteraard met een stand-still,
maar zal direct daaraanvast een vernieuwingsbeweging op gang willen brengen om
doorontwikkeling in de wél gewenste richting te stimuleren.

inruilregeling

Wij denken daarbij bijvoorbeeld aan inruilregeling, waarbij binnen een overbelast
gebied pas nieuwe vierkante meters stal gebouwd en bezet mogen worden nadat
eerst minstens evenveel vierkante meters overjarige stal ingeleverd zijn. Naarmate
de veedruk in een gebied groter is, geldt bijvoorbeeld een hogere krimp-toeslag op
het aantal vierkante meters oude stal dat hierbij ingeleverd moet worden.

gezondheid

Bij het streven naar herstel van vertrouwen tussen overheid, burgers en
ondernemers, komt ook het voorkomen van onaanvaardbare gezondheidsrisico's aan
de orde. Van een aantal risico's weten we dat ze niet aanvaardbaar zijn. We
vertrouwen erop dat daar adequate maatregelen voor getroffen worden. Maar het
knelpunt zit in de risico's die pas als het al te laat is, blijken onaanvaardbaar te zijn.
Diverse deskundigen hebben voorspeld dat we er op kunnen rekenen dat er nieuwe,
mogelijk voor de mens fatale, zoönosen zullen opduiken door mutaties van microorganismen binnen de hier zo geconcentreerde veestapel met ook nog eens riskant
geachte nabije combinaties van varkens en pluimvee binnen een overvol areaal.
U beschrijft bij het op "One Health" gerichte beleid een aantal versterkende
maatregelen om hier rekening mee te houden.

early
warning
systeem

Wij pleiten ervoor in dit kader een early-warnings systeem te introduceren, om
analoog aan de signaleringsystemen rondom hoogwater, ook voor zoönose
een vergelijkbaar systeem met signalering en alarmering bij naderend 'hoog water'
en 'dijkbewaking' in te stellen (nu in het kader van bijv. de wet- en regelgeving rond
de Publieke Gezondheid en t.z.t. in de nieuwe omgevingswet).
Dit vraagt behalve om samenwerking van de professionals in de veterinaire en
humane gezondheidszorg, ook een investering in het dichten van het gat in kennis,
zoals u zelf aangeeft, of erger, ook de te kort schietende attitude bij ondernemers,
hun (vaak ongeschoolde) medewerkers, toezichthouders, erfbetreders en
omwonenden om riskante symptomen in een vroeg stadium te willen en te kunnen
signaleren.

kennis
ontsluiten

Wij willen ervoor pleiten de voorgestelde facilitering van het Kennisplatform (RIVM)
uit te breiden met de opdracht deze kenniscollectie up-to-date en 'levend' te maken
met een Wikipedia-achtige systematiek. Daarnaast willen we ook benadrukken dat
het van belang is dat de kennis ontsloten wordt en voor leken toegankelijk gemaakt
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wordt. Daarbij pleiten we ervoor alle middelen in te zetten die de actuele
kennisoverdracht ter beschikking staan, zoals visualisaties en (digitale)
demonstraties, maar ook instructie, training, scholing en educatie. Te beginnen in
gebieden met een hoge veedichtheid. Want daar staat het water al hoog.
tenslotte

Wij laten het hierbij. We hebben er vertrouwen in dat een groot aantal aangekondigde initiatieven en maatregelen mee zal werken aan de realisatie van Een Beter
Brabant. Als afsluiting willen we enkele punten aanstip pen waar we al eerder op
bijeenkomsten, bij overleg en/of in afzonderlijke documenten voor hebben gepleit.
-

We hebben eerder binnen netwerk de Peelhorst gepleit voor de noodzaak van
experimenteerruimte. De complexiteit van regelgeving moet doorbroken
worden om te voorkomen dat stoppende varkensboeren min of meer
gedwongen de weg van de minste weerstand kiezen en toch weer varkens, maar
dan van een ander, onderdak gaan bieden (voorstel Experimenteerregeling).

-

de keten te verkorten voor koplopers in de veehouderij en de voorhoede van
boeren te verbinden aan de beter betalende voorhoede van bewuste burgers en
institutionele consumenten (voorstel Ketenverkorting voor Koplopers).
Aanvullend daarop zijn we met de BMF aan het verkennen of we o.a. hun
achterban als een consumenten coöperatie kunnen koppelen aan een coöperatie
van koplopers onder de veehouders (plan 3K , Korte Keten Koöperatie).
2

-

in Brabant preventief beleid te formuleren en in te bedden in het kader van
gezondheidszorg en veehouderij (voorstel Hef Kalf en de Put, met een
aanvullend voorstel voor pilotsgewijze uitwerking van 'hoogwatersignalering')

-

de regelingen rond volksgezondheid en veehouderij in te bedden in de nieuwe
omgevingswet en daarbij als provincie met het oog op adaptieve en pro-actieve
ontwikkeling de pilots in bijvoorbeeld Boekei en Bernheze te ondersteunen.

-

een Tom Tom uit de Veekolom, voor stoppers en wijkers die de afslag willen
nemen en iets anders willen gaan doen. We pleiten voor een overzicht van
alternatieve mogelijkheden om aspirant overstappers te stimuleren met ideeën,
te ondersteunen in hun keuzeproces, en te begeleiden met een Wegenwacht
voor Wij kers.

-

een Concours d'Odeur te organiseren - samen met bijvoorbeeld de ZLTO, de
N W , de provincie en andere partijen - om de denkkracht van ondernemers,
jongeren, studenten, deskundigen van buiten de branche, onderzoekers en
innovators en ontwerpers te stimuleren om met oplossingen te komen om het
geurprobleem van Brabant definitief uit de wereld te helpen.
Wantje kunt nu eenmaal niet de andere kant op ruiken.

meedenken
meewerken

Wij willen afsluiten met de boodschap dat we mét u willen meedenken en
meewerken om de geformuleerde ambities in het UBA met een zo groot mogelijk
effect te realiseren. En daarvoor willen we adviezen aanreiken vanaf de zijlijn. Maar
we willen hier en daar ook best mét u van wal steken.

Bernheze
25-02-2016
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