Agropark Flevoland: ook in de toekomst
duurzame en winstgevende agrarische
activiteiten
DUURZAME EN RENDABELE TOEKOMST
Ondernemers en overheden in Flevoland willen dat deze regio in de toekomst haar
positie als aansprekende producent van land- en tuinbouwproducten verder uitbouwt.
De geleverde producten en diensten en de productiewijze moeten daarom ook op lange
termijn blijven aansluiten bij de wensen van afnemers en de maatschappelijke eisen op
het gebied van duurzaamheid. Zij wil een voorbeeldregio worden voor innovatie in de
land- en tuinbouwsector, waarbij zij langdurig strategisch willen samenwerken met de
in de regio gevestigde Wageningen-UR.

HAALBAARHEIDSONDERZOEK AGROPARK
Agrarische ondernemers uit verschillende sectoren (onder andere de glastuinbouw,
de bollensector, de akkerbouw en de melkveehouderij) hebben een consortium
gevormd. Samen met Wageningen-UR, TU Delft, gemeenten en de provincie gaan
ze de mogelijkheden voor een agropark in de Noordoostpolder in kaart brengen.
Agroparken kunnen immers een belangrijke winst voor zowel de duurzaamheid als de
rentabiliteit betekenen. De ambitie is in de Noordoostpolder een agropark te ontwerpen
volgens de principes van Cradle to Cradle en industriële ecologie. Bedoeling is om in
het toekomstige agropark slim gebruik te maken van elkaars kennis, producten en
reststoffen en om energie uit te wisselen, om zo de kring te sluiten. Het agropark zal de
werkgelegenheid binnen de agrosector in de polder versterken en door deze innovatie
zal de sector ook in de toekomst zijn economisch sterke positie kunnen uitbouwen.

SAMENWERKEN OM HOGE AMBITIES TE REALISEREN

“Door samen met andere
sectoren een agropark te
realiseren krijgen bedrijven een
boost."
Ino Meijer,
Voorzitter Revitalisering Tuinbouwgebied Ens

Om een zo goed en bruikbaar mogelijk resultaat te creëren, werkt een breed scala
aan partijen samen aan het haalbaarheidsonderzoek. Kennisinstellingen, overheden
(zowel op gemeentelijk als op provinciaal niveau) en een grote groep ondernemers
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maken samen een businesscase Agropark Flevoland, waarin technologische,
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organisatorische en financiële aspecten worden beschreven. Doordat gemeentes en

Countus Accountancy, KvK Flevoland, RaBo NOP,

provincie direct betrokken zijn bij de ontwikkeling, worden de politiek-bestuurlijke
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wensen en mogelijkheden van meet af aan in de ideevorming meegenomen. Regionale
maatschappelijke organisaties zijn betrokken doordat ze deelnemen in ateliers, de
omgeving wordt permanent geïnformeerd via een website.
Met het ontwerp willen de betrokken partijen, in een haalbaar bedrijfsconcept, de
meerwaarde voor het regionale milieu, de ruimtelijke ordening en provinciale economie
aantonen. Hierbij komt de meerwaarde op alle drie de elementen van duurzaamheid
(people, planet en profit) aan de orde. Daarnaast is er aandacht voor de exploitatie, een
realistische return on investment en rentabliteit, de investeringsbehoefte en potentiële
investeerders. De resultaten van het haalbaarheidsonderzoek, dat in 2009 startte,
worden begin 2010 verwacht.
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