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Voorwoord
De agrarische sector in Nederland is de laatste jaren sterk veranderd. Er vindt een
verschuiving plaats van een sector die bestaat uit kleinschalige ondernemingen die zich
richten op een soort product naar een sector waarin intensieve samenwerking tussen
verschillende ondernemingen centraal staat. Waarbij het aanbieden van een duurzaam en
variabel product de manier is om te overleven in de huidige economische situatie.
Daarbij is het nodig zowel de (kosten-)effectiviteit als de efficiëntie omhoog te krijgen van de
ondernemingen. Een manier om dit te bewerkstelligen is het opzetten van een agropark. Op
dit moment is er in de Noordoostpolder (NOP) de beginfase gestart van het opzetten van
een agropark. Dit is een langdurig en complex proces met de intentie om tot een succesvolle
samenwerking te komen tussen niet alleen ondernemers en ondernemingen, maar ook de
lokale, regionale en landelijke overheid.
Een onderdeel van dit proces is het in kaart brengen van (de mate van invloed van) de
belangrijkste actoren die betrokken zijn bij dit project. Andere punten zijn de mogelijkheden
en valkuilen die ontstaan bij het opzetten van het Agropark NOP. Daarnaast wordt er
gekeken naar andere vergelijkbare projecten in Nederland.
In dit projectvoorstel worden deze punten besproken aan de hand van literatuuronderzoek
en interviews met een aantal van de belangrijkste actoren in dit project. Beoogd wordt een
onbevoordeelde visie te geven op de mogelijkheden en valkuilen voor het slagen van dit
project.
Dit projectvoorstel is bedoeld voor geïnteresseerden, voor alle deelnemers en betrokken
actoren als hulpmiddel bij het succesvol afronden van de eerste fase van het project medio
2010.
Het onderzoeksteam bestaat uit negen masterstudenten van de tweejarige master
Management, Policy-Analysis and Entrepeneurship in Health and Life Sciences, zoals het
wordt aangeboden door de Vrije Universiteit Amsterdam in het academisch jaar 2009-2010.
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1. Het onderzoek
Sinds 1980 is er in de Nederlandse Landbouw duidelijk sprake van verandering in de
agrarische sector. Steeds meer ‘kleine’ bedrijven zijn niet meer rendabel door de stijgende
kosten en verminderde opbrengsten. Veel kleine bedrijven zijn uitgekocht of gedwongen te
stoppen. Om te overleven zijn ook veel bedrijven overgegaan op schaalvergroting, of ze zijn
zich gaan specialiseren (CBS,2002; CBS,2006). Schaalvergroting is echter niet voldoende om
de problemen op gebied van milieubelasting, internationale concurrentie en dierenwelzijn
op te lossen. Een andere manier om de efficiëntie en de effectiviteit van een onderneming te
vergroten is door intensievere samenwerking met andere ondernemers. Een van de
mogelijkheden is het vormen van een agropark.
In een agropark wordt technologische, sociologische, juridische en economische kennis
samengevoegd om tot een ontwerp te komen waarbij een duurzame systeeminnovatie
tussen verschillende ondernemingen wordt gerealiseerd. Hierbij worden oa winsten behaald
voor het milieu, bijvoorbeeld door het verminderen van afval en uitlaatgassen (Wolf, 2009;
Wilt et al., 2005).
Op dit moment is er een Agropark-project in de NOP in ontwikkeling. De initiatiefnemers van
dit project zien het project als een mogelijkheid om door samenwerking, bedrijfsprocessen
binnen de agrarische ondernemingen in de NOP, aan elkaar te koppelen. Zij hopen dat de
samenwerking tussen deze bedrijven de efficiëntie binnen de bedrijfsprocessen zal
verhogen. Het is de bedoeling dat incrementele innovaties stapje voor stapje richting een
‘Agropark’ leiden. De huidige ideeën voor samenwerking zijn vooral op het gebied van
arbeidsvoorziening, warmte-uitwisseling en CO2-reductie.

1.1

Het onderzoek

Dit onderzoeksrapport is geschreven voor de betrokken actoren van het Agropark project.
Dit rapport is bedoeld voor de projectontwikkelaars, de initiatiefnemers en geïnteresseerden
in het opzetten van een Agropark. Hieronder staan de probleem- en doelstelling en de
onderzoeksvragen waar dit rapport antwoord op zal geven.
Op dit moment is het onduidelijk wat de verwachtingen zijn van de betrokken actoren van het
Agropark NOP. Daarnaast is er nog weinig zicht op mogelijke knelpunten die de realisatie van het
project kunnen tegenwerken. Dit wordt in dit onderzoek gehanteerd als probleemstelling.
Het doel van dit onderzoeksrapport is om inzicht te geven in de mogelijke knelpunten die de
realisatie van het Agroparkproject in de weg staan..Uit deze analyse vloeit een advies over
handelingsperspectieven voor het Agroparkproject. Dit rapport geeft een brede inventarisatie van de
verwachtingen van de betrokken actoren met betrekking tot de mogelijkheden en knelpunten bij de
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realisatie van het Agropark-project in de NOP. Hieruit zullen aanbevelingen voor het Agroparkproject voortvloeien.

Dit onderzoeksrapport zal antwoord geven op de volgende vier hoofdvragen:
1. Welke actoren beïnvloeden de realisatie van het Agropark NOP?
2. Welke richtlijnen, wet- en regelgeving van de overheid beïnvloeden de realisatie van het
Agropark NOP?
3. Op welke manier kan de overheid een rol spelen in de realisatie van het Agropark NOP?
4. Wat voor korte- en lange termijnbeeld hebben de betrokken actoren over de inhoud van
het Agropark NOP?
5. Welke duurzaamheideffecten verwachten de betrokken actoren te behalen met het
Agropark NOP?
6. Welke mogelijke knelpunten kunnen de realisatie van het Agropark NOP in de weg
staan?
7. Hoe kan het Agropark NOP anticiperen op deze knelpunten?
Dit hoofdstuk zal toelichten waar dit onderzoek over gaat. De onderzoeksvragen en
methoden die gebruikt zijn om dit onderzoek uit te voeren komen daarbij ook aan de orde.
In Hoofdstuk 2 komen de verschillende actoren aan de orde, hun rol in het project en hun
onderlinge verhoudingen. Hoofdstuk 3 gaat in op de rol van de overheid bij de realisatie van
een agropark. De huidige richtlijnen, wet- en regelgeving die hierbij relevant kunnen zijn en
de visie en verwachtingen van de verschillende actoren hieromtrent. Hoofdstuk 4 gaat over
de visie van de verschillende actoren op het Agropark in de NOP, hierbij zal ook uitgelegd
worden hoe deze visie in verhouding staat tot het People-Planet-Profit-model. In Hoofdstuk
5 worden de eventuele valkuilen van de realisatie van een Agropark in de NOP besproken.
Hoofdstuk 6 belicht de conclusies en aanbevelingen die uit dit onderzoeksproject zijn
voortgevloeid.

1.2 Conceptual framework
De stichting Ontwikkeling Agrarisch Ondernemen is opgericht door ongeveer tien agrarische
ondernemers in de NOP. Hun doel is om de agrarische sector daar naar een hoger niveau te
brengen door ontwikkelingen en innovaties te stimuleren. Het Agropark NOP geeft aan een
innovatief en duurzaam initiatief te zijn (Velde, 2008). De termen innovatie en
duurzaamheid, zijn begrippen die centraal staan in de visie van het Agropark NOP. Daarom
zullen deze termen in dit onderzoeksverslag nauwkeurig onder de loep genomen worden.
Innovatie
De eerste term is ‘innovatie’: “Innovatie is verandering van de dingen die een organisatie
aanbiedt of de manier waarop zij dit creëert en aflevert” (Tidd et al., 2001). Of zoals het
Ministerie van Economische Zaken in 2004 stelt: “Innovatie is vernieuwing die neerlaat in
producten, diensten, processen of organisatievormen”. Uit deze citaten blijkt dat innovatie
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staat voor verandering en vernieuwing. Een extra voorwaarde is dat deze vernieuwing een
maatschappelijk en/of economische succes wordt (Smits et al., 2004).
Er zijn verschillende vormen van innovatie: productinnovatie, procesinnovatie en
marktinnovatie. Een productinnovatie is het creëren van een totaal nieuw product, een
procesinnovatie is een verandering in de manier waarop iets gedaan wordt, bijvoorbeeld
belastingaangifte doen via internet in plaats van schriftelijk. Marktinnovaties gaan over het
aanschrijven en ontdekken van nieuwe markten en ander doelgroepen voor een al bestaand
product. Viagra is hiervan een voorbeeld. Dit was bedoeld als medicijn tegen hartkrampen,
maar bleek vervolgens ook voor een heel andere doelgroep bruikbaar.
Daarnaast spreekt men ook wel eens over systeeminnovaties, ofwel transities. Dit zijn
complexe innovaties die plaatsvinden binnen een bepaald systeem om het geheel efficiënter
te laten werken. Onder systeem wordt verstaan, meerdere spelers en hun processen in een
bepaalde productieketen. Feitelijk is hier dan op hetzelfde moment sprake van
productinnovatie, procesinnovatie en eventueel marktinnovatie.
Behalve op het type innovatie valt ook nog onderscheid te maken in de mate van
verandering die de innovatie teweegbrengt. Zo zijn er radicale innovaties en incrementele
innovaties. In andere woorden, wanneer een product of een dienst een bepaalde
ontwikkeling door gaat, dan is een innovatie als het ware een sprong in deze ontwikkeling. In
dat geval zijn incrementele innovaties kleine sprongen en radicale innovaties grote
sprongen.
Innoveren is belangrijk voor agrarisch ondernemers als zij willen blijven concurreren met
degenen met wie zij de markt delen. Verder zijn met procesinnovaties processen te
versnellen of te verbeteren, bijvoorbeeld efficiëntere productielijnen of betere allocatie.
Daarnaast is het voor te stellen dat met een bepaalde procesinnovatie een duurzame
productinnovatie wordt gecreëerd en hierdoor (tijdelijk) een monopolie behaald.
Het Agropark NOP zal de mogelijkheid bieden van clustering, uitwisseling van reststromen
en het verwaarden van elk onderdeel van het productieproces. Het project is gericht op het
ontwikkelen en ontwerpen van een maatschappelijk en economisch haalbaar concept voor
een Agropark in de NOP waar ondernemers, financiers, overheden en
onderzoeksinstellingen bij betrokken zijn. Het Agropark NOP gezien worden als een transitie
met de nadruk op procesinnovatie. De ontwikkeling van een aropark in de NOP zal namelijk
zal meerdere spelers en hun productieprocessen beïnvloeden om het geheel efficiënter te
laten werken.
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Duurzaamheid
De tweede term die centraal staat in het Agropark NOP is ‘duurzaamheid’. Bij het realiseren
van het Agropark-project, vinden de projectleiders en ondernemers het van essentieel
belang om duurzaam te ondernemen. De innovaties in het Agropark-project zullen daarom
hoofdzakelijk plaatsvinden binnen het kader van de People-Planet-Profit model; dit model is
gebaseerd is op duurzame ontwikkeling.
People
In het planmatig opstarten van het Agropark-project zullen de volgende punten moeten
worden opgenomen: de publieke omgeving wordt erbij betrokken en daarnaast wordt de
transitie voor betrokken ondernemers begeleid. Bijvoorbeeld waar het gaat om een divers
voedselpakket van hoge kwaliteit, dierenwelzijn, of goede arbeidsomstandigheden.
Planet
In het Agropark-project zal er aandacht moeten worden besteed aan producten, verbinding
van stromen, clustering, schaalgrootte, locatie(s), ruimtelijke inrichting en omgeving. Dit
moet worden gedaan door het bedrijfssysteem te organiseren volgens de principes van
industriële ecologie en Cradle to Cradle en zo hoge energie-efficiënte en lage milieubelasting
te organiseren.
Profit
Bij het realiseren van het Agropark-project zal er ook aandacht moeten worden besteed aan
exploitatie, investeringsbehoefte, potentiële investeerders en een economisch rendabele
productiewijze.

1.3

Methodologie

Focus van het onderzoek
Het onderzoek heeft zich gericht op een aantal belangrijke actoren. Deze zijn weergegeven
in Figuur 1. Ten eerste is er onderzocht welke rol de overheid op nationaal, regionaal en
lokaal niveau speelt. Hierbij is onder andere gekeken naar de huidige regelgeving en
subsidies. In de interviews werd ook specifiek gekeken naar de marges van de
ondernemersvrijheid (deze wordt weergeven door de blauwe cirkel).
Ten tweede is er gekeken naar twee actoren die ook een belangrijke rol spelen op financieel
gebied binnen het Agropark-project, namelijk de Rabobank en het Transforum. Het aftasten
van het gebied dat zij beslaan (de paarse cirkel), is voornamelijk gedaan door interviews met
vertegenwoordigers.
Ten derde is er gekeken naar wat de recente initiatiefnemers van dit project vinden (groene
cirkel). Zij zijn de spil in dit verhaal omdat zij de drijfveren zijn achter dit project. De gele
figuur die gevormd wordt door de drie individuele cirkels, geeft het resultaat van dit
9

onderzoek weer; een brede inventarisatie van de ruimte die nu bestaat om het Agroparkproject daadwerkelijk handen en voeten te geven.

Figuur 1. Onderzochte actoren m.b.t. het realiseren van een Agropark in de NOP

Dataverzameling
In het onderzoek is gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden. Er is een
literatuurstudie uitgevoerd naar theorieën over agroparken in het algemeen en de
verschillende actoren die in de NOP bij de agrarische sector betrokken zijn. Deze studie
vloeit voort in elk hoofdstuk van het rapport.
Daarnaast zijn er interviews afgenomen met vertegenwoordigers van de belangrijkste
betrokken actoren, voornamelijk om in kaart te brengen wat de mogelijkheden en
uitdagingen zijn in het Agropark NOP. Deze interviews zijn ook een aanvulling op de
literatuur. De resultaten van de interviews staan voornamelijk in Hoofdstuk 4 en 5.
Er is steeds gewerkt aan een vergelijking van de theorie met ervaringen en meningen vanuit
de interviews. Specifiek is er een casusstudie verricht aan de hand van het project Nieuw
Gemengd Bedrijf (NGB). Dit is een agroparkproject in Horst, Noord Limburg, dat zich in een
verder gevorderd stadium bevindt. Van de ervaringen in dit project kan veel geleerd worden.
De ervaringen in dit project worden beschreven in paragraaf 5.2.
Literatuuronderzoek
Om meer inzicht te krijgen in de functies van de betrokkenen en om de betekenis van de
terminologie gebruikt in onder andere het onderzoeksvoorstel beter te begrijpen, is eerst
een literatuurstudie gedaan. Aandacht is uitgegaan naar de betekenis van het concept
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‘Agropark’ en termen die met het concept te maken hebben zoals C2C’. Zeker om later
tijdens de interviews enigszins de diepte in te gaan, is kennis over het vakgebied nodig.
Interviews
Om inzicht te krijgen in achterliggende motivaties, meningen, wensen en behoeften van de
betrokken partijen is er gekozen om interviews af te nemen met verschillende betrokkenen.
Het is belangrijk in kaart te brengen waar zij denken dat de problemen of kansen voor dit
project liggen.
Interview design
Een gestructureerd interview zal te weinig ruimte geven om de respondent voldoende zijn
verhaal te laten doen, vandaar dat de interviews semi-gestructureerd zijn opgebouwd om
voldoende af te kunnen wijken van de volgorde waarin de vragen worden gesteld en om in
te kunnen gaan op wat de respondent zegt.
Aan de hand van de onderzoeksvragen en het theoretisch kader zijn er vragen opgesteld die
betrekking hebben op het onderzoek. Bij het opstellen van de vragen is er ook rekening
gehouden met het beroep, de functie en rol in het project van de respondent. Als de functie
van de betreffende respondent niet geheel duidelijk was, werd hier naar gevraagd.
Daarnaast is voor te stellen dat een ondernemer andere belangen heeft dan bijvoorbeeld
een ambtenaar. Een persoonlijke benadering is dus nodig. In hoofdstuk 2 wordt een
uitgebreide toelichting gegeven op de functie en rol van de geselecteerde respondenten en
de reden waarom zij geselecteerd zijn. Dit alles leidt tot een dieper inzicht in de
verwachtingen van de actoren.
De interviews zijn bijna allemaal afgenomen op de werkplek van de respondenten. Er zijn bij
alle interviews minstens twee mensen aanwezig geweest, waarvan één de aangewezen
notulist was en de ander de interviewer. Om een prettige, open sfeer tijdens het interview te
creëren, werd aan het begin van de interviews duidelijk gemaakt voor welke doeleinden de
resultaten gebruikt zullen worden en dat de respondenten konden aangeven als zij bepaalde
uitspraken niet in het verslag vermeld wilden hebben.
De interviews zijn allemaal opgenomen en daarna getranscribeerd. De voor het onderzoek
relevante informatie naar voren gekomen uit het onderzoek, is samengevat door de
betrokken interviewer. Deze informatie is gebruikt om de interviews verder te analyseren
aan de hand van het theoretisch kader en de concepten die daaruit voortvloeien.
Vergelijking met het Nieuw Gemengd Bedrijf
Uit ervaringen met al lopende of afgeronde projecten is veel te leren. Op deze manier kan
men inzicht krijgen in de verschillende aspecten van een agrarisch project en de actoren die
een rol spelen. Onder begeleiding van Transforum richtte het NGB een samenwerking op
11

tussen verschillende agrarische ondernemers met als uitgangspunten hoge dierenwelzijn
standaards, hoge energie-efficiëntie, lage milieubelasting en lage productiekosten (Kool et
al., 2008).
Het project toont veel overeenkomsten met het C2C-agroparkproject. De samenwerking
tussen Transforum en NGB is onlangs afgerond, maar NGB is nog wel bezig met het
realiseren van de plannen. Uit de successen van dit project kan leer getrokken worden, maar
juist de knelpunten en fouten waar men tijdens dit project tegenaan gelopen is zijn
interessant voor het Agropark project. Hieronder staat beschreven wat het NGB project
inhoudt.
Geïnterviewden - ondernemers en initiatiefnemers
Omdat er verschillende partijen zijn die een belang of functie hebben in het agropark is een
enkel interview met alleen een ondernemer of initiatiefnemer niet genoeg. Om een brede
inventarisatie te maken van kansen en knelpunten zijn meerdere en vooral verschillende
invalshoeken gewenst. In hoofdstuk 2, de actorenalyse, zal uiteengezet worden welke
personen geïnterviewd zijn en met welke reden dat gedaan is.
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De betrokken actoren
Er zijn verschillende actoren die mogelijk een rol spelen bij de initiatie- en implementatiefase
van het Agropark NOP. In dit hoofdstuk worden deze actoren geïdentificeerd en wordt een
uitleg gegeven van hun rol en invloed in het project.

2.1

Het KOMBI-model

Om een beter beeld te creëren over hoe de actoren zich onderling verhouden en welke
invloed zij mogelijk kunnen hebben, zijn de actoren onderverdeeld in verschillende
categorieën. Deze onderverdeling is gebaseerd op het KOMBI-model. Hierbij worden de
actoren geplaatst in de categorie Kennis, Overheid, Maatschappij, Bedrijven en
Intermediairs. De achterliggende gedachte van het KOMBI-model is om actoren uit de
verschillende categorieën in een vroeg stadium uit te nodigen om mee te denken bij de
ontwikkeling van een project. Dit zorgt ervoor dat mogelijke knelpunten en eventuele
valkuilen in de verschillende categorieën in een vroeg stadium boven de tafel komen en door
middel van kennisuitwisseling tussen de verschillende actoren voorkomen of verholpen
kunnen worden. Daarnaast wordt hierdoor ook al draagvlak gecreëerd bij de verschillende
partijen in de ontwerpfase van het project (Veldkamp et al., 2008). In dit rapport worden de
verschillende categorieën behandeld in de volgorde van meeste betrokkenheid in deze fase
van het project. De Bedrijven zullen eerst besproken worden, vervolgens de Overheid, de
Intermediairs, Kennis en Maatschappij.

2.2

Actoren met betrekking tot ‘bedrijven’

Bedrijven worden beschouwd als een belangrijke actor bij de uitvoering van het project.
Bedrijven worden in de KOMBI tabel gedefinieerd als commerciële ondernemingen met een
winstoogmerk. De ondernemingen omvatten de 10 ondernemers exclusief de projectleiders,
Rabobank NOP, MKB, ondernemersvereniging NOP en LTO-Noord (land- en tuinbouw
organisatie), en distributie en dienstverlenende bedrijven.
Ondernemers
De betrokken primaire ondernemers uit Noord-Flevoland zijn op zoek naar perspectiefvolle
opties om hun ondernemingen verder te ontwikkelen. De ondernemers zijn onderverdeeld
in de sectoren glastuinbouw, melkveehouder, bloembollenkwekerij en kwekerij perkplanten.
De ondernemers hebben verschillende visies over de mate van koppeling en samenwerking.
Rabobank
Rabobank is een coöperatieve bank en is een belangrijke actor in het project. De Rabobank
heeft veel van de betrokken ondernemers als klant en werkt actief aan diverse
ontwikkelingen in het gebied, waardoor deze bank veel invloed heeft in de NOP. De
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Rabobank is op het moment betrokken bij het project en kan mogelijk steun verlenen door
financiering.
Ondernemingsvereninging NOP, Landbouworganisatie (LTO) Noord
De ondernemingsverenging heeft als doel het behartigen van materiële belangen van de
zelfstandige ondernemers en de midden- en kleinbedrijven. LTO Noord is een agrarische
ondernemingsorganisatie die de ondernemers vertegenwoordigt. De organisatie werkt aan
het versterken van de economische en maatschappelijke positie van haar leden. Op dit
moment is LTO Noord betrokken bij de opzet van het project.
Distributie- en dienstverlenende bedrijven
Distributie- en diensverlenende bedrijven kunnen een rol spelen bij het opzetten van het
Agropark NOP. Distributiebedrijven kunnen onder andere attributen leveren om het bedrijf
te voorzien van essentiële benodigdheden. Als een groot agropark wordt opgezet waar zij
meer diensten kunnen leveren, kan dat voor hen economische winst opleveren. Op dit
moment zijn deze bedrijven niet betrokken bij het project.
Midden- en Klein Bedrijf (MKB)
Er zijn een reeks kleinere ondernemers in de NOP, die wellicht beïnvloed worden als grote
ondernemingen verder gaan opschalen en een samenwerkingsverband opzetten. Deze groep
kan via de gemeente bezwaar aantekenen tegen de plannen van Agropark NOP. De MKB’s
zijn nog niet betrokken bij het project, mogelijk komt er in de toekomst een fase waarin dit
mogelijk is.

2.3

Actoren met betrekking tot ‘de overheid’

Overheidsinstellingen zijn betrokken bij het verstrekken van subsidies en vergunningen en
ook bij de regelgeving op het gebied van de agrosector in de NOP. Daarnaast hebben de
gemeente en de provincie beide een eigen visie over de NOP. Zij hebben daardoor invloed
op het verloop van het project.
Gemeente NOP
De gemeente een belangrijke rol bij regelgeving in de NOP en het verstrekken van
vergunningen aan de ondernemers. De gemeente heeft grote invloed op het al dan niet
slagen van het project. Als het projectvoorstel voor Agropark NOP ter goedkeuring ingediend
wordt, zal het bestemmingsplan door de gemeenteraad gewijzigd moeten worden. Het is
nog niet duidelijk hoe de gemeenteraad hiertegenover zal staan. De gemeente NOP is op het
moment betrokken bij het project en staat in contact met projectleiders en enkele
ondernemers.
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Provincie Flevoland
Net als de gemeente heeft de provincie invloed op de regelgeving op het gebied van
ruimteordening, milieu, en infrastructuur op provinciaal niveau en de economische
ontwikkeling van het gebied. De provincie Flevoland financiert het onderzoek van
Transforum. Voor de provincie is samenwerking wenselijk, maar staat verduurzaming door
middel van een optimale koppeling van bedrijfsprocessen centraal. De provincie heeft, net
als de gemeente, invloed op het slagen van het project. Op dit moment is de provincie
Flevoland betrokken bij het project, onder andere doordat zij Transforum financieren.
Domeinen Onroerende zaken
Domeinen Roerende Zaken is een agentschap van het ministerie van Financiën. De dienst
bewaart, vernietigt en verkoopt overtollige en in beslag genomen goederen. Dit agentschap
heeft invloed op de grondrechten in de NOP omdat zij in het bezit is van 40% van het land in
deze regio. Een deel van de huidige ondernemingen is gebouwd op verpachte grond.
Domeinen Onroerende Zaken heeft dus veel inspraak over wat er met deze grond gebeurd
en heeft veel invloed op het project. Op dit moment is Domeinen Onroerende Zaken niet
benaderd.
Waterschap
Het Waterschap is een overheidsinstantie die als taak heeft de waterhuishouding te
beheren. Zij kunnen een adviserende rol hebben met betrekking tot de technische kanten
van een agropark. Voor zover bekend is er op dit moment geen contact met Waterschap.
EU, Ministerie LNV, Ministerie VROM
De directe betrokkenheid van de EU en landelijke overheid bij de initiatie en implementatie
van het Agropark NOP zal minimaal zijn. Indirect hebben de ondernemers die betrokken zijn
bij het project wel te maken met subsidies en wetgeving die op landelijk niveau en
internationaal niveau aangestuurd wordt. Er is in dit stadium van het project vooral overleg
met de regionale overheid.

2.4

Actoren met betrekking tot ‘intermediairen’

Naast de vermelde categorieën van actoren, bestaan er diverse intermediaire actoren om de
samenwerking te bevorderen en de kennis met betrekking tot het agropark te verzamelen,
te combineren en te verdelen. Het is hun taak om de wensen van de ondernemers te
inventariseren en dit terug te koppelen naar hun opdrachtgever. Hun visie over het Agropark
NOP laat zich leiden door de visie van de ondernemers en de subsidieverstrekker, in dit geval
de provincie Flevoland.
Countus, Oreillon en Transforum
De rol van deze intermediairs is het geven van diepgaande adviezen op het gebied van
schaalvergroting en specialisatie, het terzijde staan van de ondernemers bij allerlei
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vraagstukken, het samenstellen en controleren van jaarrekeningen en het opstellen van
diverse aangiftes. De belangrijkste actoren binnen deze categorie zijn Countus, Oreillon en
Transforum. Deze actoren bouwen als het ware een brug tussen de voorgaande actoren.
Dit project is toegewezen aan Transforum, om inzicht te krijgen in de mogelijkheden en
beperkingen van het project en vooral om een beeld te krijgen waar de ondernemers naar
toe willen. De coalitie van kennisinstellingen, ondernemers, overheid en maatschappij
worden door Transforum tot stand gebracht.

2.5

Actoren met betrekking tot ‘kennis’

Er zijn verschillende instellingen die het Agropark NOP project van informatie voorzien met
betrekking tot regelgeving en subsidies, daarnaast zijn er ook instellingen die participeren in
het ontwerp van het agropark. De laatste groep doet onderzoek op grond van de visie en
wensen van de stakeholders en daarbij behorende valkuilen en mogelijkheden. Zij staan dus
redelijk neutraal in tegenover het project.
Wageningen UR, Van Hall Larenstein Instituut, TUDelft, Animal Science Group, Athena
Instituut
Gezien de innovatieve aard van het Agropark NOP, is het wenselijk om samen te werken met
kennisinstituten. Het Athena Instituut richt zich vooral op het transdisciplinair onderzoek
binnen het project, terwijl Wageningen UR, de Animal Science Group, de TUDelft en het Van
Hall Larenstein Instituut zich meer bezig houden met de technische en innovatie aspecten
van het project. Daarnaast is een van de doelstellingen van het project om in een later
stadium een agrarisch kennisloket op te richten in het NOP, opdat er een effectieve
samenwerkingsvorm komt tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Op dit moment is
het onderzoek naar een dergelijk kennisloket nog gaande (Veldkamp et al., 2008; Hoes et al.,
2009b).
Dienst Regelingen Assen
Dienst Regelingen (DR) is een agentschap van het ministerie van LNV. DR faciliteert in de
regio diverse diensten met betrekking tot het mestbeleid; financiële, subsidie- en EUregelingen; vergunningen en ontheffingen; de identificatie en registratie van dieren,
percelen en relaties; en crisisbestrijding. Daarnaast adviseert DR beleidsmakers over de
regelgeving op deze gebieden. In de huidige fase van het project is DR Assen nog niet
betrokken. DR zou bij de ontwikkelingsfase van het project een overzicht kunnen geven
welke regelgeving van betrekking is op het agropark. Daarnaast kan DR vanwege haar
adviserende rol wellicht adviezen bieden aan de lokale overheid over het Agropark NOP. Het
is vooralsnog niet duidelijk hoe DR Assen tegenover het project staat (LNV, 2009a; LNV
2009b).
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2.6

Actoren met betrekking tot ‘de maatschappij’

In deze paragraaf worden de verschillende maatschappelijke actoren geïdentificeerd die
gevolgen zullen ondervinden door de implementatie van het agropark. Het is echter nog niet
bekend hoe deze actoren zullen staan tegenover een agropark in de NOP. Hier is bewust
voor gekozen, omdat de ondernemers en projectleiders in deze fase van het project geen
media-aandacht wensen.
Inwoners NOP
De NOP telt ruim 46.000 inwoners. Een mogelijk gevolg van het Agropark NOP is een
verandering in ruimtelijke organisatie binnen het gebied. Eventuele opschaling en
verplaatsing van bedrijven kunnen leiden tot meer bouw binnen het gebied. Het is mogelijk
dat er hierdoor weerstand bij de inwoners van de NOP ontstaat. Het is echter nog te vroeg
om te zeggen hoe zij tegenover een Agropark in de NOP zullen staan. Het is wel bekend dat
de inwoners van de NOP actieve dorpsverenigingen hebben die invloed zouden kunnen
uitoefenen via de lokale politiek en zo dus ook op de lokale overheid. (Noordoostpolder,
2007).
Dierenwelzijn groepen, Milieuorganisaties
Dierenwelzijngroepen en milieuorganisaties zijn momenteel niet geïnformeerd over het
project. Het is nog onduidelijk wat hun standpunten ten opzichte van het agropark zullen
zijn. De plannen die er liggen zouden enerzijds vanwege de ruimtelijke reorganisatie en
bouw weerstand kunnen wekken bij deze maatschappelijke organisaties. Anderzijds is het
Agropark NOP gericht op duurzaam ondernemen en wordt er verwacht dat de
implementatie van het project zal leiden tot verminderde CO2 uitstoot en een besparing op
energie. (Hoes et al., 2009b), waardoor deze organisaties zich wel achter het project zouden
kunnen scharen.
Werknemers van de huidige bedrijven
De bedrijven in NOP creëren voor een groot deel de werkgelegenheid in de regio. Een van de
doelen van het agropark is om meer samen te werken op het gebied van arbeidsvoorziening.
Het is nog niet duidelijk hoe de werknemers hier tegenover staan. Er wordt geen weerstand
verwacht op dit gebied.
Consumenten
De consumenten zullen weinig veranderingen opmerken bij de implementatie van het
Agropark NOP. Er wordt op dit moment niet overwogen om consumentenbelangengroepen
uit te nodigen om te participeren aan de ontwikkelingsfase van het Argoparkproject.

2.7

Actorenkaart

Figuur 2 is een weergave van de actorenanalyse die ten behoeve van dit project gemaakt is.
De X-as geeft de ‘grootte van visie’ van de actoren weer met betrekking tot de mate van
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koppeling en samenwerking. Het ene uiterste moet worden gezien als ‘minimale
samenwerking en enkele koppelingen’, terwijl het andere uiterste symbool staat voor
‘maximale koppeling van bedrijfsprocessen’. De Y-as geeft de ‘invloed’, de
machtsverhoudingen, tussen de verschillende actoren weer. De kleuren geven aan onder
welke groep de actoren vallen en kunnen gevonden worden in de legenda.
De ‘10 agrarische ondernemers’ hebben een hele grote invloed op het project en staan
daarom hoog op de Y-as, ze staan verspreid over de X-as omdat de ondernemers
verschillende visies hebben op de complexiteit van het project. De provincie heeft een
bredere visie met het project en staat daarom rechts van de ondernemers. De visie van de
Intermediairs en de Kennis instituten zijn kleiner dan die van de provincie, maar overlappen
wel grotendeels met de visie van de ondernemers. De invloed van de intermediairs is niet
gering, omdat zij subsidies uitkeren en ook een monitorende en adviserende rol in het
project hebben.
In de ‘Black Box’ staan ondernemingen en instanties waarvan hun visie op het project niet
bekend is. De meeste van deze actoren zijn niet benaderd, meer daarover in de volgende
paragraaf. Wel is duidelijk wat de invloed van deze actoren is, omdat dit allemaal actoren
zijn die veel inspraak hebben in een dergelijk nieuw project. De bedrijven in de Black Box,
zoals LTO-Noord en Ondernemingsvereniging NOP, hebben waarschijnlijk een kleine visie
vergeleken met de andere actoren. Hun invloed op het project is ook kleiner. Deze staan in
de Black Box, omdat er geen interviews zijn afgenomen met deze actoren en de visies niet
zijn bevestigd.
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2.8

Interviews

Met behulp van de actorenanalyse zijn de belangrijkste actoren bepaald. In dit onderzoek
zijn vertegenwoordigers van verschillende actoren geïnterviewd. De belangrijkste actoren
zijn de actoren die veel invloed hebben op het project. Van onder andere de 10 agrarische
ondernemers, de Provincie Flevoland, Transforum en het Athena Instituut staan de
respondenten hieronder beschreven. Uit de Black Box is een vertegenwoordiger van de
Rabobank benaderd. In dit onderzoek wordt verder geen aandacht besteed aan de overige
actoren uit de Black Box, omdat dit onderzoek vooral kijkt naar de reeds betrokken actoren.
Voor het project is het wel relevant om de posities van deze actoren ten opzichte van het
project te achterhalen. Interviews zijn afgenomen met de volgende personen:
Pieter de Wolf is sinds juni 2002 Projectleider Bedrijfseconomie & Management bij
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) - Wageningen UR. PPO doet praktijkonderzoek
aan akkerbouw, groene ruimte en vollegrondsgroenten, bloembollen, bomen en fruit. PPO
richt zich op co-innovaties met partners uit de verschillende landbouwsectoren, wetenschap,
bedrijfsleven en overheid. PPO analyseert samen met opdrachtgevers vragen over
bedrijfsvoering en teelt, en vertalen deze in toepassingsgericht onderzoek en
ontwikkeltrajecten (PPO, 2009). De Wolf doet bedrijfskundig onderzoek, vooral gericht op de
agrarische sector. De belangrijkste thema’s hierbij zijn ‘Ondernemerschap en
competentieontwikkeling’, ‘Bedrijfsontwikkeling en innovatie’, ‘Cradle to Cradle Agroparken’
en ‘Proces- en projectevaluaties’. De Wolf is één van de initiatiefnemers van het project.
Samen met Rien van der Velde probeert hij de ondernemers ervan te overtuigen dat de
ondernemers samen iets op kunnen opzetten in de NOP. De kennis van de verschillende
thema’s waar De Wolf onderzoek naar heeft gedaan zullen ook in het agropark naar voren
komen.
Rien van der Velde is voorzitter van de PvdA van de afdeling Noordoospolder (Urk) en heeft
jarenlange ervaring met managen, ontwikkelen en begeleiden van innovatietrajecten. Dit
komt vooral naar voren in zijn werk voor Oreillon. Oreillon brengt partijen bij elkaar en
functioneert als intermediair. Projectmatig werkt het aan samenwerking, innovatie en
ondernemerschap. Dit betekent voor Oreillon: “De weg die we gaan is geen gegeven weg
maar wordt geplaveid door het begaan er van. Het gaat daarbij om de stappen die wij met
de klant zetten” (Oreillon, 2009). Rien van der Velde is een van de initiatiefnemers van het
project en heeft in eerste instantie geprobeerd de verschillende ondernemers in de NOP bij
elkaar te brengen
Ino Meijer had vroeger twee ondernemingen maar is momenteel met pensioen. Hij had een
akkerbouw bedrijf en een veiling in agrarische (hardware) producten, zoals machines en
boerderijen. Meijer is altijd actief geweest in bestuurlijke kringen in NOP. Zo zat hij in de
dorpsraad en was hij voorzitter commerciële vereniging, momenteel voorzitter revitalisering
glastuinbouw Ens. Meijer: “Ik heb hier een groot netwerk. Dat is van belang als je dingen

gedaan wilt krijgen.” Hij gelooft in samenwerken tussen ondernemers, want dat maakt de
ondernemers sterker. Hij is door Rien van der Velde en Pieter de Wolf gevraagd om te
participeren in dit project. Rien van de Velde zegt over Ino Meijer: “Ino denkt heel erg vanuit
het belang van het gebied. Hij is bijna 70 jaar. Hij ziet het idee van agroparken wel zitten. Hij
was voorzitter van de dorpsraad, zat bij stichting Paard, is veilingmeester en zit bij
vitalisering tuinbouw. Hij wordt wel geaccepteerd door de ondernemers.” De ervaring die
Meijer heeft en het respect dat hij van andere ondernemers krijgt maakt hem een
belangrijke ondernemer die wellicht het nodige inzicht heeft en kansen en problemen
voorziet.
Henk van der Steege is eigenaar van advies- en bemiddelingsbureau Steegro BV en is
daarnaast de grootste melkveehouder van de Noordoostpolder (Herwaarden, 2006).
Daarnaast bezit Henk van der Steege een biovergister, wordt een deel van zijn grond ook
gebruikt voor akkerbouw en handelt zijn bedrijf in vastgoed (Steegro BV, 2009). Van der
Steege kan wellicht zowel vanuit het perspectief van boer als advieseur-bemiddelaar inzicht
scheppen in verschillende belangrijke aspecten van het project. Daarnaast is het belangrijk
zijn verwachtingen van het project te inventariseren. Doordat Henk van der Steege
persoonlijk niet beschikbaar was heeft Leo Senden in zijn plaats het interview afgenomen.
Leo Senden is werkzaam bij Steegro BV vooral als makelaar in vastgoed en hij houdt zich ook
bezig met de melkquota.
Joop de Groene bezit een kwekerij waarin vooral bloembollen gekweekt worden. Het bedrijf
wordt geleid door Joop de Groene en zijn zonen Johan en Sander (Uien Magazine, 2007). De
Groene is een van de grote ondernemers betrokken bij het project. Zijn inzichten, vanuit het
perspectief van de agrarische ondernemer kunnen wellicht inzicht geven in de belangen die
de verschillende boeren hebben bij het project.
Dieter Baas leidt samen met zijn broer Jarno het bedrijf, Kwekerij A. Baas, dat ze van hun
vader overgenomen hebben. Zijn vader heeft het initiatief genomen om het bedrijf bij dit
project te betrekken. Dieter Baas is voorzitter van de jonge ondernemersraad (De
Noordoostpolder, 2009). Dit is een zelfstandig orgaan binnen de Rabobank. De raad wordt
geïnformeerd over het beleid en de lopende zaken van de bank. De raad bespreekt ook wat
er in de toekomst eventueel mogelijk is in de Noordoostpolder (Polderfutura, 2009).
Kwekerij A. Baas is producent van pot- en perkplanten. “Kwekerij A. Baas is ruim 30 jaar een
groeiend bedrijf op basis van (technische) kennis, innovatie en ervaring, waar men zich ervan
bewust is dat een maximaal rendement bepaald wordt door details en een goede
organisatie.” (Kwekerij A. Baas, 2009). Dieter Baas is een van de grote ondernemers in de
NOP en heeft de nodige ervaring op gebied van innovatie. Hij zal misschien niet alleen met
ideeen kunnen komen op het technische gebied, maar ook voor het innovatieproces zou
Dieter Baas het nodige kunnen betekenen.
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Hans Koole heeft voor het Ministerie van LNV gewerkt is tegenwoordig bestuurslid van de
stichting Vitaal Ondernemen Flevoland. Hans Koole is een wethouder en kan uitleg geven
over de visie die de provincie heeft voor het Agropark NOP.
Bert Lijnema is senior accountmanager, teamleider zakelijke relaties bij Rabobank
Noordoostpolder-Urk en maakt deel uit van het agrarisch team binnen de Rabobank. De
Rabobank staat bekend om de betrokkenheid bij de agrarische sector. De bank heeft ook zijn
oorsprong in deze sector (Rabobank, 2009). De Rabobank staat bekend als een coöperatieve
bank. Deze zal onder ander een belangrijke rol spelen in eventuele financiering, maar zal
misschien ook anders (actiever) bij het project betrokken zijn. Belangrijk is dus om te vragen
waar Lijnema een rol voor de Rabobank ziet weggelegd.
Rik Eweg studeerde Weg- en Waterbouwkunde aan de HTS in Hengelo en Planologie aan
WUR. Hij promoveerde aan WUR op een proefschrift over de toepassing van geografische
systemen bij toekomstverkenningen. ‘Na zijn promotie werkte hij als projectcoördinator bij
het Centrum Geografische Informatiesystemen in Wageningen en als Postdoc bij de
Onderzoekschool Productie-ecologie. Daarna was Rik acht jaar lang wethouder voor Groen
Links in Wageningen, met Ruimtelijke ordening, natuur en kenniseconomie in zijn
portefeuille. Daar heeft hij ondervonden hoe de aansluiting tussen de wetenschappelijke en
de beleidskant van ruimtelijke ordening er vaak nog niet is. Bij TransForum hoopt hij die wel
te realiseren (Transforum, 2009a). Transforum is een instelling die duurzame ontwikkeling
stimuleert in de landbouw. Transforum brengt verschillende partijen bij elkaar en
participeert actief in het overleg tussen deze partijen. De instelling probeert zowel people-,
planet- als profitaspecten naar voren te laten komen in de projecten die het begeleidt
(Transforum, 2009a). Rik Eweg is projectregisseur en participeert actief in het gesprek tussen
ondernemers, kennisinstellingen en overheid.
Anne-Charlotte Hoes is werkzaam bij het Athena Instituut, verbonden aan de Vrije
Universiteit Amsterdam. Ze was in opdracht van Transforum monitor van het NGB project.
De monitor houdt het project goed in de gaten, maar doet dit van een afstand en heeft
persoonlijk geen belangen bij het project. Op deze manier kunnen de monitoren een
adviserende rol vervullen en erg reflexief zijn. De samenwerking tussen Transforum en NGB
is reeds beëindigd, maar Hoes is gedurende drie jaar, van 2006 tot 2009, nauw betrokken
geweest bij het project. Tevens is zij monitor van het dit project. Door haar ervaring met
NGB is zij een waardevolle toevoeging aan het Agropark NOP project. Anne-Charlotte Hoes
wordt geïnterviewd over haar bevindingen in het NGB project. Goede ideeën, valkuilen en
overige relevante punten van het NGB project worden besproken, om zo een goed beeld te
krijgen welke aspecten van zo een groot project belangrijk zijn voor het slagen ervan. Ook
heeft zij een goed beeld over wat er beter kan in het C2C-Agropark project.
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De rol van de overheid
De overheid heeft een grote invloed op het verloop van de realisatie van een
Agroparkproject in de NOP. In hoofdstuk 2 zijn diverse overheidsorganen geïdentificeerd die
mogelijk het implementatieproces zouden kunnen beïnvloeden. Deze overheidsinstanties
zijn op landelijk-, provinciaal- en gemeentelijk niveau. In dit hoofdstuk zal nader worden
ingegaan op welke manier de overheid deze invloed kan uitoefenen en zal de invloed van de
drie verschillende niveaus worden besproken. In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op
de volgende onderzoeksvraag: ‘Welke richtlijnen, wet- en regelgeving van de overheid
beïnvloeden de realisatie van het Agropark NOP?’
Om een antwoord te vinden op deze vraag worden er twee deelvragen behandeld in dit
hoofdstuk:
1. Welke regelgeving en subsidieregelingen zijn van belang bij de realisatie van het
agropark in de NOP?
2. Welke richtlijnen volgt de gemeentelijke-, provinciale- en landelijke overheid bij de
realisatie van een agropark?

3.1

Huidig overheidsbeleid in de agrarische sector

In deze paragraaf wordt de eerste deelvraag van dit hoofdstuk behandeld. De landelijke en
regionale overheden stellen door middel van wet– en regelgeving een kader voor de
ontwikkeling binnen een bepaalde regio. Afhankelijk van de vorm die het Agropark in de
NOP zal aannemen is het waarschijnlijk dat de projectgroep te maken zal krijgen met deze
wetten, regels en richtlijnen. Er zijn in dit onderzoek verschillende regels geïdentificeerd die
van belang zijn voor het Agropark project voor een gemeenschappelijk landbouwbeleid
(LNV, 2009d).
Deze regels zijn onder te verdelen in twee categorieën. De ene categorie bevat wet- en
regelgeving die eisen stellen waar het project aan moeten voldoen en beperkt zo de
mogelijkheden van het agropark. De Natura 2000, de Behandeling van Gewas/Oogst, de
Hygiëne Richtlijnen en vooral de Wet Ruimtelijke Ordening zijn de belangrijkste uit deze
categorie. De andere categorie biedt juist mogelijkheden voor het agropark op een gunstige
manier. Hieronder vallen het Mestbeleid, de Nitraat Richtlijn, de Overdrachtsbelasting en de
Provinciale Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer.
Beperkende wet- en regelgeving
Deze wet- en regelgeving betreffen aspecten waar het Agropark NOP aan moet voldoen,
voordat het gerealiseerd kan worden. Deze kunnen gezien worden als ‘beperkende’ wetten
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en regels, omdat er dingen veranderd aangepast moeten worden om te voldoen aan de
eisen.
Wet Ruimtelijke Ordening. Deze wet is voor de realisatie van een Agropark van groot belang,
zeker als er sprake zal zijn van bouwplannen en projectvoorstellen die door de gemeente
goedgekeurd en democratisch getoetst dienen te worden. Elke gemeente heeft een
bestemmingsplan, waarin er beschreven wordt wat er met de ruimte in die gemeente kan
gebeuren in de visie van die gemeente. De regelgeving rondom het bestemmingsplan is
opgenomen in de nieuwe Wet Ruimtelijke ordening (WRO). De vernieuwde WRO schrijft ook
voor dat een provincie of de landelijke overheid ook een bestemmingsplan kan maken dat
het gemeentelijke bestemmingsplan kan overstemmen, het wordt dan een inpassingplan
genoemd (VROM, 2009).
Natura 2000. Onder de Natura 2000 regelgeving vallen regels die gelden voor alle agrariërs
die percelen hebben in een specifiek gebied met als doel de inheemse vogels, hun habitat en
het grondwater te beschermen. Deze regels zijn opgesteld door de Europese Unie. Voor het
Agropark in de NOP zijn deze regels van minder belang. Doordat de NOP een relatief nieuw
gebied is, zijn er weinig natuurlijke habitats voor inheemse dieren. De kustlijn en het gebied
waar het “oude” en “nieuwe” land overlappen kan hier een uitzondering op zijn. Deze
regelgeving voorziet er wel in dat ook het lozen van het afval- en koelwater in een Agropark
op een zorgvuldige manier gebeuren moet. Naast de Natura 2000 regelgeving zal er voor het
Agropark in de NOP ook een milieueffectrapportage (MER) gemaakt moeten worden. Een
MER wordt gebruikt bij activiteiten die mogelijk belangrijke nadelige gevolgen hebben voor
het milieu en zorgt ervoor dat de milieubelangen op een volwaardige manier afgewogen
worden tegen andere belangen (LNV, 2009e).
Behandeling van Gewas/Oogst. Het doel van deze regeling is het beheersen van schadelijke
bodemorganismen om de verspreiding hiervan te voorkomen. De Europese regelgeving voor
deze organismen is gedetailleerd en veeleisend. Ook heeft deze regelgeving in Nederland als
doel om productiekolommen vrij te houden van schadelijke bacteriën en virussen. Dit is
relevant voor intensieve teelten, die op grote schaal grond huren en verhuren van en aan
het bedrijfsleven. De toename in bedrijfsomvang en de impact op de (internationale) handel
maken het belangrijk om de plantenziekten vroegtijdig te signaleren. De schaalvergroting en
focus op ex- en import bij een Agropark kunnen door deze regeling beïnvloed worden.
Hygiëne richtlijnen. Een voorbeeld van deze richtlijnen is de KKM-erkenning. De stichting
Keten Kwaliteit Melk (KKM) controleert of melkveehouderijbedrijven voldoen aan criteria op
gebied van diergezondheid, welzijn, voeding, hygiëne en milieu. Voor het Agropark is het
belangrijk om de vraag te stellen of door de schaalvergroting in deze bedrijven nog steeds
aan deze richtlijnen wordt voldaan.
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Gunstige wet- en regelgeving
Bovengenoemde regelgeving kan mogelijkheden voor de realisatie van een Agropark
wellicht beperken, daarnaast zijn er ook wetten en regels die gunstig kunnen zijn voor het
project. Subsidies en toeslagen, die voortvloeien uit deze wetten en regels kunnen namelijk
ook een stimulans bieden voor de implementatie van een dergelijk project.
Nitraat richtlijn of het Mestbeleid. Overmatig gebruik van dierlijke- en kunstmest zorgt voor
te veel stikstof en fosfaat in de bodem, het grondwater en het oppervlaktewater. Dat heeft
negatieve gevolgen, bijvoorbeeld voor de natuurlijke soortenrijkdom en voor de
drinkwaterbereiding. Het mestbeleid heeft als doel dit soort negatieve gevolgen zoveel
mogelijk te beperken. Het Nederlandse mestbeleid is gebaseerd op een Europese richtlijn:
de Nitraatrichtlijn (91/676/EEG). In een Agropark is er een samenwerking tussen
akkerbouwers en veehouders. Bij deze samenwerking kunnen akkerbouwers mest afnemen
van de veehouders. Dit is voordelig voor beide partijen; veehouders besparen op de kosten
van het afvoeren van mest en de akkerbouwers op de kosten van de aankoop van mest. Ook
is er in dit project een biovergister die gebruikt kan worden, waardoor de mest wordt
verwerkt. Als er gebruik gemaakt wordt van een biovergister waarin mest wordt verwerkt,
zijn er geen ziektekiemen meer aanwezig in de mest. Ook worden de percentages fosfaat,
stikstof en nitraat bepaald. De warmte die bij dit proces vrijkomt, kan hergebruikt worden
voor verschillende doeleinden.
Overdrachtsbelasting. Een agrarisch ondernemer moet overdrachtsbelasting betalen als hij
juridisch of economisch eigenaar wordt van onroerende zaken, rechten op onroerende
zaken, of aandelen in onroerende zaaklichamen in Nederland. Een ondernemer kan onder
bepaalde voorwaarden vrijstelling krijgen van overdrachtsbelasting. Bij het realiseren van
het Agropark-project in de NOP kunnen de volgende voorwaarden van toepassing zijn:
•

samenloop met de heffing van omzetbelasting

•

formele schenkingen van onroerende zaken

•

verdeling van een gemeenschap tussen samenwoners

•

inbreng in een vennootschap (die geen NV of BV is)

•

inbreng bij omzetting van een onderneming in een NV of BV

•

fusie, splitsing en interne reorganisatie van een bedrijf

•

vergroting en verplaatsing van land- en tuinbouwbedrijven

•

herinrichting van landerijen

Provinciale Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer. Tot slot is er deze nieuwe
subsidieregeling die van belang kan zijn voor het Agropark in de NOP. Er moet worden
nagegaan of het park voldoet aan de verschillende criteria hiervoor. Als dit het geval is kan
het Agropark in aanmerking komen voor financiële steun. (LNV, 2009c).
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Overige subsidies. De overheid geeft voor innovatieve initiatieven in de agrarische sector
verschillende subsidies. Agropark NOP is een innovatief initiatief en valt wellicht onder de
volgende innovatie vormen die subsidie kunnen krijgen van de overheid (LNV, 2009c):
• Productinnovaties. Innovaties die nieuwe producten ontwikkelen, inclusief het
verbeteren van de marktpositionering.
• Procesinnovaties. Innovaties om bedrijfsprocessen te verbeteren. Deze innovaties
zijn vooral gericht op kostenverlaging of efficiencyverbetering.
• Organisatorische innovaties. Volledige vernieuwingen op langere termijn van
bestaande producten en processen in samenhang met technologie, institutie, gedrag
en cultuur.
• Marktgerichte innovaties. Het ontwikkelen van innovatieve manieren waarop
markten worden verkend, ontwikkeld en onderhouden.
Conclusie
Al deze richtlijnen, regels en wetten zijn van belang bij de realisatie van het Agropark NOP.
De overheid heeft een dubbele rol bij de realisatie van een agroparkproject. De overheid
moet altijd kritisch oordelen over een project en deze toetsen aan richtlijnen, wet- en
regelgeving. Daarnaast moet de overheid ook open staan voor innovatieve projecten en
deze projecten de mogelijkheid geven te ontwikkelen door middel van het toekennen van
subsidies en vergunningen.

3.2

Overheidsrichtlijnen m.b.t. het Agropark NOP

Naast de wet- en regelgeving uit de vorige paragraaf vervult de overheid ook andere
functies, welke in deze paragraaf aan de orde zullen komen. Deze paragraaf behandelt de
tweede deelvraag van dit hoofdstuk: Welke richtlijnen volgt de gemeentelijke-, provincialeen landelijke overheid bij de realisatie van een agropark?
Projecten, plannen en activiteiten die ingrijpende veranderingen met zich mee brengen in de
regio of mogelijk een negatief effect hebben op de beschermde natuur zijn
vergunningplichtig. Deze vergunningen worden verleend door de Gedeputeerde Staten. In
bepaalde situaties, zoals omschreven in het Besluit Vergunningen Natuurbeschermingswet,
verleent de Minister van LNV een vergunning. Over uitbreiding in een project zoals het
Agropark NOP, moet niet alleen het Ministerie van LNV een besluit nemen maar is het ook
van belang dat de gemeente en provincie toestemming verlenen. Hieruit blijkt dat een
dergelijk proces op drie niveaus van de overheid behandeld wordt. De gemeente staat het
dichtste bij het project, daarna de provincie en vervolgens de landelijke overheid.
Gemeente
De gemeente is belast met de uitvoering van het kader dat de provincie stelt voor wat er
gerealiseerd moet worden in het gebied. Daarnaast is zij natuurlijk ook verantwoordelijk
voor haar eigen bestuurlijke taken en gemeentelijke belangen. De gemeente is in
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samenspraak met de provincie verantwoordelijk voor het verstrekken van subsidies. Vaak
verleent de gemeente subsidie in de beginfase van een dergelijk project. Als het project zich
in een verder stadium bevindt, zal de subsidie van de gemeente afnemen en moet het
project zelf zorgen voor geld. Daarnaast is de gemeente de instantie die de vergunningen
verleent. Als een project een onderneming wil opbouwen, of een onderneming wil
verplaatsen, moet eerst een vergunning door de gemeente worden verleend. Ook houdt de
gemeente zich bezig met het verschaffen van praktische informatie over regelgeving en
subsidies en over eventueel onderzoek dat uitgevoerd moet worden bij een projectvoorstel.
Eventuele bouwplannen en ingrijpende veranderingen op het gebied van ruimtelijke
ordening in een bepaalde gemeente zullen leiden tot veranderingen in het
bestemmingsplan. Projecten kunnen afgewezen worden, omdat het op geen enkele manier
past in het bestemmingsplan dat de gemeente heeft opgesteld. Er zal een nieuw
bestemmingsplan gemaakt moeten worden, dat eerst ter inzage voor inspraak opengesteld
zal worden. Daarnaast zal er ook overleg plaatsvinden met alle betrokken overheden en
partijen. De plannen worden zes weken ter inzage gelegd. Alle burgers hebben het recht om
bezwaar hiertegen kenbaar te maken. Twaalf weken daarna wordt het
ontwerpbestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad. Dit plan wordt eveneens ter
inzage gelegd. Gedurende de terinzagelegging kan beroep tegen het plan worden ingesteld
bij de Raad van State. De provincie en de minister hebben voordat de beroepstermijn ingaat,
de mogelijkheid om in te grijpen en bepaalde onderdelen van het plan af te wijzen. Het
bestemmingsplan treedt in werking nadat de beroepstermijn is afgelopen en er geen
schorsingsverzoek is ingediend. Als er door de Raad van State een uitspraak gedaan is over
een ingesteld beroep is het plan onherroepelijk (VROM, 2009).
Provincie
De provinciale overheid heeft de taak om te kijken of een project binnen het kader van de
provincie past. Dit zegt een medewerker van de overheid in een interview. De provincie en
de gemeente zijn samen verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening, het milieubeleid en
de infrastructuur binnen een bepaald gebied. Tot op zekere hoogte heeft de gemeente
zeggenschap over deze zaken, maar naarmate een bepaald project meer substantiële
gevolgen zal hebben voor deze status van het milieu, de infrastructuur en de ruimtelijke
ordening zal de provincie ook meer inspraak krijgen.
Een stimulerende rol van de provinciale overheid is die als subsidieverlener. Net als de
gemeente heeft de provincie de mogelijkheid om subsidies te verlenen aan projecten die
vallen in de provincie. Provincies wegen hierbij af hoe het project past binnen het beeld dat
zij hebben van de provincie en of het project het beeld van de provincie positief danwel
negatief verandert.
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Landelijk
Op landelijk niveau heeft de overheid ook invloed op het agropark project. Voorbeelden van
instellingen die een belang hebben in het project, zijn: het Ministerie van Financiën,
Ministerie van VROM, Ministerie van LNV en de KvK. Dit zijn landelijke instanties die alle
betrokken zijn bij de gevolgen van het opzetten van een agropark.
Uiteraard is de overheid op landelijk niveau verantwoordelijk voor de landelijke wet- en
regelgeving. In de agrarische wereld zijn ondernemers vaak beperkt in hun doen en laten,
door de wetgeving van de overheid. Een voorbeeld hiervan is de wetgeving omtrent
mesttransport. Er bestaan strikte regels en voorwaarden over het vervoer van mest over
lange afstanden. Ook wetgeving omtrent milieu en dierenwelzijn zijn uiteraard van
toepassing op projecten als het agropark.
Conclusie
Het antwoord op de vraag wat de formele rol is van de overheid bij het opzetten van een
agropark is te verdelen over drie niveaus. Op landelijk-, provinciaal- en gemeentelijk niveau
heeft de overheid verschillende functies. Op het hoogste niveau is vooral de wet- en
regelgeving uit de vorige paragraaf van belang. Op het lagere provinciale niveau worden
beslissingen genomen over subsidies voor het project. Op het meest specifieke
gemeentelijke niveau kijkt de overheid naar de mogelijkheden van een project en is de
gemeente nauw betrokken door middel van de subsidieverstrekking en het
bestemmingsplan.
Het antwoord op de onderzoeksvraag ‘Op welke manier heeft de overheid een rol bij de
realisatie van het Agropark NOP?’ is door deze twee subvragen een stuk duidelijker. De
overheid is onder te verdelen in drie niveaus die alle drie een verschillende rol spelen in de
realisatie van het Agropark NOP. De rol van de overheid is te omschrijven als wet- en
regelgever, als subsidieverstrekker, als bestemmingsplanmaker en als vergunningverlener.
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4. Invulling van het Agropark NOP
In het voorgaande hoofdstuk is besproken welke rol de overheid in de landbouw speelt en
wat het wettelijke kader is waarbinnen agrarische ondernemers zich kunnen bewegen. Dit
hoofdstuk gaat in op de verschillende visies die bestaan over agroparken.
De hoofdvragen die in dit hoofdstuk beantwoord worden zijn: ‘Wat voor een korte en lange
termijn beeld hebben de betrokken actoren over de inhoud van het Agropark NOP?’ en
‘Welke duurzaamheideffecten verwachten de betrokken actoren te behalen met het
Agropark NOP?’
Dit zal gebeuren door de volgende subvragen te beantwoorden:
1. Welke visies zijn er in de literatuur beschreven over de reden van implementeren van
een agropark?
2. Wat is het toekomstbeeld van de betrokken actoren van het Agropark NOP?
3. Welke verwachtingen hebben de respondenten over de effecten van Agropark NOP op
milieu, omwonenden en economische winst?
4. In hoeverre verschillen de visies van de ondernemers van elkaar en van de beschreven
literatuur?

4.1

Agropark en Cradle2Cradle: de theorie

Samenwerken in de agrarische sector is belangrijk in Nederland, een agropark is één van de
manieren om dit te organiseren. “De verkokering in de landbouw heeft zijn langste tijd
gehad. Het kost te veel energie, het levert te veel afval en transport op. Bedrijven van
verschillende sectoren moeten onderling gaan samenwerken” (Smeets 2009). Het concept
‘agropark’ is gericht op de ontwikkeling van een combinatie van kostenbesparende en
waardetoevoegende functies van industriële bedrijven en agrarische ondernemingen
rondom een locatie (Breure et al., 2007).
Uit interviews met de projectbegeleiders is gebleken dat het Agropark in de NOP een
Cradle2Cradle (C2C) agropark moet worden. C2C is een nieuwe kijk op duurzaamheid. De
kern van C2C is ‘afval is voedsel’. Dit betekent dat alle materialen van het ene product nuttig
worden hergebruikt in een ander product. De eventuele restproducten moeten geen
negatieve effecten op het milieu hebben. Op deze manier wordt er gewerkt aan een
sluitende kringloop waarbij materiaalverspilling, energieverlies en milieubelasting
voorkomen worden. Verder wordt er in het C2C concept aandacht besteed aan
schaalgrootte, locatie(s), ruimtelijke inrichting en omgeving. Ook wordt er duurzaam
geproduceerd, verwerkt, getransporteerd en vermarkt (Velde, 2008). Smeets geeft in dit
kader aan dat reststromen die voorheen werden beschouwd als kosten, nu rendabel kunnen
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worden afgezet in een cluster. Daarnaast is er de mogelijkheid dat andere industriële
bedrijven zich voor het project gaan interesseren, wat uitdijing van het cluster mogelijk
maakt (Smeets, 2009). Op dit moment komt het C2C concept in het Agropark voornamelijk
tot uiting door het verbinden van kringlopen met als doel het verbeteren van het milieu. Dit
gebeurt door het verbinden, clusteren en/of uitwisselen van energie, reststromen en
producten, waaronder sierteelt, voedsel en kennis. Voorbeelden van bestaande innovaties
op het gebied van het energievraagstuk in combinatie met het verbeteren van de
bodemkwaliteit zijn: (solar)energie, vergisting en warmtekoude-opslag.
Een ander aspect van een Agropark is gericht op kostenbesparing. Een Agropark
bewerkstelligt toegevoegde waarde, lagere kosten en lagere milieulasten per eenheid,
product en oppervlakte. De uitwisseling van rest- en bijproducten veroorzaken lagere kosten
in het productieproces (Smeets, 2009). Een ander voorbeeld van kostenbesparing door
koppeling van bedrijven is het uitwisselen van CO2. De ene ondernemer kan profiteren van
het CO2-afval van de ander. Kasgroenten groeien namelijk beter als ze extra CO2 krijgen
(Breure et al., 2007). Het valt op dat bij de meeste agroparkprojecten wel sprake is van
clustering; het hergebruik van afvalstromen of het beperken van transporten. Maar in de
praktijk wordt hier niet of nauwelijks op grote schaal gebruik van gemaakt (AP, 2009).

4.2

Toekomstbeeld Agropark NOP

In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op de deelvraag: ‘Wat is het toekomstbeeld van
de betrokkenen van het Agropark NOP?’. Dit toekomstbeeld is onderverdeeld op twee
niveaus, die uit een projectdocument van Agropark NOP verkregen zijn. Niveau 1 heeft
betrekking op de korte termijn en heeft te maken met drie aspecten: 1) Kennis, Arbeid en
Werkgelegenheid 2) Energie, Afval en Bodem en 3) Agrologistiek en Promotie. Niveau 2
heeft betrekking op de lange termijn en heeft te maken met Agrologistiek, Handel en
Promotie (Hoes, 2009b). De meningen van actoren over deze aspecten zijn verkregen uit de
interviews.
Toekomstbeeld op de korte termijn
Kennis, Arbeid en Werkgelegenheid
Op het eerste niveau kan in het Agropark NOP een samenwerking worden gerealiseerd
tussen de bedrijven onderling, maar ook met andere bedrijven in de regio. Dit wordt in
verschillende interviews genoemd. De ondernemers zijn van mening dat de inzet van ieder
zijn expertise op eigen gebied in een agropark belangrijk is. Door onderlinge samenwerking
kan er van elkaars kennis gebruik gemaakt worden. De glastuinbouwer en één van de
projectleiders geven aan dat er ook een samenwerking kan worden aangegaan met
bedrijven buiten de agrarische sector, zoals woningbouwverenigingen of transportbedrijven.
Hiermee wordt de groep belanghebbenden zo breed mogelijk gehouden. Een beperking in
het aantal ‘spelers’ wordt gezien als een beperking van de mogelijkheden. Dieter Baas: “Met
z’n allen ben je meer”. Wanneer er meer bedrijven bij Agropark NOP betrokken worden,
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menen de glastuinbouwer en melkveehouder dat er een duidelijke centrale regie moet
komen in de vorm van een neutrale onafhankelijke partij. Dit zal voorkomen dat er een valse
consensus over de plannen rond het agropark wordt bereikt die voor alle partijen niet
volledig bevredigend is. Ook zal dit voorkomen dat men niet tot actie over kan gaan omdat
bedrijven teveel aan hun eigen belang hechten. Er is nog geen duidelijkheid over welke
specifieke bedrijven er extra bij de samenwerking in het C2C project kunnen worden
betrokken.
Er worden meerdere visies gegeven op de organisatie van arbeid in het Agropark NOP. De
projectleider geeft aan dat een bedrijf dit kan organiseren, zodat de ondernemers direct aan
de slag kunnen. De glastuinbouwer van mening dat het oprichten van een uitzendbureau
gemakkelijk te realiseren is door één van de betrokken ondernemers. De werknemers die
zich bij dit uitzendbureau aan zouden sluiten, kunnen dan bij diverse bedrijven worden
ingezet.
Energie, Afval en Bodem
Uit de interviews blijkt dat de uitwisseling van energie en warmte op korte termijn kan
plaatsvinden in het Agropark NOP. Een voorbeeld hiervan komt van de melkveehouder, die
vertelt dat de warmte die ontstaat met zijn biovergister goed gebruikt kan worden voor het
drogen van uien en bollen. Ook noemt hij de mogelijkheid om naast zijn huidige bedrijf een
koelhuis op te richten, dat de warmte kan gebruiken om te koelen. Daarnaast kan de
duurzame energie die opgewekt wordt met de biovergister meer worden gebruikt op het
eigen terrein. Op dit moment wordt ca 10 % van de energie benut door het bedrijf en voor
eigen gebruik. De overige 90 % wordt verkocht aan het net.
Een andere activiteit van de melkveehouder die nu al plaats vindt en op de korte termijn
binnen het agropark kan vallen, is het verkopen van mest uit de vergister aan de akkerbouw.
Doordat de samenstelling van deze mest precies bekend is, kan voor elk terrein mest worden
uitgezocht die het beste is voor die specifieke grond. Op deze manier wordt een organische
stof geproduceerd ten behoeve van bodemverbetering waar andere akkerbouwbedrijven en
tuinders van kunnen profiteren. Dit zou ook in het Agropark NOP kunnen gebeuren.
Agrologistiek en Promotie
Uit de interviews kwam naar voren dat het agropark bij verschillende processen betrokken
kan zijn; het produceren of verwerken van agrarische producten. De akkerbouwer en
dienstverlener geeft bijvoorbeeld aan dat het samenwerken in een agropark gebruikt kan
worden voor het gezamenlijk verwerken en afzetten van producten. J. de Groene: “De
productie doet de boer zelf wel. Daar hoef je je niet mee te bemoeien”.
Verwerkingsprocessen vinden op dit moment nog niet in de NOP plaats, maar een agropark
zou dit kunnen realiseren. Een van de projectleiders vindt het plaatsen van logistieke
bedrijven voor het verwerken van producten in de NOP een mooi, maar moeilijk
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realiseerbaar idee. De concurrentie van logistieke bedrijven in andere delen van Nederland is
hiervoor te groot. De glastuinbouwer echter, heeft een andere focus betreffende de
invulling van het Agropark, omdat de aard van zijn onderneming anders is. Hij is vooral bezig
met de optimalisatie van het primaire productieproces. Ook de melkveehouder geeft aan dat
het Agropark de productie van kan verhogen. Akkerbouwers hebben namelijk het probleem
dat het telen van gewassen niet elk jaar op dezelfde grond kan gebeuren. In dit kader kan er
in een agropark onderling van grond gewisseld worden, waardoor een hogere productie
wordt bewerkstelligd.
Op logistiek gebied kan een Agropark veranderingen bieden. De glastuinbouwer geeft aan
dat er op het gebied van logistiek een kostenbesparing mogelijk is in het Agropark. Hij geeft
als voorbeeld dat zijn bedrijf twee vrachtwagens heeft, die circa negen maanden per jaar
niet gebruikt worden. Deze vrachtwagens kunnen in die tijd uitgewisseld worden met andere
ondernemers. De akkerbouwer en dienstverlener is van mening dat het combineren van
logistiek mooi is meegenomen, maar dat een logistiek centrum niet de hoofdtaak van een
Agropark moet zijn. J. de Groene: “Het combineren van logistiek, met een
bloemenvrachtauto die twee kratjes meer inlaadt voor Aalsmeer, is niet voldoende”.
Een voorbeeld van een initiatief voor het verbeteren van het imago van de agrarische sector
is het idee van de glastuinbouwer om van Ens een Violendorp te maken. Dit heeft een
positieve uitwerking op het imago van de perkplantenkwekers die zich in het dorp gevestigd
hebben.
Toekomstbeeld op de lange termijn
Agrologistiek, Handel en Promotie
Op het tweede niveau kunnen er in het kader van logistiek innovaties worden gerealiseerd in
het Agropark. Volgens de medewerker van Transforum is het belangrijk dat er een ‘Central
Processor Unit’ komt, een afdeling die (afval- of rest-)producten van het ene bedrijf inkoopt
en deze aan een ander verkoopt. Dit kan fungeren als een schakelaar tussen ondernemingen
in plaats van een directe samenwerking van onderneming naar onderneming.
Een andere innovatie op de lange termijn is het aanpassen van de infrastructuur wat nodig
kan zijn voor de uitwisseling van energie en CO2, dit wordt aangegeven door één van de
projectleiders. De glastuinder vertelt dat hier al concreet onderzoek naar wordt gedaan,
namelijk naar het in stand houden van een pendeldienst tussen Urk en IJmuiden en deze
gebruiken voor transport met een aantal bedrijven.
Nieuwe ideeën over de invulling van het Agropark NOP op de lange termijn
De ondernemers hebben verschillende ideeën over de praktische invulling van een agropark.
De melkveehouder heeft bijvoorbeeld het idee om een zuivelfabriek te bouwen. Hierin kan
hij zijn eigen zuivel verwerken tot poeder en room. De akkerbouwer en dienstverlener vindt
32

dat er voor het agropark panden gebouwd moeten worden, bijvoorbeeld een
evenementenhal. Deze panden moeten een prominente plaats krijgen en kunnen gebouwd
worden langs de A6. Ook vindt hij het belangrijk dat het agropark architectonisch in de
omgeving past en men moet zien dat er bedrijvigheid in zit. De glastuinbouwer geeft aan zich
in de toekomst graag te willen aansluiten bij bestaande plannen voor een groot meer bij Ens.
Het water uit dit meer kan hij gebruiken voor de irrigatie van zijn planten.
De glastuinbouwer heeft een idee om de restwarmte van zijn onderneming te gebruiken
voor een welnesscentrum dat naast het huidige bedrijf zou komen. Deze warmte kan ook
gebruikt worden voor het verwarmen van woningen in de omgeving. Omdat het
welnesscentrum energieneutraal zou zijn, staat de provincie er positief tegenover. Echter, de
provincie had meer verwacht van de overige ideeën betreffende energiebesparing in het
agropark. De provincie heeft namelijk de doelstelling om binnen 10 jaar energieneutraal te
zijn.
De ideeën voor de toekomstige invulling van het agropark die hierboven beschreven staan
zijn kort samengevat in Tabel 1. Deze ideeën zijn zeer divers en het is de vraag of ze naast
elkaar kunnen bestaan in een agropark. Echter, een financier van het agropark heeft hier een
andere visie over. Hij geeft aan dat hij op het gebied van vernieuwing meer had verwacht
van het Agropark.

Concreet

Ideeën op de korte termijn
Uitzendbureau oprichten

Ideeën op de lange termijn
Zuivelfabriek bouwen

Hergebruik energie en warmte van Watergebruik toekomstig meer bij Ens
biovergister
Mest uitwisselen
Welnesscentrum
Creëren van Violendorp

Onderling uitwisselen grond
akkerbouw

voor

Pendeldienst Urk en IJmuiden
Minder
concreet

Samenwerken met bedrijven buiten Aanpassingen infrastructuur
agrarische sector
Samenwerken
in Evenementenhal langs de A6
verwerkingsprocessen
Verbetering van logistiek

Tabel 1. Een overzicht van de ideeën van de ondernemers op de korte en de lange termijn
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4.3

Verwachte effecten van het Agropark NOP

Binnen dit project is het belangrijk zowel het economische belang alsmede het
maatschappelijke en het ecologische belang in het oog te houden. Een projectleider geeft
aan dat deze aspecten met elkaar in balans moeten zijn. Een verantwoordelijk eindproduct
creëer je door verantwoordelijk en duurzaam te produceren.
In deze paragraaf zal antwoord worden gegeven op de volgende vragen:
People
Wat zijn de verwachtingen met betrekking tot de uitwerkingen die het
Agropark kan hebben voor de inwoners van de NOP en de werknemers van de
ondernemingen?
Profit
Wat zijn de visies van de betrokkenen met betrekking tot economische
aspecten?
Planet
Wat zijn de visies van de betrokkenen met betrekking tot de gevolgen voor
het ecosysteem?
Hieronder wordt eerst het Profit aspect behandeld, vervolgens Planet en People. Er is
hiervoor gekozen omdat uit interviews gebleken is dat Profit het meest belicht wordt.
Profit
Economische winst en kostenbesparing zijn voor de ondernemers redenen om mee te doen
met dit project. Een medewerker van Transforum zegt dat het van belang is dat de
rentabiliteit van de investering goed is: het is belangrijk dat het geld dat de ondernemers in
het project steken er ook weer word uitgehaald. Een van de ondernemers formuleert het als
volgt: ‘Uiteindelijk draait het om de centen’, ‘Als niemand er beter van wordt, dan slaagt het
niet.’
Uit de interviews komt naar voren dat economische winst en kostenbesparing kan
plaatsvinden op het gebied van logistiek, arbeid, en imago. Op logistiek gebied kan een
verkorting van vervoersstromen tot lagere kosten leiden. Een voorbeeld hiervan is het
benutten van energie die normaal gesproken in de lucht verdwijnt. Ook kan er op de kosten
worden bespaard door het uitbesteden van arbeidskrachten aan andere bedrijven, zoals
wordt aangegeven door de glastuinbouwer. Een laatste manier om economische winst te
behalen door het Agropark is het verbeteren van de marktpositie en het imago van de NOP. Dit
wordt door de akkerbouwer en dienstverlener als meerwaarde van het project genoemd.
Een beter imago geeft een concurrentievoordeel, wat vervolgens een financiële winst
oplevert. Dit wordt volgens hem goed ingeschat door de andere ondernemers.
Planet
Energie- of warmte-uitwisseling is een belangrijk onderwerp binnen het Agropark NOP. Twee
projectleiders maken duidelijk dat waar het ene bedrijf energie of warmte over heeft, het
andere bedrijf dit kan leveren. Samenwerking op het gebied van warmte kan ecologische en
economische voordelen geven. Vooral de daling van het gasgebruik wordt door een van de
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projectleiders als een belangrijke doelstelling van het project aangegeven. Een andere
projectleider is van mening dat het bijbouwen of verplaatsen van bedrijven wel noodzakelijk
is om warmte-uitwisseling mogelijk te maken.
Een ander belangrijk onderwerp binnen het Agropark project is de waterhuishouding. De
glastuinbouwer legt uit dat er een besparing op watergebruik en kosten mogelijk is. Hij vangt
het regenwater op in een groot bassin en gebruikt dit om zijn planten van water te voorzien.
In het agropark ziet hij dit gerealiseerd in een groot meer, er zijn op dit moment plannen om
dit te creëren in de buurt van Ens, zoals in paragraaf 4.2 ook beschreven is. Deze plannen
leveren een besparing op het waterverbruik op voor de ondernemingen en zullen een
positieve uitwerking hebben op het milieu.
People
De realisatie van het Agropark zal promotie opleveren voor de NOP, waardoor de
werkgelegenheid zal stijgen. Dit wordt aangegeven door één van de projectleiders, een
medewerker van de gemeente, en de akkerbouwer en dienstverlener. De verhoging van de
werkgelegenheid door de promotie, komt de gemeente en de inwoners van de NOP ten
goede. Tijdens de seizoensgebonden piekbelastingen zal de uitwisseling van arbeidskrachten
tussen bedrijven leiden tot een grotere efficiëntie en betere kwaliteit op het gebied van
seizoensarbeid, volgens de glastuinbouwer. Een ander aspect van de promotie die het
agropark zal opleveren, is het stimuleren van toerisme in de regio. Er kunnen bijvoorbeeld
rondleidingen gegeven worden in de bedrijven.
Volgens de medewerker van Transforum kaart het Agropark NOP een maatschappelijk
vraagstuk aan en is een erg belangrijk voorbeeld om de ‘metropolitan agriculture’ op de
kaart te zetten. Zoals R. Eweg aangeeft: ‘’Ik denk een geslaagd agropark in de NOP, één van
de antwoorden kan zijn op de vraag die minister Kramer heeft neergelegd; ‘Hoe zorg je
ervoor dat er op een duurzame manier meer voedsel per hectare wordt geproduceerd?’ In die
zin adresseert het ook een heel relevant maatschappelijk vraagstuk.’’
Hierboven zijn de verschillende verwachte effecten op de gebieden profit, planet en people
aangegeven. Een medewerker van transforum geeft aan dat in het uiteindelijke bedrijfsplan
de waarden betreffende people, profit en planet gelijkwaardig vertegenwoordigd moeten
zijn.

4.4

Vergelijking van de beelden en verwachtingen

De focus van de visies op het Agropark verschillen per respondent op drie gebieden. Dit
heeft vaak te maken met de functie die een actor heeft binnen het project. De visies lopen
uiteen van enkel samenwerking tussen de huidige ondernemers tot het bouwen van nieuwe
divisies binnen en buiten de agrarische sector. Ook verschillen de visies betreffende het al
dan niet combineren van logistiek in een Agropark. Daarnaast zijn er verschillen in de focus
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van een Agropark; enerzijds ligt de focus op het productieproces en anderzijds ligt het op het
verwerkingsproces. Dit resulteert in verschillende ideeën over de praktische toekomstige
invulling van het park en het is de vraag of al de genoemde initiatieven naast elkaar kunnen
bestaan in de NOP. Wat daarnaast opvalt, is dat de ondernemers vooral op de korte termijn
(niveau 1) denken en dat de provincie bezig is met de lange termijn (niveau 2).
Wat betreft het profit-aspect is het vooral duidelijk dat de ondernemers een economisch
voordeel willen hebben bij het Agropark NOP. De ondernemers willen graag samenwerken
maar doordat er nog geen structurele afspraken zijn gemaakt is er onduidelijkheid over het
aantal, soort en minimale grootte van de deelnemers.
Wanneer er gekeken wordt naar het planet-aspect in het project, is het duidelijk dat
ondernemers in zekere zin duurzamer willen ondernemen. Het duurzamer ondernemen
gebeurt niet altijd vanuit ideologisch oogpunt maar vaak vanuit praktisch oogpunt
(verkrijgen van subsidies en exclusieve contracten). De mate waarin de verschillende
ondernemers duurzaam willen ondernemen verschilt echter. De ene ondernemer heeft het
C2C principe hoog in het vaandel staan, terwijl de andere ondernemer zegt dat er wel
rekening moet worden gehouden met het milieu, maar dat het niet het hoofddoel van het
project moet zijn. De mate waarin de betrokkenen het planet belangrijk vinden loopt sterk
uiteen. Als meer ondernemers duurzaam gaan ondernemen zijn kan dit een verbetering van
het imago opleveren voor de huidige landbouw.
Wat betreft het people-aspect is er een redelijke overeenstemming dat een Agropark in de
NOP goed zou zijn voor de promotie en de arbeidsmarkt van het gebied NOP. Het idee dat
een Agropark een bijdrage zou leveren aan de werkgelegenheid in de NOP is ook vrij breed
gedragen. Verder lijkt er ook overeenstemming te zijn over het opzetten van een soort eigen
uitzendbedrijf door een aantal ondernemers in de NOP.
Wanneer men duurzaam produceert streeft men ernaar om een goede balans te vinden
tussen de aspecten profit, planet en people. Uit het bovenstaande blijkt dat in de huidige
ideeën voor het Agropark NOP het people-aspect, met name met betrekking tot de
omwonenden, minder belicht zijn dan de andere twee aspecten profit en planet. Waarbij
planet wel een onderwerp van gesprek is, mede omdat het economische voordelen oplevert.
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Knelpunten bij de realisatie van het
Agropark NOP
In het voorgaande hoofdstuk is aangegeven wat voor visies de betrokkenen op het beoogde
Agropark NOP hebben. Deze visies moeten richting geven aan het project en zouden als
leidraad moeten dienen. Echter, voordat er een Agropark in de NOP gerealiseerd kan
worden, is het verstandig rekening te houden met een aantal mogelijke knelpunten. Dit
hoofdstuk zal ingaan op een aantal knelpunten dat verwacht kan worden tijdens de
realisatie van het Agropark NOP. De volgende vragen zullen in dit hoofdstuk worden
behandeld:
De onderzoeksvragen: ‘Welke mogelijke knelpunten kunnen de realisatie van een Agropark
NOP in de weg staan?’ en ‘Hoe kan het Agropark NOP anticiperen op deze knelpunten?’
worden beantwoord in dit hoofdstuk. De tweede onderzoeksvraag zal beantwoord worden
middels de handelstrategieën. De hoofdvragen zijn onderverdeeld in de volgende subvragen:
1. Welke knelpunten en handelsstrategieën worden er in de literatuur besproken wat
betreft de realisatie van eerdere agroparken?
2. Welke knelpunten en handelstrategieën waar het Agropark NOP van kan leren heeft
het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) ondervonden tijdens de realisatie?
3. Welke knelpunten en handelstrategieën bij de realisatie van het Agropark NOP
verwachten de geïnterviewde actoren?
4. Wat zijn de verschillen tussen de knelpunten die de geïnterviewden benoemen en de
knelpunten die uit de literatuur voortkomen en bij het NGB aan de orde waren?
5. Wat zijn handelingsperspectieven voor het Agropark NOP?
Subvraag 1 zal in paragraaf 5.1 worden beantwoord met behulp van literatuurstudie.
Subvraag 2 zal in paragraaf 5.2 worden besproken op basis van een interview met AnneCharlotte Hoes, monitor van zowel het Agropark NOP als het NGB. In paragraaf 5.3 zal op
basis van de gehouden interviews met betrokkenen bij het Agropark-project in de NOP
subvraag 3 worden beantwoord. Tenslotte wordt er in paragraaf 5.4 subvraag 4 beantwoord.

5.1

Knelpunten en handelsstrategieën uit eerdere Agroparken

In deze paragraaf zullen knelpunten van eerdere Agropark-projecten, die naar voren
kwamen in de literatuur, worden besproken. De knelpunten kunnen onderverdeeld worden
in twee categorieën. De eerste categorie betreft organisatorische knelpunten met aandacht
voor het samenwerkingsverband. Tot de tweede categorie behoren maatschappelijke
knelpunten. Na de knelpunten zullen de in de literatuur genoemde handelsstrategieën voor
deze knelpunten besproken worden.
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Knelpunten op het gebied van organisatie/samenwerking
In Agroparken werken ondernemers samen, het blijkt echter een uitdaging om een goede
samenwerking te organiseren. De volgende drie knelpunten spelen hierbij een rol (Wit et al.,
2000). Ten eerste kunnen er botsingen ontstaan tussen individuele en collectieve belangen.
Hierdoor functioneert het samenwerkingsverband niet goed. Ten tweede kan er locaal een
grote inbreuk op ruimtelijke structuren ontstaan. Tenslotte kan de nieuwe vorm van
samenwerken een toename van de onderlinge afhankelijkheid veroorzaken. Dit kunnen de
ondernemers ervaren als een beperking van de ondernemersvrijheid.
Handelingsstrategieën op het gebied van organisatie/samenwerking
Voor een succesvolle realisatie van een Agropark-project in de NOP zijn er duidelijke
afspraken over de samenwerking nodig. Verder moet er een heldere opbouw van het project
zijn (Wit et al., 2000). In dit kader moet men er bewust van zijn of de samenwerking het
individuele belang van de ondernemer, of het collectieve belang van de regio behartigt.
Knelpunten op het maatschappelijke gebied
Naast knelpunten op het gebied van organisatie en samenwerking zijn er ook knelpunten op
het maatschappelijke gebied. Er is gebleken dat het project Agropark een maatschappelijke
weerstand oproept. Volgens Smeets (2009) is het essentieel dat er een maatschappelijk
draagvlak voor een Agropark ontwikkeld wordt. Zo geeft Poot (2005) aan dat ondernemers
die bij agroparken betrokken zijn de overtuiging hebben dat een agroparkproject, hoe goed
het ook mag zijn, niet van de grond komt als de omwonenden en andere betrokkenen er niet
positief tegenover staan. Daarnaast kunnen volgens Poot (2005) kleine ondernemers in de
omgeving een Agropark als een bedreiging voelen. Een van de redenen hiervoor kan zijn dat
het idee dat het klassieke ‘familiebedrijf’ misschien ten onder gaat, weerstand oproept (Poot
2005). Daarnaast blijkt dat er steeds meer kritiek vanuit de maatschappij op onderwerpen
zoals milieu, dierenwelzijn, horizonvervuiling en biotechnologie. Ook de intensivering van de
veehouderij roept weerstand op met betrekking tot het dierenwelzijn (Wilt et al., 2005).
Handelingsstrategieën op het maatschappelijke gebied
Een van de handelsstrategieën om de maatschappelijke weerstand tegen te gaan is het
organiseren van een publiek debat waarmee omwonenden en Midden en Klein Bedrijven
(MKB) bij het project betrokken worden (Smeets, 2009; Wit et al., 2000). Een publiek debat
kan voorkomen dat de omwonenden en bedrijven een negatieve connotatie krijgen bij het
project, maar kan ook helpen om tot een invulling van een Agropark te komen die voor alle
partijen acceptabel is. Daarnaast kan in een publiek debat worden aangegeven dat
agroparken passen binnen een samenleving waarin een groeiend aantal mensen in grote
steden gaat wonen. Uitgelegd kan worden dat de toekomstvisie is, dat het Agropark al deze
mensen zal voorzien van voedsel door de beoogde verbetering van de
landbouwproductiviteit (Smeets, 2009).
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5.2

Leerpunten voor het Agropark NOP vanuit het NGB

Introductie
Binnen dit onderzoek is Anne-Charlotte Hoes, de monitor van zowel het project rondom het
Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) als het Agropark-project in de NOP, geïnterviewd. Hoes geeft
aan dat het Agropark-project in de NOP zich nu in dezelfde projectfase bevindt als waar het
NGB zich in 2005 in bevond. Het NGB is nu een stuk verder in de realisatie van het project.
Daarom is het verstandig om voor de realisatie van het Agropark-project in de NOP te kijken
naar de knelpunten en de successen die in het NGB naar voren kwamen. Hier volgt eerst een
korte beschrijving over het NGB.
In de gemeente Horst aan de Maas in Noord-Limburg is een groot gebied bestemd voor het
NGB. Aan NGB zullen vijf ondernemers deelnemen, die intensief samenwerken en zo
efficiënter werk verrichten dan wanneer er geen samenwerking zou bestaan. Het NGB zal
bestaan uit één pluimveehouderij, twee varkenshouderijbedrijven en één vergistingsbedrijf.
Dit laatste bedrijf houdt zich bezig met het vergisten van mest om het zo om te zetten naar
duurzame energie. Het zijn allen individuele ondernemingen en zijn in die zin niet afhankelijk
van elkaar. De ondernemers hebben een gezamenlijke BV opgericht en zijn zo gezamenlijk
verantwoordelijk voor de twee grote vergisters die op het terrein zullen staan. NGB zal met
behulp van deze vergisters aan omliggende bedrijven de mogelijkheid bieden hun mest te
vergisten en hen te voorzien van duurzame energie. (Kool et al., 2008; Hoes, 2009a).
Het is de bedoeling dat het pluimveebedrijf binnen het NGB een gesloten pluimveetak gaat
starten. Binnen deze pluimveetak zullen niet alleen moederdieren en vleeskuikens worden
gehouden, maar ook een broederij en slachterij zullen worden geïntegreerd. Hierdoor wordt
de hele keten van ei tot slacht op één locatie gevestigd, een unieke combinatie. In totaal zal
het pluimveebedrijf 1.200.000 kippen houden. De twee varkenshouders zijn van plan om
binnen NGB uit te breiden tot 33.000 varkens. Ondanks deze uitbreiding is het mogelijk om
de uitstoot van ammoniak, fijnstof en stank terug te brengen. Dit varkensbedrijf zal ook
gesloten worden, om risico’s rond dierziekten te verminderen, het aantal
transportbewegingen te beperken en het dierenwelzijn te verbeteren. Afgezien van een
slachterij omvat het varkensbedrijf eveneens de gehele keten van spermaproductie tot
gemeste vleesvarkens die klaar zijn voor de slacht. Op deze manier houdt NGB zich erg bezig
met het welzijn van de dieren en het verhogen van de efficiëntie. (Kool et al., 2008; Hoes,
2009a).
Uit het interview met Hoes kwam naar voren dat knelpunten op organisatorisch niveau met
aandacht voor het samenwerkingsverband en knelpunten door ‘maatschappelijke
weerstand’ die in de literatuur beschreven zijn, ook in het NGB een rol speelden. Daarnaast
bleek uit het interview dat bij het NGB de huidige regelgeving een bemoeilijkende rol
speelde bij de implementatie. In deze paragraaf zullen eerst de knelpunten met betrekking
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tot deze drie onderwerpen worden besproken, waarna in zal worden gegaan op de manier
waarop het NGB met deze belemmeringen is omgegaan.
Organisatie/samenwerkingsknelpunten binnen het NGB
Een van de knelpunten waar men in het NGB tegen aanliep is dat het in het begin onduidelijk
was of de betrokkenen volledig achter het project zouden gaan staan. Het was niet duidelijk
of ze er helemaal voor zouden gaan of dat ze wanneer het er op aankwam af zouden haken.
Een ander knelpunt binnen het NGB was ‘hoe invulling te geven aan de verantwoordelijkheid
over de vergister’. Nadat hier tijd overheen ging, bleek dat een van de ondernemers niet in
zijn eentje de verantwoording hiervoor wilde dragen. Omdat dit niet vanaf het begin af aan
duidelijk was, liep het proces vertraging op. Meer reflexiviteit van de ondernemers had dit
eerder helder kunnen maken. Echter, toen dit duidelijk was, was er nog steeds het vraagstuk
van de verantwoordelijkheid.
Handelingsstrategieën op het gebied van organisatie/samenwerking in het NGB
Een handelsstrategie die geholpen heeft tegen de onduidelijkheid omtrent de mate waarin
de ondernemers achter het project staan, was het uitvoeren van een
haalbaarheidsonderzoek in 2005. Naar aanleiding van dit rapport zijn er indertijd een aantal
ondernemers uit het samenwerkingsverband gestapt. Er bleven drie ondernemers over die
helemaal achter het project stonden en er risicodragend in deel zouden nemen. Het
uitvoeren van het haalbaarheidsonderzoek is dus zeer positief geweest voor het project. Er is
ook nog een vernieuwd haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Dit rapport toonde aan dat
deze ondernemers gezamenlijk het project kunnen uitvoeren, wat ook een positieve
uitwerking had op het project.
Om draagvlak te creëren en te behouden onder de betrokken ondernemers heeft het NGBproject hiernaast ook de voordelen voor deze ondernemers duidelijk in kaart gebracht. Deze
voordelen zijn een grote motivatie geweest voor de betrokken ondernemers om het NGB te
realiseren. Een voorbeeld hiervan is dat de betrokken ondernemers meer dierrechten
verkregen hebben, hetgeen het mogelijk maakt meer kippen en varkens te houden. De NGB
ondernemers konden aanspraak maken op deze rechten, omdat het NGB een milieubewust
en duurzaam initiatief is geweest. Verder heeft een gezamenlijke reis in 2006 van de
ondernemers naar het Agropark-project in Sjanghai ervoor gezorgd dat er een goed
groepsgevoel ontstond, en dat alle neuzen dezelfde kant op stonden.
De handelingsstrategie die het NGB heeft gehanteerd met betrekking tot de
verantwoordelijkheid voor de vergister is het oprichten van een gezamenlijke BV. Op deze
manier zijn alle betrokken ondernemers verantwoordelijk voor de vergister. In deze BV zijn
ze dus afhankelijk van elkaar, maar daarbuiten zijn ze dat in mindere mate.
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Maatschappelijke knelpunten binnen het NGB
Een maatschappelijk knelpunt binnen het NGB was dat omwonenden niet erg positief tegen
het project aanstonden. Een dorp vlakbij het beoogde NGB was fel tegen de komst van dit
bedrijf. Eén van de redenen hiervoor is waarschijnlijk het bestaan van een aantal andere
grootschalige projecten in de omgeving, zoals een grindafgraving die veel fijnstof uitstoot.
Ook werd het bestemmingsplan met een krappe meerderheid aangenomen door de
gemeenteraad. Deze krappe meerderheid heeft tot weerstand geleid. Het NGB was de
druppel die de emmer deed overlopen.
Handelingsstrategieën op het maatschappelijke gebied in het NGB
Een belangrijke factor die heeft bijgedragen tot het creëren van maatschappelijk draagvlak
voor het NGB is het feit dat de realisatie van het project ook voordelen zou hebben voor de
omwonenden. Zo zou er meer werkgelegenheid ontstaan in de regio. Daarnaast zou het
project kunnen bijdragen aan het bevorderen van toerisme. Toerisme staat namelijk hoog op
de agenda van Noord-Limburg en toeristen in die omgeving bezoeken graag een groot
agrarisch park zoals het NGB.
Een tweede factor die in het NGB heeft bijgedragen aan het verhogen van de
maatschappelijke acceptatie van het project is het feit dat er een lokale varkenshouder tot
het samenwerkingsverband is toegetreden. In tegenstelling tot de andere drie ondernemers
kwam deze varkenshouder uit de omgeving. Dit vergrootte de acceptatie van het project bij
de omwonenden.
Een derde factor die de maatschappelijke acceptatie van het project heeft vergroot is het
feit dat de ondernemers het project in de loop van de tijd sterk hebben aangepast. Zo is het
project milieubewuster en diervriendelijker geworden. Daarnaast zijn de ondernemers in
gesprek getreden met de omwonenden. De ondernemers hebben workshops georganiseerd,
waarbij een groot aantal omwonenden werd uitgenodigd.
Regelgeving als knelpunt in het NGB
Het NGB project heeft problemen ondervonden wat betreft de regelgeving. Hiernaast moest
de provincie een Milieueffectenrapportage (MER) maken over het NGB. De bijbehorende
toetsing was vrij zwaar omdat een MER werd uitgevoerd voor een koppeling van bedrijven in
plaats van op een individueel bedrijf. Er werden tijdens deze procedure meer vragen gesteld
dan normaal.
Handelingsstrategieën met betrekking tot regelgeving in het NGB
Een handelingsstrategie die de implementatie van het NGB heeft vergemakkelijkt is het
oprichten van een stuurgroep. In deze stuurgroep zitten mensen met hoge posities op
ministerieel en politiek niveau, die goed zicht hebben op de ontwikkelingen in agrarisch
Nederland. Zij hebben invloed als er vergunningen nodig zijn en kunnen interveniëren als er
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dingen niet naar wens verlopen. De stuurgroep is erg succesvol voor het NGB omdat ze een
reflectieve functie heeft voor het project. Daarnaast stelt de stuurgroep een breed netwerk
ter beschikking aan het project.
Wat niet echt een handelingsstrategie van het NGB is, maar wat wel heeft bijgedragen aan
de uitvoering van het project is het feit dat er een taskforce is opgezet door de overheid. In
deze taskforce heeft de overheid actief meegedacht over het initiatief. Ze heeft geholpen
met het formuleren van vergunningsaanvragen, en heeft meegedacht over hoe het project
zou kunnen voldoen aan de eisen van de overheid. Een andere faciliterende factor was het
feit dat de provincie Limburg in 2008 een burgerinitiatief heeft afgewezen. Daarnaast heeft
het NGB een advies- en ingenieursdiensten (Arcadis) ingehuurd die gespecialiseerd is in het
leveren van design en adviezen aan bedrijven. Arcadis heeft geholpen aan het ontwerp tot
de oplevering en het beheer van de rapportages van het NGB.

5.3

Knelpunten verwacht door de geïnterviewden

In deze paragraaf zullen de verwachtte knelpunten worden besproken die door de
respondenten worden aangegeven. De knelpunten kunnen onderverdeeld worden in vier
categorieën. De eerste categorie betreft organisatorische- en samenwerkingsknelpunten.
Tot de tweede categorie behoren maatschappelijke knelpunten. Tot de derde en de vierde
categorieën behoren de knelpunten vanuit de regelgeving, en gemeente en vergunningen.
Na de knelpunten worden de handelsstrategieën voor deze knelpunten die door de
respondenten zijn aangegeven besproken.
Organisatie- en samenwerkingsknelpunten volgens de geïnterviewden
Een knelpunt voor het Agropark NOP wat betreft de organisaties en samenwerking is
volgens de projectleiders dat een aantal ondernemers nog niet geheel overtuigd zijn van de
voordelen die een samenwerking met zich mee kan brengen. Een voorbeeld hiervan is een
ondernemer die aangeeft te denken dat het project niet gaat slagen omdat de ondernemers
volgens hem terughoudend en afwachtend zijn. Een factor die een rol speelt in deze
terughoudendheid is de onderlinge afhankelijkheid die uit samenwerking voort zou kunnen
vloeien. De projectleiders geven namelijk aan dat de ondernemers het moeilijk vinden om te
fuseren, en dat zij het belangrijk vinden om zelfstandig te blijven en de verantwoordelijkheid
over hun eigen bedrijf te houden. Vooral bij het delen van energie is de onderlinge
afhankelijkheid erg hoog. Twee van de geïnterviewde ondernemers bevestigen dit en geven
aan dat een boer relatief geïsoleerd is en niet graag samenwerkt. Een van de projectleiders
geeft ook aan dat de ondernemers meer geneigd zijn tot samenwerking wanneer de
ondernemingen in nood zijn. Echter, wanneer het goed gaat met de onderneming zijn ze
minder bereid tot samenwerking.
Een andere kwestie is het feit dat de ondernemers vaak het eigen belang boven aan de
agenda hebben. Een andere ondernemer geeft aan dat ondernemers altijd in de eerst plaats
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denken aan de voordelen en belangen voor hun eigen onderneming. Voor de ondernemers
is het misschien moeilijk is om dan na te denken over de mogelijkheden voor een
samenwerking die voor iedereen rendabel is. Daarbij komt dat de afstand tussen de
ondernemers groot is waardoor er logistieke problemen kunnen ontstaan bij de onderlinge
samenwerking.
Handelingsstrategieën op het gebied van organisatie/samenwerking volgens de
geïnterviewden
Er moet duidelijkheid zijn voor de ondernemers wat zij van elkaar kunnen verwachten en dat
zij elkaar voordeel gunnen. Zo moet het voor alle partijen duidelijk zijn voor hun de baten
zijn. Hiervoor moeten wel duidelijke randvoorwaarden voor samenwerking geschept worden
en transparantie van belang. Wanneer de hele structuur (het geheel van kosten, baten,
planningen en afspraken) voor alle partijen inzichtelijk is weergegeven, kunnen daar
duidelijke afspraken over gemaakt worden. “Wanneer er geen verborgen agenda’s zijn,
wordt de basis gelegd voor een vertrouwensrelatie” is de mening van één van de
projectleiders. De zakelijke afspraken die gemaakt moeten worden omtrent bijvoorbeeld
onderhoudskosten voor apparatuur, winstdeling en investeringen dienen duidelijk
vastgelegd te worden.
Plannen rondom het Agropark NOP moeten concreter worden geformuleerd voordat men
de overheid bij het project kan betrekken. Met concretere plannen kan het Agropark zelfs
een plaats op de verkiezingsprogramma’s krijgen, volgens de projectleiders. De ondernemers
zijn zich hiervan bewust. Zo zegt Dieter Baas: “Je moet wel met praktische dingen komen. Het
is lastig om verder te kijken dan één, twee, drie of vier jaar. Bij zoiets moet je toch wel kijken
naar waar sta je over vijf of tien jaar, misschien zelfs wel langer.” Een andere ondernemer is
van mening dat de overheid zich niet moet bemoeien met commerciële zaken met
betrekking tot het project en alleen een faciliterende rol op zich moet nemen. Het is
belangrijk dat de relaties tussen projectleiders en gemeente goed worden onderhouden. Op
dit moment staat in ieder geval een van de wethouders positief tegenover het project.
Op het punt van samenwerking zijn de Rabobank en één van de ondernemers in
overeenstemming dat de boeren naar eigen inzicht moeten beslissen of ze onder een
nieuwe organisatorische structuur verder gaan. Het mag dan niet zo zijn dat in deze nieuwe
structuur, dus het agropark als geheel, risico’s gaat vormen voor individuele
aandeelhouders. Als het slecht gaat met een onderdeel van het agropark, dan moet dat niet
overslaan naar andere onderdelen.
Maatschappelijke knelpunten volgens de geïnterviewden
Het is vooralsnog onduidelijk of er veel tegenstand verwacht kan worden van de inwoners
van de NOP. De projectleiders geven aan dat er misschien wel tegenstand kan worden
verwacht van de inwoners, met name wanneer er opschaling van de bedrijven plaats zal
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vinden of wanneer bedrijven bijgebouwd of verplaatst moeten worden. Ook bezitten de
dorpen over vrij actieve dorpsverenigingen die bezwaar zouden kunnen aantekenen bij de
gemeente als dergelijke uitbreidingsplannen hen niet aanstaan. De projectleiders geven
echter wel aan zich niet heel erg druk te maken om deze factor. Een vertegenwoordiger van
de regionale overheid geeft aan dat de weerstand van de inwoners wel een belangrijke
factor is om rekening mee te houden, omdat zij ook bezwaar kunnen aantekeningen tegen
voorgestelde aanpassingen aan het bestemmingsplan.
Vanuit milieuorganisaties en dierenwelzijnorganisaties wordt op dit moment nog geen
weerstand verwacht, maar dit kan in een later stadium van het project nog komen. Volgens
de projectleiders zijn deze organisaties niet actief betrokken bij het project.
Een medewerker van Transforum is van mening dat het niet verstandig is om de politiek in
een vroeg stadium bij het project te betrekken, omdat dit op het gebied van innovatieve
projecten vaak niet positief werkt. Een van de projectleiders vindt dat er gemakkelijk
verdeeldheid kan ontstaan onder de politieke partijen over het project, hetgeen het
implementatie proces kan vertragen.
Handelingsstrategieën op het maatschappelijke gebied volgens de geïnterviewden
Een van de handelsstrategieën die de Rabobank uitdraagt is dat de ondernemers zich naast
voordeel voor zichzelf, ook op voordelen voor de omgeving moeten richten. Wanneer ze zich
hier niet op richten, zal dit negatieve uitstraling veroorzaken naar andere ondernemingen en
bewoners of naar de algehele bedrijfsontwikkeling in de NOP.
Regelgeving als knelpunt volgens de geïnterviewden
Uit de interviews kwamen twee knelpunten voor het Agropark NOP met betrekking tot de
huidige regelgeving naar voren. Het eerste knelpunt dat beperkend zou kunnen werken is de
regelgeving omtrent mesttransport. Hierin staan allerlei voorwaarden en regels voor het
vervoer van mest over langere afstanden. Het is het idee dat binnen het Agropark de mest
van een veeboer zou kunnen dienen als bodemverbeteraar voor een landbouwer. De mest
moet dan wel van de ene naar de andere boer verplaatst worden. Dit transport moet echter
plaatsvinden binnen het nauwe kader van de mesttransport regelgeving.
Handelingsstrategieën met betrekking tot regelgeving volgens de geïnterviewden
Transforum geeft aan dat een handelsstrategie van het Agropark project is om de politiek
niet al vroeg bij het project te betrekken. Vaak heeft dit namelijk geen positieve uitwerking
op het gebied van innovaties. Ook een van de projectleiders geeft aan dat er op dit moment
nog niet zoveel ruchtbaarheid aan het project wordt gegeven om moeilijkheden te
voorkomen.
Een tweede knelpunt aangaande is de onzekerheid over de continuïteit van subsidie voor
begeleiding van innovatieprocessen. Het knelpunt is dat er op dit moment onzekerheid is
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over het voortduren van subsidies die het project nu ontvangt. De provincie verstrekt nu
subsidies aan onderdelen van het project, maar het is niet duidelijk of deze subsidies zullen
blijven bestaan.
De gemeente en vergunningen als knelpunt volgens de geïnterviewden
Een van de knelpunten met betrekking tot de gemeente en provincie is het
bestemmingsplan. Het bestemmingsplan wordt ook daadwerkelijk een knelpunt wanneer de
plannen voor het Agropark niet binnen het bestemmingsplan van de gemeente / provincie
passen. De projectleiders en ondernemers verwachten dat bestemmingsplannen niet
makkelijk aangepast zullen worden. Echter, op dit moment lijkt dit nog niet daadwerkelijk
een knelpunt te zijn. Hans Koole van de Provincie Flevoland geeft aan: “Op dit moment gaat
het project over kleine samenwerkingsverbanden, dus kan de provincie er in principe niets op
tegen hebben”.
Een tweede knelpunt binnen het project heeft betrekking op vergunningen. Wanneer er
voor de uitvoering van het Agropark speciale vergunningen nodig zijn, is het de vraag of deze
door de gemeente verstrekt zullen worden. Zowel de ondernemers als de projectleiding zijn
sceptisch in dit opzicht.
Een derde knelpunt is de huidige relatie tussen de betrokkenen bij het Agropark en de
gemeente. Op dit moment zien bijna alle betrokkenen van het project de gemeente eerder
als tegenstander dan als medestander. Ze realiseren zich dat ze de gemeente belangrijk
vinden, maar ze hebben het idee dat ze geen grote medewerking van de gemeente kunnen
verwachten. De ondernemers geven aan dat ze meer steun van de gemeente verwachten. In
dit licht geeft een van de projectleiders aan dat een deel van het probleem zit in het verschil
tussen de werkwijzen van de ondernemers, die snelle beslissingen willen nemen en de
gemeente die heel formeel te werk gaat.
Handelingsstrategieën met betrekking tot vergunningen volgens de geïnterviewden
De gemeente kan een stimulerende factor voor het project vormen. De projectleiders geven
aan dat het thema duurzaamheid van het Agropark de politiek heel erg aanspreekt. De
partijen kunnen in de naderende gemeenteverkiezingen het project gebruiken om zich te
profileren. Men verwacht dat de overheid het project door de visie op duurzaamheid zal
stimuleren met financiële middelen en vergunningen.
“Voor het slagen van het project is het van belang dat de overheid meedenkt en meewerkt”
zegt één van de ondernemers. Er wordt aangegeven dat men met de overheid over de
plannen moet communiceren. De overheid moet actief betrokken zijn bij het project en niet
voor verrassingen komen te staan. “Als de overheid niet achter dit project staat, kan men
beter direct stoppen” is de mening van een andere ondernemer. “Een flexibele lokale
overheid kan het project bevorderen” aldus een van de projectleiders.
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De nationale overheid wordt benoemd als een positieve factor in het project. De ideeën over
het project zijn ondersteunend en staan gelijk aan wat de ondernemers willen. Tijdens een
symposium dat eerder voor het Agropark gehouden werd, kwam de dijkgraaf, de voorzitter
van het waterschap, op het idee om agrarische ondernemingen te clusteren. Dit werd breed
gedragen door de overige deelnemers van het symposium. Het Ministerie van Financiën en
het Ministerie van LNV worden door de projectleiders gezien als belangrijke spelers waarvan
weinig tegenwerking wordt verwacht. Vanuit het Ministerie van LNV hebben voornamelijk
Dienst Landelijke Gebied en de afdeling West aangegeven het Agropark NOP belangrijk te
vinden.

§ 5.4

Vergelijkingsanalyse

In de onderstaande tabel (Tabel 1) is een overzicht te zien van de knelpunten en mogelijke
handelsstrategieën zoals deze in paragraaf 5.1, 5.2 en 5.3 zijn besproken. In de linkerkolom
is aangegeven op welk onderwerp de knelpunten en de handelsstrategieën betrekking
hebben. In de middelste kolom zijn de diverse knelpunten besproken en er is aangegeven
van welke bron dit als knelpunt ziet. De knelpunten die in het rood zijn aangegeven zijn
punten die niet door de geïnterviewden naar voren zijn gebracht, maar die wel van
toepassing lijken op het Agropark NOP. In de rechter kolom zijn mogelijke
handelsstrategieën aangegeven voor de knelpunten. Voor deze strategieën is ook
aangegeven van welke bron ze afkomstig zijn. In het groen zijn de handelsstrategieën
aangegeven die al worden toegepast in het Agropark NOP. In het oranje zijn de strategieën
waarvan het onduidelijk is of ze in het Agropark worden toegepast aangegeven, en in de
strategieën die (nog) niet in het Agropark NOP worden toegepast zijn in het rood
aangegeven. Wanneer er in de rechterkolom leeg is, is er nog geen mogelijke
handelsstrategie geïdentificeerd om het knelpunt aan te pakken.
Het is het belangrijkste om in de tabel op de rode teksten te letten. Een voorbeeld is de tekst
‘Onzekerheid over het voortbestaan van het project na de beëindiging van de beginfase’. In
het geval van het Agropark NOP slaat dit op het feit dat het Transforumproject eind 2010
afloopt, en dat er op dit moment nog geen duidelijke ideeën zijn over hoe men dan
zelfstandig verder kan met het Agropark NOP project. De strategie die hiervoor een
oplossing zou kunnen bieden is het tijdig beginnen na te denken over een exit strategie.
Een ander voorbeeld van een belangrijke rode tekst is ‘Het oprichten van een stuurgroep’
die als strategie zou kunnen werken tegen het knelpunt van de regelgeving omtrent
mesttransport. In het NGB heeft de oprichting van een stuurgroep een zeer positieve
uitwerking gehad op de moeilijkheden die het project met regelgeving had.
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Tabel 2
Samenwerking

Mogelijke knelpunten
De visies van de betrokkenen
komen niet overeen (interviews)

Ondernemers stellen vaak hun
eigen belang boven het
gemeenschappelijke belang
(interviews, literatuur)

Mogelijke handelsstrategieën
Gezamenlijke reis naar andere
Agroparken (NGB)
Concreet worden (interviews)
Voordelen voor de ondernemers in
kaart brengen (NGB)
Randvoorwaarden m.b.t.
samenwerking en transparantie
van belang (interviews)

De fysieke afstand tussen de
ondernemers is groot, waardoor
logistieke problemen ontstaan
(interviews)
Het uitvoeren van een
haalbaarheidsonderzoek (NGB)
De ondernemers zijn niet
overtuigd van de voordelen van
samenwerking (interviews)

Gezamenlijke reis naar andere
Agroparken (NGB)
Voordelen voor de ondernemers in
kaart brengen (NGB)
Het uitvoeren van een
haalbaarheidsonderzoek (NGB)

Ondernemers zijn terughoudend
en afwachtend. Het is niet
duidelijk of ze als het er op
aankomt ook daadwerkelijk
meedoen (interviews, NGB)

Gezamenlijke reis naar andere
Agroparken (NGB)
Voordelen voor de ondernemers in
kaart brengen (NGB)
Duidelijke afspraken maken
(interviews)

Ondernemers zien onderlinge
afhankelijkheid als een probleem
(interview, literatuur)

Het is onduidelijk hoe het project
staat tegenover andere
geïnteresseerde ondernemers
(interviews)

Concreet worden (interviews)
Voordelen voor de ondernemers in
kaart brengen (NGB, interviews)
Randvoorwaarden m.b.t.
samenwerking en transparantie
van belang (interviews)
Duidelijke afspraken maken
(interviews)
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Geen ondernemer die de totale
verantwoordelijkheid voor een
onderdeel van het NGB (een
vergister) wil dragen (NGB)

Onzekerheid over het
voortbestaan van het project na
de beëindiging van de beginfase
(NGB)
Onduidelijkheid over het beeld
van de ondernemers (NGB)
Lokaal een grote inbreuk op
ruimtelijke structuren (literatuur)
Maatschappelijk

Concreet worden (interviews)
Het oprichten van gezamenlijke
BVs voor onderdelen van het
Agropark (NGB)
Onafhankelijke neutrale
organisatie boven het Agropark
NOP (interviews)
Nadenken over exit strategie (NGB)

Businessplan schrijven (NGB)

Maatschappij vroeg bij het project
betrekken (literatuur)
Publiekelijk debat met
omwonenden en MKB (literatuur)
Weerstand van omwonenden bij
opschaling van de bedrijven
(interviews)

Duidelijk maken wat de voordelen
voor de omwonenden zijn (NGB en
interviews)
Aanpassing van het project in
reactie op weerstand (NGB)
Maatschappij vroeg bij het project
betrekken (literatuur)
Publiekelijk debat met
omwonenden en MKB (literatuur)

Dorpsverenigingen actief kan
bezwaar aantekenen (interviews)

Toetreding van lokale ondernemers
tot het samenwerkingsverband
(NGB)
Aanpassing van het project in
reactie op weerstand (NGB)

Milieu- en
dierenwelzijnsorganisatie kunnen
in een later stadium weerstand
bieden (interviews)
Onenigheid over het stadium
waarin de politiek bij het project
moet worden betrokken

Aanpassing van het project in
reactie op weerstand (NGB)
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(interviews)
Maatschappij vroeg bij het project
betrekken (literatuur)
Publiekelijk debat met
omwonenden en MKB (literatuur)

Felle weerstand van omwonenden
tegen het project (NGB)

Duidelijk maken wat de voordelen
voor de omwonenden zijn (NGB en
interviews)
Toetreding van lokale ondernemers
tot het samenwerkingsverband
(NGB)

Weerstand tegen intensivering
van veehouderij m.b.t. het
dierenwelzijn (literatuur)

Aanpassing van het project in
reactie op weerstand (NGB)
Aanpassing van het project in
reactie op weerstand (NGB)
Maatschappij vroeg bij het project
betrekken (literatuur)
Publiekelijk debat met
omwonenden en MKB (literatuur)

Weerstand tegen het mogelijke
ten onder gaan van het klassieke
familiebedrijf (literatuur)

Duidelijk maken wat de voordelen
voor de omwonenden zijn (NGB en
interviews)
Aanpassing van het project in
reactie op weerstand (NGB)
Maatschappij vroeg bij het project
betrekken (literatuur)
Publiekelijk debat met
omwonenden en MKB (literatuur)

Kleine ondernemers in de
omgeving bieden weerstand
tegen een Agropark (literatuur)

Regelgeving

Regelgeving omtrent
mesttransport (interviews)
Regelgeving m.b.t. subsidies

Duidelijk maken wat de voordelen
voor de omwonenden zijn (NGB en
interviews)
Aanpassing van het project in
reactie op weerstand (NGB)
Het oprichten van een stuurgroep
(NGB)
Het oprichten van een stuurgroep
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(interviews)
(NGB)
Onzekerheid over continuïteit van
subsidies voor begeleiding van
innovatieprocessen (NGB)
De uitvoering van een zware MER
toetsing (NGB)
Vergunningen
Huidige relatie tussen de
betrokkenen bij het Agropark en
de gemeente is niet goed en de
ondernemers voelen zich niet
gesteund (interview)
Spanning tussen provincie en
gemeente (interviews)
Wijziging van het
Het oprichten van een taskforce
bestemmingsplan is moeizaam
(NGB)
(Interview, NGB)
Het is moeizaam om
Het oprichten van een taskforce
vergunningen te krijgen
(NGB)
(interviews)
Tabel 2: Overzicht van de knelpunten en handelstrategieën zoals deze uit de interviews en
de literatuur naar voren zijn gekomen. De legenda is als volgt:
• Rood: knelpunten voor het Agropark NOP die niet door de geïnterviewden naar voren
zijn gebracht en handelingstrategieën die op dit moment nog niet worden toegepast in
het Agropark NOP.
• Oranje: handelingstrategieën waarvan het onduidelijk is of ze in het Agropark NOP
worden toegepast.
• Groen: handelingstrategieën die al worden toegepast in het Agropark NOP.
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6. Conclusie en aanbevelingen
6.1 Conclusie
Dit rapport heeft gekeken naar de visies op en valkuilen en knelpunten in het Agroparkproject aan de hand van beschreven literatuur en de resultaten uit de interviews. Belangrijk
was te onderzoeken welke actoren betrokken zijn bij het project en wat de functie is die zij
vervullen. Zodoende hebben we de volgende hoofdvragen beantwoord:
1.
2.
3
4.
5.
6.
7.

Welke actoren beïnvloeden de realisatie van het Agropark NOP?
Welke richtlijnen, wet- en regelgeving van de overheid beïnvloeden de realisatie van
het Agropark NOP?
Op welke manier kan de overheid een rol spelen in de realisatie van het Agropark
NOP?
Wat voor een korte- en lange termijnsbeeld hebben de betrokken actoren over de
inhoud van het Agropark NOP?
Welke duurzaamheideffecten verwachten de betrokken actoren te behalen met het
Agropark NOP?
Welke mogelijke knelpunten die realisatie van het Agropark NOP in de weg kunnen
staan?
Hoe kan het Agropark NOP anticiperen op deze knelpunten?

Dit hoofdstuk zal de resultaten samenvatten. Aan de hand van de insteek die de
hoofdstukken in het rapport hebben, zullen deze kort weergegeven worden. Op basis van de
resultaten uit het onderzoek kan een aantal aanbevelingen gedaan worden. Deze zullen
uitgewerkt worden in de volgende paragraaf.
Belangrijke actoren
Over het algemeen gezien is er een aantal groepen actoren die de realisatie van een
Agropark in de NOP kunnen faciliteren. Er is geanalyseerd welke actoren een belangrijk rol
spelen binnen het Agropark project. Vervolgens is er vergeleken welke van deze actoren
reeds betrokken zijn bij het Agropark project. In de Actorenkaart (Figuur 2.) is dit
weergegeven. Uit de actorenanalyse komt naar voren dat een aantal belangrijke partijen nog
niet betrokken is. Hoe dit te doen komen we later in dit hoofdstuk op terug.
De rol van de overheid
De overheid heeft een grote invloed op het verloop van de realisatie van een Agropark NOP.
De overheden hebben een dubbele rol als het gaat om innoveren. Aan de ene kant moet het
een innovatief initiatief als een Agropark toetsen aan bestaande wet- en regelgeving. Aan de
andere kant moet het ruimte creëren voor initiatieven als deze. De rol van overheid laat zich
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verklaren op drie niveaus; op landelijk niveau wordt vooral de wet- en regelgeving bepaald,
op provinciaal niveau worden beslissingen genomen over subsidies en op gemeentelijk
niveau houdt de overheid zich bezig met de verstrekking van de subsidies en beheert
bestemmingsplannen. Kort samengevat; de rol van de overheid laat zich beschrijven als weten regelgever, subsidieverstrekker, planner en vergunningverlener.
Visies
De ideeën die de betrokken ondernemers hebben bij het Agropark verschillen van actor tot
actor en ook tussen vertegenwoordigers binnen een bepaalde groep actoren. De
ondernemers lijken een gemeenschappelijk doel te hebben, maar hebben elk een eigen idee
hoe hieraan bij te dragen. Vaak zijn de ideeën gerelateerd aan hun eigen vakgebied of
expertise.
Er zijn ideeën voor de lange en korte termijn geopperd. Deze omvatten voor de korte
termijn;
- Het opzetten van een uitzendbureau
- Hergebruik van energie en warmte door gebruik van een vergister
- Uitwisseling van mest
- Het creëren van een Violendorp
- Een pendeldienst tussen Urk en IJmuiden
Verder zijn er minder concrete plannen
- om samen te werken met bedrijven buiten de agrarische sector
- samen te werken in verwerkingsprocessen
- voor verbetering van de logistiek.
Voor de lange termijn zijn de ideeën;
- De bouw van een zuivelfabriek
- Watergebruik vanuit een meer bij Ens
- Het opzetten van een Welnesscentrum
- Onderlinge uitwisseling van grond voor akkerbouw
Minder concrete plannen voor:
- het aanpassen van de infrastructuur
- een evenementenhal langs de A6
Verwachte effecten
De bedoeling van een Agropark is om meerwaarde te creëren zowel voor de ondernemers
zelf (profit), als voor de omgeving (people) als voor het milieu (planet). In paragraaf 4.3 is zijn
de verwachtte effecten voor deze alle drie de aspecten beschreven. Op het gebied van profit
hopen de ondernemers een voordeel op de markt te behalen mede door het imago van de
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NOP te verbeteren. Op het gebied van planet willen de ondernemers de bodemkwaliteit
verbeteren en warmte uit te wisselen. Mogelijk kan regenwater gebruikt worden voor de
waterhuishouding. De meerwaarde voor people zal zich naar verwachting uiten in een
verhoogde werkgelegenheid, een toename van toerisme en betere arbeidsvoorwaarden. Uit
de data komt naar voren dat de betrokken actoren voornamelijk economische winst
verwachten en pas op de tweede plaats winst voor het milieu en sociale voordelen. Verder
valt op dat de betrokken actoren maar weinig winsten benoemen voor de burgers uit de
Noordoospolder. Hierop komen we terug in de aanbevelingen.
Knelpunten
Een van de belangrijkste doelen van het onderzoek is het inventariseren van knelpunten, van
te verwachten obstakels in het realiseren van een Agropark in de NOP. Deze omvatten
globaal: problemen die ontstaan door ideeën, belangen, verwachtingen en houdingen van
de betrokken ondernemers; het niet haalbaar zijn van gestelde doelen; weerstand vanuit de
omgeving (zowel van burgers als verenigingen en ondernemers); vertraging of weerstand
door politiek, bureaucratie en wet- en regelgeving. Specifieke voorbeelden van knelpunten
en mogelijke handelsstrategieën staan in hoofdstuk 5.

6.2 Aanbevelingen
Aan de hand van de knelpunten is het mogelijk om een aantal aanbevelingen te doen voor
het project in de aanloop van de implementatie van een het Agropark NOP. In hoofdstuk 5
zijn al handelsstrategieën beschreven om adequaat om te gaan met de gevonden
knelpunten. Deze zullen hier meer in context van het Agropark NOP project worden
gebracht.
Het vormen van een consortium
Het is van belang een eenheid te vormen van kennisinstellingen, omgeving, maatschappij,
bedrijven en intermediairs om een innovatief project als het Agropark tot een succes te
maken.
Het grootste deel van de geïnventariseerde knelpunten komt voort uit ideeën, belangen en
houdingen van de ondernemers. Het licht daarom voor de hand dat de eerste prioriteit ligt
bij het bijeenbrengen van de ondernemers in de NOP. Om deze daadwerkelijk samen te
brengen is een visie, een gemeenschappelijk doel nodig. Het is aan te raden om te focussen
in visies. Hier zijn al stappen in ondernomen zoals met de bijeenkomst van stakeholders van
9 september 2009. Echter, er zijn meer bijenkomsten en activiteiten nodig om een gedragen,
concrete en gezamenlijke visie te ontwikkelen.
Kortom, om tot deze visie te komen moet uitvoerig overlegd worden. De ondernemers
geven aan vanuit de huidige situatie koppelingen te willen ontwikkelen, er zou dus een
analyse gemaakt kunnen worden van de verschillende ondernemingen en de activiteiten en
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expertises van de ondernemers om duidelijker te maken wat de technologische en
organisatorische mogelijkheden zijn. Daarnaast zou op tafel moeten komen te liggen wat de
verschillende behoeften zijn van de ondernemers.
Om ideeën op te doen en om tegelijkertijd het teamgevoel te ontwikkelen is het misschien
verstandig om bij andere projecten ervaringen op te doen. Een lange excursie naar China
bleek ook in het NGB-project een positief effect op de voortgang van het project te hebben.
Wanneer er enige consensus ontstaat en een duidelijkere visie is voor het te realiseren
Agropark, zou uiteindelijk gezamenlijk business plan geschreven moeten worden waarin
behoeften en belangen van de verschillende partijen behartigd worden.
Om onduidelijkheden te voorkomen over wie er wel en niet bij dit ‘team’ betrokken kunnen
worden is het wellicht een goed idee hier regels over op te stellen. Worden er alleen
bedrijven van binnen de NOP betrokken of reikt de samenwerking verder? Het opstellen van
regels of in ieder geval randwaarden en richtlijnen zorgt voor transparantie en zorgt ervoor
dat iedereen weet waar men aan toe is.
Het betrekken van partijen
Een echt consortium bestaat echter niet alleen uit de ondernemers. In het onderzoek komt
naar voren dat het actief betrekken van verschillende partijen essentieel is. Hier draait het
niet alleen om partijen die direct een functie kunnen hebben bij het realiseren van een
Agropark, maar ook om maatschappelijke organisaties en omwonenden. Het is belangrijk om
hen niet alleen te informeren maar ook actief te betrekken in het overleg. Hierbij moeten
wel organisaties betrokken worden die in een zogenaamde ‘third space’ kunnen werken. Een
mogelijkheid bestaat om informatieavonden te organiseren waarbij burgers hun zorgen en
vragen kwijt kunnen bij de initiatiefnemers. Op die manier kan er een debat ontstaan waarin
uiteindelijk misschien overeenstemming ontstaat tussen initiatiefnemers en omwonenden.
Het is aan te raden een onafhankelijke bestuurder te betrekken in het overleg om te
waarschuwen voor politiek gevoelige onderwerpen. Deze persoon kan ook de uitkomsten
van het overleg terugkoppelen naar een zittende raadscommissie in een gemeente dan wel
provincie. Bij het project Greenport Venlo is een griffier betrokken die deze functie vervult.
Hij blijkt een waardevolle toevoeging aan het projectteam te zijn.
Ook zouden de overheden op verschillende niveaus bij het overleg betrokken moeten
worden omdat hun belangen en visies op dit moment verschillen met die van de
ondernemers en projectleiders. Bestuurders kunnen meedenken over het aanvragen van
vergunningen en ervoor zorgen dat de plannen voor Agropark binnen het wettelijk kader van
de NOP past. Daarnaast kan eventueel politiek draagvlak worden gecreëerd in een vroege
fase van het project.
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Doelstellingen en taakverdeling maken
De ideeën die eerder in het overleg naar voren zijn gekomen kunnen onderzocht worden op
haalbaarheid. Aan de hand van de haalbaarheidsonderzoeken kunnen doelen gesteld
worden om zo daadwerkelijk het nemen van actie te stimuleren.
Daarna kan een taakverdeling inzicht geven in de verschillende verantwoordelijkheden die
iedereen heeft in de realisatie van het project. Is er bijvoorbeeld één ondernemer die
verantwoordelijk is voor het hele project of dragen alle ondernemers de
verantwoordelijkheid? Door het verdelen van taken op basis van de eerder naar voren
gekomen activiteiten en expertises van de individuele ondernemers, kan de realisatie later
gemakkelijker verlopen.
Maatschappelijk draagvlak creëren
In het onderzoek komt vaak naar voren dat het erg belangrijk is maatschappelijk draagvlak te
creëren. Zoals eerder gesteld moeten hiervoor ook maatschappelijke organisaties en
bijvoorbeeld omwonenden betrokken worden in het project. Het is aan te raden dit in een
zo vroeg mogelijk stadium al te doen. Er is redelijke overeenstemming onder de
ondernemers dat het Agropark goed is voor de NOP. Desalniettemin, het grootste probleem
in het NGB project was de weerstand die kwam van de omwonenden. Zij waren het niet
eens met de komst van NGB en zijn zelfs een burgerinitiatief gestart.
Het is zeer aan te raden ook zeer goed na te denken over welke meerwaarde er gecreëerd
kan worden voor omwonenden. Werken aan landschap en leefbaarheid in de omgeving zal
de maatschappelijke acceptatie waarschijnlijk verhogen.
Communicatie
Veel van de bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op of hebben te maken met één of
andere vorm van communicatie, zoals interne communicatie tussen de leden van het
projectteam, maar ook externe communicatie naar omwonenden. Het mag duidelijk zijn dat
goede communicatie cruciaal is om efficiënt te werk te gaan in een project als het
Agroparkproject. Een idee is om een site op te richten waar niet alleen de projectteamleden
actief op kunnen overleggen, maar waarmee ook omwonenden mee op de hoogte worden
gebracht over de initiatieven en ontwikkelingen. Burgers kunnen hun zorgen en vragen via
de site ook aankaarten. Als blijkt dat er veel weerstand is tegen bepaalde elementen in het
project, kan er tijdig aan eventuele alternatieven of oplossingen gewerkt worden.
Exit Strategie
Er zou een exit strategie ontwikkeld moeten worden voor een eventuele afsluiting van het
Transforumproject. Daarnaast lijkt het verstandig vast na te denken over situaties waarin

55

belangrijke doelstellingen of voorwaarden voor het succesvol opzetten van een Agropark,
niet gehaald worden of als een belangrijke speler uit het project stapt.
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Bijlage 1. Onderzoeksplanning
DATUM

Voorbereidingsfase

Ma 26 okt

R. vd Velde
P. de Wolf

Di 27 okt
Wo 28 okt

Onderzoeksfase Transcript
interview

D. Baas
H. Koole

Do 29 okt
Vr 30 okt

P. de Wolf

Ma 2 nov
Di 3 nov

J. de Groene
L. Senden

Wo 4 nov
Don 5 nov
Vr 6 nov

I.Meijer
B. Lijnema

R. vd Velde

Ma 9 nov

A.C. Hoes

I.Meijer
J. de Groene

Di 10 nov
Wo 11 nov

R. Eweg

H. Koole
A.C. Hoes
B. Lijnema

Do 12 nov
Vr 13 nov

Ma 16 nov
Di 17
Wo 18
Do 19
Vr 20

Analyse fase

L. Senden
D. Baas
D. Baas

R. Eweg

L. Senden
P. de Wolf
R. vd Velde
J. de Groene
I.Meijer
H. Koole
B. Lijnema
A.C. Hoes
R. Eweg
D. Baas
L. Senden
P. de Wolf
R. vd Velde
I. Meijer
H. Koole
B. Lijnema
A.C. Hoes
R. Eweg
J. de Groene
Schrijven rapport
Schrijven rapport
Schrijven rapport
Schrijven rapport
Schrijven rapport
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