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Doelstelling

In Zeeland vindt een belangrijke innovatie plaats, gericht op het meer industrieel produceren
van algen, zeeplanten, schelpen en vissen die voorheen via visserij werden gevangen. Het
gaat hier om de overstap van de rol van 'jager/visser' naar de rol van boer met alle
bijbehorende facetten van moderne bedrijfsvoering. Het gaat om het creëren van nieuw
agrosystemen, wat een grote innovatie is met veel onbekende factoren. Dat leidt dan ook tot
actuele en acute vragen vanuit de bedrijven die met deze innovatie aan de gang zijn. Deze
vragen zijn zowel teelttechnisch van aard als ook bedrijfskundig, landschappelijk, politiek
bestuurskundig en opleidingstechnisch. Dit brede terrein is bij uitstek het domein van het
groene onderwijs, aangevuld met kennis en expertise van instellingen als de Hogeschool
Zeeland.
Doel van het project is te voorzien in de behoefte aan meer kennis(deling) rondom teelt,
management van innovatie en schaalvergroting, en daaraan gekoppelde vraagstukken van
Ruimtelijke ordening en competente medewerkers.
Subdoelen:
• Creëren van een (online) platform en vraagbaak voor bedrijven met teelttechnische dan wel
bedrijfskundige vragen;
• Intensiveren en uitbreiden van bestaande netwerken van kennisinstellingen, R&Dorganisaties en bedrijven, met name voor teelttechnische zaken;
• Intensiveren en uitbreiden van bestaande netwerken van opleidingsinstituten en bedrijven
om personeel op te leiden en/of bij te scholen;
• Opzetten van een netwerk van alle lokale bedrijven, overheden, belangenorganisaties,
kennis- en onderwijsinstellingen en externe experts ten einde de vraagstukken rondom
ruimtelijke ordening die samenhangen met bedrijfsuitbreidingen in kaart te brengen en op te
lossen.

Werkwijze

Er zal een platform en vraagbaak worden opgezet op basis van een inventarisatie van de
vragen die ondernemers hebben. Vervolgens zal het kennisnetwerk worden geïntensiveerd
en uitgebreid. Daarna wordt het opleidingsnetwerk (mbo, hbo en wo) geïntensiveerd,
gebaseerd op onder andere de mening van het bedrijfsleven, de opleidingsbehoefte en het
huidige aanbod. Het opzetten van het ruimtelijk ordeningsnetwerk vindt plaats op basis van
de belangrijkste vraagstukken en de belangrijkste actoren. Daarnaast zal worden
geïnventariseerd hoe de sector meer vraaggestuurd kan produceren en rekening kan houden
met de kritische consument van morgen.
Penvoerder is Edudelta Onderwijsgroep. Andere betrokken partijen zijn Hogeschool
Zeeland, Hogeschool Inholland Delft, Wageningen UR en consultancybureau Strategy on
Demand.
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