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Voorwoord
Al decennialang kijkt de wereld met bewondering naar de Nederlandse land- en tuinbouw.
Nergens is er meer kennis en kunde beschikbaar als het gaat om het produceren met een
steeds lagere ecologische footprint. Dat lijken we soms wel eens te vergeten, in alle
discussies over stikstof, fijnstof, veilige voeding en dierenwelzijn. Tegelijkertijd: de eisen aan
duurzaamheid worden steeds strenger, en terecht. De samenleving in ons drukke land
vraagt om een land- en tuinbouwsector die toenemend in gesloten kringlopen produceert,
met minder impact op de omgeving, minder energieverbruik en meer aandacht voor
biodiversiteit en klimaat. En dat bij een groeiende wereldbevolking, er zijn letterlijk steeds
meer monden te voeden.
Opgeteld leidt dat tot stevige opgaven, maar ik ben optimistisch: als we deze uitdagingen
érgens kunnen oppakken, dan is het hier: in Nederland en zeker ook in Limburg. We
beschikken hier niet alleen over de beste en meeste kennis- en kunde met betrekking tot
telen en kweken. We hebben ook een uitmuntende verwerkende industrie en
vers(logistiek), gecombineerd met academische kennis, bijvoorbeeld over gezonde
voeding, die vooral in Limburg weer samenkomt met ondernemerschap bijvoorbeeld op de
Brightlands Campus Greenport Venlo (BCGV). De belangrijkste factor zijn wat mij betreft de
ondernemers, die met al hun gedrevenheid vooruit willen, die economische kracht
verbinden met maatschappelijke vraagstukken. Tijdens een 24-uurssessie, die we in de
voorbereiding op het nieuwe landbouw- en agrofoodbeleid hebben gehouden, is dit door
een ambitieuze mix van agrarische ondernemers (jong en oud, afkomstig uit alle delen van
Limburg, intensieve en biologische sector) krachtig verwoord. De Limburgse land- en
tuinbouwsector is deel van de oplossing, niet het probleem!
Ik nodig iedereen in de sector uit om samen mee op pad te gaan, naar een toekomst
waarin economische voorspoed en maatschappelijke winst hand in hand gaan. Zonder
blauwdruk, maar wel met een gedeeld perspectief: duurzaam agrarisch ondernemen in
een eerlijke markt en binnen de randvoorwaarden die omgeving, samenleving en
landschap stellen. Samen gaat het ons lukken!

Namens Gedeputeerde Staten van Limburg
Hubert Mackus
Gedeputeerde Landbouw
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Samenvatting
Limburg en landbouw zijn vanaf de vroegste oudheid met elkaar verbonden. Dat heeft
onze regio veel goeds gebracht, zoals gegarandeerde voedselproductie met een enorme
diversiteit in teelten en teeltwijzen, dierlijk en plantaardig, en agro-gerelateerde
maakindustrie en (vers)logistiek. Met een relatief lage ecologische voetafdruk per
eenheidproduct. Daarnaast een uitstekende export, onder andere naar nabije
afzetgebieden in het omliggende buitenland. Maar er zijn ook kanttekeningen te plaatsen,
zoals ongewenste effecten op landschap, leefomgeving en natuur (waaronder te veel
stikstof) en vraagstukken rond klimaat en dierenwelzijn. Ook blijkt het economisch
verdienmodel van ‘meer produceren met minder kosten per product’ aan slijtage
onderhevig.
De agrarische wereld is in transitie; de opgaven zijn heel groot, maar de kwaliteiten van de
Limburgse agrifoodsector zijn dat ook. De Provincie Limburg ziet deze sector als een van
de belangrijkste pijlers onder de gewenste duurzame toekomst van de provincie Limburg
en stelt in haar beleid daarom de volgende krachtige agrifood-ambitie centraal:

Centrale ambitie van het Limburgse landbouw- en agrifoodbeleid:

Het verder versterken van de positie als toonaangevende agrarische regio
die duurzame oplossingen voor maatschappelijke opgaven biedt.

Limburg draagt daarmee actief bij aan de nieuwe standaard voor duurzame, circulaire
landbouw, in verbinding en samenwerking met andere kennisregio’s. Primaire producenten
in onze regio worden in staat gesteld om kwaliteitsproducten te maken, in evenwicht met
de omgeving en bijdragend aan maatschappelijke opgaven, tegen een redelijke prijs.
Met deze ambitie kiest Limburg, in lijn met het nationale beleid, voor een betekenisvolle
transitie in de agrifoodsector. Niet langer staat de verlaging van de kostprijs per
eenheidproduct centraal, maar de overgang naar een meer duurzame en circulaire
productie. Zo draagt het Limburgse landbouw- en agrifoodbeleid rechtstreeks bij aan de
realisatie van diverse UN Sustainable Development Goals (SDG’s), met name ‘zero hunger’,
‘good health and well-being’, ‘responsible consumption and production’ en ‘climat action’.
Ons aandeel in oplossingen voor mondiale vraagstukken.
In het voorliggende beleidskader geeft de Provincie Limburg aan hoe zij de agrarische
transitie wil ondersteunen. Het kader richt zich in de eerste plaats op de ontwikkeling van
ondernemers en ondernemingen en zoekt van daaruit de verbinding naar de
maatschappelijke opgaven. Ook andere beleidskaders en plannen (zoals het
Waterprogramma en het Aanvalsplan Stikstof) formuleren, elk vanuit hun eigen perspectief,
beleid of aanpakken die invloed hebben op de agrifood sector. De ambitie uit het
voorliggende beleidskader geeft, vanuit het agrifood perspectief, mede richting en invulling
aan de inzet van de Provincie op deze andere beleidsterreinen. En vice versa.
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De Provincie wil ruimte bieden aan ondernemers om hun route in deze transitie te kiezen;
er is geen blauwdruk. Om haar bijdrage aan de transitie zo effectief mogelijk maken, let de
Provincie goed op de impact van haar investeringen. Bij de inzet van middelen zal steeds
worden bezien of met de eigen inzet ook investeringen van anderen kunnen worden
uitgelokt en of meervoudige doelen kunnen worden gediend, zodat de opbrengst groter
wordt dan de som der delen.
De Provinciale inzet vindt plaats langs vier investeringslijnen:
De eerste investeringslijn missiegedreven innoveren ondersteunt het inzetten van
hoogstaande kennis en kunde voor de duurzame ontwikkeling van de Limburgse
agrifoodsector. Een verschil met het verleden is de verbrede doelstelling: innovatie wordt
niet langer ondersteund als economisch belang alleen, maar als middel om economische
kracht én maatschappelijke opgaven in samenhang op te pakken. De doorontwikkeling en
versterking van de Brightlands Campus Greenport Venlo en ondersteuning van
innoverende ondernemers staan hierbij centraal.
De tweede investeringslijn circulair produceren ondersteunt de transitie naar een
kringlooplandbouw, waarin reststromen worden hergebruikt. Dat is een wezenlijk
onderdeel van de maatschappelijke opgave, waarmee wordt bijgedragen aan terugdringen
van de uitstoot van bijvoorbeeld stikstof en CO2 en in bredere zin aan klimaat- en
energiebewust ondernemen. Concepten als kringloop-, natuurinclusieve en biologische
landbouw staan hierbij centraal. Ook wordt de uitvoeringsagenda Vitale Veehouderij
versterkt doorgezet.
De Provincie Limburg ziet de zwakke marktpositie van de primaire sector als een van de
belangrijkste obstakels voor het verder ontwikkelen en verduurzamen van de
agrifoodsector. Via de derde investeringslijn sterker in de marktketen wil de Provincie
steun geven aan initiatieven die deze positie versterken.
De transitie in de agrifood is meer dan een technische exercitie. Het betreft ook een
verandering van de wijze van samenwerking en van samenwerkingsverbanden, met een
open houding voor de eigenheden van de ander. Met de vierde investeringslijn
grensoverschrijdend verbinden wil de Provincie dit onderdeel van de transitie
ondersteunen. Belangrijkste speerpunt is het versterken van de grensoverschrijdende
samenwerking. Niet alleen met de buitenlandse grensgebieden, maar ook met Brabantse
en Gelderse buren, met de Greenports Nederland, met nieuwe sectoren en/of
kennisinstellingen. Daarnaast is er aandacht voor betere verbinding en lobby naar
Den Haag.
Met een totale investering van 20 miljoen euro wil de Provincie via dit beleidskader een
financiële impact van minstens 80 miljoen euro genereren, naast de maatschappelijke
impact die voor een succesvolle transitie zeker zo belangrijk is. Ook vanuit andere
beleidskaders (zoals de stikstofaanpak, de sanering varkenshouderij, regiodeals en
Europese fondsen) komen middelen en instrumenten beschikbaar die de transitie in de
agrifood ondersteunen. Dit betekent dat de uitvoeringsagenda niet vooraf in beton wordt
gegoten maar zich gaandeweg ontwikkelt, via een zogenaamde rollende agenda. Na
vaststelling van het voorliggende beleidskader zal daarom zo’n rollende uitvoeringsagenda
worden opgesteld en bijgehouden en jaarlijks aan Provinciale Staten worden aangeboden.
Zo houden we samen zicht en grip op de resultaten die we boeken.

8

Beleidskader Limburgse landbouw- en agrifoodsector

Inhoudsopgave
Voorwoord5
Samenvatting7
1.
Inleiding11
1.1.

Aanleiding11

1.2. Afbakening11
1.3. Leeswijzer11

2.

3.

4.

5.

Foto van de Limburgse landbouw- en agrifoodsector

13

2.1. De sector in beeld 

13

2.2. Maatschappelijke opgaven 

17

Provinciale ambitie en rolbepaling

21

3.1. Limburgse ambitie 

21

3.2. De rol van de Provincie

23

Aanpakken langs vier investeringslijnen 

25

4.1. Missiegedreven innoveren

26

4.2. Circulair produceren

31

4.3. Sterker in de marktketen

37

4.4. Grensoverschrijdend verbinden

39

Kaders voor de uitvoering 

41

5.1. Uitgangspunten voor de financiële inzet 

41

5.2. Inzet overige Instrumenten 

43

5.3. Indicatoren en monitoring

44

5.4. Een rollende uitvoeringsagenda 

46

5.5. Samenwerking in de regio

46

Bijlage 1
Bijlage 2

9

Verbinden naar andere beleidsvelden
Lijst van begrippen en afkortingen

Koers naar de toekomst

47
55

10

Beleidskader Limburgse landbouw- en agrifoodsector

1

Inleiding

1.1

Aanleiding

Het collegeprogramma ‘Vernieuwend Verbinden’ benadrukt het belang van de Limburgse
landbouw voor de Limburgse economie, werkgelegenheid en leefomgeving. Tegelijkertijd
signaleert het programma belangrijke maatschappelijke uitdagingen voor de sector en
biedt het financiële ruimte om deze uitdagingen op te pakken en te investeren in een
gunstig ondernemersklimaat voor de landbouw in Limburg. De sector staat voor een
transitie, die vraagt om nieuwe strategieën, nieuwe ketens en verdienmodellen waarmee
de excellente (voedsel)productie wordt gekoppeld aan maatschappelijke opgaven. De
opgaven zijn heel groot, maar de kwaliteiten van de Limburgse agrifoodsector zijn dat ook.
In het voorliggende beleidskader geeft de Provincie Limburg aan hoe zij haar inzet en
investeringsruimte wil gebruiken om de agrarische transitie te ondersteunen; op weg naar
een economisch krachtige toekomst voor de Limburgse agrifoodsector, die tegelijkertijd
oplossingen aandraagt voor maatschappelijke opgaven op het gebied van klimaat en
energie, gezondheid en welzijn, biodiversiteit, omgevingskwaliteit, dierenwelzijn. Een
toekomst met hernieuwde trots en vertrouwen van Limburg en de Limburgers in hun
agrifoodsector.

1.2

Afbakening

In dit beleidskader staat de ontwikkeling van de sector centraal. Dit betekent dat in de
eerste plaats de ondernemers doelgroep van het beleid zijn en dat van daaruit de brug
wordt geslagen naar maatschappelijke opgaven (zoals weergegeven in figuur 1). Een deel
van deze opgaven komt ook in andere Provinciale beleidskaders terug. Denk bijvoorbeeld
aan het beleid rondom klimaat, circulaire economie, of het Waterplan, waarin meer
gebiedsgericht wordt aangegeven welke (water-) accenten of -randvoorwaarden een rol
spelen bij de uitvoering. In bijlage 1 worden de relaties met andere beleidsterreinen
uitgebreid toegelicht.
De afgelopen periode heeft de Brightlands Campus Greenport Venlo een sterke groei
doorgemaakt; de campus krijgt een steeds stevigere plek in het netwerk van ondernemers
en organisaties die een rol spelen in de Limburgse agrifood-sector. De campus vormt in
toenemende mate een verzamelpunt van kennis en innovaties in landbouw en voeding. Ze
krijgt dan ook een duidelijke positie binnen dit beleidskader.

1.3

Leeswijzer

Ter verduidelijking van de structuur van dit beleidskader een korte leeswijzer.
Na de beschrijving van aanleiding en afbakening van dit beleidskader in bovenstaande
paragrafen, volgt in hoofdstuk 2 een ‘foto’ van de Limburgse landbouw- en agrifoodsector.
Daarbij worden in paragraaf 2.1 een aantal belangrijke kerncijfers genoemd, gevolgd door
de belangrijkste maatschappelijke opgaven in paragraaf 2.2.
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In hoofdstuk 3 komen vervolgens de Provinciale ambitie (paragraaf 3.1) en de rolopvatting
van de Provincie Limburg (paragraaf 3.2) aan bod. Hoofdstuk 4 is het centrale hoofdstuk
van dit beleidskader. Elk van de vier investeringslijnen wordt hier in een separate paragraaf
(4.1 t/m 4.4) toegelicht.
In hoofdstuk 5 komen de kaders voor de uitvoering aan de orde. Daarbij is allereerst
aandacht voor de financiële middelen (paragraaf 5.1) en inzet van andere instrumenten
(paragraaf 5.2). Daarnaast wordt aandacht gegeven aan indicatoren en monitoring
(paragraaf 5.3), de rollende uitvoeringsagenda (paragraaf 5.4) en – tot slot – aan de
samenwerking in de regio (paragraaf 5.5).

Figuur 1. Focus op de sector, in verbinding met maatschappelijke opgaven
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2 Foto van de Limburgse
landbouw- en agrifoodsector
In dit hoofdstuk wordt nader geduid waar eerdere ontwikkelingen de Limburgse agrifoodsector hebben gebracht, met in paragraaf 2.1 een toelichting op de (economische) kracht
van de sector en in paragraaf 2.2 een overzicht van de belangrijkste maatschappelijke
uitdagingen en opgaven.

2.1

De sector in beeld

Landbouw en aan de landbouw gerelateerde bedrijfstakken vormen een krachtig onderdeel
van de Limburgse economie. Onderzoek1 heeft aangetoond dat de toegevoegde waarde
van het totaal aan activiteiten in agrifood circa 2,6 miljard euro bedraagt, waarvan 723
miljoen euro vanuit de primaire sector, de boeren en telers. Dat is 8% van de Limburgse
economie en ook de bijdrage aan de Limburgse werkgelegenheid bedraagt circa 8% (ruim
46.000 banen, waarvan ruim 16.000 in de primaire sector), los nog van internationale
arbeidskrachten die niet altijd in de statistieken naar voren komen. De Limburgse
agrifoodsector maakt daarbij ook dankbaar gebruik van het nabijgelegen buitenlandse
afzetgebied; de export vanuit Limburg naar Duitsland is meer dan 50% hoger dan de
gemiddelde export vanuit Nederland.

Toegevoegde waarde agrifood-complex

€ 2,6 miljard (= 8% van Limburgs totaal)

waarvan in de primaire sector

€ 723 miljoen

Aantal banen

Ruim 46.000 banen (= 8% van Limburgs totaal)

waarvan in de primaire sector

Ruim 16.000 banen

Omvang agrarische bestemming

Ruim 95.000 ha (= 59% van Limburg totaal)

Aantal bedrijven in primaire sector

3708 (per 2019)

Aantal studenten aan agro & food

1197 (2019-2020)

gerelateerde opleidingen in Limburg
Aantal MKB-ondernemingen betrokken bij

850

Campus Venlo

Tabel 1: Kentallen van de Limburgse landbouw- en agrifoodsector
Niet alleen omvang van de agrifoodsector bepaalt het belang, maar vooral ook de
hoogstaande kwaliteit, diversiteit in teelten en ketens en (in delen van de sector) de
innovatiekracht. Met name in Noord- en Midden-Limburg is er up-to-date moderne
grootschalige productie in (intensieve en innovatieve) veehouderij en (glas)tuinbouw, met
een relatief lage ecologische footprint per eenheidproduct. Limburg kent daarbij een grote
hoeveelheid en diversiteit aan agro-gerelateerde maakindustrie, denk aan de ontwikkeling
en productie van landbouwmachines en -systemen en logistieke bedrijven.
De voedselverwerkende industrie is weliswaar minder in Limburg zelf aanwezig, maar de
verbinding hiermee wordt volop gelegd doordat deze industrie wel in buurregio’s sterk
vertegenwoordigd is.
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De conclusie uit het onderzoek1: Nederland is in agrifood wereldtop en Limburg scoort
binnen Nederland bovengemiddeld ten aanzien van trends (zoals aandacht voor het
klimaat, duurzaam produceren en voedselveiligheid) die in de komende decennia op de
agrifoodketens afkomen.

Figuur 2. Verdeling naar categorieën bedrijven en aandeel verdiencapaciteit in Limburg

De verscheidenheid tussen bedrijven en tussen regio’s is in Limburg wel groot. In figuur 2 is
de verdeling in Limburg qua bedrijfsgrootte en verdiencapaciteit weergegeven. Hieruit blijkt
dat de middelgrote tot zeer grote bedrijven (in totaal 47% van de bedrijven) met elkaar 93%
van de verdiencapaciteit opleveren. Omgekeerd: 53% van de bedrijven (de kleine en zeer
kleine) verdienen samen op basis van de agrarische bedrijfsvoering slechts 7% van de
Limburgse verdiencapaciteit. De zeer grote bedrijven zijn vooral te vinden in de categorie
glastuinbouwbedrijven en intensieve veeteelt. In de categorie ‘zeer klein’ zitten vooral
overige graasdierbedrijven en akkerbouwbedrijven waaronder ook ‘stoppende’
ondernemers die wel nog grond bewerken. Figuur 3 maakt aan de hand van de gemiddelde
standaardopbrengst per gemeente inzichtelijk hoe deze verdeling ook doorwerkt in de
ruimtelijke spreiding; de agrofoodbedrijven in Zuid-Limburgse gemeenten scoren
gemiddeld veel lager dan in Noord- en Midden-Limburg.

1
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Het belang van de kleinere bedrijven zit dus relatief minder in de productie. Wel kunnen ze
belangrijk zijn voor het gezichtsbepalende karakter van de agrarische sector en voor het
landschap. Dat speelt vooral een rol in het Zuiden (Nationaal Landschap Zuid-Limburg) en
delen van Noord- en Midden-Limburg, daar waar het landschap meer randvoorwaarden
stelt aan de bedrijfsvoering.

Figuur 3. Gemiddelde standaardopbrengst per land- en tuinbouwbedrijf

Bijna de helft van alle agrarische bedrijven hebben hier de verbreding gezocht, bijvoorbeeld
via toerisme en natuurbeheer of via korte ketens met een directere relatie met de
consument (figuur 4). Ook wordt hier de verbinding gemaakt naar de Limburgse
gastronomische en bourgondische cultuur van gastvrijheid, lekker eten en
streekproducten. Op deze manier zijn ook de kleinere ondernemers van grote waarde.
Een belangrijke ontwikkeling in de agrarische sector is de afname van het aantal bedrijven.
Sinds 2000 is het aantal agrarische bedrijven in Limburg met ruim 47% afgenomen tot 3708
in 20192. Dat gaat overigens niet gepaard met een gelijke afname in het areaal; het
agrarische grondgebruik is tussen 2000 en 2015 veel minder afgenomen: van 61% naar
bijna 59% van het totale grondgebruik in Limburg. Een bijkomend aandachtspunt is dat veel
van de resterende ondernemers geen zicht hebben op een opvolger. Van de bedrijven met
een bedrijfsleider ouder dan 51 jaar geeft slechts een derde aan een opvolger te hebben.
Landelijke cijfers uit 2016 tonen aan dat vooral op grote (70%) en middelgrote (48%) van de
bedrijven wel een bedrijfsopvolger bekend is; voor de kleinere bedrijven is dit slechts 27%.

2
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Figuur 4. Aantal agrarische bedrijven met verbreding bedrijfsvoering in Limburg, 2016
De afgelopen twee jaar is de ontwikkeling van Brightlands Campus Greenport Venlo in een
stroomversnelling gekomen, waarbij de campus uitgroeit tot een centraal trefpunt voor
agrarische ondernemers. Er vindt fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek
plaats, met als kernthema’s veilige, gezonde voeding, ‘future farming’ (nieuwe
technologiegedreven land- en tuinbouwmethoden) en circulariteit. Op de campus komen
de sector en Universiteit Maastricht samen, waarbij kansen en ontwikkelmogelijkheden nog
groter worden, doordat ook bruggen worden geslagen binnen de Limburgse Kennis-as
(naar de andere campussen), naar nabijgelegen kenniscentra in Nederland (o.a. TU/e, WUR,
RU) en naar het buitenland (o.a. Hasselt, Leuven en Aken).
De regio kan verder bogen op een goede landbouwkundige onderwijsinfrastructuur, die de
afgelopen jaren verder is versterkt door de vestiging en groei van de HAS in Venlo. Figuur 5
laat de stijgende lijn zien in het aantal jongeren dat een agrarisch georiënteerde opleiding
geniet, hetgeen perspectief biedt voor de toekomstig arbeidskrachten en ondernemers in
de Limburgse agrifoodsector.

Figuur 5. Ontwikkeling van het aantal studenten in agrifood-gerelateerde
opleidingen in Limburg
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2.2

Maatschappelijke opgaven

De resultaten die de Nederlandse agrifoodsector na de Tweede Wereldoorlog heeft bereikt,
zijn indrukwekkend. Desondanks dagen nieuwe maatschappelijke opgaven uit tot nieuwe
oplossingen, die het beeld van de Nederlandse agrifood weer ingrijpend kunnen
veranderen. Zes belangrijke nieuwe opgaven zetten we hier op een rij.
1. Versterken van de economische kracht
Hoge productie tegen lage kosten (per eenheidproduct) vormt voor de Nederlandse /
Limburgse land- en tuinbouw steeds minder een beslissend voordeel in de
concurrentiestrijd met andere producenten. Door onder andere hoge arbeidskosten,
grondkosten en kosten als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving is dit verdienmodel
op basis van kostprijs nog slechts voor een beperkt aantal (grootschalige) producenten
economisch houdbaar. Ondernemers die niet in staat zijn op een dergelijke schaal te
produceren, zullen dus op een andere manier waarde toe moeten voegen aan hun product
of onderneming. Bijkomend vraagstuk is de zwakke positie van de primaire producent in de
voedselketen, de boeren en telers. Uitdaging is daarom om de positie van de primaire
producent te versterken, zoals ook in het nationale landbouwbeleid is onderkend.
2. Meer samenwerken in de keten
De agrarische wereld kent een historie van (coöperatieve) onderlinge samenwerking,
vooral bij de gecoördineerde afzet van de producten. De uitdagingen van de toekomst
vragen echter om nieuwe samenwerkingsverbanden, met nieuwe verbindingen in nieuwe
ketens en samenwerking tussen sectoren, bijvoorbeeld richting maakindustrie,
high tech of logistiek. Dat is niet gemakkelijk, nieuwe samenwerking lijkt logisch maar is
daarmee niet vanzelfsprekend en is zeker geen uitgesproken kenmerk van de Limburgse
cultuur, zoals ondernemers in een 24 uurssessie benadrukten3.
De noodzaak van een open, extern gerichte cultuur reikt nog verder voor partijen die de
leidende rol van de Nederlandse en Limburgse agrifood ook op grensoverschrijdende of
zelf mondiaal niveau willen uitdragen en ontwikkelen. Of voor ondernemers in de
Limburgse sector die ook in de toekomst afhankelijk zijn van kennis of kunde van
internationale arbeidskrachten.
3. Meer schone, veilige en gewaardeerde productie
De huidige productiemethoden in de agrarische sector leiden soms tot ongewenste
milieueffecten voor de leefomgeving, voor mensen (denk aan geuroverlast) maar ook voor
de natuur, zoals blijkt uit de actuele stikstofproblematiek. Figuur 6 toont aan dat de
ammoniak-uitstoot sinds 1990 flink is gedaald met 65%, maar ook dat er nog steeds een
opgave ligt.
Delen van de bevolking vragen ook meer aandacht voor dierenwelzijn in de bedrijfsvoering.
Het nieuwe nationale landbouwbeleid ‘Waardevol en Verbonden’ vraagt daarnaast om
duurzamere productieprocessen in de landbouw; meer denken in kringlopen met
terugdringing van emissies en overlast en meer aandacht voor bijdragen aan doelen op het
gebied van bijvoorbeeld biodiversiteit en (grond)waterkwaliteit. Bijbehorende
aandachtspunten: verouderde productiesystemen bij de primair producenten die niet meer
3

Op 27 en 28 november 2019 vond ter voorbereiding op dit beleidskader een 24 uurssessie plaats
met een gevarieerd deelnemersveld uit vooral de Limburgs agrifoodsector. Figuur 8 geeft een
illustratie van de opgehaalde inzichten.
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ontwikkelen (de zogenaamde ‘stilzitters’) en de toenemende problematiek van vrijkomende
agrarische bebouwing (VAB’s) van ondernemers die stoppen.

Figuur 6. Ontwikkeling ammoniakemissie sinds 1990

4. Versterken van de circulariteit en klimaat- en energietransitie
Landbouw en landgebruik maken onderdeel uit van de natuurlijke CO2 gerelateerde
processen; emissies zijn inherent aan het systeem, net als de opname van CO2 door
gewassen overigens. Doel is het verminderen van emissies uit fossiele grondstoffen, die
geen onderdeel zijn van een gesloten kringloop. In het nationale landbouwbeleid is
kringlooplandbouw centraal gesteld en aan de klimaattafel Landbouw en Landgebruik is
het sluiten van de kringlopen op een zo klein mogelijk niveau als uitgangspunt genomen.
Dus geen lange omvangrijke ketens van activiteiten om uiteindelijk een kringloop sluitend
te krijgen, maar zo dicht mogelijk bij de bron blijven. Ten volle uitgevoerd, betekent dat dat
alle grondstoffen in de toekomst vanuit de primaire sector aangeleverd zullen gaan
worden: een opgave en kans voor nieuwe teelten en hergebruik van reststromen in een
biobased economy.
5. Oog voor de bewuste consument
De consument is in beweging en waaiert uiteen in deelgroepen met eigen keuzes, van
voorkeur voor de kiloknaller tot kip met altijd drie sterren van het Beter Leven-keurmerk.
Een toenemend deel van de bevolking is zich echter bewust van de impact van voedsel op
de gezondheid, wil weten waar het voedsel vandaan komt en maakt zich druk om
voedselveiligheid, dierenwelzijn, productieprocessen en landschapsbeheer. Een kans voor
de agrarische wereld om op deze variatie aan consumenten in te spelen, door zich
bijvoorbeeld op de gezondheidsaspecten van voedsel te richten, teelten en inhoudsstoffen
hierop af te stemmen of verbreding van verdienmodellen op te zoeken en zo meer in
direct contact te komen met de consument. Figuur 7 laat bijvoorbeeld zien dat het
percentage biologische boeren in Limburg langzaam stijgt naar nu ruim 2% (hoewel nog
altijd onder het landelijk gemiddelde van 3%).
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Door in te spelen op de groeiende bewustwording over gezonde voeding kan een
waardevolle bijdrage worden geleverd aan de gezondheid van de Limburgers en daarmee
aan het inlopen van gezondheidsachterstanden in onze regio.

Figuur 7: Het percentage biologische bedrijven in Limburg

6. Zorg om de ‘boer van de toekomst’
Met het afnemen van het aantal agrariërs neemt de kans op verdere schaalvergroting snel
toe. Een groot deel van de agrarisch ondernemers zal de komende jaren, vanwege leeftijd
of om andere redenen, de bedrijfsvoering staken. Ook zijn er bedrijven die niet meer
renderen (bijvoorbeeld door te lage opbrengsten, te hoge kosten) of boeren die liever een
minder intensieve route inslaan. De vraag is welke nieuwe ondernemers zich dan
aandienen en of het onderwijs voldoende gekwalificeerde ondernemers en werknemers
voor de toekomst oplevert. Zeker nu ook nog toenemende concurrentie optreedt om
internationale arbeidskrachten, ook vanuit andere sectoren.
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3 Provinciale ambitie en
rolbepaling
3.1

Limburgse ambitie

De agrifoodsector is een van de belangrijkste pijlers onder de gewenste duurzame
toekomst van de provincie Limburg. Om deze toekomst werkelijkheid te laten worden, stelt
de Provincie Limburg in haar beleid een krachtige agrifood-ambitie centraal.

Centrale ambitie van het Limburgse landbouw- en agrifoodbeleid:

Het verder versterken van de positie als toonaangevende agrarische regio
die duurzame oplossingen voor maatschappelijke opgaven biedt.

Limburg draagt daarmee actief bij aan de nieuwe standaard voor duurzame, circulaire
landbouw, in verbinding en samenwerking met andere kennisregio’s. Primaire producenten
in onze regio worden in staat gesteld om kwaliteitsproducten te maken, in evenwicht met
de omgeving en bijdragend aan maatschappelijke opgaven, tegen een redelijke prijs.
Met deze ambitie kiest Limburg, in lijn met het nationale beleid, voor een betekenisvolle
transitie in de agrifoodsector. Niet langer staat de verlaging van de kostprijs per
eenheidproduct centraal, maar de overgang naar een meer duurzame en circulaire
productie. Zo draagt het Limburgse landbouw- en agrifoodbeleid rechtstreeks bij aan de
realisatie van diverse UN Sustainable Development Goals (SDG’s), met name ‘zero hunger’,
‘good health and well-being’, ‘responsible consumption and production’ en ‘climat action’.
Ons aandeel in oplossingen voor mondiale vraagstukken.
In Limburg worden volop nieuwe wegen gevonden naar de productie van gezonde en
duurzaam geproduceerde voeding in een wereld die straks onafhankelijker zal zijn van
fossiele grondstoffen. De aanwezige agrarische kennis en kunde worden gekoppeld aan
technische en logistieke expertise en wetenschappelijke kennis op het gebied van
materialen, gezondheid, voedingsstoffen en technologie. Zo wordt gewerkt aan nieuwe
teelttechnieken en –systemen (zie kader), nog betere zaadveredeling en de ontwikkeling
van gewassen met de hoogst mogelijke voedingswaarde of bijvoorbeeld waarde als
duurzame energiebron. Topondernemers zorgen daarbij voor toepassing en verwaarding
van alle nieuwe kennis en voor slimme distributie van veilige voeding en natuurlijk
materialen, systemen, kennis en kunde. Door optimaal onderwijs en ruime voorzieningen
voor startende ondernemers en innovatoren is er steeds nieuw aanbod van gekwalificeerde
arbeidskrachten en ondernemerskracht, ook voor de primaire sector. Met de Brightlands
Campus Greenport Venlo als kloppend hart van de innovaties en alle partijen die daaraan
bijdragen.
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De grote variëteit aan landschappen, landbouw en landbouwgerelateerde bedrijven
versterkt de Limburgse mogelijkheden om te experimenteren en te innoveren; ook in de
agrarische gebieden met minder opbrengend vermogen liggen er legio kansen om de
transitie naar kringlooplandbouw vorm te geven of nieuwe wegen in te slaan in combinatie
met landschapsontwikkeling, natuurbeheer of toerisme bijvoorbeeld.
De bevolking profiteert ten volle van deze ontwikkeling, niet alleen in economische zin
maar ook in welzijn. Zo zorgt de voortdurende aandacht voor het (duurzaam produceren
van) gezonde voeding voor bewustwording over gezond eten bij bijvoorbeeld basisscholen
en zorgcentra en voor een betere kwaliteit van de leefomgeving. Het excellent presteren
leidt daarmee niet alleen tot economische voorspoed, maar biedt tegelijkertijd oplossingen
voor maatschappelijke opgaven in de regio zelf.

De sector in beeld: Light4Food
Light4food richt zich op de ontwikkeling van een indoor groeisysteem van hoge
draadgewassen, zoals komkommers en tomaten. “De veredelingscyclus kan hiermee
aanzienlijk verkort worden, de teeltkwaliteit is stabieler door optimale groeicondities
en de teelt verloopt zeer duurzaam door recirculatie en regeneratie van warmte en
water. Door technologische innovaties wordt verduurzaming bereikt” aldus de
ondernemer. In eerste instantie richt Light4Food zich op de Nederlandse markt maar
kan ook interessant zijn voor landen met extremere klimaatomstandigheden.
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3.2

De rol van de Provincie

De Limburgse ambitie kan alleen werkelijkheid worden wanneer alle betrokkenen de stip
op de horizon herkennen en gezamenlijk de uitdaging oppakken; agrariërs, onderzoekers,
onderwijzers, adviseurs, ondernemers, werknemers, studenten, beleidsmakers enzovoort.
De primaire energie zal vanuit de sector en de samenleving moeten komen, de overheid
vervult hierin vooral een ondersteunende rol. De Provincie Limburg wil deze rol graag
oppakken, vanuit de overtuiging dat een sterke agrifoodsector essentieel is voor welvaart
en welzijn in Limburg en op grond van een sterk geloof en vertrouwen in de
ontwikkelkracht en potentie van de sector. Bij het oppakken van die rol hanteren we een
aantal uitgangspunten:
■

■

■

■

De middelen en de instrumenten van de Provincie zijn beperkt; zaak dus om deze
beperkte middelen scherp in te zetten en waar mogelijk verbindingen te leggen met
andere beleidskaders om maximale impact te genereren en zo de transitie optimaal te
ondersteunen. De Provincie richt zich op ontwikkelingen met impact (voor de
geformuleerde opgaven); niet het effect voor de individuele boer staat centraal, maar
de structurele impact voor de sector als geheel. De Provincie jaagt daarbij de transitie
aan, maar is niet de partij die de navolging/uitrol bekostigt.
Alle rollen die de Provincie daarbij kan inzetten (financier, partner, ondernemer etc.)
zullen worden meegenomen en zo nodig worden opgepakt.
De Provincie heeft haar ambities gespiegeld aan actueel Europees en rijksbeleid en
geeft met haar aanpak een doelmatige en eigen invulling aan de maatschappelijke
opgaven waarvan de urgentie breed is erkend.
De Provincie wil het effect van haar financiële inzet vergroten door met haar inzet ook
investeringen van anderen (overheden, ondernemingen, kennisinstellingen) uit te
lokken en zo een nog grotere waarde te realiseren, financieel en maatschappelijk.
Initiatieven van de ondernemers worden alleen ondersteund als de ondernemer zelf
ook investeert.

Het voorliggende beleidskader richt zich eerst op de ontwikkeling van ondernemers en
ondernemingen en zoekt van daaruit de verbinding naar de maatschappelijke opgaven.
Ook andere beleidskaders en plannen (zoals het Waterprogramma, het Aanvalsplan Stikstof,
het Missiegedreven Economisch Beleid) formuleren, elk vanuit hun eigen perspectief,
beleid of aanpakken die invloed hebben op de agrifood sector. In bijlage 1 is dit nader in
beeld gebracht. De ambitie uit het voorliggende beleidskader geeft, vanuit het agrifood
perspectief, mede richting en invulling aan de inzet van de Provincie op deze andere
beleidsterreinen. En vice versa.
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4 Aanpakken langs vier
investeringslijnen
Om impact te genereren, is focus noodzakelijk. Binnen de (ondernemersgerichte)
afbakening van dit beleidskader is gekozen voor een gerichte inzet op vier
investeringslijnen. De keuze voor de investeringslijnen is gebaseerd op een analyse van de
Limburgse kwaliteiten en opgaven waarop, binnen de centrale agrifood-ambitie, het
meeste effect kan worden gerealiseerd (zie tabel 2). De investeringslijnen zijn omarmd
tijdens een 24 uurssessie, gehouden met ondernemers, kennisinstellingen en overheden uit
de Limburgse agrifoodwereld en verrijkt met adviezen over de inhoudelijke invulling
(zie ook figuur 8).

1

2

Investeringslijn

Bijdrage aan centrale ambitie

Belangrijkste doelgroep(en)

Missiegedreven innoveren

Missiegedreven innovatie en verwaarding van

Start-ups, koplopers en eerste volgers

wetenschappelijke kennis genereert kansen op

in de primaire sector, cross-sectorale

nieuwe verdienmodellen i.c.m. grensverleggende

ketenpartijen, investerende partijen in

oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

campusontwikkeling.

Circulair produceren (zuiniger

Eerste volgers en grote middengroep,

grondstoffengebruik, verwaarding reststromen)

primaire sector en ketenpartijen die

vormt de centrale uitdaging voor de primaire

investeren in circulaire bedrijfsvoering.

Circulair produceren

sector en keten.
3

4

Sterker in de marktketen

Grensoverschrijdend
verbinden

Betere prijs voor duurzaam geproduceerde

Ondernemers in agrifood sector die

producten is randvoorwaarde voor economisch

investeren in vraaggestuurde afzet en/

duurzame transitie in de sector.

of verbetering in de keten.

Benutten van grensoverschrijdende kwaliteiten

Ondernemers in agrifood sector die
investeren in grensoverschrijdende
samenwerking of grensverleggende
bedrijfsvoering.

voor Limburgse ambitie;
Wegwerken van regelgeving die missiegedreven
innoveren en duurzaam produceren in de weg
staat.

Tabel 2: Relatie indicatieve verdeling investeringsmiddelen (in miljoen euro’s)
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4.1

Missiegedreven innoveren

De sleutel voor een duurzame ontwikkeling voor de Limburgse agrifood-sector ligt in de
hoogstaande kennis en kunde. Er zijn tal van kansen om via innovaties en verwaarding van
wetenschappelijk onderzoek en vindingen nieuwe producten met meerwaarde te creëren,
bijvoorbeeld ten aanzien van smaak, productiewijze, toepassing of voedingsstoffen.
Daarom ondersteunt de Provincie Limburg innovatie in de agrarische sector, maar met een
verbrede doelstelling: innovatie is niet gericht op het economisch belang alleen, maar op
de combinatie van economische kracht en de invulling van maatschappelijke opgaven.
Binnen de geformuleerde ambitie wordt de nadruk voor de Provinciale investeringen in
beginsel gelegd op Limburgse speerpunten en kwaliteiten. Denk daarbij aan gezonde en
veilige voeding, eiwittransitie (van dierlijk naar plantaardig) en cross-overs van maak /
high-tech / logistiek / ICT met agro-opgaven (via future farming, precisielandbouw,
robotisering), maar ook aan onderzoek naar voedingsstoffen en gebruik van reststromen,
slimme veredeling en (vers)logistiek.

Speerpunten voor uitvoering zijn:
■
■

■

Doorontwikkeling en versterking Brightlands Campus Greenport Venlo (BCGV)
Versterken aanhaking agrarisch MKB op de campus / Ondersteuning innoverende
ondernemers
Kennis delen en gemeenschappen (‘communities’) vormen

Figuur 8: Verbeelding resultaten 24-uurssessie dd 27/28 november 2019
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Doorontwikkeling en versterking Brightlands Campus Greenport Venlo (BCGV)
Vanuit voorliggend beleidskader wordt in deze collegeperiode bijgedragen aan de
succesvolle doorontwikkeling van het kennislandschap rond Brightlands Campus
Greenport Venlo. Dat gebeurt enerzijds vanuit de aandeelhoudersrol van de Provincie en
het bredere Brightlands-perspectief. Anderzijds ook in de vorm van ondersteuning bij het
ontwikkelen van faciliteiten op de campus en bij solide initiatieven vanuit ondernemers die
aan de doorgroei van de campus bijdragen. De Provincie houdt hierbij vast aan het ‘hub
and spoke-model’ van BCGV; dit betekent dat de kennisinfrastructuur van BCGV niet altijd
fysiek aan het campusterrein zelf verbonden hoeft te zijn. Wel heeft de campusorganisatie
de opdracht om vanuit deze kennisinfrastructuur telkens de verbinding te leggen naar de
sector in de regio door bijvoorbeeld innovatieve mkb-bedrijven of grootbedrijven
aan te sluiten.
In de afgelopen periode is op de campus vooral geïnvesteerd in het opzetten van
initiatieven voor het deelthema ‘gezonde en veilige voeding’. Op Brightlands Campus
Greenport Venlo zijn diverse interessante initiatieven op dit gebied, waarbij wetenschap en
markt elkaar goed weten te vinden. De bestendiging van dit thema zal ook in de komende
periode nog (financiële) ondersteuning van de Provincie vragen, maar daarnaast zal er extra
aandacht zijn voor nadere concretisering van vooral het thema ‘future farming’. Onder
andere door de komst van BASF als derde aandeelhouder ontstaan nieuwe kansen om ook
deze pijler inhoud en omvang te geven, via nieuwe faciliteiten en projecten. Aanvullend
speerpunt is de aanhaking van de consument/burger op de campus.

Brightlands Campus Greenport Venlo ontwikkelt zich sinds eind 2017 tot een aantrekkelijke landingsplaats voor
innovatie, kennisontwikkeling en verwaarding van wetenschappelijk onderzoek in de agrifood- en tuinbouwsector
in Limburg, met verbinding naar andere (Brightlands)campussen en provincies. Inmiddels zijn zo’n 850 (MKB)
bedrijven in meer of minder mate betrokken bij de campus. Ambitie is om de volgende fase in de
campusontwikkeling te realiseren: van opstart naar groei.
BCGV ontwikkelt op basis van twee pijlers: (excellente) kennisontwikkeling en ondernemersgedreven innovatie.
Uniek zijn de focus op het R&D ‘Research & Development’)-thema Gezonde & Veilige Voeding, versterkt met
Future Farming en Biocircular Economy, de alliantie met kennisinstituut Universiteit Maastricht met aanpalend HAS
Hogeschool, Fontys en Citaverde en een gevarieerd bedrijfsleven in agrifood, tuinbouw en uitgangsmaterialen in
de grootste (plantaardige en dierlijke) veredelingsregio van Nederland. Vanaf 1 januari is BASF als private
aandeelhouder toegetreden, hetgeen de triple helix governance van BCGV compleet maakt. Via vier programma’s
bouwt BCGV aan sterk kennis & innovatie netwerk, waardoor de hele keten ontwikkelt en versterkt, van producent
tot consument:
1.
2.
3.
4.

Programma R&D, dat inhoud geeft aan R&D-agenda’s voor de drie campusthema’s
Programma Business Development, gericht op waardecreatie door kennisvalorisatie. Dit gebeurt onder
meer door een omgeving te realiseren, gericht op startups, talent, spin-offs en mkb.
R&D Infrastructuur, voor acquisitie, hoogwaardige vestigingsmogelijkheden en (gedeelde)
onderzoeksfaciliteiten.
Ontwikkeling talent en camnpusgemeenschap, voor ontwikkeling van open innovatie in een sterk netwerk,
dat nieuw talent bindt en ontwikkelt in verankering met onderwijs en startups en spin off’s bindt aan BCGV.

De landbouw- en voedingstransitie en gezondheidstransitie zijn belangrijk voor BCGV.. Voor de landbouw en
voedingstransitie speelt Brightlands in op gezond en veilig voedsel als gemakkelijke keuze, kringlooplandbouw,
tegengaan van verspilling, het verwaarden van reststromen en landbouw voor inhoudsstoffen en biobased
toepassing. Voor de gezondheidstransitie is er aansluiting door de inzet van voorspelling (smart data), preventie
(focus op gezonde leefstijl – gezondere producten), keuzes stimuleren, inzet op brede sociaal economische
context (start met jeugd) en personalisatie (aangepaste voeding).
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Versterken aanhaking agrarisch MKB op campus / Ondersteuning
innoverende ondernemers
Het ontwikkelen van de campus in Venlo is geen doel op zich, maar een middel om de
regionale economie duurzaam te verstevigen. Nu de fundamenten van de campus zijn
gelegd, is het belangrijk dat er extra aandacht komt voor het versterken van de meerwaarde
van de campus voor de agrifoodsector. Dat zal gebeuren door individuele agrarische
ondernemers of groepen van ondernemers te ondersteunen die met innovatie aan de slag
gaan en daarbij gebruik maken van de faciliteiten van de campus. Een voorbeeld is de
samenwerking die nu al plaatsvindt in het project Bright5 (zie kader). De campus zal ruimte
gaan bieden om deze behoefte te faciliteren en goed oog hebben voor vraagstukken
waarmee de primaire sector wordt geconfronteerd. De veelkleurigheid van de Limburgse
landschappen geeft extra uitdaging voor de missiegedreven innovatie; denk bijvoorbeeld
aan de kans om innovatie (precisielandbouw, nieuwe teelten) toe te passen bij het
ondernemen in, en beheren van een kwetsbaar landschap als in grote delen van
Zuid-Limburg. De campus is daarnaast in toenemende mate ook een centrale plaats voor
kennisuitwisseling en ontmoeting en nieuwe vormen van samenwerking (sociale innovatie).
Agrifood ondernemers (al dan niet in aansluiting op de faciliteiten van de campus) die
investeren in innovatie, mogen rekenen op bijval, onder meer via personele inzet van het
LIOF en subsidies uit het Programma Limburg Agrifood, dat door LIOF wordt uitgevoerd. In
2020 zal deze ondersteuning worden gecontinueerd en geëvalueerd.
Daarbij wordt onder meer bezien of de sectorale opzet van de diverse LIOF-programma’s
nog adequaat is, nu innovatie juist steeds vaker sectoren overstijgt of verbindt. Verder
wordt (versterkt) ondersteuning geboden bij het benutten van kansen die vanuit (inter)
nationale regelingen worden geboden, bijvoorbeeld vanuit de (nationale) kennis- en
innovatieagenda’s.
Bijzondere aandacht is er voor startups en nieuwkomers op het speelveld. De toekomst
vraagt om nieuwe ondernemers en ondernemingen die de transitie kleur, richting en
continuïteit geven. Bij de ontwikkeling van de (infrastructuur van) de campus en de inzet
van regulier instrumentarium zal er daarom nadrukkelijk aan passende ondersteuning van
deze doelgroep aandacht worden besteed.

28

Beleidskader Limburgse landbouw- en agrifoodsector

De sector in beeld: Bright5
Het ondernemersconsortium Bright5, een samenwerking van 200 ondernemers,
heeft proefvelden op het BCGV terrein voor teeltonderzoek in de asperge-, boom-,
blauwe bessen- en aardbeienteelt en gebruikt kweekcellen voor champignons. Hier
wordt teeltonderzoek en kennisopbouw verricht op zes thema’s: groene chemie
(zoals natuurlijke afweermechanismen ter bestrijding van plagen), vitale plant, vitale
bodem, sensoren, verwaarding reststromen en inhoudsstoffen. Hierbij wordt nauw
samengewerkt met regionale partijen in N-Limburg. Meermaals per jaar komen de
ondernemers samen om opgedane kennis en ontwikkelingen te delen.

Kennis delen en gemeenschappen (‘communities’) vormen
De aandacht voor uitwisseling van kennis over innovaties, zeker waar het gaat om
innovaties die ook breder binnen de sector versterkend kunnen werken, is en blijft van
belang. Het realiseren van verbindingen tussen Limburgse ondernemers, studenten,
kennis- en onderwijsinstellingen, overheden en andere betrokkenen is een onmisbare basis
voor groei en ontwikkeling. Daarom wordt de inzet van de Provincie op ‘communityvorming’ gecontinueerd, onder andere via het ontwikkelde platform Kiempunt. De
aandacht zal daarbij meer dan in de afgelopen jaren liggen op de maatschappelijke
opgaven. De verbinding met de buren, nationaal én internationaal, vormt daarbij een extra
uitdaging en kans. De verwevenheid van de agrifood-community met het netwerk van
Brightlands Campus Greenport Venlo zal worden versterkt.

29

Koers naar de toekomst

Wat gaan we onder andere doen?
1.

Aanhaken en benutten financiële middelen die vanuit de (inter)nationale overheid ter
beschikking worden gesteld (bijvoorbeeld innovatieregeling ministerie LNV en I en W,
de Regiodeal, innoveren op het boerenerf, Interreg, Kennis- en Innovatie Agenda,
Topsectoren).

2.

Versterking start- en groeifunctie LIOF-loket om ondernemers te informeren en
sensibiliseren over/voor beschikbare subsidiemogelijkheden van EU, Rijk, provincies
e.a. en ondersteuning in aanvraagfase, onder meer door:

3.

4.

a.

Generieke informatiebijeenkomsten door o.a. LIOF met een bereik van
300 ondernemers/jr.

b.

Vraaggerichte presentaties aan ondernemersclusters, intermediairen en
erfbetreders met een bereik van 250 unieke deelnemers/jaar.

Stimulering innovatie bij ondernemers door:
a.

Klankborden van ondernemers in de fase van oriëntatie op het juiste instrument en
vrijblijvende advisering over concept aanvragen. Bereik: 200 ondernemers/jaar.

b.

Doorontwikkelen LIOF-programma voor ondersteuning van missiegedreven
innoverende ondernemers; met jaarlijks minimaal 3 masterclasses / 15
ondernemers via kennisvouchers, 20 haalbaarheidsverkenningen innovatieve
ideeën en ondersteuningen 20 businesscases voor innovatieve concepten.

c.

Ondersteuning van innoverende ondernemersclusters die BCGV-voorzieningen
functioneel benutten; jaarlijks 250 ondernemers met 20% groei aan unieke
deelnemers.

Stimuleren florerende innovatie-gemeenschappen:
a.

Kennisoverdracht versterken door intensivering van de verspreiding van resultaten
en praktijkervaringen via digitale media, ondersteund door fysieke bijeenkomsten
(zoals demonstraties, open dagen, informatiebijeenkomsten).

b.

Doorontwikkeling digitale agrifoodcommunity en Kiempunt; met maandelijks
1000 ‘bezoekers’ op Kiempunt.

c.

Intensivering thematische kennisbijeenkomsten ism belanghebbenden;
maandelijks 4 bijeenkomsten (1000 deelnemers/jr).

d.

Ontwikkeling van een BCGV-excursieprogramma voor geïnteresseerde
ondernemers (500 ondernemers/jr) en actieve uitnodiging aan MKB-ers.

5.

Ondersteuning uitvoering businessplan BCGV.

6.

Ondersteuning samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven ten behoeve
van agrifood transitie.
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Versterken van het onderwijs
Onderwijs kan een belangrijke bijdrage leveren aan de transitie in agrifood op het
gebied van zowel arbeidsmarkt als kennis en innovatie. Op de arbeidsmarkt voorziet
het onderwijs de agrifoodsector van nieuw talent met frisse ideeën, andere inzichten
en up-to-date (vak)kennis. Optimale aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt,
het aanleren van de juiste, moderne vaardigheden en een versterkte
aantrekkingskracht van de sector, ondersteunen de regio in de transitie. De Provincie
faciliteert de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en bedrijfsleven, onder
meer door ‘communityvorming’ te ondersteunen, bijvoorbeeld via het daaruit
voortkomende jaarlijkse event GROW.
Steeds meer vervult onderwijs daarnaast een rol als verzamelpunt van kennis en
katalysator van innovaties in de landbouw (onder andere via faciliteiten op BCGV).
Een goed voorbeeld op Rijksniveau is de Greendeal Natuurinclusieve landbouw,
waarin onderwijspartijen en bedrijfsleven samenwerken aan de missie om in 2030
kringlopen van grondstoffen en hulpbronnen zoveel mogelijk te sluiten. Daarnaast
dragen lectoraten bij aan onderwijs en onderzoek. De Provincie zal samenwerking
tussen onderwijs en bedrijfsleven die bijdraagt aan de transitie van de agrifood ook
vanuit dit beleidskader ondersteunen.

4.2

Circulair produceren

Voor lang niet alle ondernemers in de agrifood is zelf innoveren weggelegd. Maar iedereen
zal voor de uitdaging komen te staan om aan te sluiten op de maatschappelijke opgaven
als circulariteit, emissiereductie, klimaat- en energiebewust ondernemen. Slim kopiëren
van goede voorbeelden zal in dit geval efficiënter zijn dan zelf het wiel opnieuw uitvinden.
De Provincie Limburg wil het nationale beleidsdoel om te komen tot een
kringlooplandbouw ook voor bredere lagen van de agrifoodsector in de regio
ondersteunen. Circulariteit kan daarbij op meerdere niveaus worden aangevlogen; de
kringloop kan worden opgezocht op het boerenerf, in een samenwerking tussen meerdere
lokale ondernemingen maar bijvoorbeeld ook op (boven) regionaal niveau.

Speerpunten voor uitvoering zijn:
■
■
■
■
■
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Ondersteuning ondernemers in transitie
Ondernemers die hun bedrijfsvoering willen afstemmen op realisatie van maatschappelijke
opgaven worden geholpen bij het vinden van geschikte kennis en financiële instrumenten
(met hulp van o.a. LIOF, BCGV en de ‘agrifoodcommunity’). De Provincie zal bezien in
hoeverre daartoe ook specifieke Provinciale instrumenten worden ingezet of dat wellicht
meer impact kan worden gecreëerd door verbinding te maken met regelingen vanuit (inter)
nationaal beleid. In de gesprekken over het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid
(GLB) zal worden ingezet op betere afstemming van het nieuwe instrumentarium op
doelen van de kringlooplandbouw; de openstelling van dergelijke nieuwe regelingen zal
mogelijk niet meer in deze collegeperiode plaatsvinden. Wellicht kan POP3 in de
overgangsfase wel nog specifiek (en met impact) op bijvoorbeeld gebruik van reststromen
en slimmere benutting van grondstoffen worden ingericht.

De sector in beeld: Regionale sojateelt
Regionale sojateelt kan een alternatief zijn als vervanger van de soja-import. Soja is
een gewas dat vooral in subtropische omstandigheden goed gedijt. Veredelaars
werken aan soja die geschikt is voor West-Europese omstandigheden. Om de kennis
teeltontwikkeling, opbrengsten, risico’s en omgevingsimpact ook in Limburg op te
bouwen, ondersteunt de Provincie een project in de regio waarbij akkerbouwers die
soja gaan telen intensief worden begeleid en opgedane kennis wordt gedeeld in
kennissessies en demodagen.

Investeren in energie en klimaat
In het kader van het nationale klimaatakkoord heeft het Rijk middelen ter beschikking
gesteld om de opgave van de tafel ‘Landbouw en Landgebruik’ op te pakken. Agrarische
sectoren zijn uitgedaagd om plannen te ontwikkelen die leiden tot invulling van deze
opgave. De Provincie zal bezien in hoeverre deze plannen ook geschikte
aanknopingspunten bieden voor Provinciale ondersteuning, zonder in de
verantwoordelijkheid van anderen te treden, om emissiereductie en de Limburgse circulaire
landbouw te versterken. Tegelijkertijd ondersteunt de Provincie dat, samen met de
agrarische sector, in beeld wordt gebracht hoe de inzet van de agrarische sector voor
energie en klimaat kan worden versterkt, met inzet van reguliere instrumenten (zoals het
Programma Limburg Agrifood, communityvorming en het Limburg Energiefonds (LEF) en
eventueel aanvullend instrumentarium. Grootschaliger projecten (bijvoorbeeld op het
gebied van mestverwaarding, geothermie en energie in de glastuinbouw) worden op hun
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merites beoordeeld en bij voldoende impact via maatwerk ondersteund. In een nieuwe
omgevingsvisie en in de regionale energiestrategieën (RES-en) zullen keuzes worden
gemaakt ten aanzien van de inzet van (bij voorkeur minder rendabele) landbouwgronden
voor de opwek van duurzame energie, in afweging met de agrarische en landschappelijke
kwaliteiten van deze gronden.
Natuurinclusieve en biologische landbouw
Binnen de landbouw zijn er ondernemers die hun bedrijfsvoering juist specifiek op vormen
van circulariteit afstemmen, waaronder de natuurinclusieve en biologische landbouw (zie
kader). Doelstellingen en financiële middelen voor bijvoorbeeld opslag van koolstof in de
bodem en een weerbaarder natuurlijk systeem via bijvoorbeeld strokenteelt, kunnen
bijdragen aan zowel klimaatdoelen als behoud van bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit,
maar ook aan terugdringen van stikstofemissies.

De sector in beeld: BioLogisch Limburg
Een groot deel van de Limburgse biologische ondernemers heeft zich verenigd in de
producentenvereniging BioLogisch Limburg. Dit netwerk werkt aan
professionalisering van de sector op het vlak van productiegroei, afzet- en
kennisontwikkeling en belangenbehartiging. Inhoudelijke thema’s zijn bijvoorbeeld
regionale kringlopen, natuurinclusieve landbouw en biodiversiteit terwijl zij ook een
gids willen zijn voor de gangbare sector. “BioLogisch Limburg wil graag meedenken
en meepraten over de invulling van het tienpuntenplan natuurinclusieve landbouw en
een rol spelen bij uitvoering van dit plan”, aldus de voorzitter.

De Provincie zal kennisdeling hierover stimuleren en bevorderen dat experimenten in deze
richting worden ondersteund, zoveel mogelijk in aansluiting op initiatieven die hiertoe
vanuit nationale insteek worden ingezet. Ondernemers die de overstap willen maken naar
biologische of natuurinclusieve landbouw, of hun bedrijfsconcept anderszins willen
verbreden, worden daarbij geholpen. Speerpunt voor de korte termijn: het benutten van de
maatregelen en middelen die in het kader van de stikstofproblematiek worden ontwikkeld.
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De stikstofcrisis biedt ook kansen
De Provincie voert vergunningverlening in het kader van de Natuurbeschermingswet
uit en is hierbij geconfronteerd met het onverbindend verklaren van de PAS door de
Raad van State. Dat betekent dat te realiseren doelen op het gebied van het
terugdringen van de stikstofuitstoot op andere wijze geborgd moeten worden.
Gedeputeerde Staten hebben besloten om een “Aanvalsplan Stikstof Limburg” te
maken, waarmee de Provincie Limburg de stikstofproblematiek het hoofd gaat
bieden. Dit plan bevat een structurele aanpak waarmee op korte en lange termijn de
economische ontwikkelingen worden ondersteund en de natuurkwaliteit weer op
orde kan worden gebracht. Ingezet wordt op het verlenen van vergunningen daar
waar mogelijk, daarnaast worden er gebiedsgerichte analyses uitgevoerd, die leiden
tot inzicht in effectieve en efficiënte maatregelen, onder andere bij
landbouwbedrijven. Daarbij wordt ook meegewogen in welke mate te nemen
maatregelen bijdragen aan de transitie in de agrifoodsector en zo dus ook helpen de
perspectieven voor 2030 (zo mogelijk eerder) te realiseren. Meerdere sporen worden
bewandeld; bijvoorbeeld technische maatregelen om de emissies terug te dringen of
aanpassing van bedrijfsplannen richting natuurinclusieve landbouw. Vanuit dit
beleidskader wordt bijgedragen aan de doelen van het Aanvalsplan Stikstof Limburg,
waar het gaat om het ondersteunen van experimenten met innovatieve technieken
die in de toekomst bijdragen aan stikstofreductie.

Investeren in vitalisering veehouderij
In 2018 heeft de Provincie beleid vastgesteld om de veehouderij te vitaliseren langs drie
lijnen (innoveren, slim reguleren, oplossen van knelpunten). In het uitvoeringsprogramma4
zijn ook reductiepercentages opgenomen voor de emissies uit stallen in 2025 en 2030.
Onderdeel van dit beleid was ook de (nu openstaande) regeling voor continue
meetsystemen in de intensieve veehouderij.
De Provincie handhaaft de koers van het ingezette beleid. Met gemeenten is een traject in
gang gezet om te komen tot duidelijker afspraken over de inzet van het provinciaal en
gemeentelijk instrumentarium om deze beleidsdoelen te realiseren. Het potentieel effect
van het uitgezette beleid (op het gebied van ammoniakimmissie, het aantal mensen dat
geuroverlast ondervindt en het aantal knelpunten fijnstof) is doorgerekend. De realisatie
hiervan is van vele factoren afhankelijk, waaronder de ondersteuning door gemeenten (die
belangrijke bevoegdheden hebben), de inzet van de rijksoverheid (zowel financieel als in
wet- en regelgeving) en draagvlak en inzet bij de sector. Bezien zal worden of en hoe
verankering van het beleid uit de uitvoeringsagenda in de omgevingsverordening
gewenst is.

4
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Inmiddels is, vooral door de gevolgen van buitenwerkingstelling van de PAS-systematiek,
een intensief maatschappelijk debat over (stikstof) emissiereductie en de aanpak van
latente ruimte in gang gekomen. De Provincie participeert actief in dit debat met onder
meer als perspectief om ter beschikking komende financiële middelen in te zetten voor het
versneld bereiken van omgevingsdoelen (zie kader stikstof) en vanuit het landbouwbeleid
bij te dragen aan reductie van stikstofemissie. Eenzelfde aanpak is gevolgd ten aanzien van
rijksmiddelen die ter beschikking zijn gesteld voor de aanpak van geurhinder door
varkenshouderijen en die geleid hebben tot een (momenteel openstaande)
subsidieregeling.
Investeren in goede voorbeelden en experimenten
De Provincie wil extra aandacht genereren voor de vooruitstrevende rol die Limburg bij de
vernieuwing van het (circulair) agrarisch ondernemen inneemt. Daarom en omdat goed
voorbeeld goed doet volgen, wil de Provincie aandacht en steun geven aan een palet van
nieuwe beeldbepalende bedrijven (dus geen kopieën van eerdere initiatieven), de
zogenaamde ‘showcases’. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het recent geopende Nieuw
Gemengd Bedrijf als voorbeeld van een bedrijf waarin innovatie rond grootschalige
productie wordt gekoppeld aan het realiseren van maatschappelijke opgaven, of denk aan
aan Kipster of aan de biologische pluimveehouderij Lamberdina’s Hoeve (zie kader). Er ligt
geen blauwdruk vooraf; ook een initiatief voor bijvoorbeeld een kweekvleesboerderij past
in beginsel binnen het streven naar een eiwittransitie en zal op zijn merites (economisch,
ecologisch en sociaal) worden beoordeeld.

De sector in beeld: Lamberdina’s Hoeve
Lamberdina’s Hoeve in Oirlo is een biologisch leghennenbedrijf dat nadrukkelijk
aandacht besteedt aan dierenwelzijn, vermindering van de uitstoot van fijnstof,
ammoniak en geur met behulp van de nieuwste innovatieve technieken en eigen
energie opwekt met een biomassa-ketel en zonnepanelen. Ook was er oog voor een
goede landschappelijke inpassing. “Economie is belangrijk, maar duurzaam zorg
dragen voor mens, dier, natuur en omgeving en voor de dag van morgen leidt tot een
volwaardige manier van leven. Dit betekent dat de veranderingen moeten uitstijgen
boven het bedrijfsniveau en direct samenhangen met ontwikkelingen in de omgeving
en de keten”, aldus de ondernemer.
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Wat gaan we onder andere doen?

1.

Aanhaken bij en benutten van financiële middelen die vanuit de (inter)nationale
overheid ter beschikking worden gesteld (waaronder Interreg, Interbestuurlijk
programma (IPB), Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (openstellingen transitiejaren
en vervolg), klimaattafel landbouw en landgebruik, saneringsregeling varkenshouderij,
stikstof-regiotafels).

2.

Opzoeken en benutten synergievoordelen met andere Provinciale beleidskaders.

3.

Stimulering circulair produceren door:
a.

Masterclass circulair produceren (inclusief kringlooplandbouw) in de land- en
tuinbouw en verdieping voor 5 deelsectoren) met jaarlijks 50 deelnemers.

b.

Jaarlijks 10 informatie en/of demonstratiebijeenkomsten (500 ondernemers/jr.).

c.

Klankborden van ondernemers in de fase van aanvragen / benutten van
overheidsinstrumenten Bereik: 200 ondernemers/jaar.

d.

Ontwikkeling van nieuwe businesscases; ondersteunen concrete showcases (3 per
jaar verspreid over de provincie).

e.

Ondersteunen primaire ondernemers die de bedrijfsvoering op circulair afstemmen
door de inzet van transitiecoaches met een bereik van 100 – 200 bedrijven per jaar

f.

Inzet van POP3 instrumentarium in de transitieperiode, gericht op ondersteuning
ondernemers bij realisatie maatschappelijke opgaven.

7.

Opstellen kansenkaart circulaire economie en kringlooplandbouw.

8.

Versterking van de resultaatgerichte samenwerking tussen provincie, gemeenten en
regionale belanghebbenden ten aanzien van de realisatie van het
uitvoeringsprogramma vitalisering veehouderij; benutting synergiekansen Aanvalsplan
Stikstof, sanering varkenshouderij etc.
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4.3

Sterker in de marktketen

De Provincie Limburg ziet de zwakke marktpositie van de primaire sector (boeren en telers)
als een van de belangrijkste obstakels voor het verder ontwikkelen en verduurzamen van
de agrifoodsector. Daarom wil de Provincie steun geven aan initiatieven die deze positie
versterken.

Speerpunten voor uitvoering zijn:
■
■
■

Ondersteuning samenwerkingsprojecten in de keten
Versterking van samenwerking en relaties
Prijsrisicomanagement

Ondersteuning samenwerkingsprojecten in de keten
De Provincie zal steun geven aan projecten die bijdragen aan een betere verbinding tussen
de wensen van consumenten en producenten, het vergroten van de opbrengst die
daarmee kan worden gerealiseerd én eerlijke verdeling van deze opbrengst binnen de
keten. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om duurzaam geteelde producten voor de
bewuste consument, met specifieke aandacht voor ethiek en dierenwelzijn. Maar het kan
ook gaan om nieuwe ketens ten aanzien van producten met specifieke inhouds- of
voedingsstoffen, voor die ene geneeskundige of industriële toepassing, de productie van
biomassa voor specifieke materialen of specifieke productievoorschriften voor kwetsbare
doelgroepen. Leidend is de relatie tussen consument en producent en de eerlijke verdeling
van de opbrengsten over de betrokken ketenpartijen. Ondersteuning door de Provincie kan
onder meer plaatsvinden via de reguliere instrumenten zoals het programma Limburg
Agrifood en de kennisuitwisseling in het netwerk van Kiempunt en BCGV. Ook
ondersteuning van processen die leiden tot specifieke streekaanduidingen of
kwaliteitslabels behoort tot de mogelijkheden. Daarbij worden ook de faciliteiten en kansen
die BCGV biedt, benut.
Ondernemers geven aan dat juist het ontwikkelen van nieuwe samenwerking, met nieuwe
verbindingen in nieuwe ketens voor individuele ondernemers heel lastig is. Via de inzet van
onder meer LIOF en de campus en via inzet van regelingen voor procesbegeleiders en
coaches wordt hierin ondersteuning geboden.
Bijzonder punt van aandacht is de positie van de agrarisch ondernemers die (in kwetsbaar
landschap) niet alleen agrarische producten opleveren, maar door hun wijze van
produceren ook cruciale bijdragen leveren aan maatschappelijke opgaven zoals
biodiversiteit, wateropgaven, klimaatdoestellingen en landschappelijke kwaliteit. De
Provincie ondersteunt (in het kader van de integrale gebiedsontwikkeling) onderzoek naar
nieuwe mogelijkheden om de financiële basis voor deze ondernemers te versterken, onder
meer door onderzoek naar het instellen van een mogelijk landschapsfonds en realisatie van
maatschappelijke opgaven ook waardering te geven in de Provinciale implementatie van
het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid.
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Versterking van samenwerking en relaties
Limburg is slecht vertegenwoordigd in de voedselverwerkende en –producerende
industrie. Betere verbinding met de agenda’s en partijen uit die sector kan basis bieden
voor nieuwe samenwerkingen. Daarom zal de Provincie, in afstemming met onder meer
BCGV, initiatief nemen om relaties en netwerken op dit thema te versterken. Sterkere
verbinding met de voedingsindustrie in de directe omgeving (rond Helmond bijvoorbeeld)
biedt kansen, zeker in samenhang met de keuze voor veilige en gezonde voeding en
Biocirculaire economy als centrale thema’s voor BCGV. Van daaruit bestaat bijvoorbeeld al
een samenwerking met Helmond via het SFI (sustainable food initiative) Fieldlab.
In de koppeling tussen producent en consument kan BCGV een rol spelen bij de vergroting
van de kennis en bewustwording over gezonde voeding bij specifieke doelgroepen (zoals
basisscholen) en daarbij ook aanzetten geven tot verbinding van producenten en
consumenten in regionale ‘gezonde korte ketens’ (aansluitend op de onlangs gestarte
leerstoel Jeugd, gezondheid en voeding).
Prijsrisicomanagement
In het verleden is ingezet op kennisoverdracht richting agrarisch ondernemers met
betrekking tot termijnmarkten en prijsrisicomanagement, om de financiële kwetsbaarheid
van agrarisch ondernemers in de keten te verminderen. De keuze voor al dan niet
doorpakken (via het benutten van aanwezige kennis bij Universiteit Maastricht) komt
dichterbij; bepalend voor een provinciale ondersteuning is vooral draagvlak en concreet
initiatief bij de betreffende sectoren.

Wat gaan we onder andere doen?
1.

Organiseren van inspiratie en formatiebijeenkomsten over succesvolle en vernieuwende concepten in samenwerking met relevante belanghebbenden, met een bereik van
150 ondernemers/jaar.

2.

Verkenning mogelijkheden voor ketensamenwerking; netwerkanalyse.

3.

Stimulering sterker in de marktketen door:
a.

Verdieping via Masterclass ‘Markt’ en toepassing BusinessCanvas methodiek
voor ondernemers die nieuwe productmarktcombinaties willen ontwikkelen.

b.

Inzet bedrijfscoach als klankbord voor geïnteresseerde ondernemers
(75 ondernemers/jr).

4.

Participeren in (landelijke)keten overleggen om regionale inbedding / toepassing te
versterken met als resultaat nieuwe marktkansen, verhoging toegevoegde waarde,
versnelde innovatie e.d. (participatie in 5 ketens).

5.

Stimuleren projecten gericht op versterking / samenwerking met regionale
verslogistieke en korte ketens en maakindustrie (jaarlijks 10 projecten gericht op
nieuwe concepten).
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4.4

Grensoverschrijdend verbinden

De transitie in de agrifood is meer dan een technische exercitie. Het betreft ook een
verandering van handelswijze, in manieren van samenwerking en in
samenwerkingsverbanden. Verandering gaat niet vanzelf; verandering vergt inspanning, tijd
en expliciete aandacht. Het vraagt om het vermogen om oude patronen los te laten,
grenzen te overschrijden en nieuwe verbindingen te maken. De Provincie wil hieraan op
diverse wijzen bijdragen.

Speerpunten voor uitvoering zijn:
■
■
■

Versterken grensoverschrijdende samenwerking
Versterking lobby en belangenbehartiging
Aanpak beknellende wet- en regelgeving

Versterken grensoverschrijdende samenwerking
De grote maatschappelijke opgaven zijn niet specifiek voor Limburg maar sluiten aan op de
doelen die internationaal en nationaal zijn geformuleerd. Dat biedt aanknopingspunten om
verbindingen te leggen en in als partner met andere overheden te werken.
Grensoverschrijdend betekent in Limburgse context dat veel meer de verbinding gelegd zal
worden naar agenda’s, partners en projecten in met name het nabijgelegen buitenland.
Enerzijds ter verbreding en versterking van een krachtig grensoverschrijdend ecosysteem,
anderzijds om daarmee ook veel meer Europese middelen voor de Limburgse agenda aan
te kunnen wenden. De Provincie zal via ondersteuning van grensoverschrijdende projecten
en kennisuitwisseling partijen steunen die hier betekenisvolle stappen zetten en daarnaast
het relatiebeheer op dit gebied versterken.
Verbinding kan ook op nationaal en provinciaal niveau. Het Rijk zoekt veelvuldig de
samenwerking met andere partijen om met vereende kracht beleidsdoelen te
verwezenlijken. Veel meer dan in het verleden zal de Provincie schakelen op nationale
agenda’s om zo maximaal rendement voor de Limburgse belangen te verwerven. Met de
inzet op regiodeals (waaronder de recent gehonoreerde regiodeal Noord-Limburg) en IBP
(Interbestuurlijk Programma)-agenda’s is hier in de afgelopen periode al een begin
mee gemaakt.
Misschien het meest voor de hand liggend is de versterkte samenwerking met NoordBrabant. De agrarische problematiek is voor een belangrijk deel overlappend, specifieke
kwaliteiten juist complementair. Afgelopen jaren heeft dit al geleid tot een hechtere
samenwerking, bijvoorbeeld op het gebied van de warme sanering van de varkenshouderij
en de samenwerking in het IBP Zuidoostelijke zandgronden. De tijd is rijp voor een
versterking van de gezamenlijke strategie en bijbehorende samenwerkingsprojecten, om
daarmee in (inter)nationale context ook bijbehorende erkenning en facilitering te
verkrijgen.
Bij het missie gedreven innoveren is reeds geconstateerd dat voor vernieuwing in de
agrifood cross- overs met hight-tech, maakindustrie, logistiek en ICT essentieel zijn.
Limburg heeft diverse sterke universiteiten in de omgeving die, al dan niet in verbinding
met de Universiteit Maastricht, juist die hoogstaande kennis en kwaliteiten voor zulke
cross-overs kunnen bieden. De tijd is rijp om, naast de bekende verbinding met de
Landbouwuniversiteit van Wageningen, nieuwe verbindingen te leggen, met onder meer de
TU/e, de Radbouduniversiteit (met de UM de kenniscentra van Zuidoost Nederland) en
grensoverschrijdend met onder meer Hasselt, Aken en Leuven. De Provincie zal ook op dit
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punt de nieuwe verbindingen ondersteunen, als onderlegger voor een op alle fronten
duurzame toekomst van de Limburgse agrifood.
Versterking lobby en belangenbehartiging
Voor een goede lobby en belangenbehartiging is het onmisbaar om de eigen kwaliteiten,
valkuilen en wensen scherp in beeld te hebben. Tot nog toe staat Limburg nauwelijks op de
nationale agrifood- agenda. Dit helpt niet bij het vinden van nieuwe partners of draagvlak
voor de regionale behoeften; een scherpere lobby en een scherper aanbod zijn nodig.
De Provincie wil in de komende jaren investeren in het beter etaleren van het Limburgse
verhaal. Dat start met een krachtig verhaal van de kwaliteiten en de bijzonderheden, dat
voortdurend verrijkt wordt met nieuwe voorbeelden en ‘showcases’. Een verhaal dat wordt
gedeeld met de belangrijke partners in de regio. Vervolgens het goed uitdragen en
benutten van het verhaal, bij acquisitie, ten behoeve van nieuwe partnerships, het
aantrekken van investeerders en studenten en het vinden van steun in het (inter)nationale
beleid. Met aanvullend hierop een voortdurend actuele lobbyagenda.
Aanpak beknellende wet- en regelgeving
Een regio en ondernemers die de transitie en nieuwe verbinding opzoeken, worden al snel
geconfronteerd met de grenzen die wet- en regelgeving opwerpen. Meestal heel logisch
vanuit het ‘oude’ perspectief, maar lang niet altijd meer passend bij de oplossingen van de
toekomst. De Provincie wil ook in deze zin de transitie faciliteren, door te lobbyen voor
ruimte om grenzen op te zoeken en nieuwe oplossingen uit te vinden en toe te passen.
Bijvoorbeeld in de vorm van experimenteerruimte of een pilot-status voor technieken die
hun werking nog moeten bewijzen.

Wat gaan we onder andere doen?
1.

Organiseren van inspiratie en formatiebijeenkomsten over succesvolle en grensoverschrijdende samenwerkingen met relevante belanghebbenden, met een bereik van
150 ondernemers/jaar.

2.

Versterking van de ondersteuning ondernemers met betrekking tot grensoverschrijdend ondernemen.

3.

Stimulering Grensoverschrijdend verbinden door:
a.

Gebundeld met bedrijfsleven lobby ontwikkelen voor grensoverschrijdende
samenwerking, opheffen knelpunten in wet- en regelgeving.

b.

Versterking grensoverschrijdende samenwerking voor innovatieprogramma’s /
projecten (4 projecten/jr; 20 ondernemers/jr).

4.

Grensoverschrijdend excursieprogramma / handelsmissies (jaarlijks 50 deelnemende
agrariërs).

5.

Inventariseren en analyseren van knelpunten in wet - en regelgeving en ontwikkeling
lobby agenda.

6.
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5 Kaders voor de uitvoering
5.1

Uitgangspunten voor de financiële inzet

In het collegeprogramma ‘Vernieuwend Verbinden’ is opgenomen dat in deze
collegeperiode 20 miljoen euro wordt besteed aan beleidsintensivering voor het thema
landbouw. Het voorliggende kader geeft aan voor welke investeringslijnen deze middelen
zullen worden ingezet; in tabel 3 is dit ook vertaald in een indicatieve verdeling van de
beschikbare middelen over deze investeringslijnen. Tevens is hierbij een indicatie gegeven
van de vermenigvuldigingsfactor die gerealiseerd zou kunnen worden, inclusief de totale
impact die met de provinciale investering wordt gerealiseerd. De volgende overwegingen
spelen bij deze indicatieve verdeling een rol.
Doorontwikkeling van Brightlands Campus Greenport Venlo
Doorontwikkeling van de campus in Venlo is van groot belang voor de agrifoodsector in
Limburg; reden om ook vanuit dit beleidskader financiën te reserveren. Gedeeltelijk gaat
het hierbij om afspraken die al in het verleden zijn gemaakt, bijvoorbeeld ten aanzien van
de tweede tranche van het HEFI (Centre for Healthy Eating & Food Innovation). Ook is
rekening gehouden met de reguliere kosten die de Provincie heeft als aandeelhouder van
de campus en aanjager van het bredere Brightlands-concept. Daarnaast biedt deze
reservering mogelijkheid om de ontwikkeling van nieuwe initiatieven te ondersteunen, met
een focus in deze periode op nieuwe faciliteiten en initiatieven op het thema ‘future
farming’. De snelheid waarmee deze focus invulling krijgt en de daarmee samenhangende
financiële inzet hangt samen met de mogelijkheid om via inzet van middelen ook middelen
van buiten de provincie te activeren zoals bijvoorbeeld in het kader van de regiodeal.
Recent heeft het Rijk in het kader van de regiodeal Noord-Limburg € 17,5 miljoen
toegezegd om de brede regionale ontwikkeling te ondersteunen. Circa de helft van dit
bedrag is beoogd voor een stevige doorontwikkeling van de campus in Venlo, met name
voor het thema Future Farming. Een deel van de campusmiddelen uit investeringslijn 1 van
dit beleidskader zal bijdragen aan de cofinanciering van deze Rijksmiddelen. Wanneer
grote kansen de financiële reikwijdte van de innovatiemiddelen overstijgen, dan is separate
besluitvorming in Provinciale Staten aan de orde.
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Investeringslijn

Provincie

Indicatie Multiplier5

Indicatie totale
financiële impact

Missiegedreven innoveren

Sector

4,0

4

16,0

Campus

8,0

4

32,0

Circulair produceren

4,0

4

16,0

Sterker in de marktketen

2,0

4

8,0

Grensoverschrijdend

2,0

5

10,0

verbinden
Verwachte financiële impact

82,0

Tabel 3: Indicatieve verdeling investeringsmiddelen (in miljoen euro’s)
Ruimte voor aanhaking en genereren extra impact en opbrengst (‘multipliers’5)
Bij de inzet van middelen zal meer dan in het verleden gezocht worden naar
mogelijkheden om de Limburgse middelen van een extra opbrengst te voorzien,
aanvullend op het effect dat door de eigen bijdrage van een investerende ondernemer al
wordt gerealiseerd. De mogelijkheden daartoe zijn zeker aanwezig. Zo nodigt het Rijk in
het regeerakkoord, in het landbouwbeleid en in het Klimaat- en energiebeleid veelvuldig
anderen (ondernemers, sectoren, overheden) uit om samen aan de slag te gaan en met
concrete voorstellen (en cofinanciering) rijksmiddelen los te weken. Op dit moment vindt
dit bijvoorbeeld al plaats in het kader van de regiodeals, de IBP-gebiedsplannen
(Heuvelland en Zuidoostelijke zandgronden) en de Warme Sanering van de
varkenshouderij. Binnenkort waarschijnlijk ook in het kader van de gebiedsplannen voor
stikstofaanpak.
Integrale kansen opzoeken, de maatschappelijke vermenigvuldigingsfactor
Extra opbrengsten zullen ook breder dan alleen in euro’s worden opgezocht. De kunst is
om ontwikkelingsgericht doelen aan elkaar te verbinden, met als voorbeeld het Limburgse
Aanvalsplan Stikstof en de sanering van de Varkenshouderij. Hoewel sanering niet de
directe focus is van het Provinciaal beleid, kan langs deze route wel integraal aan meerdere
doelen worden gewerkt, zoals omgevingskwaliteit, diverse emissiereducties (o.a. CO2,
stikstof) en het opruimen van leegstaand agrarisch vastgoed. Nieuwe kansen liggen
bijvoorbeeld in het benutten van (liefst minder rendabele) landbouwgronden voor de
opwek van duurzame energie, energiemaatregelen in de glastuinbouw, gekoppeld aan
herstructureringsopgaven en opslag van koolstof in de bodem en aan (behoud van)
vruchtbaarheid van de bodem en natuurinclusieve landbouw.
De Provincie koerst daarbij zoveel mogelijk op het bereiken van maximale impact van haar
inzet voor de maatschappelijke opgaven. In het verleden is er soms meer gelet op de
kwalitatieve beoordeling dan op de feitelijk (kwantitatieve) omvang van het effect.
Uitgangpunt is dat subsidies vanuit dit beleidskader zich richten op situaties waarin een
substantiële aanpassing (in plaats van een optimalisatie) in de bestaande bedrijfsvoering
wordt beoogd.

5

Financiële multiplier gaat uit van verdubbeling door financiële inzet initiatiefnemers en nogmaals
verdubbeling door aan te haken op middelen van overheden of investeerders. Voor de
grensoverschrijdende projecten is de gevraagde bijdrage van de provincie gemiddeld iets lager
c.q. de verwachte multiplier iets hoger.
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Doorontwikkeling (financieel) instrumentarium
Twee belangrijke instrumenten uit de afgelopen periode (POP3, het huidige
plattelandsontwikkelingsprogramma, en het Programma Limburg Agrifood) maken een
verandering door. In Europees kader worden de nieuwe contouren van het Europees
landbouwbeleid ontwikkeld, inclusief de nieuwe subsidiemogelijkheden die hierbinnen
worden geboden. Lobby is gericht op stevige behartiging van de Limburgse agrifoodbelangen. Tevens wordt gekoerst op verlaging van de uitvoeringskosten, meer snelheid in
de uitvoering en vermindering van administratieve belasting. Door vertraging in de
Europese besluitvorming, zullen naar verwachting pas in 2023 nieuwe regelingen
operationeel zijn; tot die tijd zal waarschijnlijk verlenging van een aantal lopend regelingen
mogelijk zijn, die gericht op het realiseren van doelen zullen worden ingezet. Provinciale
Staten zullen in de gelegenheid wordt gesteld om bij de (door)ontwikkeling van nieuwe
beleidsinstrumenten mede richting te geven aan de reikwijdte c.q. na te streven
doelstellingen.
Het programma Limburg Agrifood verloopt zeer succesvol, gelet op het grote aanbod van
goede projecten. Aandachtspunten zijn onder meer de beperkte mogelijkheden om
effecten en opbrengsten te vergroten en de sectorale basis die aan het programma ten
grondslag ligt, terwijl innovaties vaak juist sectoroverstijgend plaatsvinden. LIOF bereidt
daarom een aanpassing van haar instrumentenpakket voor (waarschijnlijk operationeel
vanaf 2021). De inzet zal in toenemende mate ook worden gericht op het begeleiden en
coachen van Limburgse agrifood-ondernemers naar passende instrumenten die door
andere overheden of vanuit andere Limburgse kaders ter beschikking worden gesteld
(zoals MIT, OP-zuid, kennis- en innovatieagenda’s, diverse Europese regelingen, LBDF,
Brightlands Venture Partners en het Limburg Energiefonds).
Ondernemers in de agrifood geven aan dat het leggen van nieuwe verbindingen, met
nieuwe samenwerkingsverbanden in nieuwe ketens lastig is; het vraagt tijd, energie en
vertrouwen. Daarom zullen bij de ontwikkeling van nieuw instrumentarium mogelijkheden
worden gecreëerd voor de inzet van coaches of procesbegeleiders ten behoeve van
impactvolle samenwerkingsverbanden.

5.2

Inzet overige instrumenten

Geld is lang niet altijd het geëigende middel om doelen te verwezenlijken. De Provincie
Limburg zet daarom ook andere instrumenten in om de transitie in de agrifood te
ondersteunen.
Personele inzet
Voor veel ondernemers is het lastig zelf de weg te vinden in het woud van
subsidieregelingen, de juiste kennisinstelling te vinden voor een adviesvraag of advies te
krijgen bij het opstellen van een innovatief businessplan. De Provincie investeert daarom
blijvend in beschikbare menskracht. Enerzijds bij LIOF, als aanspreekpunt en zogenaamde
‘vraagarticulator’ voor alle innoverende of vernieuwende (groepen van) agrarisch
ondernemers in de sector. Anderzijds in de vorm van business developers bij de Campus in
Venlo, die regionale ondernemers ondersteunen bij het ontwikkelen van aan de
campus(thema’s) gerelateerde initiatieven. Daarmee wordt de drempel om aan te haken bij
de faciliteiten van de campus voor regionale ondernemers verlaagd.
Netwerkvorming
Agrarische ondernemers in diverse sectoren worden vaak met vergelijkbare opgaven en
kansen geconfronteerd. Het zou inefficiënt zijn als iedereen het wiel zelf zou moeten
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uitvinden, daarom is uitwisseling van kennis en ervaringen en het leren van elkaar fouten en
successen belangrijk. In levende netwerken (‘community’s’) rond thema’s kan zo’n
uitwisseling en verbinding plaatsvinden. De Provincie heeft in de afgelopen jaren via vooral
inzet van LIOF een start gemaakt met het stimuleren van de communityvorming, en onder
de naam Kiempunt ook een digitale thuisbasis voor de netwerken gecreëerd. De basis is
gelegd, in de nieuwe periode is het belangrijk dat uitbreiding en doorontwikkeling gaat
plaatsvinden, zowel in de fysieke als de virtuele ontmoetingen. De opgave daarbij is om de
community’s meer dan voorheen (ook) op te bouwen rond centrale maatschappelijke
opgaven. Aandachtspunt is de onderlinge verweving en gewenste versterking van de
agrifoodcommunity met de community(activiteiten) van BCGV.
Lobby en profilering
Limburg is bescheiden in de profilering van haar agrarische pareltjes. Het is nauwelijks
bekend dat hier ondernemers van wereldniveau opereren en dat in regio op heel
uiteenlopende wijzen aan de verduurzaming van de agrarische bedrijfsvoering invulling
wordt gegeven. Onbekend maakt onbemind; reden om in deze coalitieperiode ook werk te
maken van betere communicatie en profilering van de Limburgse kwaliteiten, zowel binnen
Limburg als (inter-)nationaal.
Grondbeleid
De Provincie Limburg heeft de mogelijkheid om via gericht grondbeleid bij te dragen aan
de provinciale beleidsdoelstellingen. Tot op heden is dit instrument – behoudens
ruilverkaveling – slechts beperkt ingezet voor het realiseren van doelstellingen in het
landbouwbeleid. Onderzocht zal worden of actief grondbeleid ook een rol kan spelen in de
transitie die de agrifoodsector doormaakt; eventueel ook in relatie tot het Limburgs
Aanvalsplan Stikstof. Daarbij zal ook worden gekeken naar de mogelijkheden die de nieuwe
Omgevingswet hierin biedt.

5.3

Indicatoren en monitoring

De rol die de Provincie kan spelen in het verwezenlijken van maatschappelijke
doelstellingen is in het domein van de agrifood beperkt; er kan vooral ondersteuning
worden geboden daar waar de juiste energie en initiatieven in de samenleving aanwezig
zijn. Dat maakt het lastig om als Provincie resultaatverantwoordelijkheid te nemen voor het
verwezenlijken van doelstellingen. Toch is het wel nodig het toekomstperspectief in beeld
te hebben en liefst te kwantificeren, omdat daarmee richting kan worden bepaald voor de
Provinciale inzet.
Landbouw speelt een belangrijke rol in de Limburgse samenleving en heeft effect op alle
onderdelen van de duurzaamheidsdriehoek, gevormd door mens, planeet en opbrengst
(people, planet, profit). Daarom is ervoor gekozen de perspectieven 2030, die mede
richting geven aan de inzet van de Provincie, langs de drie hoekpunten van de
duurzaamheidsdriehoek te structureren. De nu opgenomen aanzet voor perspectieven
2030 betreft ‘werk in uitvoering’. Op diverse onderdelen is er nog onderzoek gaande, is
nadere beleidsvorming aan de orde (bijvoorbeeld in de Provinciale energiestrategie) of
wordt (landelijk) nog uitgezocht hoe monitoring en nulmeting te organiseren. Naast de
perspectieven 2030 zullen in een uitvoeringsagenda ook operationele doelen, zoals in
hoofdstuk 4 openomen, richtinggevend zijn voor programmering en verantwoording van
de Provinciale inzet. De monitoring zal op de perspectieven 2030 en de operationele
doelen worden afgestemd.

44

Beleidskader Limburgse landbouw- en agrifoodsector

Omschrijving perspectief

Beoogde indicator

Toelichting

Profit
Stabiele, volwaardige, bloeiende en

■

beeldbepalende campus die een (inter)
nationaal autoriteit is op het gebied van

■

voeding en gezondheid in samenhang
met de thema’s future farming en

■

biocircular economy

kennisontwikkeling

Stimuleren van open innovatie

(samenwerkingsverbanden)

en (excellente)

waardencreatie (start-ups, spin-off, MKB,

kennisontwikkeling tbv een

aanstormend talent)

sterke campusgemeenschap

aantal voorzieningen (acquisitie,
hoogwaardige vestigingsmogelijkheden en
(shared) onderzoeksfaciliteiten

■

teneinde de economische
structuurvan de regio te
versterken.

ontwikkelingen van talent & Community
(verbinding onderwijs, events en
communicatie)

Aanhaking MKB op de campus

■

private bijdrage in samenwerkingen in PPS

Het MKB weet de campus te

■

aantal business- en R&D trajecten

vinden als concentratiepunt

■

aantal gevestigde MKB-ers

■

aantal agrifood ondernemers dat

voor innovatie

faciliteiten campus benut
Versterken van sociaal economische

■

positie van de agrarische ondernemingen

inkomensontwikkeling van agrarische
ondernemers

Planet
50% minder gebruik van primaire

■

percentage gebruik grondstoffen

Kringlopen zo klein als mogelijk,

grondstoffen, sluiten kringlopen

■

percentage teelten en grondstoffen voor

zo groot als nodig; organische

biobased gebruik

rest- en als grondstof en

(verminderen) verspilling van biomassa in

■

het voedselsysteem

percentage agrarische biomassa dat niet
nuttig wordt gebruikt

Terugdringen van belasting omgeving

Reductie uitstoot broeikasgassen uit

■

immissiepercentages ammoniak, fijn
stof

■

aantal geurgehinderden

■

CO2 equivalent

maximaal hergebruiken als
voedsel, diervoeder, of andere
(non-food) producten
Onderzoek naar effect ingezet
beleid vindt nu plaats

Nationale doelstelling geeft het

landbouw en landgebruik landelijk met

richtinggevend perspectief;

3,5 (taakstellend) tot 6 Mton ambitie

aanpak in samenhang met PES

People
In 2030 produceren en consumeren we

■

gezond, veilig en duurzaam voedsel en

verhouding consumptieve dierlijke-

Lagere consumptie dierlijke

plantaardige eiwitten

eiwit draagt bij aan

verdienen ketenpartners, inclusief de

voedselzekerheid, gezondheid

boer een eerlijke prijs.

en CO2-reductie.
Perspectief 2030 is de
verhouding dierlijke/
plantaardige eiwitten in het
humane dieet te veranderen in
de richting van 40/60

Groei aantal agrogerelateerde studenten

■

aantal studenten op Limburgse agrigerelateerde opleidingen

Arbeidsmarkt in balans

■

frictiecijfer arbeidsmarkt

Tabel 4: Perspectieven 2030
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5.4

Een rollende uitvoeringsagenda

De ontwikkeling van de landbouw- en agrifoodsector staat momenteel hoog op de
maatschappelijke en politieke agenda, denk bijvoorbeeld aan de discussie rond de uitstoot
van stikstof. Vanuit allerlei overheidslagen en sectoren komen middelen en instrumenten
beschikbaar die de transitie in de agrifood kunnen ondersteunen. Om de impact van de
Limburgse bijdragen zo groot mogelijk te maken is het belangrijk om voortdurend te
schakelen op kansen die zich voordoen. Dat betekent echter ook dat de uitvoeringsagenda
niet in beton kan worden gegoten, maar zich gaandeweg ontwikkelt, via een genaamde
rollende agenda. Na vaststelling van het voorliggende beleidskader zal daarom zo’n
rollende uitvoeringsagenda worden opgesteld waarin jaarlijks na de zomer teruggeblikt
wordt op gerealiseerde resultaten en vooruitgekeken naar keuzes voor de toekomst. Deze
agenda kan desgewenst als basis dienen voor het debat met Provinciale Staten over de
voortgang in de beleidsuitvoering.

5.5

Samenwerking in de regio

De transitie waarvoor de agrifoodsector staat gesteld, vraagt om meer samenwerking en
verbinding. Door krachten te bundelen kan er meer focus en daadkracht worden
gerealiseerd in het verzilveren van de kansen voor Limburg. Daarom zal de Provincie
investeren in Limburgs agrifood overleg, onder meer om Limburgse partijen in de
agrifoodsector de krachten te laten bundelen en de Limburgse koers te versterken.
Uitgangspunt op voorhand is een pluriforme groep, met plek voor jong en oud,
nieuwkomer en arrivé, producent, primair en verwerker, retail en consument etc. Ook een
vertegenwoordiging van de gemeenten en de Limburgse triple helix organisaties zal bij het
overleg worden betrokken. De verschillende maatschappelijke opgaven vormen een
belangrijk aangrijpingspunt voor de agendering. De precieze invulling van het Limburgse
agrifoodoverleg is ter nadere bepaling, ook in overleg met de beoogde gesprekspartners.
Denkbaar is bijvoorbeeld dat het effectiever is om bepaalde gespreksonderwerpen in een
subregio te bespreken.
De ontwikkeling van Limburgs agrifoodoverleg laat onverlet dat er op deelonderwerpen
ook andere overlegstructuren kunnen bestaan. Zo zal de samenwerking op het gebied van
‘schone stallen’ (met de 6 IV-gemeenten) worden doorontwikkeld, met meer ruimte voor
gemeenten om hierin hun verantwoordelijkheid te nemen en op termijn eventueel een
verbreding van het overleg naar de andere delen van Limburg.
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Bijlage 1 Verbinden naar andere
			beleidsvelden
De Provincie heeft naast het voorliggende beleidskader nog tal van beleidsvelden en –
instrumenten die van invloed zijn op de agrifood. In onderstaand overzicht zijn de
belangrijkste vormen van samenhang benoemd en van een betekenis voorzien. Dit kan in
de uitvoering, bij voldoende impact en vanuit de geformuleerde investeringslijnen, leiden
tot gezamenlijkheid in de financiële inzet.

1.

Integrale gebiedsontwikkeling

Landbouw is een belangrijke factor in de beleving van het landelijk gebied en draagt
daarmee bij aan de ervaring van het leef- en vestigingsklimaat. Een belangrijk middel om
het ruimtegebruik te herschikken is integrale gebiedsontwikkeling. Hierbij worden
verschillende functies binnen een gebied ruimtelijk vormgegeven.
Limburg kenmerkt zich door een grote diversiteit van landschap, landbouw en type
consumenten. Dat betekent dat er niet één pasklaar antwoord is op de vraag hoe integrale
gebiedsontwikkeling en ontwikkeling van de landbouwsector elkaar kunnen versterken; dat
maakt integraal gebiedsgericht beleid gewenst. In het ene gebied stelt landbouw immers
randvoorwaarden aan het landschap, om grootschalige kosteneffectieve productie
mogelijk te maken. In het andere gebied is juist een ecologische benadering gewenst,
waarbij het landschap als uitgangspunt dient en integrale doelen leiden tot (nieuwe)
integrale verdienmodellen. Daar waar industriële, grootschalige landbouw aan de orde is, is
opereren binnen wettelijke randvoorwaarden (zoals normen ten aanzien van milieu) aan de
orde; in andere gebieden is een vorm van landbouw passender die in de bedrijfsvoering
ook integrale belangen dient (zoals biodiversiteit, landschap, energie, bodem). Ook
omgevingsproblematieken kunnen per gebied verschillen en daarmee de noodzaak om
bijvoorbeeld innovatieve technieken of verbrede verdienmodellen in de agrarische
bedrijfsvoering een plek te geven.
De gebiedsgerichte benadering biedt de mogelijkheid om de samenhang op te zoeken en
integrale gebiedsopgaven (waaronder omgevings- en landschappelijke kwaliteit) te
verbinden aan ontwikkelperspectieven voor agrarisch ondernemers. Beide elementen
(sector/ondernemersgericht én gebiedsgericht) hebben daarbij hun toegevoegde waarde
in het stimuleren van een duurzame toekomst van het Limburgse platteland.
Beschikbaarheid van experimenteerruimte en pilotgebieden is gewenst, om te oefenen met
het vormgeven van de juiste ruimtelijke zonering. Welke instrumenten zijn effectief en
inpasbaar voor de landbouw? Daarbij is bijvoorbeeld aansluiting mogelijk bij de ruimtelijke
vraagstukken die voortvloeien uit de Limburgse integrale wateraanpak (LIWA) en de
gebiedsgerichte aanpak stikstof.

2.

Natuur en landschap

Hoewel de landbouw in belangrijke mate het landschap heeft vormgegeven en nog steeds
beheert, treden er ook spanningen op, daar waar landbouw en natuur en landschap elkaar
raken en beïnvloeden. Tegelijkertijd kan via bijvoorbeeld natuurinclusieve landbouw
worden bijgedragen aan de biodiversiteitsdoelstellingen.
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De uitwerking van de geschetste speerpunten in het landbouwbeleid vindt plaats in heel
diverse landschappen met heel verschillende natuurwaarden. Bij de toepassing/uitwerking
ervan is belangrijk dat:
■
de invulling van het agrifoodbeleid nabij het natuurnetwerk, en daarbinnen specifiek de
Natura2000-gebieden, wordt afgestemd op kwaliteitseisen voor de natuur, o.a. wat
betreft de uitstoot van ammoniak (via de lucht) en nitraat (via grondwater); Dit kan
bijvoorbeeld door extensivering, afwaartse bewegingen en slimme combinaties toe te
passen in de landbouw zoals ‘agroforestry’ (het planten en/of actief beheren van bomen
in combinatie met landbouw of veeteelt), biologische landbouw, strokenteelt,
voedselbossen en innovatie;
■
bij alle vormen van landbouw de algemene ecologische kwaliteit van het agrarische
landschap behouden blijft en wordt versterkt;
■
in delen van Limburg (bijv. Maasduinen, Zuid-Limburg) inpassing van agrarische
gebouwen en bedrijfsvoering extra aandacht krijgen, gelet op de belevingswaarde van
het landschap, met op hellingen aandacht voor het voorkomen van erosie en afspoeling.
■
de landbouwsector in haar bedrijfsvoering in Limburgse kwaliteitslandschappen ruimte
biedt voor het inpassen van historische en nieuwe landschapselementen.
Ten aanzien van de landschappelijke ontwikkeling wordt in het Beleidskader Landschap
voorgesteld om – gezien de landelijke ontwikkelingen – de werkwijze rondom de Limburgse
nationale parken om te buigen richting landschapsparken. Dat betekent dat een
gebiedsgerichte benadering met een groter geografisch gebied wordt gevolgd, om:
de belevingswaarde landelijk gebied verhogen en uitdragen;
het economisch potentieel van de regio te versterken;
de kwaliteit van het gebied te versterken door ruimtelijke opgaven op het vlak van
energie, natuur, water, recreatie, toerisme, cultuurhistorie, industrie en landbouw in
samenhang te realiseren;
de sociale samenhang tussen platteland en stedelijke kernen te bevorderen.

■
■
■

■

3.

Energie en klimaat

De Provincie Limburg zal voor het onderwerp energie en klimaat een nieuw beleidskader
gaan vaststellen, waarbij de opbouw van de klimaattafels uit het klimaatbeleid uitgangpunt is.
Een van die tafels is de tafel Landbouw en Landgebruik. In het klimaatakkoord zijn voor deze
tafel ambitieuze concrete doelen geformuleerd. De Provinciale energiestrategie zal vanuit
een integrale benadering aangeven hoe in Limburg met deze nieuwe opgaven wordt
omgegaan. In het voorliggende beleidskader is ‘energie en klimaat’ ook als een van de
speerpunten van het agrifoodbeleid benoemd. Daarmee wordt reeds geanticipeerd op een
bijdrage vanuit landbouw en agrifood beleid aan het verwezenlijken van deze doelstellingen.
Overigens worden ook op dit moment al kansen op dit terrein in de land- en tuinbouw
ondersteund, bijvoorbeeld bij de toepassing van geothermie in Noord-Limburg en het
opstellen van een warmtevisie voor de glastuinbouw.
Ook ten aanzien van de klimaatadaptatie is er samenhang met de landbouwpraktijk. De
(facilitering van de) landbouw speelt een belangrijke rol in de regionale waterhuishouding.
Dit betekent dat de landbouw in haar bedrijfsvoering onder meer oplossingen kan bieden
voor het langer vasthouden van gebiedseigen water en grondwater, het voorkomen van
verdroging en het tegengaan van snelle afspoeling. Via het nog op te stellen provinciaal
waterprogramma (2022-2027) zal onder meer richting worden gegeven aan
waterbeschikbaarheid en watergebruik voor de verschillende functies in de toekomst, waarbij
rekening moet worden gehouden met minder beschikbaar water in het groeiseizoen.
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4.

Economische agenda

Het voorliggend beleidskader ondersteunt de versterking van het economische klimaat
voor agrifood ondernemers. Hierdoor is er wisselwerking met het Missiegedreven
Economisch kader dat momenteel wordt opgesteld. De belangrijkste samenhangen liggen
op het terrein van de Brightlands campussen, de ondersteuning van het regionaal MKB en
het beleid voor onderwijs en arbeidsmarkt.
In het Brightlands-ecosysteem vormen de vier Limburgse campussen de kern. Zij opereren
ieder vanuit een open innovatieklimaat dat is vormgegeven vanuit de drive om samen bij te
dragen aan uitdagingen van vandaag en morgen. Door krachten te bundelen op specifieke
crossovers worden de kansen die de vier campuslocaties in gezamenlijkheid bieden, beter
benut. Vanuit het overkoepelende ‘Brightlands-perspectief wordt bezien voor wel
faciliteiten een gedeelde aanpak het meest effectief is.
Voor de agrifood ligt het zwaartepunt bij de campus in Venlo. De kennis die wordt
verzameld en ontwikkeld bij de Brightlands Smart Services Campus (Heerlen), Brightlands
Health Campus (Maastricht) en Brightlands Chemelot Campus (Sittar-Geleen), met hun
focus op respectievelijk data, gezondheid en chemie/materialen, ligt binnen handbereik.
Hierdoor kunnen nieuwe innovaties ontstaan en bestaande ontwikkelingen worden
versneld.
In het collegeprogramma Vernieuwend Verbinden is aangegeven dat de ondersteuning van
het MKB en startende ondernemers zal worden verbeterd. Daarbij zal ook afstemming
plaatsvinden met de wijze waarop LIOF op dit moment de ondersteuning van ondernemers
in de agrifoodsector ondersteunt. Dat betekent onder andere dat wordt bezien in hoeverre
de ondersteuning door LIOF kan worden versterkt door de LIOF-programma’s Limburg
Logistiek, Limburgmakers en Limburg Agrifood meer te integreren en beter te richten op
het realiseren van maatschappelijke opgaven.

5.

Onderwijs en arbeidsmarkt

Onderwijs zorgt voor een toestroom van nieuw talent, onder meer voor de agrifoodsector.
Dat is des te belangrijker nu de beschikbaarheid van voldoende menskracht bij de huidige
economische groei een beperkende factor wordt, ook in de agrifood. De afgelopen jaren
hebben diverse partners op diverse onderwijsniveaus samengewerkt om de aansluiting
tussen onderwijs en arbeidsmarkt te optimaliseren en het imago van de sector als
aantrekkelijke werkgever te versterken. Door de Provincie is sterk geïnvesteerd in het
groene onderwijs en in publiek-private samenwerking tussen zowel mbo als hbo met het
bedrijfsleven, onder andere door verbreding van hoger onderwijs Venlo en Greenport
Venlo. Investeringen in het groene onderwijs hebben onder andere geresulteerd in een
doorlopende leerlijn mbo-hbo-wo en diverse publiek-private samenwerkingen tussen
onderwijs, bedrijfsleven en overheden (zoals het Centrum voor Vakmanschap en
Ondernemerschap Agro/AgroLeeft, Brightbox, en GreenTechLab). Intentie is om hierop in
de huidige collegeperiode voort te bouwen, met een stimulans op samenwerking en crossovers tussen het groene en grijze onderwijs die bijdragen aan de transitie van de agrifood.
Onderwijs vervult daarnaast steeds meer een rol als verzamelpunt van kennis en katalysator
van innovaties in de landbouw. Lectoraten en minoren dragen bij aan onderwijs en
onderzoek op voor de agrifoodsector relevante thematieken.
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Het nieuwe generieke en missiegedreven onderwijs- en arbeidsmarktbeleid krijgt in eerste
instantie richting binnen het Missiegedreven Economisch kader. Voor initiatieven die een
belangrijke bijdrage leveren aan de transitie van de landbouw en agrifoodsector behoort
ook ondersteuning vanuit het landbouwbeleid tot de mogelijkheden.

6.

Circulaire economie

Het streven naar een circulaire economie staat hoog op de politieke agenda. Internationaal,
nationaal en ook regionaal zijn ambities afgegeven en ook in Limburg zijn partijen aan de
slag om hier invulling aan te geven. Centraal in een circulaire economie staat het efficiënter
gebruiken van grondstoffen; de herbruikbaarheid van producten, materialen en
grondstoffen en het behoud van natuurlijke hulpbronnen.
Met het ‘Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019-2023’ geven het kabinet en de
deelnemers (circa 400) van het grondstoffenakkoord concreet vorm aan de transitie naar
een circulaire economie. Experts uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen, maatschappelijke
organisaties en overheden hebben voor vijf sectoren agenda’s opgesteld. Het betreft
sectoren die belangrijk zijn voor de Nederlandse economie en een grote milieudruk
kennen en waar tegelijkertijd veel maatschappelijke energie bestaat voor de transitie naar
een circulaire economie: maakindustrie; bouw; kunststoffen; consumentengoederen en
biomassa en voedsel.
Biomassa is een onmisbare grondstof in de circulaire economie. Het wordt voor voedsel en
veevoer gebruikt en het is onder meer grondstof voor textiel, papier & karton,
bouwmaterialen, chemicaliën, kunststoffen, transportbrandstoffen en energie.
De Provincie Limburg stelt voor circulaire economie een actieprogramma op, waarvoor
onder meer een verdiepend onderzoek zal plaatsvinden naar de kansrijke sectoren voor
Limburg, ontwikkelingen, opgaves en kansen. De samenhang met het voorliggend
beleidskade is evident, aangezien circulair produceren ook in voorliggend kader een
belangrijk thema is (o.a. via de investeringslijn circulair produceren en de keuze voor het
thema biocirculair op de campus in Venlo). In de uitvoering wordt maximale verbinding en
synergie gezocht, zodat de investeringen in het beleidskader landbouw en agrifoodsector
en het actieprogramma Circulaire Economie elkaar versterken. Dat komt onder meer tot
uiting in een gezamenlijke kansenkaart, waar ondernemers, overheid en kennisinstellingen
hun bijdrage aan kunnen leveren.

7.

Ruimtelijk beleid en omgevingsvisie

Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking en moet Limburg beschikken over
een provinciale omgevingsvisie en omgevingsverordening conform de nieuwe wettelijke
eisen. De Omgevingsvisie Limburg wordt één integrale visie voor de toekomst van Limburg
en zal hoofdlijnen van beleid voor de fysieke leefomgeving bevatten. De insteek van de
visie is echter breed en de visie zal daarom ook kijken naar aspecten als gezondheid,
veiligheid, economie en sociale aspecten.
Het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL2014) en de Omgevingsverordening Limburg
2014 ligt er al als een goede basis voor de Omgevingsvisie. Behalve een aantal verplichte
aanpassingen zijn er ook andere inhoudelijke aanpassingen gewenst. Dit om goed in te
spelen op (de stapeling van) verschillende maatschappelijke opgaven en transities rondom
klimaat, energie, stikstofproblematiek, economie, mobiliteit en ook voedsel en landbouw.
Deze opgaven kennen alle een grote dynamiek en voortschrijdend inzicht over rolverdeling
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en aanpak. Binnen de Omgevingsvisie Limburg moeten er strategische keuzes worden
gemaakt en dienen deze opgaven integraal benaderd te worden. Dit zal leiden tot een meer
stimulerend dan wel regulerend karakter van de omgevingsvisie / verordening.
In de tussentijd biedt het POL2014 wel voldoende aanknopingspunten om uitvoering te
kunnen geven aan het voorliggende beleidskader: “De huidige (algemene) stelregel is dat
ontwikkelruimte geboden wordt op basis van een integrale kwaliteitsverbetering van de
omgeving. Een ondernemer die duurzaam onderneemt, beperkt zich niet enkel tot milieuen ruimtelijke componenten in zijn bedrijfsvoering, maar heeft ook aandacht voor duurzaam,
excellent ondernemerschap en duurzame bedrijfsvoering. De ondernemer werkt aan behoud
van maatschappelijke acceptatie en draagvlak door een dialoog met de omgeving te voeren.
De Provincie wil zich er bovendien voor inspannen om te voorkomen dat wet- en
regelgeving het realiseren van integrale verduurzaming in de weg staat en wil bevorderen dat
er experimenteerruimte ontstaat gericht op nieuwe verdienmodellen, verbeteren van
omgevingskwaliteit en maatschappelijke meerwaarde uitgaande van een integrale afweging”.
In de voorbereiding op de omgevingsvisie krijgen enkele onderwerpen speciale aandacht,
waaronder het thema ‘voedsel, landbouw en natuur in transitie’. In het collegeprogramma is
verder aangegeven dat herijking van de landbouwontwikkelingsgebieden (LOG’s) voordelig
effecten kan opleveren. Dit alles zal binnen het ruimtelijk beleid leiden tot keuzes,
bijvoorbeeld ten aanzien van eventueel te hanteren zoneringen of mogelijkheden voor
nieuwe functies of functiecombinaties (bijvoorbeeld voor opwek van duurzame energie) met
nieuwe verdienmodellen. Bij het maken van deze keuzes zal de relatie met de
transitieopgaven van de agrarische sector worden meegewogen.

8.

Omgevingskwaliteit

Bedrijfsvoering in de landbouw en de bijkomende emissie van stoffen kan van invloed zijn op
de leefomgevingskwaliteit en de gezondheid van omwonenden. Het beleid van de
voorliggende beleidsnota draagt eraan bij dat deze druk minder wordt. Dat is nodig omdat
de belasting van de omgevingskwaliteit vanuit de agrarische sector op dit moment op veel
plaatsen nog tot knelpunten leidt. Belangrijke aandachtspunten zijn:
■
het terugbrengen van de uitstoot via de lucht (ammoniak, fijnstof, endotoxinen,
bioaerosolen). Een belangrijk deel van het fijnstof wordt beïnvloed door
ammoniakemissie uit de landbouw. Ook geuremissie door landbouwbedrijven is punt
van aandacht ter voorkoming van hinder.
■
de uitspoeling naar grondwater (nitraat, sulfaat).
■
afstemming van de wijze van landbouw op de aanwezige grondsoorten (löss, klei en/of
zand). Van belang is dat de landbouw in Limburg zo wordt ingericht dat het organisch
stofgehalte in de bodem wordt vergroot, bodemverdichting wordt tegengegaan,
koolstof-vastlegging in de bodem wordt bevorderd, waardoor er kan worden ingespeeld
op meerdere opgaven zoals klimaatmitigatie, klimaatadaptatie en biodiversiteit.

Voor alle aspecten wordt gestreefd naar het voldoen aan de wettelijke normen. Voor
luchtkwaliteit wordt specifiek voor de regio Nederweert door de gemeente een
maatwerkaanpak uitgewerkt om de huidige wettelijke normoverschrijdingen als gevolg van
de uitstoot door pluimveehouderijen teniet te doen. Een aantal onderwerpen is momenteel
nog onderwerp van onderzoek, zoals de gezondheidsgevolgen van de uitstoot van
endotoxinen en bioaerosolen (met de mogelijk nog vast te stellen normen en richtlijnen
hiervoor).
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Onderdeel van een goede omgevingskwaliteit is ook ruimtelijke kwaliteit, vertaald als de
goede functie op de goede plek op de goede manier ingepast in de omgeving (inclusief
architectuur), zodat ze het best tot waarde kunnen komen binnen de opgaven die spelen.
Essentieel is dat ontwikkelruimte geboden wordt op basis van een integrale
kwaliteitsverbetering van de omgeving.
Een aantal – deels nog te ontwikkelen – kaders heeft verbindingen met het
landbouwdossier en de ontwikkelingen daarin, zoals het Kader Wonen en de Agenda
Wonen, het Kader Veiligheid, het Kader arbeidsmigranten en het kader Kwaliteit Limburgse
Centra. Ook hierbij zal aandacht worden besteed aan de relatie van de daarin te maken
keuzes met de transitie die plaatsvindt in de landbouw en agrifoodsector. Voor wat betreft
de huisvesting van internationale werknemers streeft Limburg op termijn naar het behalen
van het keurmerk SNF. Van (agrarisch) ondernemers wordt verwacht dat zij ook bijdragen
aan een goede integratie van internationale werknemers.

9.

Sociale agenda

Met de Sociale Agenda zet de Provincie Limburg in op een samenleving waarin iedereen
meedoet, ertoe doet en zoveel mogelijk de beste en vooral een gelijke kans krijgt. De
Sociale Agenda richt zich op het voorkomen én aanpakken van maatschappelijke
problemen om bij te dragen aan het vergroten van de zelfredzaamheid van (met name
kwetsbare) Limburgers. Limburgers leven minder lang en minder lang in goede gezondheid
vergeleken met de gemiddelde Nederlander. Om een trendbreuk te realiseren wordt vanuit
de Sociale Agenda ingezet op het inlopen van gezondheidsachterstanden en het
bevorderen van een inclusieve, open en participatieve samenleving.
Eén van de ambities in de Sociale Agenda is gericht op het bevorderen van een gezonde
leefstijl. Om optimaal te kunnen opgroeien en ontwikkelen is voor jeugdigen gezond
eetgedrag gecombineerd met voldoende beweging belangrijk. Slechte voeding en te
weinig beweging kan niet alleen leiden tot overgewicht of obesitas, maar is ook van invloed
op het ontwikkelen van leer- en gedragsproblemen. Vanuit een samenwerking met
partners en een integrale benadering van bewezen initiatieven kan bijgedragen worden aan
het verbeteren van eetgedrag.
Een voorbeeld hiervan is ‘De gezonde basisschool van de toekomst’. Agrifood
ondernemers kunnen een belangrijke rol spelen bij het vergroten van de bewustwording
van gezond eetgedrag en bij het inzetten van bewezen interventies waarbij gezonde
voeding centraal staat, hetgeen ook kan leiden tot ‘gezonde korte ketens’. Daarnaast is
‘gezonde en veilige voeding’ ook het centrale thema van de campus in Venlo. In de
uitvoering zal bijvoorbeeld worden bezien hoe de faciliteiten op de campus dienend
kunnen zijn aan de doelstellingen van de Sociale Agenda, bijvoorbeeld door bij te dragen
aan de bewustwording van gezonde voeding op basisscholen.

10.

Vergunningverlening, toezicht en handhaving

Bedrijven, landbouw en verkeer hebben impact op de kwaliteit van lucht, bodem en water
en kunnen geluidsoverlast en externe veiligheidsrisico’s met zich meebrengen.
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) zijn instrumenten die de Provincie kan
inzetten om een goede milieukwaliteit dichterbij te brengen. De Provincie beschouwt de
wettelijke normen voor de milieukwaliteit hierbij als minimumvereiste. Gestreefd wordt
naar kwaliteitsbewust ontwikkelen, dus niet het “opvullen van normen” maar zoeken naar
mogelijkheden tot kwaliteitsverbetering, in aansluiting op onder meer de provinciale
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beleidsambities. Inmiddels is een beleidsmatige vernieuwing voor de inzet van VTH in
ontwikkeling. De kern van de verandering is het besef dat VTH geen kwestie is van alleen
maar “regels toepassen en uitvoeren”, maar van “een gerichte bijdrage leveren aan het
oplossen van maatschappelijke opgaven en vraagstukken met behulp van het beschikbare
instrumentarium”. In dit verband zal ook worden bezien hoe de gewenste transitie in de
agrifoodsector vanuit VTH kan worden ondersteund. Aandachtspunten zijn het actueel
houden van de vergunningen, passend bij de bedrijfsontwikkeling en de voortschrijdende
stand der techniek.
De VTH-taken voeren we als Provincie Limburg voor een deel zelf uit, maar ook via de
Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg en Limburg-Noord. Zo zijn de VTH-taken op het
gebied van milieu voor specifiek de grote agri-bedrijven belegd bij de RUD’s. Om hier
sturing te kunnen geven aan de realisatie van provinciale ambities is het implementeren van
beleid in concrete regelgeving dan ook van wezenlijk belang.

11.

Veiligheid

In het collegeprogramma ‘Vernieuwend Verbinden’ is inhoud gegeven aan een ambitie
voor ‘veiligheid en leefbaarheid’ met de aankondiging van een Actieplan Veilig Limburg. Dit
actieplan is met de Herfstbrief 2019 aangekondigd voor het eerste kwartaal van 2020. Het
actieplan geeft invulling aan de opgave en ambitie zoals gedefinieerd in het
collegeprogramma. De Provincie werkt daarbij samen met partners aan veilige en leefbare
wijken en buurten in de stad en dorpen in het buitengebied. Door transities in de land- en
tuinbouw, de logistieke kracht van Limburg en de grensligging is Limburg ook extra
kwetsbaar voor ondermijnende criminaliteit. De problematiek in Limburg is daarom groter
dan elders en dat raakt ook de landbouw en de leefbaarheid in het buitengebied. Vanuit
perspectief van veiligheid heeft de provincie een aantal wettelijke taken (VTH) en zijn er
ook al goede afspraken gemaakt met onder meer onze RIEC-partners over regionaalsamenhangende intensiveringen, in het kader van onder meer de beide regiodeals.
Investeren in een veilige en leefbare omgeving betekent onder meer een gerichte aanpak
op milieucriminaliteit in het buitengebied (aansluitend op de VTH taken), veilig
ondernemerschap, de transparantie van de (agri)logistieke ketens en aandacht voor de
vrijkomende agrarische gebouwen die (gelijk ander leegstaand vastgoed) kwetsbaar zijn
voor ondermijnende activiteiten en de aanpak in Investeringsagenda Noord-Limburg.
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Bijlage 2 Lijst van begrippen en
afkortingen
Begrippen
Agribusiness
Gehele productiekolom van agrarische bedrijvigheid, inclusief opslag, transport, handel,
verkoop aan de consument en inclusief de toeleverende en ondersteunende bedrijven.
Verwante begrippen zijn “agrosector”, “agrocomplex” en “agrobusiness-complex”.
Agrifoodcomplex
Geheel van agrifoodketens in een bepaald gebied. Een keten omvat het geheel van
toelevering,productie, be- en of verwerking en afzet van een agrarisch product. Inclusief
agrifood gerelateerd onderzoek en onderwijs.
Biobased economy
De Biobased Economy (BBE) is een economie die gewassen en reststromen uit de
landbouw en voedingsmiddelenindustrie inzet voor niet-voedseltoepassingen. Een
economie die biomassa toepast voor de productie van materialen, chemicaliën,
transportbrandstoffen en energie (elektriciteit).
(Bio-)Circulaire economie/circulaire landbouw
Circulaire economie betreft een economie waarin grondstoffen en producten in een
gesloten kringloop blijven (afval bestaat niet). Dit in tegenstelling tot de lineaire economie
(maken/weggooien) met eindige grondstoffen. De term ‘bio’ verwijst naar een natuurlijke
basis van de grondstoffen. Het gaat daarbij om voedsel, voer, vezels en biologische
brandstoffen. De meeste producten met een natuurlijke basis worden in de landbouw
geproduceerd.
Bij circulaire landbouw blijven grondstoffen en producten zo lang en zo hoogwaardig
mogelijk in de kringloop door volledige benutting van grondstoffen, hoogwaardig gebruik
van biomassa en recycling van reststromen.
Future farming
Een high-tech vaak kapitaalintensief systeem voor het duurzaam en schoon verbouwen
van voedsel. De term omvat technische innovaties op gebied van precisie-landbouw
(sensoren, GPS, robotisering, bijzondere machines), digitalisering (verzamelen en toepassen
gegevens), geavanceerde klimaatinstallaties alsook plantveredeling (versterken bijzondere
eigenschappen).
Hub&spoke
Letterlijk: ‘naaf en spaak’. Oorspronkelijk een distributiesysteem van goederen, passagiers
of gegevens, waarbij de te distribueren items (opgeslagen bij diverse locaties) worden
geleid vanuit een centrale locatie. Bij BCGV gebruikt om aan te geven dat het netwerk
bestaat uit een centrale locatie (de campus in Venlo) in verbondenheid met andere
innovatielocaties in de regio.
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Inhoudsstoffen
In biomassa kunnen werkzame stoffen (de inhoudsstoffen) zitten die interessant zijn voor
diverse toepassingen en markten, bijvoorbeeld in de farmaceutische of cosmetische
industrie. Bijvoorbeeld stoffen met een medicinale werking, kleurstoffen, geur- en
smaakstoffen.
Natuurinclusieve landbouw
Dit is een vorm van duurzame landbouw die uitgaat van een veerkrachtig voedsel- én
ecosysteem. Deze landbouw maakt optimaal gebruik van de natuurlijke omgeving (het
‘natuurlijk kapitaal’) en integreert die in de bedrijfsvoering, zodanig dat landbouw en natuur
beide ervan profiteren.
Prijsrisicomanagement
Prijsrisicomanagement is het beheersen c.q. beperken van financiële risico’s ten gevolge
van de schommelende marktprijzen. Dit door te sturen op factoren die van invloed zijn op
de prijsvorming.
Primaire sector
De agrarische sector of primaire sector is de economische sector die grondstoffen en
voedsel levert. De verwerking gebeurt in de secundaire sector.
Valorisatie
Valorisatie is het verzilveren van wetenschappelijke kennis en techniek door deze
toegankelijk te maken voor de praktijk/derden. In de context van dit beleidskader bedoeld
als het proces dat kennis omzet of her-/opwaardeert door het toepasbaar te maken in
commercieel haalbare producten, processen of diensten..

Afkortingen
BCGV: 		
HAS: 		
HEFI: 		
IBP:		
ICT: 		
LBDF: 		
LEF: 		
LIOF:		
		
LIWA: 		
LOG’s: 		
MIT: 		
MKB: 		
OP-Zuid:
PAS: 		
POL: 		
POP3: 		
R&D: 		
RES:		
RU: 		
RUD: 		
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Brightlands Campus Greenport Venlo
HAS Hogeschool
Centre for Healthy Eating & Food Innovation
InterBestuurlijk Programma
Informatie- en CommunicatieTechnologie
Limburg Business Development Fonds
Limburg EnergieFonds
Limburgse Regionale Ontwikkelmaatschappij (oorspronkelijk Limburgse
Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Fabrieken)
Limburgse Integrale WaterAanpak
LandbouwOntwikkelingsGebieden
MKB Innovatiestimulering Topsectoren
Midden- en Klein Bedrijf
Operationeel Programma Zuid
Programmatische Aanpak Stikstof
Provinciaal Omgevingsplan Limburg
PlattelandsOntwikkelingsProgramma 2014-2020
Research and Development (Onderzoek & Ontwikkeling)
Regionale EnergieStrategie
Radboud Universiteit (Nijmegen)
Regionale UitvoeringsDienst
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SFI: 		
TU/e: 		
UN-SDG’s:
		
VAB’s: 		
VTH: 		
WUR: 		
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Sustainable Food Initiative
Technische Universiteit Eindhoven
United Nations Sustainable Development Goals (Duurzame 			
Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties)
Vrijkomende Agrarische Bebouwing
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
Wageningen University & Research

Koers naar de toekomst
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