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Samenvatting van het voorgestelde besluit 
De Agro&Food sector^ is belangrijk voor Overijssel. In deze sector komen veel 
maatschappelijke opgaven samen. Het lukt binnen de sector (nog) niet voldoende om 
oplossingen voor deze opgaven te vinden en te financieren vanuit de opbrengsten van 
producten en diensten. Hierdoor staat zowel het realiseren van deze opgaven, als het 
verdienmodel, en daarmee het economisch perspectief, van de sector onder druk. 
De oplossing wordt landelijk door het Ministerie van LNV gezien in het realiseren van 
kringlooplandbouw. Hoewel er een nationale visie ligt, is er nog veel ruimte voor 
doorwerking naar de praktijk. 

Met ons Agro&Food beleid ondersteunen wij de transitie van de sector naar duurzaamheid en 
innovatie. Hierbij gaat het nadrukkelijk om het verminderen van de ecologische voetafdruk 
in combinatie met een gezonde bedrijfsvoering. De periode van 2020-2023 richten wij ons 
hierbij op het realiseren van vormen van kringlooplandbouw in de praktijk. Innovatie, de 
ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen en kennisdeling zijn hierbij cruciaal. De provincie 
zoekt hierbij zoveel mogelijk samenwerking met keten- en regionale partijen, om samen een 
brede groep ondernemers en bedrijven te bereiken. Met onze inzet ondersteunen wij deze 
transitie van de sector, en dragen hiermee bij aan de versterking van de concurrentiepositie 
van de gehele Agro&Food keten en vergroting van de kwaliteit van de leefomgeving. 

Provinciale staten besluiten om voor dit investeringsprogramma € 6 miljoen beschikbaar te 
stellen, gebaseerd op de perspectiefbrief 2020 en het coalitieakkoord. 

^ De Agro&Food sector betreft 15% van het aantal banen in Overijssel (bron BIRO, 2019), hierbij wordt onderscheid gemaakt 
tussen Groot- en detailhandel (9,5%), Primaire (agrarische) productie (3,4%), Voedingsmiddelenindustrie (1,6%) en Overig 
(0,5%). Het grootste deel van de bedrijven in de sector betreft de primaire (agrarische) productie. In Overijssel zijn ruim 6.700 
agrarische bedrijven (bron CBS, 2019). De grootste deelsector betreft graasdieren, waaronder de melkveehouderij met circa 
2900 bedrijven. Daarnaast, aflopend op aantallen bedrijven: akkerbouw, hokdieren, samengesteld bedrijf, tuinbouw en 
blijvende teelt. 

provinc ie "^verijssel 



^r^^^^^^r^^^r^^r^o^^^^rr^^^^^^^r^^ 
De Agro&Food sector is belangrijk voor de Overijsselse economie en voor de leefbaarheid van het 
platteland. Ons uitgangspunt is dat gezonde agrarische (gezins)bedrijven daarvoor cruciaal zijn, ook als 
het gaat om de kwaliteit van het landschap en de natuur.Oirca70^ van Overijssel is landbouwgrond, 
veelal in de nabijheid van onze natuur,vanwege de vele ^atura2000 gebieden.Deze nabijheid brengt 
ook uitdagingen met zich mee, bijvoorbeeld in het bijdragen aan landschap en biodiversiteit en het 
verminderen van emissies(zoalsstikstof,broeikasgassen,fijnstof en fosfaat) voor natuur,gezondheid en 
milieudoelen. Veranderend klimaat vraagt aanpassingen van de landbouw en de inrichting van 
watersysteem en ruimte, waarmee nieuwe kansen en uitdagingen op de agenda komen voor Agro&Food. 
I^andbouw en natuur hebben hun eigen intrinsieke waarde en zijn tegelijkertijd onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. I^atuur en agrarisch ondernemerschap kunnen(enmoeten)samengaan.ruimteli jke 
ontwikkelingen in het landelijk gebied, zoals de transitie naar kringlooplandbouw, combineren we met de 
vier rode draden uit het ruimtelijk beleid: ruimtelijke kwaliteit, sociale kwaliteit, duurzaamheid en 
binnenkort ook gezondheid. Wij kijken daarbij naar een optimale combinatie van ecologie en economie. 

Ook de effecten van voedsel(dieet) en voedselproductie(schone leefomgeving) op de menselijke 
gezondheid worden steeds vaker kritisch besproken in het maatschappelijk debat. En staat bijvoorbeeld 
de maatschappelijke vraag omtrent dierenwelzijn bij de sector op de agenda. Tegelijkertijd staat het 
verdienmodel onder druk. De vele opgaven die de maatschappij bij de sector neerlegt, kunnen niet of 
nauwelijks worden gefinancierd vanuit de opbrengst van het product. Innovatie, en specifiek sociale 
innovatie, is nodig om te komen tot andere verdienmodellen, met bijvoorbeeld waardering voor 
klimaatdiensten en ecologische toegevoegde waarde. Samenwerking in de voedselketen en met andere 
betrokkenen is hierbij belangrijk. 

Het provinciale domein van Agro&Food heeft een grote samenhang met de hoofdopgaven^Krachtige 
economie^en^Vitaal plattelands uit het coalitieakkoord ^Samen bouwen aan Overijssels.Maar ook vanuit 
het perspectief van droogte en wateroverlast, aantrekkelijk wonen en ruimte, samenleven in Overijssel, 
gezondheid en de energietransitie liggen er veel verbindingen met de sector. De kansen en uitdagingen 
die deze verbindingen met zich mee brengen, zijn daarmee onderdeel van de transitie naar 
kringlooplandbouw In dit kader wordt ook gewerkt aan een herziening van de omgevingsvisie waarbij 
het thema gezondheid als vierde rode draad wordt uitgewerkt. 

Dit investeringsvoorstel beschrijft de aanpak voor het beleid voor de Overijsselse Agro&Food sector in de 
periode 2020-2023 en geeft daarbij inzicht in de benodigde investeringen 

^^^^c^^^^^^^^^rT^^r^^^^^r^^ 
Bij het opstellen van dit investeringsvoorstel zijn adviezen verwerkt van:de evaluatie (2019/1101565), 
een brede groep stakeholders (bijeenkomst 12 november 2020) en Provinciale 5taten(commissie 
l^andbouwenl^atuurd.d.Bjanuari2020). 
Dit investeringsvoorstel is kaderstellend. Voor een zo groot mogelijke impact van het programma is 
samenwerking met en mede eigenaarschap van de sector en andere stakeholders belangrijk. Wij zoeken 
daarom in de uitvoering van het programma deze samenwerking nadrukkelijk op, om zo de in dit 
investeringsvoorstel benoemde doelstellingen te behalen. Betrokkenen krijgen de gelegenheid ideeën en 
oplossingsrichtingen aan te dragen. 

^^^^^^^^r^^^r^ 
1. Het ministerie van Î Î V zet met de visie ^Waardevol en Verbondene 

(https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-^n-
voedselkwaliteit/visielnv)stevig in op kringlooplandbouw. Deze visie op kringlooplandbouw sluit 
aan bij de EO,die zich met het gemeenschappelijk l^andbouwbeleid(^I^B) inzet voor duurzaam, 
voedzaam, veilig en betaalbaar voedsel in Europa. 



2. Het Overijsselse Agro&Food systeem functioneert grotendeels in een internationale content en 
op een wereldmarkt. Omschakeling naar een duurzame toekomstbestendige landbouw vraagt 
om alternatieve verdienmodellen voor meer toegevoegde waarde voor het geproduceerde 
voedsel en een beloning voor klimaatdiensten, duurzaam beheer van bodem en leefomgeving. 
Deze alternatieven zijn echter nog in ontwikkeling en voor een grote groep boeren nog niet 
voorhanden of zeer lastig te benutten. Dit vraagt intensivering van ontwikkeling van 
verdienmodellen op deze thema^s. 

3. Oit de evaluatie van het Oitvoeringsprogramma Agro&Food 2016 2019 en de 
stakeholdersbijeenkomst kwamen een aantal leerpunten naar voren: 

a. Er is behoefte aan een duidelijk perspectief,lange termijn kaders en een integrale 
aanpak vanuit alle lagen van de overheid. 

b. De grote middengroep van^reguliere^agrarisch ondernemers verdient meer aandacht van 
de provincie, specifiek als het gaat om het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen voor 
duurzame productie. Dit betekent dat we ons nadrukkelijk moeten richten op de schaalbare 
en navolgbare initiatieven voor ^reguliere^agrarische ondernemers. Hiermee worden zij 
ondersteund bij het realiseren van een toekomstgerichte en duurzame bedrijfsvoering. 

c. Voor werkbare oplossingen is het belangrijk om écht samen te werken met partners in 
de keten, erfbetreders, partners in de leefomgeving en in de regio. Een gezamenlijke 
doelstelling en mede eigenaarschap helpen hierbij. 

^. Agro&Food wordt gezien als innovatieve topsector in Oost l^ederland. Dit komt zowel naar voren 
in de regionale Innovatie Strategie (^IS) als in het Europees innovatieprofiel Oost l^ederland 
^ThinkEast^.De sterkte ligt hierbij vooral op het raakvlak tussen tech en food,hier worden de 
meeste kansen gezien ommet innovatie bij te dragen aan diverse maatschappelijkopgaven. 

5. In een opinieonderzoek uit december2019 van het l^ederlands Agrarisch hongeren Kontakt(I^A^k) 
en Kr^OI^^^Vgeeft73^B^ van de jonge boeren aan dat ze actief bezig zijn om hun bedrijf 
duurzamer te maken met het oog op de toekomst.Een nog groter aantal van7^^Bo wil stappen 
zetten richtingkringlooplandbouw of is daar al mee bezig.Het ontbreken van perspectief en 
onvoldoende gevoel van waardering staat voor hen de gewenste verandering het meest in de weg. 

6. In het kader van landelijk missiegedreven innovatiebeleid zijn, in samenspraak tussen overheid 
en topsectoren, nieuwe thematische Kennis enlnnovatieagenda^s(KIA) opgesteld. In de KIA 
l^andbouw,Water en Voedsel (https://kialandbouwwatervoedsel.nl/)sluit vooral missieA 
^Kringlooplandbouw^,nauw aan op de uitdagingen van de Agro&Food sector in Overijssel.Ook 
met andere missies liggen stevige raakvlakken. 

7. Er is urgentie rondom het verminderen van stikstofemissie. In dit kader is er specifiek stikstofbeleid 
vanuit het kabinet (Kamerbrief d.d.7 2 2020 ^Voortgang stikstofproblematiek:maatregelen landbouw 
en verdere impuls gebiedsgerichte aanpakt, 
https://www.aanpakstikstof.nl/documenten/kamerstukken/2020/02/07/kamerbrief7februari-2020 ). 
Vanuit dit beleid wordt specifiek ondersteuning geboden bij de transitie van agrarische bedrijven. 

^. In juni 2019 is het Nederlandse Klimaatakkoord gesloten. In dit akkoord hebben overheid, 
bedrijfsleven en andere organisaties afgesproken om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 
met 50̂ B̂  te verminderen ten opzichte van 1990.In de sectortafel l^andbouw&l^andgebruik is 
afgesprokendeui ts tootvan^O^met6Mtontever lagenin 2030. 

9. Op 13 januari2020 heeft Overijssel samen met het ^ijk,andere provincies en gemeenten het Schone 
l^ucht Akkoord ondertekend. De ondertekenaars van het akkoord spreken onder meer af om samen 
stappen 5̂ zetten voor n^irideroitstoot en erni55ie5 door de l^ndbou^^met als doel gezondheidswinst 

10. Tijdens de commissie vergadering (l^andbouw en l^atuur) d.d.8januari 2020 hebben uw Staten aandacht 
gevraagd voor het stimuleren van de Agro&Food sector in een transitie naar kringlooplandbouw. Hierbij 
moeten we naast de innovatie die nodig is om grote stappen te zetten naar een meer natuurinclusieve 
bedrijfsvoering mét goed verdienmodel, ook de soms kleinere innovatiestappen van meer traditionele 
bedrijven richting kringlooplandbouw ondersteunen. In dat kader verdienen kennisdeling en het benutten 
van de mogelijkheden voor subsidies en stimuleringsregelingen veel aandacht. 

Oo^l^^^ll^r^^ 
Met het faciliteren en stimuleren van innovatie dragen we bij aan een transitie naar vormen van 
kringlooplandbouw en een verduurzaming van de voedselketen, mét een gezonde toekomstbestendige 
bedrijfsvoering Overijssel is hierbij voorloper in het in de praktijk brengen van kringlooplandbouw 



Het programma Agro&Food moet bijdragen aan: 
^ lagere ecologische voetafdruk^ 
^ sterke en toekomstbestendige Agro&Food sectors 
^ circulaire economie^ 
^ energietransitie 
^ klimaatbestendige samenleving^ 
^ leefbaar plattelands 
^ schone en gezonde leefomgeving. 

Doelgroep zijn alle agrarische bedrijven en hun samenwerkings en ketenpartners, die bijdragen aan het 
ontwikkelen en opschalen van kringlooplandbouw, duurzame innovaties en verduurzaming van de voedselketen. 
Met specifieke aandacht voor primaire agrarische productie rondom natuur.In het bijzonder zetten we in op een 
transitie in de (traditionele)melkveehouderij,gezien het grote aantal bedrijven in de provincie en omdat zij het 
meest kunnen bijdragen aan het terugdringen van emissies van stikstof en broeikasgassen. 

^I^^o^^^r^^ 
Veel organisaties en(agrarische)ondernemers zien het concept van kringlooplandbouw als wenkend 
perspectief.Het toekomstbeeld is hierbij echter nog onduidelijk als het gaat om de toepassing in de 
praktijk, de bijbehorende verdienmodellen en de levensvatbaarheid daarvan op de lange termijn. In de 
uitvoering van dit voorstel wordt hierop ingespeeld 

^r^r^ov^^^er^oo^z^^e^^^^^ 
Innovatie is noodzakelijk om concrete oplossingen te vinden voor een transitie naar een duurzame 
toekomstbestendige sector. Innovatie draagt bij aan nieuwe oplossingen voor maatschappelijke opgaven en 
bijbehorende verdienmodellen. Hierbij zijn vooral sociale innovatief en marktinnovatie(nieuwe verdienmodellen) 
cruciaal naast technologische en productinnovatie. Een deel van de gerealiseerde toegevoegde waarde bij het in 
de praktijk brengen van kringlooplandbouw, zal waarschijnlijk niet in het product en daarmee de productprijs 
van voedsel, tot uiting te brengen zijn. We zoeken daarom ook naar nieuwe verdienmodellen waarbij 
ecosysteemdiensten en andere bijdragen aan maatschappelijke opgaven op diverse wijze beloond kunnen 
worden. Daarnaast kunnen ook meer technologische oplossingen bijdragen zoals nieuwe voer en stalsystemen. 
We zoeken naar nieuwe oplossingen met partijen binnen en buiten de sector. 

D^^r^z^m^^o^^oms^^e^^e^^^^e^^r^^^o^B^ 
We willen een transitie realiseren om te komen tot een duurzame toekomstbestendige landbouw. 
Kringlooplandbouw is als concept omarmd, maar nog niet heel scherp omlijnd. Er zijn verschillende vormen 
van kringlooplandbouw mogelijk die verder dienen te worden uitgewerkt voor toepassing in de praktijk. 
^0 is het bijvoorbeeld mogelijk om op een meer natuurgedreven of meer productiegedreven wijze te werken 
aan kringlooplandbouw. Vooral met betrekking tot de urgente uitdagingen rond I^atura2000 gebieden, kan 
natuurgedreven kringlooplandbouw oplossingen bieden en tegelijkertijd bijdragen aan een toekomstperspectief 
voor agrarische ondernemers en een betaalbaar natuurbeheer. Oplossingen die binnen de ene richting 
ontwikkeld worden, kunnen ook ingezet worden in de andere vorm. Ook binnen natuurgedreven 
kringlooplandbouw kan gebruik worden gemaakt van high tech toepassingen en ook op een productiegedreven 
bedrijf kunnen grote stappen worden gezet in bijvoorbeeld toename van biodiversiteit in de bodem. 

^̂ ê̂ ^̂ ^̂ ê̂ ^̂  
De transitie vergt forse investeringen van bedrijven. Dit programma ondersteunt ondernemers hierbij door een 
integrale aanpak. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van rijksmiddelen, overleg met banken en de mogelijke 
inzet van het grondbeleid van de provincie. We hebben hierover contact met het ministerie van Î Î V .̂ 

^^^Innovatiesucces wordt voor75% verklaard door sociale innovatie en 25% door technologische innovatie.I^ieuwe 
verdienmodellen en nieuwe producten en diensten vragen ook omplattere organisatievormen,vernieuwendleiderschap,nieuwe 
vaardigheden vanmedewerkers en slimmere manieren van samenwerken.^^Prof.Dr.H.W.Volberda. 

^Visietl^V ^Waardevol en Verbondene (httos:BBwww.rijksoverheid.nlBministeries^ministerle-van-landbouw-natuuren 
voedselkwaliteitBvisie-lnv)^l^amerbrief^^Voortgangstikstofproblematiek: maatregelen landbouw en verdere Impuls 
gebiedsgerichte aanpakt (https:BBwww.aanpakstikstof.nlBdocumentenBkamerstukkenB2020B02B07^kamerbrief 7 februari 2020) 



Ook binnen de provincie wordt zoveel mogelijk integraal gewerkt. We hebben op veel verschillende fronten te 
maken met de Agro&Food sector,zoals vanuit perspectief van vergunningverlening,economie, natuur,ruimte, 
klimaat,bodem,water,leefbaarheid platteland en volksgezondheid.De diverse(maatschappelijke)opgaven die 
op een agrarisch bedrijf landen, willen we met elkaar in lijn brengen om duidelijkheid te kunnen bieden aan 
ondernemers, als basis om te durven investeren in de toekomst. Hiervoor wordt actief verbinding gelegd met 
andere opgaven, programmals en instrumenten binnen de provincie. Het gaat hierbij met name om de 
gebiedsgerichte aanpak stikstof,degebiedsontwikkeling in de IBPVP gebieden (Inter Bestuurlijk Programma 
VitaalPlatteland),de Omgevingsvisie,het MKBprogramma(met name voor de ondernemers 
ondersteuningsstructuur,innovatiebevordering en de ontwikkeling van topclusters),en het programma 
circulaire Economie(met name op de transitieagenda Biomassa en Voedsel). 

Provinciaal grondbeleid voor verkrijgen, verpachten (beheer) en vervreemden staat in het licht van actuele 
ontwikkelingen en opgaven. Behoud van veenbodems,gebiedsgerichte aanpak stikstof,het robuuster maken 
van natuur en klimaatadaptatie vragen een actiever grondbeleid, waar ook de agrarische sector van kan 
profiteren in haar transitie naar kringlooplandbouw. In samenspraak met gebiedspartners zoals terrein 
beherende organisaties, verkennen we of we gronden actiever kunnen gaan inzetten voor de gewenste 
transitie naar een duurzame toekomstbestendige landbouw. 

In het kader van de verduurzaming van de voedselketen, als onderdeel van de doelstelling, wordt verbinding gelegd 
met het provinciale MKB programma (2019/1101899),specifiek rondom Smart Industry(BOOSTprogramma). 
Voedselproducerendeen verwerkende bedrijven uit de Agro&Food sector kunnen vanuit dit programma worden 
ondersteund en gestimuleerd, voor bijvoorbeeld het benutten van artificialintelligence en digitalisering. 

S^mer^^e^^^r^^ 
De omgeving van agrarisch ondernemers is voor een belangrijk deel bepalend voor het perspectief op een 
verdienmodel op lange termijn. Samenwerking met keten en regionale partijen is daarom één van de speerpunten 
in dit programma. De agrarische ondernemer kan nieuwe oplossingen en alternatieve verdienmodellen vaak alleen 
samen met partners realiseren. Deze partners zijn van belang als ^motoren^ om een grotere groep ondernemers 
(hun klanten en relaties)te bereiken en te mobiliseren om daarmee de transitie vanuit het gehele systeem op 
gang te brengen. De provincie zoekt zoveel mogelijk samenwerking en^mede-eigenaarschap^ bij andere partijen 
om meer impact te hebben. We stimuleren de verschillende partijen en belanghebbenden die bijdragen aan de 
transitie van de sector,om met integrale oplossingen te komen. Hiervoor is het voor ons belangrijk om in goed 
contact te zijn met deze externe partners, waaronder die verbonden zijn in Samen Werkt Beter. 

r̂̂ ze^m ĉ̂ ĉ e^er̂  
bezien de urgentie van het verminderen van emissies, zal ongeveer75^Bo van de middelen voor Agro&Food, 
worden ingezet voor de transitie naar vormen van kringlooplandbouw, met de innovatie die hiervoor nodig is. 
De combinatie met andere maatschappelijke opgaven,zoals natuur,klimaat, gezondheid en dierenwelzijn,kan 
worden benut om gebiedsgericht tot nieuwe oplossingen en verdienmodellen te komen op het terrein van 
kringlooplandbouw. De overige 25̂ B̂  van de middelen wordt gericht op innovatie en verduurzaming van de 
gehele voedselketen, waarbij specifiek de aansluiting wordt gezocht met de veranderende behoefte van de 
maatschappij en op data en technologische innovatie. 

Voor het stimuleren en faciliteren van de transitie naar kringlooplandbouw, wordt e^tra ingezet op het 
ontsluiten en benutten van bestaande en nieuwe regionale, landelijke en Europese regelingen en programmals 
voor de sector.^oals onder andere OÎ B (POP/t.eader),MIT,EF^O,Interreg en landelijke opkoop en 
verduurzamingsregelingen van het kabinet en binnen onze eigen provincie. Een deel van deze programmals 
zijn nog in ontwikkeling. Er zal een actieve inzet worden gepleegd om de doelstellingen en effecten van deze 
programmals aan te laten sluiten op onze provinciale doelstellingen ten aanzien van de Agro&Food sector en 
daardoor multiplier effecten te behalen. Hiertoe behoort ook de lobby om rijksmiddelen gericht op het 
realiseren van kringlooplandbouw ook substantieel in Overijssel te laten landen. Op deze manier wordt het 
effect van dit investeringsvoorstel vergroot. 

^ ^ o ^ ^ ^ ^ ^ ^ l l ^ ^ ^ ^ 
Het programma is gericht op het faciliteren en stimuleren van de transitie naar vormen van kringlooplandbouw 
en verduurzaming van de keten. De ondersteuning richt zich vooral op bottom up initiatieven van ondernemers, 
bedrijven enpartners, waarbij de provincie dialoog en samenwerking wilbevorderen. De aanpak bestaat uit een 
hoofdlijn en een ondersteunende lijn met bijbehorende instrumenten. 



Hoofdlijn:Transitie naar duurzame toekomstbestendige landbouw 
O Innovatie voor kringlooplandbouw en nieuwe verdienmodellen stimuleren.  

Vanuit het MKB programma leggen we al een basis voor de eerste en  
tweedelijnsondersteuning voor innoverende ondernemers en samenwerkingsverbanden  
in brede zin (loketten en Oost 1̂ 1̂ ). Hierbij wordt in aansluiting op de Kennis en  
Innovatieagenda l^andbouw. Water en Voedsel in de provincie vooral ingezet op valorisatie  
van kennis en marktcreatie. Vanuit dit investeringsvoorstel is er ruimte om, indien nodig,  
aanvullend specifieke opdrachten uit te zetten gericht op het aanjagen van innovatie bij  
Agro&Food bedrijven en ketens. Daarnaast willen we een deel van het budget inzetten voor  
innovatievouchers om de drempel van het starten met een innovatietraject te verlagen.  

O l^etwerkvormino en kennisdelino faciliteren. 
^oals eerder beschreven is de omgeving van een ondernemer belangrijk bij het  
verdienmodel. Via deze lijn willen we vooral externe partijen die invloed hebben op  
keuzes op het boerenerf verbinden, om gezamenlijk op te trekken in het vertalen van de  
ambitie van kringlooplandbouw in een aanpak en verdienmodel dat aansluit op de  
boerenpraktijk en leidt tot een duurzame en toekomstbestendige landbouw. We willen  
hen uitnodigen om hiertoe met initiatieven te komen (zoals bijvoorbeeld het traject  
^^oute 2050^ van het OA^K https://www.stimuland.nl/standaard/bouwen aan de  
toekomst met route 2050/). Dit zou bijvoorbeeld kunnen uitmonden in het  
ondersteunen van stimuleringsprogramma's, leergangen en studiegroepen.  

O (Ecosysteem jdiensten als alternatieve inkomstenbron voor aorariërs stimuleren. 
De diensten die agrariërs leveren voor maatschappelijke opgaven zoals natuur,biodiversiteit, 
water en een gezonde leefomgeving kunnen niet alleen worden gefinancierd uit de 
opbrengsten van hun voedselproducten. I^ieuwe kansen en markten ontstaan bijvoorbeeld in 
vermarktbare diensten in het klimaatdomein zoals het vasthouden van broeikasgas in 
veen en bos, ruimte bieden aan klimaatadaptatie, en opwekken van duurzame energie en 
grondstoffen. Daarnaast kan worden gedacht aan concepten rondom stadslandbouw of meer 
biodiverse agrarische teelten, zoals agro forestry. Er zijn alternatieve financieringsbronnen 
en arrangementen nodig om te voorzien in toekomstbestendige modellen. Via deze lijn willen 
wij partijen faciliteren en ondersteunen bij het tot stand komen van dergelijke modellen. 
Een voorbeeld van een dergelijk initiatief betreft l̂ and van Waarde(www.Iandvanwaarde.nl) 
waarbij in Salland wordt samengewerkt aan het verbeteren van natuur en biodiversiteit, 
landschap, bodem en water op boerenland. 

Ondersteunende lijn: Verduurzaming en innovatie van de voedselketen 
O Veranderende behoefte maatschappij&consument 

De transitie naar kringlooplandbouw komt voor een belangrijk deel voort uit een wens van 
de maatschappij om het agrarisch bedrijf meer in balans te brengen met de omgeving en 
hierbij minder emissies te veroorzaken. In de zoektocht naar nieuwe verdienmodellen die 
passen binnen het concept van een circulaire economie, staat de sector aan de lat om te 
anticiperen op veranderende wensen en behoeften vanuit de maatschappij als geheel en 
hun potentiële klant in het bijzonder. Hiervoor is het behulpzaam als de ondernemer goed 
in verbinding staat met de burger/consument.Met een nieuw verdienmodel kan 
bijvoorbeeld ingespeeld worden op de behoefte aan lokaal geproduceerd voedsel/korte 
ketens.Ook de eiwittransitie biedt nieuwe mogelijkheden voor de Agro&Food sector,om 
met productie van eiwitrijke gewassen en het maken van voedingsmiddelen gebaseerd op 
plantaardig eiwit in te spelen op een veranderend dieet. 

O Data&Technolooie 
Voor het sluiten van kringlopen kan technologische innovatie en het benutten van data 
voor management op bedrijfs en ketenniveau zeer behulpzaam zijn. In de Agro&Food 
sector is dat bijvoorbeeld op het terrein van precisielandbouw, het inzetten van drones 
voor natuurbeheer of het inzichtelijk maken van maatschappelijke waarde op basis van 
data. Initiatieven op deze terreinen kunnen worden ondersteund vanuit dit programma. 
Hierin wordt ook verbinding gelegd met het MKB programma als het gaat om smart 
industry. 



Instrumenten: 
Het programma zal vooral gericht zijn op stimuleren en faciliteren van de gewenste transitie naar een 
duurzame toekomstbestendige landbouw. 
Hierbij denken we bijvoorbeeld aan de inzet van volgende instrumenten: 

^ Innovatievouchers 
^ Subsidies voor stimuleringsprogramma's, kennisdeling en ontwikkeling diensten 
^ Ondersteuning netwerkvorming 

De instrumenten zullen nader worden uitgewerkt in het uitvoeringsprogramma. Daarbij maken we 
gebruik van de eerdere ervaringen en input van de sector waar het bewezen instrumenten betreft. 
Daarmee is ook continuïteit geborgd in succesvolle activiteiten. Bij de ontwikkeling van nieuwe 
instrumenten zullen we de samenwerkingmet de sector en andere stakeholders opzoeken. De kaders 
van dit voorstel zijn hiervoor leidend. 

^o^^^o^^ r ^ ^^^^^ r ^ ^^^oo^^^ r ^ ^^^^^^ 
Onder3.^.2^Innovatie Agro&Food^ informeren we PS over de voortgang in de reguliere P&^ cyclus. 

Voor de monitoring van het programma zullen we indicatoren formuleren die zoveel mogelijk inzicht 
geven in de bijdrage aan: 

lagere ecologische voetafdruk^ 
sterke en toekomstbestendige Agro&Food sectors 
circulaire economie^ 
energietransitie^ 
klimaatbestendige samenleving^ 
leefbaar plattelands 
schone en gezonde leefomgeving. 

In ons uitvoeringsprogramma, dat we binnen de kaders van dit voorstel vormgeven, worden deze 
indicatoren nader gedefinieerd. Hierbij zullen we er rekening mee houden dat de mate van vordering 
van de transitie veel afhankelijkheden kent, zoals markt gerelateerde ontwikkelingen en het landelijk en 
Europees beleid. Het is niet altijd mogelijk om de specifieke invloed van het provinciaal beleid hierin 
(kwantitatief) te onderscheiden. De relatie van het uitgevoerde programma met de doelen zal daarom 
vooral via kwalitatieve evaluaties van instrumenten onderzocht worden. 

^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
In dePbr ief 2020 i s^6mi l j oen gereserveerd voor het programma Agro&Food. Met dit statenvoorstel 
vragen w i j u o m de^6mi l j oen beschikbaar te stellen voor dit programma onder prestatie 3.^.2 
^innovatieprogramma Agro&Food^. 

Indicatief wo rd t ^^ ,5 miljoen geoormerkt voor de hoofdlijn:Transitie naar duurzame 
toekomstbestendige landbouw e n ^ l , 5 miljoen voor de ondersteunende lijn:Verduurzaming en 
innovatie van de voedselketen. 

Het programma heeft als looptijd 2020-2023, waarna 202^ wordt benut voor de afronding. 



^or^c^^^^^ 
Het investeringsvoorstel^Agro&Food:kringlopen sluiten 2020 2023^ draagt bij aan de hoofdopgaven 
Vitaal platteland en Krachtige economie uit het coalitieakkoord ^Samen bouwen aan Overijssels. Met het 
voorstel werkt de provincie aan de transitie naar vormen van kringlooplandbouw, verduurzaming van de 
voedselketen op basis van een financieel gezonde bedrijfsvoering en aan oplossingen voor andere grote 
maatschappelijke opgaven in Overijssel. Door actieve samenwerking te zoeken met partners uit de keten 
en uit de regio, wordt een groot bereik en grote impact nagestreefd en maken we alternatieve 
verdienmodellen voor een grotere groep agrarische ondernemers mogelijk. Overijssel wil hiermee 
voorloper zijn op het in de praktijk brengen van verschillende vormen van kringlooplandbouw. 

IBOO^^^^^ 

Oelet op het voorgaande stellen w i juvoor het besluit te nemen,als in concept in bi j lagelverwoord. 

Oedeputeerd 
^ 

n Overijssel, 

^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ secretaris,!^.Versteeg 



Bijlagel 

^r^^i^er^^^e^^^^^r^r^^^^^^B^^^O^^^ 

Provinciale staten van Overijssel, 

gelezen het voorstel van gedeputeerde Staten d.d. 17.03.2020 kenmerk 2020/0057601 

overwegende dat: 

1. Het ministerie van Î Î V stevig inzet op kringlooplandbouw en het gemeenschappelijk 
l^andbouwbeleid(OI^B) van de EU zich inzet voor duurzaam,voedzaam,veilig en betaalbaar 
voedsel in Europa. 

2. Het Overijsselse Agro&Food systeem grotendeels in een internationale content en op een 
wereldmarkt functioneert. Alternatieve verdienmodellen voor meer toegevoegde waarde voor het 
geproduceerde voedsel en een beloning voor klimaatdiensten, duurzaam beheer van bodem en 
leefomgeving nog in ontwikkeling zijn. En deze alternatieven voor een grote groep boeren nog 
niet voorhanden of zeer lastig te benutten zijn. 

3. Agro&Food wordt gezien als innovatieve topsector in Oost l^ederland. Waarbij de sterkte vooral 
ligt op het raakvlak tussen tech en food. 

^. De Agro&Food sector behoefte heeft aan een duidelijk perspectief,lange termijn kaders en een 
integrale aanpak vanuit alle lagen van de overheid. 

5. ^r^eguliere^agrarisch ondernemers schaalbare en navolgbare initiatieven nodig hebben voor het 
ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen voor een toekomstgerichte en duurzame 
bedrijfsvoering. 

6. Voor werkbare oplossingen het belangrijk is om écht samen te werken met partners in de keten, 
erfbetreders, partners in de leefomgeving en in de regio. 

^^^^^^^^^^ 

1. In te stemmen met het statenvoorstel^Agro&Food^ kringlopen sluiten 2020 2023^ en hiermee 
uitvoering te geven aan de programmalijnen^Transitie naar duurzame toekomstbestendige 
landbouw en^Verduurzaming en innovatie van de voedselketen^^ 

2. In te stemmen om een bedrag van^6mi l j oen te oormerken ten behoeve van prestatie 3.^.2 voor 
de uitvoering van het investeringsvoorstel^Agro&Food^ kringlopen sluiten 2020 2023^en dit bedrag 
vanuit de Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel over te hevelen naar de reserve uitvoering 
Kwaliteit van Overijssel voor de periode 2020 202^, conform bijgevoegde begrotingswijziging 
(bi j lagen) 

3. In te stemmen met het uit de begroting verwijderen van de actie^Wij stellen een 
investeringsvoorstel op voor de impuls v a n ^ 6 m l n voor Agro&Food uit het coalitieakkoord.^en 
deze te vervangen door ^Wij stellen een uitvoeringsprogramma Agro&Food op en voeren deze 
samen met betrokken partijen uit.^ 

zwolle. 

Provinciale Staten voornoemd, 

voorzitter, 

griffier. 





Bijlage II: overzicht budgettaire gevolgen van de 16' wijziging van de Begroting 2020 

Agro&Food: kringlopen sluiten 2020-2023 

(bedragen x € 1.000) 

Volg K > T I i - Beleids- Prestatie I s Omschrijving 2020 1 2022 2023 
nummer Saldo Saldo Saldo Saldo 

20 

3.4.2 
1 
1 

Algemene dekkmgsmiddelen 
- programmakosten (Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel) 
- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel) 6.000 

6.000 6.000 
6.000-

Totaal structurele exploitatiewijzigingen 
Totaal incidentele exploitatiewijzigingen 6.000 6.000 

Totaal exploitatiewijzigingen 6.000 

UfifUQA 
omschrilvino 

Geraamd EMU-satdo vorige wijziging 
Mutaties EMU-saldo deze wijziging 

Nieuw geraamd EMU-saldo (geraamd saldo -/- lasten + baten) 

133.033-

133.033-

129.832-

129.832-

49.308-

49.308-

12.080 

12.080 
1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer 
2 Milieu en energie 
3 Vitaal platteland 
4 Mobiliteit 
5 Regionale economie 
6 Cultuur en sociale kwaliteit 
7 Kwaliteit openbaar bestuur 

10 Overhead 
20 Financiering en dekkingsmiddelen 

- = verlaging 
+ = verhoging 

• = verlaging 
+- = verhoging 

- = financiële ruimte neemt af 
+ = financiële ruimte neemt toe 
= baten -/- lasten 

1/5: betreft incidentele lasten & baten (I) of structurele lasten & baten (S) conform uitgangspunten Begroting 2018, Overzicht incidenteel / structureel 
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