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Geachte heer/mevrouw, 
 
  
In de gezamenlijke schriftelijke en mondelinge inbreng van Slow Food en Youth Food 
Movement voor de Ronde Tafel 'Nederlands Voedselbeleid’ (naar aanleiding van het 
regeringsstandpunt op het WRR-Rapport 'Naar een Voedselbeleid') van 3 februari jl, hebben 
we een oproep gedaan om zogenaamde 'Experimenteerruimtes' in te richten. Doel van deze 
experimenteerruimtes is ruimte creëren, in regelgeving in ruimtelijke ordening en in tijd, voor 
innovatief werkende ondernemers in de landbouw- en voedsel sector, om innovaties, en 
experimenten in de bedrijfsvoering, te testen en verder te ontwikkelen. 
  
Deze oproep is enthousiast ontvangen, in eerste instantie door een aantal aanwezige 
Kamerleden, maar ook door maatschappelijke organisaties en belangenorganisaties. Dit 
enthousiasme heeft geleid tot het opzetten van een bredere coalitie vanuit welke wij u deze 
brief doen toekomen. Zoals eerder aangegeven, is het maken van een concretiseringsslag 
rondom het concept experimenteerruimte belangrijk, omdat het concept veel ruimte laat voor 
eigen perceptie. In deze brief, en met de mede-ondertekenaars, doen wij hiertoe een poging. 
Het blijkt dat het concept niet te abstract hoeft te zijn, en dit biedt mogelijkheden om hier 
stappen te zetten. 
  
Ons inziens zijn we terecht gekomen in de versnelling van de transitie naar een duurzaam 
landbouw- en voedselsysteem. De noodzaak voor een transitie naar een duurzaam 
voedselsysteem is niet alleen de boodschap van een alternatieve stroming, van 
milieuorganisaties of voedselbewegingen. Sectoren en ketens werken al langer aan 
verduurzaming van de voedselproductie, onder andere binnen de Uitvoeringsagenda 
Duurzame Veehouderij en de Alliantie Verduurzaming Voedsel.  De stakeholders uit het 
regime, bedrijfsleven, overheid en belangenorganisaties, zien de noodzaak van verdere 
versnelling van de transitie en durven dit nu ook publiek uit te spreken, richting de achterban. 
Voorbeelden hiervan zijn uitspraken van Staatssecretaris van Dam ('het voedselsysteem 
moet op de schop') maar ook recente interviews van vertegenwoordigers van 
belangenorganisaties. 
  
Door alle partijen wordt onderkend dat voor deze transitie innovatief werkende ondernemers 
een belangrijke aanjaagrol vervullen. Dit kunnen 'start-ups' zijn, maar ook agrarisch 
ondernemers die het 'anders willen doen'. Wanneer deze niche-innovaties aansluiting vinden 
bij de bredere transitiebeweging, kunnen zij bepalende invloed hebben op deze transitie 
(Grin, Rotmans, e.a., 2010). 
  
Ook het bedrijfsleven ziet in dat innovatie niet alleen uit het bestaande regime, de bestaande 
manier van denken, gaat komen, maar in toenemende mate van innovatieve start-ups of 
startende ondernemers. Onlangs riep Adam Anders van Anterra Capital op tot het vormen 
van een 'ecosysteem voor innovatie' voor investeerders, innovators, bedrijfsleven en 
overheid.  
  
"Hoewel Nederland een leidend kenniscentrum is voor agrarische innovatie, ontbreekt het 
aan een ondernemend ecosysteem om de meest veelbelovende research om te zetten in 
commercieel levensvatbare producten. Een andere factor is dat financiële overheidsteun voor 
innovatie vooral naar academische instituten en de traditonele voedsel- en agribedrijven 
gaat.  
  
Een gezamenlijke inspanning om het ondernemende ecosysteem op te peppen plus een 
actievere overheidsrol bij de ondersteuning van start-ups in de sector, zou een prima manier 
zijn om het innovatieve potentieel van Nederland te verzilveren." (Financieel Dagblad, 8-11-
2015). 



  
  
  
  
Wij roepen het kabinet daarom op om te komen tot de inrichting van een aantal 
'experimenteerruimtes' voor innovatieve ondernemers in de landbouw- en voedselsector. De 
overheid kan hierin verschillende rollen spelen:  
  
* faciliteren van de stakeholders 
* (tijdelijke) ruimte bieden in regelgeving (regelgeving 'bevriezen' voor 10-15 jaar) 
* letterlijke ruimte aanwijzen in de ruimtelijke ordening 
* fondsen beschikbaar stellen 
* ambtenaren mee te laten draaien in 'lerende netwerken', zodat de geleerde lessen 
beschikbaar worden gesteld aan de gehele sector en maatschappij 
* de koppeling maken tussen nationaal en Europees beleid, innovaties 'uit de wind houden' of 
sturen indien deze ingaan tegen Europese regelgeving 
* ruimte bieden voor startende initiatieven in mededingingsbeleid 
* initiatieven in de bancaire sector gericht op het faciliteren van nieuwe businessmodellen 
voor de landbouw laten aansluiten op de experimenteerruimtes 
  
Wij stellen voor om de experimenteerruimtes in eerste instantie toe te spitsen op twee 
'categorieën', hoewel aan elkaar gerelateerd, toch met andere uitdagingen: 
  
Landbouw (bestaande agrarisch ondernemers of bedrijfsopvolgers): 
  
Innovatie is nodig om te komen tot een simpel, rechtvaardig milieubeleid dat verdedigbaar is 
in Brussel. Nationaal moet het mestbeleid, Kaderrichtlijn Water, met provinciaal Natura 2000 
en PAS beleid en het gemeentelijke Ruimtelijke Ordening beleid (bouwblokken) beter 
onderling afgestemd worden. Hierbinnen moet experimenteerruimte ontstaan voor 
innovatieve bedrijven, dat wil zeggen, dat ze in sommige gevallen niet aan de regels hoeven 
te voldoen of buiten de lijntjes mogen kleuren. Het doel hiervan is niet pilots draaien, maar 
initiatieven opschalen die betere, integrale, ecologisch verantwoorde en maatschappelijk 
geaccepteerde oplossingen kunnen bieden. Hiervoor is het essentieel dat er lerende 
netwerken om deze cases worden gebouwd, met ambtenaren van de gemeentes, provincies 
en ministeries, die in de gaten kunnen houden waar de case echt de grenzen van 
gemeentelijke, provinciale of nationale wetgeving overschrijdt, en het proces en het resultaat 
kunnen verdedigen richting Europese wetgeving. Het aanwijzen van een tiental regio’s/cases 
als tijdelijke (10 jaar) experimenteerruimte wordt hierdoor concreet en tastbaar. 
 
Voedsel- en landbouw ondernemers (start-ups): 
  
Hoewel Nederland wereldwijd toonaangevend is als het gaat om kennis en expertise in de 
landbouwsector, komen investeringen vanuit overheidsfondsen maar ook private 
investeringen richting startende ondernemers en startups maar mondjesmaat op gang. Waar 
het Nederland aan ontbreekt is een ‘Food Accelerator Ecosystem’, een term afkomstig uit de 
‘Lean Startup’ Methodologie: een gunstig ondernemersklimaat voor startende ondernemers.  
 
De overheid heeft een rol om dit ondernemersklimaat te faciliteren, door middel van: 
 

1)     Het ontsluiten van innovatiefondsen gericht op zowel ‘early stage’ als ‘scale-up stage’ start-
ups 

2)     Nieuwe verbindingen maken tussen wetenschappelijke kennis en de start-up wereld 
3)     Kennis en expertise uit de start-up wereld koppelen aan het innovatiebeleid 
4)     Het faciliteren van netwerken en organisaties die een ‘Start-up Ecosystem’ kunnen creëren. 

Specifiek kunnen ‘experimenteerruimtes’ worden gecreëerd waarin start-ups nieuwe 
technologie en verdienmodellen kunnen testen samen met corporates en kennisinstituten. 

5)     Ambtenaren mee te laten werken en mee te laten leren in ‘grassroots’ innovatienetwerken en 
de start-up wereld, en uit de overheidscocon te laten stappen. 
  
 



 
 
 
 
 
 
Met deze eerste aanzet hopen wij u voldoende geïnformeerd te hebben en uw interesse in 
deze thematiek gewekt te hebben. De ondertekenaars zetten zich nu al in om deze doelen te 
bereiken, maar zouden erg geholpen zijn bij een politieke steun in de rug. Wij zouden het 
daarom waarderen als u deze informatie mee zou willen nemen in uw bijdrage in het debat in 
de Tweede Kamer nav het WRR rapport. Mocht u geïnteresseerd zijn in het opstellen van 
een motie naar aanleiding van dit voorstel, zijn wij uiteraard bereid u hierin te ondersteunen. 
  
 
Met vriendelijke groet, 
  
 
Joris Lohman (voorzitter SFYN, bestuurslid Slow Food International) 
Joszi Smeets (directeur Youth Food Movement) 
Albert Jan Maat (voorzitter LTO) 
Jack Stroeken (voorzitter Slow Food Nederland) 
André Knol (oprichter en CEO InnoLeaps) 
Wouter van der Weijden (directeur Stichting Centrum voor Landbouw en Milieu) 
 
  
  
	  


