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Provincie Noord-Brabant
t.a.v. de heer B. Swaans
Brabantlaan 1, 5216 TV 's-Hertogenbosch
Den Haag, 24 december 2018,
Betreft: Aanbiedingsbrief advies expertteam UBA december 2018

KAMER VAN KOOPHANDEL
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Geachte heer Swaans,

RABOBANK BANKNUMMER

14 61 72 477

Bijgaand bieden wij u het advies aan van het Expertteam UBA. Dit advies geeft
antwoord op de onderzoeksvragen die de provincie formuleerde in het
Onderzoeksplan: Evaluatie Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood en doet een aantal
aanbevelingen. Het wordt onderschreven door alle leden van het Expertteam.
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Het Expertteam constateert dat de weg naar een een natuurinclusief, gezond, divers
en eerlijk voedselsysteem is ingezet, zowel landelijk als binnen de provincie NoordBrabant. De vraag voor de komende jaren is dan ook niet of, maar hoe deze weg het
best kan worden bewandeld.
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Daarbij is de vaststelling dat de provincie hier in veel opzichten aan bijdraagt. De
Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood werkt vanuit de juiste principes en kiest voor
de noodzakelijke brede aanpak, dat wil zeggen gericht op de gehele agrofood-keten.
Naar het oordeel van de experts kan de provincie duidelijker zijn over activiteiten
en ontwikkelingen die in het licht van de transitie niet (langer) gewenst zijn. Daarbij
is een sociaal vangnet nodig dat samen met de verschillende spelers in de agrofoodketen moet worden vormgegeven.
Het Expertteam vraagt aandacht voor de positie van de grote groep middelgrote
agrarische ondernemingen die weliswaar niet voorop lopen, maar wel mee willen.
Veelal hebben zij moeite om de benodigde investeringen te doen, wat hun positie
aanhoudend onder druk zet. De provincie wordt geadviseerd om zorgzaam met deze
groep om te gaan en bijvoorbeeld plattelandsontwikkelingsgeld in te zetten om haar
te ondersteunen in de transitie.
Namens het Expertteam UBA,
Hoogachtend,
M.R.J. Schuttelaar
Voorzitter
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