Activiteitenverslag AgriFood Capital 2020
Welke activiteiten heeft AgriFood Capital in 2020 uitgevoerd?

Informatie ten behoeve van Colleges en Raden van Gemeenten en
Besturen van Waterschappen in Noordoost-Brabant

Januari 2021
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Voorwoord
Net als de afgelopen jaren informeren wij de Colleges en Raden van de gemeenten en de Algemene en
Dagelijkse Besturen van de Waterschappen van de Regio Noordoost Brabant over de uitgevoerde
activiteiten van het voorbije jaar. Samen met ondernemers en kennisinstellingen maakt uw gemeente
of waterschap immers deel uit van de triple helix-samenwerking in de Stichting AgriFood Capital. 2020;
Een jaar met meerdere gezichten. Een jaar dat na een optimistische en energieke start werd
gedomineerd door COVID-19. Waardoor de uitvoering van onze activiteiten plots op een andere wijze
plaatsvonden. Waar persoonlijke ontmoetingen plaats maakte voor ‘scherm-gesprekken”. Waar
persoonlijk leed en onzekerheid zowel in privé-situaties als ook in grote delen van het economische
leven het gesprek van de dag werd. Maar 2020 was ook het jaar waarin voor AgriFood Capital en
daarmee de regio Noordoost-Brabant betekenisvolle activiteiten en resultaten werden behaald; zoals
de regiodeal, een nieuwe strategische agenda en aanscherping en voorzetting van de regionale
samenwerking in Noordoost-Brabant, inclusief bijbehorende financiering. Hierdoor zijn de
samenwerkende partijen in AgriFood Capital nog beter in staat om op een duurzame wijze ons voedsel te
maken die ook een impuls geeft aan economische bedrijvigheid, talentontwikkeling en werkgelegenheid in
de regio. En daarmee bijdraagt aan een gezonde en fijne woon- en leefomgeving. Welke resultaten we

met die gezamenlijke inzet in 2020 bereikt hebben leest u in dit activiteitenverslag.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan verneem ik dat graag,
Roel Schutten
Directeur AgriFood Capital B.V.

COVID19:
Online
events
Project
Food100
Kringlooplandbouw in de praktijk
Project AgroProeftuin de Peel

Investeren in Talent
Project JUMP

Slimme varkensketen
Project AgriFood Innovation
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Leren en ontmoeten over
de grens Project S3Food
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1. Waar gaat het om?
AgriFood is één van de economische motoren van de regio Noordoost-Brabant. In onze regio is een
complete en hoogwaardige agrifood-keten van boer tot bord. Ruim 1 op 6 werkenden is direct
werkzaam in de agrifoodsector. Er is veel aan gelegen om deze bedrijvigheid in de toekomst niet alleen
een bron van werk en inkomen te laten zijn en met oplossingen te komen voor maatschappelijke
vraagstukken op het gebied van duurzaamheid en gezondheid. Daarvoor is transitie en vernieuwing
nodig in de wijze waarop we ons voedsel maken en consumeren. Daarvoor zetten we ons in.

2. Wat is onze opdracht?
Omdat die transitie en vernieuwing niet vanzelf gaat, is een extra impuls vanuit een samenwerking
tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijven en instellingen nodig. Samen met andere sectoren
zoals de maakindustrie, logistiek en ICT/Data. De opdracht van AgriFood Capital is het versterken van
het economische ecosysteem in Noordoost-Brabant. Met de agrifoodketen als katalysator voor een
bredere economische ontwikkeling, die ook bijdraagt aan oplossingen voor maatschappelijke
vraagstukken in de regio en daarbuiten. Die opgave is in 2020 alleen maar urgenter geworden.
Bijvoorbeeld door de stikstofproblematiek en door COVID-19, waardoor er meer aandacht komt voor
gezonde voeding, veilig, betaalbaar, goed verkrijgbaar en bij voorkeur uit de eigen omgeving. Dat
kan in een regio - een ecosysteem – waarin de productie en consumptie van ons voedsel op een
duurzame, slimme, en waardevolle wijze plaatsvindt. Waarin aandacht is voor bewustwording (bijv.
verspilling), talentontwikkeling en ondernemerschap in de regio. Die omgeving willen we in
Noordoost-Brabant met elkaar ontwikkelen.

3. Waar richten we ons op?
We hebben die opdracht in het Jaarplan 2020 van AgriFood Capital, dat u in Januari 2020 hebt
ontvangen, vertaald naar een vijftal opgaves die ook centraal staan in de Strategische Agenda 2030.
1. Human Capital; om duurzame, slimme en waardevolle voedselketens te maken is menselijk kapitaal
een cruciale factor. We ontwikkelen projecten met de focus gericht op talentontwikkeling specifiek in
de agrifoodketen. Daarmee zijn we aanvullend op de activiteiten vanuit het arbeidsmarktprogramma
Noordoost Brabant Werkt.
2. Ondernemerschap; ondernemerschap is de basis voor bedrijvigheid. We ondersteunen innovatieve
beginnende ondernemers en stimuleren duurzame groei van MKB-bedrijven door samenwerking met
kennisinstellingen en andere ondernemingen, met begeleiding en financiering.
3. Kennis & Innovatie; duurzame, slimme en
waardevolle agrifoodketens ontstaan door innovatie.
We ontwikkelen programma’s en projecten waarin
kennisinstellingen, van Universiteiten tot en met
MBO’s, samenwerken met bedrijven en instellingen. In
proeftuinen en andere innovatiefaciliteiten wordt
kennis tot waarde gebracht.
4. Netwerk- & Clusterontwikkeling; Samen-Werken
begint met elkaar ontmoeten en leren kennen. Binnen
de regio, maar zeker ook daarbuiten. Juist over de
grenzen van de bestaande netwerken in eigen
gemeente, branche of beroepsgroep heen. We
organiseren activiteiten gericht op het samenbrengen
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van mensen, die willen werken aan de toekomst van ons voedselsysteem en daarmee aan perspectief
voor mensen in de regio.
5. Communicatie en Positionering; we vertellen verhalen over mensen en initiatieven in de regio die
werken de toekomst van ons voedsel. En wat er voor nodig is. Dat is van belang voor het aantrekken
van talent en innovatieve bedrijven, maar ook voor een sterk en aantrekkelijk verhaal naar politiek en
onze samenwerkingspartners. Het inspireert ons om nog meer werk te maken van het voedselsysteem
van de toekomst.

4. Wat hebben we in 2020 gerealiseerd?
4.1 Human Capital
Project: Jump Dream Accelerator, pilot-versie
Rol AgriFood Capital: initiatiefnemer, projectontwikkelaar, projectmanagement en co-financier
Samen met Sligro Food Groep, HAS Hogeschool en Rabobank ontwikkelden we een nieuw
talentenprogramma voor jonge voedselmakers. In 2020 zijn 5 geselecteerde jonge voedselmakers vol
energie gestart. Behoudens een onderbreking in het voorjaar als gevolg van COVID-19, hebben zij hard
gewerkt aan de realisatie van hun ambities. Op de Food Inspiration Days in Veghel deelden zij voor
900 foodprofessionals online hun verhaal. Zij lieten zien dat Noordoost-Brabant investeert in de
toekomst van agrifood. Begin 2021 gaan we dit project evalueren en mogelijk voorzetten.
Meer weten? JUMP

4.2. Ondernemerschap
Project: Start-Up en Scale-Up programma door Ondernemerslift+
Rol AgriFood Capital: opdrachtgever, co-financier en communicator
AgriFood Capital is partner in Ondernemerslift+. Deze regionale samenwerking voor startende
ondernemers vervult een belangrijke rol in de uitvoering van het jaarplan op het thema
Ondernemerschap. In 2020 hebben bijna 80 ondernemers deelgenomen aan de één van de 3
begeleidingsprogramma’s van OL+; 42 aan het Booster-programma gericht op startende ondernemers,
14 aan de Navigator voor groeiende MKB-bedrijven en 23 aan Future Fit. Dit programma is speciaal
ontwikkeld om bestaande MKB-ondernemers te begeleiden in vraagstukken rondom de toekomst van
het bedrijf a.g.v. de impact van COVID-19. In totaal zijn er 7 leningen verstrekt aan startende bedrijven
in de regio met een totale waarde van ruim € 615.000,- waarvan 2 vanuit het provinciale Brabants
Startup Fonds. Op
Brabantse schaal wordt in Braventure samengewerkt met andere
startersinitiatieven, waaronder de Bossche Investerings Maatschappij (BIM).
Project: Jamfabriek 2.0
Rol AgriFood Capital: programmaontwikkelaar, netwerkontwikkelaar en ambassadeur.
Samen met de BIM en de gemeente ’s-Hertogenbosch, HAS Den
Bosch, Rabobank, Helicon en JADS zijn we partner van de nieuwe
Jamfabriek. Daarmee versterken we ’s-Hertogenbosch en de Regio
Noordoost-Brabant als aantrekkelijke vestigingsplaats voor agrifoodbedrijven. Vanaf medio 2021 biedt dit ‘home of the future of food’
plaats aan ruim 40 bedrijven die actief zijn in het agri en food domein.
Meer weten?
Ondernemersliftplus Braventure Jamfabriek
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Project: AgriFood Capital Financieringstafel
Rol AgriFood Capital: initiatiefnemer, projectontwikkelaar en projectmanagement.
Dit is het regionale platform van banken, ontwikkelings- en financieringsmaatschappijen, Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland en crowd-fundingsplatforms. Deelnemers wisselen kennis uit om de
toegang tot kapitaal voor startende en doorgroeiende MKB-bedrijven in Noordoost-Brabant te
verbeteren. Dit gebeurt aan de hand van concrete financieringsvraagstukken van startende of
groeiende MKB-bedrijven uit de regio. Tijdens bijeenkomsten van de Financieringstafel in 2020 zijn
verschillende ondernemingscasussen behandeld (incl. COL-begeleiding). Extra inzet en aandacht was
er voor financieringsvraagstukken en -mogelijkheden a.g.v. COVID-19-maatregelen zoals de Corona
Overbruggings Lening (COL). We leverden input voor de Brabantse Impact Monitor Corona en namen
deel aan afstemmingsoverleggen m.b.t. het economische
ondersteuningspakket en herstelmaatregelen van de
Provincie (en Rijk) samen met alle Brabantse
ontwikkelmaatschappijen.
Meer weten?
AgriFood Capital Ondernemen
Brabantse Impact Monitor Corona

4.3. Kennis & Innovatie
Project: Regiodeal Noordoost-Brabant;
Nu aan de slag voor Goed Leven, Fijn Wonen en Anders Werken!
Rol AgriFood Capital: regiodealpartner, projectontwikkelaar en communicator
Belangrijk resultaat voor AgriFood Capital in 2020 was de ontwikkeling, toekenning en nadere
uitwerking van de Regiodeal Noordoost-Brabant, onder leiding van Regio Noordoost Brabant (RNOB).
Zowel bestuurlijk als vanuit de werkorganisatie is hier veel inzet op gepleegd. AgriFood Capital was
bestuurlijk vertegenwoordigd in het Dagelijks Bestuur Plus van RNOB en vanuit de werkorganisatie in
het directeurenoverleg Rijk-Regio, als alliantiemakelaar voor de pijler “Anders Werken” en als
projectontwikkelaar voor een drietal regiodealprojecten, te weten AgriFood Innovation (cross-over
agrifood en high tech), ODE (duurzame eiwitten) en Agroproeftuin de Peel (kringlooplandbouw).
Daarnaast kregen thema’s uit de Strategische AgriFood Capital ook door projecten van derden in de
regiodeal een impuls door Datagedreven AgriFood Regio (crossover agrifood en data), Circular Food
Center (tegengaan verspilling en duurzame
verpakkingen), Nieuw perspectief boeren en
Voedseleducatie.
Mede door deze regiodeal zijn samenwerkingen
geïntensiveerd of opgestart. Dit geldt met name voor
de samenwerking in de regio met de regiodealpartners RNOB, Provincie Noord-Brabant, NoordoostBrabant Werkt! en diverse Rijksdepartementen.
Daarnaast is, zowel in de public affairs als in de
communicatie vanuit AgriFood Capital, een bijdrage
geleverd in het positioneren van de Regio als topregio
in agrifood waarin gewerkt wordt aan een Goed
Leven, Fijn Wonen en Anders Werken.
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Project: AgriFood Innovation
Rol AgriFood Capital: projectontwikkelaar, projectmanagement, penvoerder en co-financier.
Samenwerken met kennis en expertise vanuit de innovatieve maakindustrie is van groot belang om de
voedselproductie duurzamer, slimmer en waardevoller te maken. Hiervoor hebben AgriFood Capitalpartners Wageningen University & Research, Technische Universiteit Eindhoven, HAS Hogeschool en
ZLTO de handen ineen geslagen. In het programma AgriFood Innovation werken universiteiten,
hogescholen en bedrijven aan baanbrekende innovaties op het snijvlak van agrifood met high tech-,
ICT en Data. In 2020 is samen met een groot aantal bedrijven gewerkt aan het opzetten van 4
businesscases en het versterken van de verbinding tussen bedrijven en kennisinstellingen in de
agrifood en de innovatieve maakindustrie. De businesscases hebben onder andere betrekking op de
verbetering van diergezondheid in de varkenshouderij en het gebruik van robots in de
vollegrondsgroenteteelt.
Uitvoering van dit programma wordt mede mogelijk gemaakt
door de Provincie Noord-Brabant en een Rijksbijdrage uit de
Regiodeal Noordoost Brabant. Het bedrijfsleven en deze
overheden financieren gezamenlijk dit programma waar de
komende jaren Brabant-breed uitvoering aan gegeven gaat
worden in een samenwerking o.l.v. AgriFood Capital met
Brainport
Development,
de
Brabantse
Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) en Rewin West Brabant.
Meer weten?
AgrifoodInnovation
Project: AgroProeftuin de Peel
Rol AgriFood Capital: projectontwikkelaar, projectmanagement, opdrachtgever,
penvoerder en co-financier
In deze proeftuin werkt AgriFood Capital nauw samen met Regio Noordoost Brabant om de transitie
naar kringlooplandbouw in praktijk te brengen. Het programmamanagement van de proeftuin wordt
uitgevoerd door AgriFood Capital. De ontwikkeling van een meerjarig innovatieprogramma is in 2020
afgerond. AgroProeftuin de Peel heeft voor de komende drie jaar financiering vanuit de Rijksoverheid
en Provincie Noord Brabant via de Regiodeal Noordoost-Brabant en het IBP-Vitaal platteland. Onder
andere in de vorm van een innovatieregeling voor ondernemers, de facilitering van
innovatienetwerken voor boeren en gebiedssamenwerkings-projecten vanuit samenwerkende
overheden. Het budget komt rechtstreeks ten goede aan het stimuleren van concrete initiatieven in
heel Noordoost-Brabant en het vergroten van de regionale impact van vernieuwing in de landbouw.
De beoogde 15 innovatieprojecten op de proeflocatie en 5 innovatieprojecten elders zijn
gerealiseerd. Met veel inzet en cofinanciering van deelnemende bedrijven. Enkele voorbeelden
hiervan zijn:
•
Een teler onderzoekt samen met de Suikerunie verschillende bietenrassen op de geschiktheid
van het (afval)blad voor eiwitproductie.
•
Burgerwetenschappers zetten in samenwerking met veehouders een lokaal meetnetwerk op
voor de uitstoot van ongewenste stoffen.
•
Boeren, gemeente en een loonwerkcombinatie verwerken groenafval via ‘bokashi’ om als
bodemverbeteraar in een kleine kringloop te benutten.
Daarnaast zijn er een tiental projecten voorbereid richting de start van de uitvoering in 2021.
Meer weten?
AgroProeftuin de Peel
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Project: Ontwikkel- en Expertisecentrum Duurzame Eiwitten (ODE)
Rol AgriFood Capital: projectontwikkelaar, projectmanagement, opdrachtgever, penvoerder en cofinancier
In 2020 is de planvorming voor dit centrum verder uitgewerkt door de initiatiefnemers HAS
Hogeschool, TUE, WUR, Provincie Noord-Brabant en de gemeente Oss onder leiding van AgriFood
Capital. ODE werkt aan het versnellen en versterken van innovatie in de duurzame eiwitketen door het
bieden van onderzoek-, test-, demo- en ontmoetingsfaciliteiten. Focus ligt op het varken dat vanouds
een belangrijke functie in het sluiten van kringlopen heeft. Voor onderzoek in de praktijk wordt
samengewerkt met praktijkbedrijven waar innovaties worden gerealiseerd. In 2021 gaat de
haalbaarheid van een fysiek centrum onderzocht worden. Deze haalbaarheidsstudie wordt mogelijk
gemaakt door de Provincie Noord-Brabant en een Rijksbijdrage middels de Regiodeal NoordoostBrabant.
Project: AgriFood Tech Platform Land van Cuijk
Rol AgriFood Capital: projectontwikkelaar en co-financier
AgriFood Capital heeft inhoudelijk en financieel bijgedragen aan het AgriFood Tech
Platform in het Land van Cuijk. Het platform stimuleert en versterkt de welvaart door innovatie en
economische ontwikkeling vanuit de verbinding van de agrifoodsector met technologie in de regio
Land van Cuijk. Middels projecten als Eiwit Campus Beers en Smart Poultry (samenwerking pluimveebedrijvencluster Boxmeer) leverde AgriFood Capital een bijdrage aan de ambities en resultaten van dit
platform
Meer weten?
AgriFood Tech Land van Cuijk
Project: AgriFood Capital Innoveert
Rol AgriFood Capital: mede-Initiatiefnemer, programma-ontwikkelaar en co-financier
Avans Hogeschool, HAS Hogeschool en AgriFood Capital hebben in 2020, mede als doorstart van de
Grow Campus, het programma AgriFood Capital Innoveert opgesteld. Met dit programma willen de
hogescholen HAS en Avans een impuls geven aan het verder ontwikkelen en uitvoeren van
multidisciplinaire innovatieprojecten in agrifood. Dit in combinatie met de noodzakelijke
onderwijsinnovatie. De nadruk ligt op het ondersteunen van een aantal proeftuinen die qua kennis (ontwikkeling) door lectorengroepen van HAS en Avans. Gestart wordt met Agroproeftuin de Peel,
Circulair Food Centre (Veghel) en Data Value Center AgriFood (’s-Hertogenbosch). In deze
proeftuinprogramma’s ontwikkelen de kennisinstellingen in verschillende projecten hun kennis,
nemen studenten deel via stages, minors en afstudeerprojecten en werken ook deeltijd-onderzoekers
mee. Hiermee worden deze proeftuinen, die tevens deel uit maken van de Regio Noordoost-Brabant,
verder versterkt.
Meer weten?
lectoraten HAS Hogeschool
lectoraten Avans Hogeschool

4.4 Netwerk- & Clusterontwikkeling
Project: Netwerkactiviteiten
Rol AgriFood Capital: initiatiefnemer, projectontwikkelaar, projectmanagement, communicator en
co-financier.
In AgriFood Capital vertrekken we vanuit het geloof dat innovatie tot stand komt door
voedselveranderaars die, met een positief beeld op de samenleving, de toekomst van ons
voedsel(systeem) samen vorm willen geven. Wij willen hen verbinden met elkaar en met Regio
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Noordoost-Brabant. Als gevolg van COVID-19 vonden vrijwel alle geplande activiteiten, na begin maart
2020, online plaats.
Zoals het project Food100; 100 mensen, waarvan 50 onder de 30 jaar en 50
daarboven die door een onafhankelijke jury erkend en gewaardeerd zijn als
bijzondere voedselvernieuwers. In een live-streamuitzending werd zichtbaar
dat Noordoost-Brabant deze voedselmakers waardeert en ondersteunt.
AgriFood Capital was partner in de Young Slow Food Movement (SFYN) Academy. Dit resulteerde in
een voorstel voor een Peel-Academy in Agroproeftuin de Peel dat in 2021 nader zal worden onderzocht
op haalbaarheid.
Aan Anne Reijnders, een jonge voedselveranderaar uit onze regio, is de opdracht gegeven voor een
“Rebel Day”; een inspirerende dag voor jonge mensen, die op eigentijdse wijze bezig zijn met wat er
morgen op ons bord ligt. Ook deze dag werd succesvol online uitgevoerd. AgriFood Capital is partner
van Food Inspiration die in 2020 de Food Inspiration Day 1.5 XL vanuit de Noordkade in Veghel live
uitzond voor meer dan 900 foodprofessionals.
De HAS Food Experience vond 4 februari 2020 plaats. En dus nog ‘gewoon’ met z’n allen bij elkaar in
de HAS. Verpakkingsmateriaal gemaakt uit koeienmest, een high protein snack voor 65-plussers, ijsjes
voor kinderen met kanker, babyvoeding ter preventie van voedselallergieën. Dit zijn een aantal
voorbeelden van projecten die getoond werden door in totaal 240 4e-jaars HAS-studenten met meer
dan 140 oplossingen voor uitdagingen waar agri en food vandaag de dag voor staan. AgriFood Capital
is ambassadeur en inhoudelijk betrokken bij het event.
Meer weten?
Food100
Food Inspiration X1.5
Pitch Peel-Academy (SFYN-academie)
Rebel Day
HAS Foodexperience2020

Project: Clusterontwikkeling over onze grenzen heen.
Rol AgriFood Capital: initiatiefnemer, projectontwikkelaar, projectpartner, co-financier en
communicator.
We werken in een open economie. Dat vraagt om over de eigen
bestuurlijke of geografische grenzen heen te kijken. Ook in 2020
maakten we deel uit van Brainport Network, dat inmiddels ENZuid
heet. Hierin werken de triple helix-organisaties in Zuid-Nederland en
de provincies Zeeland, Limburg en Noord-Brabant samen aan
gezamenlijke economische uitdagingen, zoals het stimuleren van
innovatie.
2020 was het derde jaar van de alliantie tussen de voedselregio’s
Greenport Venlo, AgriFood Capital/Regio Noordoost-Brabant en
Regio FoodValley onder de naam FoodNL. We investeren samen in
het versterken van onze positie in “Brussel” op de thema’s voeding & gezondheid en eiwittransitie. De
Farm-to-Fork strategie van de Europese Commissie en het Nationaal Strategisch Plan vanuit Nederland
in het kader van het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouw Beleid, bieden kansen voor deze regio’s.
In 2020 werkten we in 3 Europese innovatieclusters samen met diverse andere regio’s,
kennisinstellingen en bedrijven uit heel Europa. De nadruk ligt op de verbinding agrifood, innovatieve
maakindustrie, ict en data. Hiermee leren we van de uitdagingen en aanpak in soms vergelijkbare

AgriFood Capital Activiteitenverslag 2020 | pagina 9 van 10

regio’s en worden overheden, bedrijven en (kennis)instellingen in contact gebracht met voor hen
mogelijke nieuwe partners. Een voorbeeld hiervan is het S3Food platform waarin AgriFood Capital
betrokken is bij het ontwikkelen en uitvoeren van een voucherregeling waaraan ook ondernemers uit
onze regio aan hebben deelgenomen, gericht op het ontwikkelen van slimme sensoren in de
voedselketen. Tot slot zijn we, mede in opdracht van de Provincie Noord-Brabant, samen met FME
(Metaalindustrie) in oktober 2020 tijdens Den Bosch Data Week gestart met een wereldwijde alliantie
op het gebied van agrifood en data.
Meer weten?
ENZuid
FoodNL
Protein-cluster
S3Food
AgriFood Data Alliantie

4.5 Communicatie en Positionering
Project: Uitvoering Communicatie
Rol AgriFood Capital: uitvoerder
Ook in 2020 werden bestaande communicatie-activiteiten voortgezet zoals de website
(www.agrifoodcapital.nl), nieuwsbrieven, jaarverslag en activiteitenverslag alsook algemene
communicatie ondersteuning en producties. In lijn met de evaluaties en de aanbevelingen vanuit het
Rekenkameronderzoek, is er scherper onderscheid gemaakt in de communicatie vanuit de diverse
geledingen van de regionale samenwerking. Waarmee de communicatie vanuit AgriFood Capital een
duidelijker profiel heeft gekregen, gericht op economische structuurversterking in de regio. Eveneens
is de AgriFood Capital Monitor geactualiseerd. Deze zal worden online worden gepubliceerd in Januari
2021.

Project Strategische Agenda en Governance AgriFood Capital
Rol AgriFood Capital: opsteller en mede-uitvoeder.
Als onderdeel van de “Regioreis” is de Strategische Agenda van de Stichting AgriFood Capital in 2020
geactualiseerd en vastgesteld. Dit vond plaats in mei 2020 na consultatie in de regio en bespreking van
wijzigingsvoorstellen in de Verengde Voorbereidende Bijeenkomst Regio Noordoost-Brabant. Alle 17
gemeenten en 2 waterschappen hebben, als onderdeel van de besluitvorming over de regionale
samenwerking, ingestemd met de voorzetting van de jaarlijkse bijdrage van € 1,44 per inwoner tot en
met 2024 voor de uitvoering van de Strategische Agenda van AgriFood Capital. Het bestuur van de
Stichting AgriFood heeft in december 2020 besloten haar eigen governance aan te passen. Dit na
consultatie en instemming van de Regio Noordoost-Brabant. Kern van de aanpassing is het vergroten
van de slagvaardigheid en inhoudelijke betrokkenheid van het bestuur met behoud van de brede
platformfunctie. Het bestuur gaat bestaan uit 7 leden; 2 uit iedere geleding en een voorzitter vanuit
overheid. De platformfunctie wordt ingevuld door middel een Strategisch Beraad, bestaande uit een
brede vertegenwoordiging vanuit overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven.

www.agrifoodcapital.nl
Voor meer en actuele
informatie over AgriFood
Capital.
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