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Tijdens uw vergadering d.d. 20.09.17 heeft u besloten tot de opdracht om een Businessplan op te 

stellen in het kader van Innovatieve Hotspots Agrifood Brabant Noord Oost. Daartoe heeft u het 

voorstel overgenomen, zoals verwoord in de notitie “Organisatie, aanpak en fasering Hotspot 

Agrifood Land van Cuijk” (versie 06.09.17.).  

Hierbij doe ik u – namens het Programmabureau – het Businessplan Innovatieve Hotspot Agrifood 

Land van Cuijk toekomen. De kern hiervan is de Uitvoeringsagenda 2018 – 2020. Voor een eerste 

kennismaking met de inhoud ervan wordt u verwezen naar de Samenvatting.  

Steeds heeft voor ogen gestaan, dat het Businessplan  moet kunnen rekenen op een hoge mate van 

steun van het bedrijfsleven, het onderwijsveld en de overheid, afzonderlijk en tezamen. Alleen dan 

kan het plan én de uitvoering slagen. Daartoe is een Community ingesteld - zoals ook beoogd -, 

waarvan de individuele leden als ook het collectief intensief hebben bijgedragen aan de 

totstandkoming van het voorliggende plan. Daarnaast zijn meer dan 35 gesprekken gevoerd met 

personen, bedrijven en organisaties, die geacht werden een inhoudelijke bijdrage en inspiratie te 

kunnen bieden. Tweemaal heeft overleg plaatsgevonden met AgriFood Capital en de Provincie Noord 

Brabant (ambtelijk). Periodiek zijn de verantwoordelijk wethouders – Maarten Jilisen en Peter 

Stevens – geïnformeerd over de voortgang en zijn zij geconsulteerd. Somtijds is dit overleg verbreed 

met Ingrid Voncken, verantwoordelijk wethouder voor het Meerjarenprogramma Agrifood Land van 

Cuijk, met de focus op de primaire sector. Voor meer informatie over het doorlopen proces wordt u 

verwezen naar de Inleiding (par. 1.1. en 1.3.).  

De aanvankelijke datum van oplevering - d.d. 16.12.17 - is veel te optimistisch gebleken. Deze 

aanvankelijke datum komt uit de koker van de Provincie en is de materiele vertaling van de ingezette 

“versnellingsagenda”. Nadien gevoerd overleg heeft de gedeelde conclusie opgeleverd, dat kwaliteit 

en gedragenheid van het plan vóór snelheid gaan. En dat heeft het Programmabureau steeds ook 

voor ogen gehad, ook al ging dit - naast de langere doorlooptijd - gepaard met een forse 

overschrijding van de overeengekomen uren. Evenwel zonder gevolgen voor het budget. 

Het Businessplan ligt nu voor, zij het 3 maanden later. De gekozen breedte, de complexiteit daarvan 

en het groot aantal benodigde contacten – waaronder een groot aantal interviews met de bedrijven - 

vormen hiervoor de verklaring. Dit is steeds in overleg met de verantwoordelijk wethouders gegaan. 

Tal van betrokkenen zijn tussentijds door middel van nieuwsbrieven op de hoogte gehouden. 

Blijkens de lijst van handtekeningen bij het Businessplan kan worden gesteld dat de deelnemers aan 

de Community steun geven aan het voorliggende plan én zich willen inzetten voor het vervolgproces. 

Bijzondere aandacht vragen wij u voor het gegroeide inzicht om de uitvoeringsagenda’s van 3 

projecttafels, die alle op de schaal van het Land van Cuijk  - en elk gelinkt aan agrifood  - tegelijkertijd 

werkzaam zijn, onder 1 paraplu te brengen. Aanbevelenswaard is het om de voorgestelde bestuurs- 

en projectstructuur voor de Innovatieve Hotspot (grote industriële en MKB) te verbreden, zodat het 

pleidooi om te opereren onder 1 paraplu daadwerkelijk handen en voeten wordt gegeven.  



In het Businessplan is een stappen- en tijdschema voor het vervolg opgenomen. U wordt voorgesteld 

om nu prioriteit te geven aan een tussenfase, samenvattend gericht op verdiepen, verankeren en 

kwartiermaken. Alleen daardoor kan de realisatiefase  van de Uitvoeringsagenda worden voorzien 

van goede randvoorwaarden en dat is wezenlijk. Deze tussenfase gaat gepaard met kosten, waarvan 

het vooruitzicht van cofinanciering van enkele deelnemers in de Community kansrijk is. Het verdient 

aanbeveling om ook in overleg te treden met AgriFood Capital  voor (fysieke) ondersteuning in deze 

fase.  

Hiermee ziet het programmabureau zijn opdracht als beëindigd. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens het Programmabureau,  

Sander Groenen (Imagro), Marty van Esch (gem. CGM) en Erwin van Bostelen (gem. Boxmeer), 

 

Ton Kessels, programmamanager/kwartiermaker.  

 

cc. leden Community: 

Martin van Collenburg  MSD Animal Health en voorzitter Industriële Kring Land van Cuijk en 

Maasduinen 

Anton de Weerd  Marel Poultry  en lid bestuur Industriële Kring Land van Cuijk en 

Maasduinen 

Leo den Hartog   Trouw Nutrition (Nutreco) 

Johan van Arendonk   Hendrix Genetics 

Fons Janssen    Danone Nutricia  

Peer van Summeren   ROC de Leijgraaf en lid bestuur AgriFood Capital 

Godfried Heijl    HAS 

Bouwien Janssen  Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen 

Gerard Nabuurs   ZLTO  

Maarten Jilisen    gemeente Cuijk  

Peter Stevens    gemeente Boxmeer  

 


