
Geachte raadsleden, 
 
Ik ben Jeroen Noot, projectleider van het EVERGREEN project van GreenPort NHN. Inspreken in 
raadsvergaderingen is niet een dagelijkse aangelegenheid voor mij, of GreenPort NHN, toch sta ik 
vandaag hier. Vanavond behandelt u het bestemmingsplan voor de uitbreiding van B-Four Agro. Een 
uitbreiding die een belangrijke stap in de innovatie en verduurzaming van de sector mogelijk maakt. 
 
Nederland is wereldwijd koploper op gebied van agrarische productie en wil die positie behouden. 
Duurzaam verhogen van de productie om de groeiende wereldbevolking te kunnen blijven voeden, is 
hierbij de uitdaging. Het agrarische bedrijfsleven in Noord-Holland Noord is innovatief en levert 
hieraan een belangrijke bijdrage. Niet in de laatste plaats dus ook in Schagen. GreenPort NHN werkt 
als samenwerkingsverband tussen overheden, ondernemers, onderzoek en onderwijs aan de 
ontwikkeling en innovatie van de agrarische sector. Ook uw gemeente is, via de samenwerking in de 
Kop van Noord-Holland, aangesloten bij GreenPort NHN. Het doel is de ontwikkeling van de 
agrarische sector te stimuleren en te versnellen, waarbij ieder vanuit zijn eigen rol een bijdrage levert. 
Voor de overheden ligt die rol nadrukkelijk bij het zorgen dat ondernemers in de sector kunnen 
ondernemen en innoveren, door een passende ruimtelijke ordening.  
 
Als projectleider van het Europees gefinancierde EVERGREEN project van GreenPort NHN houd ik 
me dagelijks bezig met innovatie en duurzaamheid. Hierbij gaan we uit van twee sporen: Enerzijds 
door technologische innovatie nieuwe teeltvormen ontwikkelen, die zorgen voor een duurzame 
verhoging van de productie van de sector. Meerlagenteelt op Water is hier een belangrijk onderdeel 
in. Anderzijds door innoveren op verduurzaming van traditionele vormen van teelt: hierbij gaat het om 
vermindering van chemiegebruik, verbeteren van de bodemkwaliteit en bodemleven, etc. In onze visie 
zijn beide sporen van belang. 
 
Binnen EVERGREEN werken we met negen regionale bedrijven, waaronder B-Four Agro, aan de 
ontwikkeling van teelt–op-watersystemen. Verduurzaming speelt hierbij een belangrijke rol, maar op 
een andere manier dan bij traditionele teelten. Het gaat hier onder meer om: 

 Het verminderen van het middelengebruik door telen in een volledig gecontroleerde omgeving; 

 Het verhogen van de opbrengst per hectare; 

 Het verbeteren van de kwaliteit van het ingangsproduct voor de groenten verwerking: minder 
restafval en minder water nodig voor spoelen; 

 Het verlengen van het teeltseizoen, waardoor minder groente uit het buitenland gehaald hoeft te 
worden: minder internationale vervoersbewegingen. Maar ook minder lokale en regionale 
vervoersbewegingen; 

 Het verbeteren van de houdbaarheid door een schoner product, en door verkorten tijd tussen 
oogst en verwerking: is minder afval. 

Naast de voordelen op gebied van duurzaamheid voorzien we extra voordelen in de keten. Denk 
bijvoorbeeld aan leveringszekerheid en voedselveiligheid. Zaken waaraan de verwerking en retail 
steeds meer waarde toekent. Als toeleverancier is het belangrijk om te zorgen dat je kunt blijven 
voldoen aan de eisen die de klant stelt en moet je dus innoveren. 
 
Innovatie in de agrarische sector vraagt lef, visie en doorzettingsvermogen. Zowel van ondernemers 
als van overheden. Innovatie en schaalvergroting in de landbouw zijn een voortdurend gegeven. Dit 
betekent dat de verschijningsvorm van de sector in het landschap verandert, zoals het dat feitelijk al 
eeuwen doet. Het landschap verandert mee. Vanuit GreenPort NHN hebben we een notitie opgesteld 
hoe u hier als overheden mee te maken krijgt en mee om kunt gaan. De kern van het verhaal: zorg dat 
de sector zich kan blijven ontwikkelen!  
 
Voor vanavond vraag ik u het bestemmingsplan van B-Four Agro te plaatsen in de bredere context 
van ontwikkeling en verduurzaming van de agrarische sector in Nederland en de positie die we als 
GreenPort NHN hierin innemen.  
 
Bedankt voor uw aandacht! 
 
 
Jeroen Noot, 26/9/2017 


