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en Milieu Centrum Haarlemmermeer (NMCH) en eind 2012 trad ook de Stivas (Stichting ter 

verbetering van de agrarische structuur) de Meerlanden Amstelland (Stivas) toe. 

In 2012 vonden 3 bijeenkomsten plaats en vele gesprekken in petit comités van wisselende 

samenstelling. Uiteindelijk hebben het NMCH en de Stivas gezamenlijk een projectplan met 
een begroting en een Ambitieovereenkomst opgesteld voor de organisatie en uitvoering van 
de ontwikkelfunctie. In de tweede helft van april hopen de partijen de Ambitieovereenkomst 
met elkaar te ondertekenen. 1 mei 2012 kan de ontwikkelfunctie dan daadwerkelijk van start. 

Probleemstelling 

In 2010 gaf een aantal agrarisch ondernemers aan ondersteuning nodig te hebben bij het 
ontwikkelen van nieuwe, of bestendigen van bestaande, verdienmodellen voor agrarische 
bedrijven in de Haarlemmermeer, anticiperend op de ontwikkelingen, zoals verstedelijking, 

milieueisen, marktontwikkelingen, globalisering, klimaatcrises, eurozone, energievraagstuk 
etc. Dit alles om met name een agrarische sector te ontwikkelen en te behouden van 
voldoende omvang welke concurrerend kan werken met andere landbouwgebieden in 
Nederland maar ook daarbuiten. 

Andersom spelen agrarische ondernemers ook een belangrijke rol in de kwaliteit, 
leefbaarheid en toegankelijkheid van het landelijk gebied, bij de vliegveiligheid, 
duurzaamheid, verbinding tussen stad en platteland etc. Een sterke agrarische sector is 
daarom in het belang van vele partijen. 

Oplossing 

Het instellen van een ontwikkelfunctie is een antwoord op de majeure uitdagingen van deze 
tijd, die nopen tot duurzame waarde creatie met producten, diensten, grond en de groene 
ruimte. 

De ontwikkelfunctie is een laagdrempelig aanspreekpunt waar agrariërs met nieuwe 
initiatieven hulp kunnen krijgen bij het door-ontwikkelen van hun idee naar nieuwe 
verdienmodellen voor hun bedrijf of hun bestaande verdienmodel toekomstbestendig kunnen 

maken. Die hulp kan bestaan uit het zoeken naar en verbinden met partners, zoeken naar 
financiering/subsidie, zoeken naar kennis. De ontwikkelfunctie neemt het plan niet over, is 

geen opdrachtnemer, maar helpt de agrarisch ondernemer verder, geeft een onafhankelijk 
advies. De stap naar een concreet bedrijfsplan blijft een zaak voor de ondernemer zelf. 

Omgekeerd kunnen niet agrarische partijen ook de ontwikkelfunctie benutten om initiatieven 
bij agrariërs onder de aandacht te brengen. Ook hier geldt dat de ontwikkelfunctie geen 
opdrachtnemer is, maar een onafhankelijke partij blijft, die als buitenboordmotor de 
betreffende partij verder helpt door advies en verbindingen te leggen. 

De ontwikkelfunctie is bedoeld voor alle agrarische ondernemers in Haarlemmermeer. En 

kan inzet leveren voor in principe alle gebiedsantwikkelingen in Haarlemmermeer, waarin 
deelname van de agrarische ondernemers tot een win-win situatie kan leiden. 

Ambitie 
De ambitie van het pilotproject ontwikkelfunctie is: het actief stimuleren, verbinden en 
deskundig faciliteren van boeren en tuinders die met burgers en organisaties willen 
samenwerken aan een marktgerichte sector die -tegen de achtergrond van een 



Onderwerp 

Volgvel 

Ontwikkelfunctie agrarische sector 
3 

toenemende verstedelijking en andere ontwikkelingen - succesvol wil vergroten, verbreden 
en vernieuwen. 

Doelstelling 

Het uiteindelijke doel van de ontwikkelfunctie is het versterken van de agrarische sector. Dit 
is niet alleen in het belang van de agrarisch ondernemers, maar zeker ook in het belang 

voor de inwoners van Haarlemmermeer en omgeving. Een sterke agrarische sector biedt de 
inwoners een interessante groene omgeving, een gezonde plattelandseconomie die voor 
hen van betekenis kan zijn in de zin van educatie, energie, recreatie, zorg of toerisme. 

Doelstelling 1 
Veranderend ondernemerschap op basis van waarde creatie 

Duurzame groei van agrarische ondernemers 
Ontwikkeling van productmarktcombinaties met meerwaarde voor de omgeving 

Doelstelling 2 
Duurzame gebiedsantwikkeling 

Betrekken van ondernemers die willen inspelen op duurzame gebiedsprojecten 

Versterking van de agrarische sector is bijvoorbeeld denkbaar door het uitwerken van 
initiatieven op het gebied van innovatie gewassen, sociale functie boerenbedrijf, lokale 
markt, waterboeren (groen-blauwe diensten), energie-(zonne)boeren, kortom agrarische 
structuurversterking in brede zin. 

Effecten 
In onze nota 'De agrarische sector in perspectief' hebben wij vastgelegd dat wij de 
agrarische sector willen faciliteren en de maatschappelijke en landschappelijke rol 
stimuleren. Doel van ons beleid is een economisch sterke agrarische sector en een vitaal 

platteland in balans met haar omgeving. De ontwikkelfunctie kan hierin een belangrijke rol 
vervullen. Door tijdig de verbinding te zoeken met de gemeente maakt het niet alleen 
mogelijk dat wij onze maatschappelijke en landschappelijke doelen kunnen verknopen met 

de nieuwe initiatieven, maar biedt het tevens de kans aan de initiatiefnemer om zijn of haar 
plan goed voorbereid bij de gemeente aan te bieden voor eventuele planologische 

medewerking. 
Bovendien kan de ontwikkelfunctie meerwaarde bieden aan gebiedsontwikkelingen, zoals 
bijvoorbeeld A4 zone West of Park21, door tijdig agrarisch ondernemers te betrekken. 

Afweging 
Om van betekenis te kunnen zijn voor een groot aantal ondernemers en organisaties in 
Haarlemmermeer is voor de uitvoering van de ontwikkelfunctie vooraf een aantal 

succesfactoren gesteld: De ontwikkelfunctie werkt vraaggericht, samenwerkingsgericht, 
vanuit een neutrale positie en het vertrouwen van de klant. De ontwikkelfunctie zelf heeft 

geen belang bij de opdracht. Deelname aan projecten van de ontwikkelfunctie is op basis 
van vrijwilligheid. De ontwikkelfunctie is makkelijk vindbaar en voor iedereen toegankelijk. 

Personeel en organisatie 
De succesfactoren voor de ontwikkelfunctie vragen om een gezamenlijke sturing op de 
uitvoering. Gekozen is om de eindverantwoordelijkheid en sturing in handen te geven van de 

Stuurgroep Ontwikkelfunctie. In de Stuurgroep zitten op bestuurlijk niveau: Rabobank regio 
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Schiphol, LTO Noord afdeling Haarlemmermeer, MeerBoeren, gemeente Haarlemmermeer 
en Schiphol Group. 

Voor de inhoudelijke sturing op de werkzaamheden van de uitvoerende ontwikkelfunctie en 

behoud van de onafhankelijkheid is de Adviesgroep verantwoordelijk bestaande uit de 
directeuren van het NMCH en Stivas. Het NMCH, in de persoon van directeur mevrouw A. 
Lagendijk, fungeert als voorzitter in de Adviesgroep en de Stivas, in de persoon directeur de 
heer H.J.W. van den Berg als secretaris. De Adviesgroep laat zich voeden door en overlegt 
met de ontwikkelcoördinator. 

De Adviesgroep is tevens adviseur van de Stuurgroep. Daarnaast staat de Adviesgroep 
garant voor de juiste uitvoering van de Ontwikkelfunctie en het beheer van het activiteiten 

budget. De Adviesgroep kan op afroep inhoudelijk aangevuld worden met partijen die bij een 
projectaanvraag betrokken zijn. Stivas is in de eerste lijn aanspreekpunt voor de 
ontwikkelcoördinator. 
De Adviesgroep stelt een Jaarprogramma op en legt twee keer per jaar verantwoording af 

aan de Stuurgroep met een voortgangsrapportage halverwege het jaar en een evaluatie aan 
het einde van het jaar. 

De rol van ontwikkelcoördinator wordt ingevuld door medewerkers van DLG. Expertise van 
NMCH en Stivas dan wel externe partijen is steeds beschikbaar. De ontwikkelcoördinator 
heeft een breed netwerk, veel kennis van de agrarische sector en verstaat de taal van de 

agrarische ondernemer in Haarlemmermeer. De ontwikkelcoördinator legt achteraf 
verantwoording af aan de Adviesgroep. Bij dreigende overvraging van de beschikbare uren 
zal de ontwikkelcoördinator dit tijdig aan de Adviesgroep melden. De Adviesgroep zal dit 
vervolgens aan de Stuurgroep voorleggen, waarna de Stuurgroep besluit hoe verder. 

Deze manier van samenwerking wordt vastgelegd in de 'Ambitie overeenkomst Pilot 
Ontwikkelfunctie Haarlemmermeer'. Naar verwachting wordt deze overeenkomst in de 
tweede helft van mei door alle partners ondertekend, waarna de ontwikkelfunctie op 1 juni 

2013 kan starten. 

Via de Stuurgroep Ontwikkelfunctie houdt de gemeente zicht op de inzet en de financiën van 
de ontwikkelfunctie. De portefeuillehouder Economische Zaken zal namens het college 

plaatsnemen in de Stuurgroep. Voor de voorbereiding op de Stuurgroep vergaderingen 
wordt de portefeuillehouder ambtelijk ondersteund. 

Voor de pilotfase van de ontwikkelfunctie stellen wij voor de portefeuillehouder EZ voor te 
dragen als voorzitter van de Stuurgroep. 

Pilot fase 
De uitvoering van de ontwikkelfunctie wordt in 2013 gestart als groeimodel en wordt 
vervolgens op een natuurlijke manier met een scope van 3-5 jaar uitgebouwd. De 
bevindingen uit de eerste evaluaties zijn daarbij van belang. Flexibiliteit moet er zijn om de 
ontwikkelfunctie in de toekomst te combineren met andere innovatiefuncties zoals Enginn, 

de Innovatieraad en Duurzaam Bedrijf. Zeker als dit het doel en de effectiviteit van de 
Ontwikkelfunctie niet in de weg staat, de mogelijkheden verruimt en bijdraagt aan een 
efficiënte inzet van middelen in de regio. 
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Relatie met Enginn 
In elk geval zal vorm gegeven worden aan de combinatie met Enginn. Want ook Enginn kan 
ondersteuning bieden aan agrarische initiatieven. Het belangrijkste onderscheid tussen 
Enginn en de ontwikkelfunctie is de agrarische expertise van de ontwikkelcoördinator en de 

outreachende werkwijze van de ontwikkelcoördinator. En in tegenstelling tot Enginn is de 
Ontwikkelfunctie niet specifiek op innovatie gericht. Ook niet innovatieve agrarische 

initiatieven of gebiedsantwikkelingen komen in aanmerking voor ondersteuning door de 
ontwikkelcoördinator. Beide partijen hebben duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Bij 
Enginn is dit echter een harde voorwaarde voor ondersteuning. 

In de praktijk zou dit bijvoorbeeld kunnen betekenen dat voor elke ondersteuningsvraag met 
betrekking tot de agrarische sector die binnenkomt bij Enginn of de ontwikkelfunctie bekeken 
wordt of er samenwerking nodig is en zo ja op welke wijze samenwerking het beste vorm 

kan krijgen. Bij twijfel zal hierover onderling overleg plaatsvinden tussen de Adviesgroep en 
Enginn. Sowieso is het voornemen dat de Ontwikkelcoördinator, de Adviesgroep en Enginn 
elkaar regelmatig informeren over de initiatieven die zij ondersteunen en bezien of zij elkaar 

kunnen aanvullen. 

Relatie met Duurzaam Bedrijf en Innovatieraad 
Gedurende de pilotfase zal ook worden verkend of en hoe de Ontwikkelfunctie kan 
samenwerken met het Duurzaam Bedrijf en de lnnovatieraad. Deze functies zijn nu nog niet 

voldoende doorontwikkeld om daar nu al op voor te sorteren. In de pilotfase zal 
geïnventariseerd en besproken worden wat de optimale plek en vorm van de 
ontwikkelfunctie is. Dit bepaalt de positie van de ontwikkelfunctie op termijn, waarbij geen 

overbodige functies worden opgetuigd. 

Middelen 
Voor het eerste pilotjaar is financiering nodig voor personele lasten (€104.900,-), 
communicatie (€15.000,-), advies en onderzoek (€ 30.000,-). In totaal € 149.900,-

De personele lasten betreffen de inzet van de DLG, NMCH en de Stivas voor de uitvoering 
van de Ontwikkelfunctie en de daarmee samenhangende werkzaamheden als begeleiding, 
afstemming, verantwoording. Voor communicatie wordt zoveel mogelijk met bestaande 
communicatie kanalen gewerkt. Voor aanvullende middelen, waaronder een eigen 

webpagina, is voor het pilotjaar een budget van € 15.000 begroot. Voor kleine 
onderzoeksvragen die voortvloeien uit de ontwikkelaanvragen is een budget van €30.000 

begroot. 

Inzet van de partijen is dat deze middelen gefinancierd worden uit een bijdrage van de 

provincie Noord-Holland, de Rabobank Regio Schiphol, de Stivas Nederland en de 
gemeente Haarlemmermeer. 
De provincie is bereid 600 uren beschikbaar te stellen voor de inzet van DLG, de Rabobank 
overweegt € 50.000 beschikbaar te stellen uit haar lnnovatiefonds, de Stivas Nederland is 

bereid tot € 12.500 en de gemeente zal € 10.000 uit Programma Economische Zaken, 
product 310 beschikbaar te stellen. Zodra de inzet van de middelen zeker is kan de Ambitie 

overeenkomst getekend worden. 

Daarmee zijn de kosten voor het pilot jaar gedekt. Verwacht wordt dat het eerste jaar de 
kosten hoger liggen dan de volgende jaren wegens extra startkosten voor het ontwikkelen 
van bijvoorbeeld communicatie via papier en internet maar ook extra overleg. De 
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Adviesgroep zal gedurende het pilotjaar onderzoeken of het wenselijk is dat ontwikkelfunctie 

zal worden gecontinueerd en op welke wijze dit gefinancierd kan worden. 

Juridische aspecten 
Voor de pilotfase is het instellen van een eigen rechtspersoon niet nodig. De Stuurgroep 
Ontwikkelfunctie start door het ondertekenen van de Ambitieovereenkomst De Adviesgroep, 

bestaande uit Stivas en NMCH, sluiten een Samenwerkingsovereenkomst af. 

De beschikbare financiën gaan naar een van de partijen en andere partijen kunnen via 
facturen (met inbegrip van BTW) hun inzet in rekening brengen dan wel middels een vooraf 

te sluiten overeenkomst 'kosten voor gemene rekening' kosten doorgeven aan de andere 
partij. 
In overleg met een accountant zal de meest praktische en haalbare vorm worden uitgewerkt. 
Stivas zal hiertoe in overleg met NMCH een nader voorstel aan de Stuurgroep doen. 

Milieueffecten 
De ontwikkelfunctie heeft duurzaamheid hoog in het 
vaandel staan en alle adviezen en oplossingsrichtingen 
kunnen de toets van de duurzaamheid doorstaan. 

Duurzaamheid gaat over een toekomstbestendige 
bedrijfsvoering en op een verantwoorde manier met de 

aarde omgaan. 
Samenwerken en dwarsverbanden ontwikkelen is 
daarbij van belang. Dat betekent dat er op meerdere 

beleidsvelden raakvlakken zijn zoals sociaal, 
economisch en ecologisch. 

Duurzame oplossingen streven naar een evenwicht tussen financieel economische 

resultaten, sociale belangen en het milieu, ofwel de vier P's: People, Planet, Profit en 
Prosperity. Prosperity is het welbevinden om naast economische winst ook de 

maatschappelijke winst in de afwegingen te betrekken. Deze elementen dienen op een 
harmonieuze wijze gecombineerd te worden, anders zullen de andere elementen hieronder 

lijden. 

Evaluatie 
De pilotfase duurt één jaar, met ingang van juni 2013. In de pilotfase zal de Adviesgroep 
eind 2013 een voortgangsrapportage aanbieden aan de Stuurgroep om inzicht te geven in 

het aantal en soort vragen van de initiatiefnemers. Ook zal de Adviesgroep dan een voorstel 
aan de Stuurgroep voorleggen voor de financiering van de uren voor de ontwikkelfunctie 

vanaf januari 2014. De beschikbare uren voor de inzet van DLG lopen namelijk tot l januari 

2014. 

Aan het einde van de pilotperiode, in apri-mei 2014 besluit de Stuurgroep of ze de 

ontwikkelfunctie doorzetten, uitbreiden, of op een andere manier gaat organiseren en 
financieren. Hiervoor zal de Adviesgroep een evaluatie aanbieden. Geëvalueerd zal worden 
of de functie bevalt, door de agrariërs wordt gewaardeerd, en hoeveel vraag er naar is en of 

de organisatievorm functioneel is. 
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In de volgende jaren na de pilotfase wordt de Ambitieovereenkomst telkens aan het einde 
van het kalenderjaar opnieuw geëvalueerd. 

In- en externe communicatie 
De ontwikkelcoördinator is laagdrempelig en goed bereikbaar middels zijn/haar 'eigen' 
mobiele telefoonnummer, email en websites van NMCH en Stivas. Uiteraard kan ook via het 
kantoor van NMCH of Stivas contact worden gelegd. Ook de communicatiemiddelen van de 
overige partners wordt ingezet. Bijvoorbeeld nieuwsberichten kunnen geplaatst worden op 
de website of nieuwsbulletins van de gemeente, LTO Noord of de MeerBoeren. De Advies 

groep stuurt de communicatie over de ontwikkelfunctie aan. 
Verder communiceren L TO Noord afdeling Haarlemmermeer en de MeerBoeren actief 
richting hun achterban over het bestaan en de successen van de Ontwikkelfunctie. 

Besluit 
Op grond van het voorgaande hebben wij besloten om: 
1. in te stemmen met de oprichting van de ontwikkelfunctie zoals beschreven in het 

Projectplan Ontwikkelfunctie in de Haarlemmermeer'; 
2. de portefeuillehouder Economische Zaken te mandateren tot ondertekening van de 

Ambitieovereenkomst Ontwikkelfunctie mits financiering voor de pilotfase zeker gesteld 
is; 

3. de portefeuillehouder Economische Zaken voor te dragen als voorzitter van de 
Stuurgroep Ontwikkelfunctie; 

4. deze nota ter informatie te zenden aan de raad. 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 

namens dezen, 
de portefeuillehouder, 

Bijlage(n) 
• Concept Projectplan Ontwikkelfunctie in de Haarlemmermeer 
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1. Antwoord op uitdagingen 
 
 

1.1. Aanleiding 
In 2010 heeft een aantal agrariërs aangegeven ondersteuning nodig te hebben bij het 
ontwikkelen van nieuwe Business Modellen voor agrarische bedrijven in de Haarlemmermeer, 
anticiperend op de ontwikkelingen, zoals verstedelijking, milieueisen, marktontwikkelingen, 
globalisering, klimaatcrises, eurozone, energievraagstuk etc. Dit alles om met name een 
agrarische sector te ontwikkelen en te behouden van voldoende omvang welke concurrerend kan 
werken met andere landbouwgebieden in Nederland maar ook daarbuiten. 
Het plan voor een ontwikkelfunctie is een antwoord op de majeure uitdagingen van deze tijd, die 
nopen tot duurzame waarde creatie met producten, diensten, grond en de groene ruimte. 
  
1.2. Voortraject 
Na enige verkenningen is op 2 februari 2012 een Stuurgroep in het leven geroepen om het 
proces voor te bereiden van  het organiseren van een ontwikkelfunctie voor de agrarische sector, 
voorgezeten door de gemeente Haarlemmermeer in de persoon wethouder de heer A. van Dijk 
en de leden afkomstig uit verschillende betrokken organisaties: Rabobank Regio Schiphol, 
Schiphol Group, gemeente Haarlemmermeer, MeerBoeren,  Dienst Landelijk Gebied (DLG) en 
Natuur en Milieu Centrum Haarlemmermeer (NMCH).  Sinds de tweede bijeenkomst van de 
Stuurgroep is ook LTO Noord afdeling Haarlemmermeer aangesloten. 
In de maanden die volgden hebben 3 stuurgroep bijeenkomsten plaatsgevonden en gesprekken 
in petit comités van wisselende samenstelling. Op verzoek van de LTO is in het najaar van 2012 
een nieuwe partner toegevoegd: Stivas Noord-Holland (regio Stivas De Meerlanden Amstelland).  
 
Nieuwe verkennende gesprekken volgden waar oude beelden en imago van verschillende 
samenwerkende organisaties aan de orde kwamen.  Goede wil en overeenstemming over het 
eindproduct heeft ertoe geleid dat uiteindelijk de nauw betrokken partners zich konden vinden in 
een globale werkwijze die hieronder verder is uitgewerkt en nu voor besluitvorming aan de 
Stuurgroep kan worden voorgelegd. Het voorstel bouwt voort op eerdere bevindingen en 
aanbevelingen uit het voortraject, het anticipeert op voortschrijdend inzicht over de inhoud van de 
functie en positionering binnen het  totaal aan gerelateerde initiatieven (zoals Innovatieraad, 
Duurzaam Bedrijf en Enginn) en sluit zoveel mogelijk aan bij reeds beschikbaar regulier aanbod.  
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2. Ambitie en doelen 
 

2.1. Ambitie door verbindingen te leggen 
De ambitie van het pilotproject ontwikkelfunctie is: het actief stimuleren, verbinden en deskundig 
faciliteren van boeren en tuinders die met burgers en organisaties willen samenwerken aan een 
marktgerichte sector die – tegen de achtergrond van een toenemende verstedelijking en andere 
ontwikkelingen – succesvol wil vergroten, verbreden en vernieuwen. 
 
De ambitie kan worden vertaald in inhoudelijke doelen op het terrein van bijvoorbeeld innovatie 
gewassen, sociale functie boerenbedrijf, lokale markt, waterboeren (groen-blauwe diensten), 
energie-(zonne)boeren, kortom agrarische structuurversterking in brede zin etc. 
 
2.2. De functie 
De ontwikkelfunctie is een laagdrempelig aanspreekpunt waar agrariërs met nieuwe initiatieven 
hulp kunnen krijgen bij het door ontwikkelen van hun idee naar andere nieuwe verdienmodellen 
voor hun bedrijf of bestaande verdienmodellen toekomstbestendig willen maken. Die hulp kan 
bestaan uit het zoeken naar en verbinden met partners, zoeken naar financiering/subsidie, 
zoeken naar kennis. De ontwikkelfunctie neemt het plan niet over, is geen opdrachtnemer, maar 
helpt de agrarisch ondernemer verder, geeft een onafhankelijk advies. De stap naar een concreet 
bedrijfsplan blijft een zaak voor de ondernemer zelf.  
 
Omgekeerd kunnen niet agrarische partijen ook de ontwikkelfunctie benutten om initiatieven bij 
agrariërs onder de aandacht te brengen. In dat geval zal in overleg met de projectleiding 
besproken worden hoe en met welke boodschap agrariërs te benaderen. Ook hier geldt dat de 
ontwikkelfunctie geen opdrachtnemer is, maar een onafhankelijke partij blijft, die als 
buitenboordmotor de betreffende partij verder te helpt door advies en verbindingen te leggen.  
 
Binnen de ontwikkelfunctie is NMCH/Stivas hiervoor verantwoordelijk. De uitvoering ligt 
grotendeels bij de DLG die hier geoormerkte projectfinanciering voor inzet. 
 
2.3. Doel ontwikkelfunctie 
Het uiteindelijke doel van de ontwikkelfunctie is het versterken van de agrarische sector. Dit is 
niet alleen in het belang van de  agrarisch ondernemers, maar zeker ook in het belang voor de 
inwoners van Haarlemmermeer en omgeving. Een sterke agrarische sector biedt de inwoners 
een interessante groene omgeving, een gezonde plattelandseconomie die voor hen van 
betekenis kan zijn in de zin van educatie, energie, recreatie, zorg of toerisme. 
 
Doelstelling 1 
Veranderend ondernemerschap o.b.v. waarde creatie 
Duurzame groei van agrarische ondernemers  
Ontwikkeling van productmarktcombinaties met meerwaarde voor de omgeving 
 
Doelstelling 2 
Duurzame gebiedsontwikkeling 
Betrekken van ondernemers die willen inspelen op duurzame gebiedsprojecten 
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2.4. Reikwijdte en doelgroep 
De ontwikkelfunctie is bedoeld voor alle agrarische ondernemers in Haarlemmermeer. En levert 
inzet voor alle gebiedsontwikkelingen in Haarlemmermeer, waarin deelname van de agrarische 
ondernemers tot een win-win situatie kan leiden.  
 
De ontwikkelfunctie richt zich op vernieuwende, extern georiënteerde ondernemers in de 
agrarische sector. Ondernemers die in willen spelen op belangen van organisaties in hun nabije 
omgeving om nieuwe duurzame business cases te ontwikkelen met daarbij aandacht voor 
ondernemers die meer op productie zijn gericht.  
 
 

2.5. Duurzaamheid 
De ontwikkelfunctie heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en alle 
adviezen en oplossing richtingen kunnen de toets van de duurzaamheid 
doorstaan. Duurzaamheid gaat over een toekomstbestendige 
bedrijfsvoering en op een verantwoorde manier met de aarde omgaan. 
Samenwerken en dwarsverbanden ontwikkelen is daarbij van belang. Dat 
betekent dat er op meerdere beleidsvelden raakvlakken zijn zoals sociaal, 
economisch en ecologisch. Duurzame oplossingen streven naar een 
evenwicht tussen financieel economische resultaten, sociale belangen en 
het milieu, ofwel de vier P’s: People, Planet, Profit en Prosperity.  
Prosperity is het welbevinden om naast economische winst ook de 
maatschappelijke winst in de afwegingen te betrekken. Deze elementen dienen op een 
harmonieuze wijze gecombineerd te worden, anders zullen de andere elementen hieronder lijden. 
Wanneer bijvoorbeeld winst te veel prioriteit krijgt, dan zullen mens en milieu hiervan de dupe 
worden, bijvoorbeeld door slechte arbeidsomstandigheid of vernietiging van het landschap en 
natuur.  
 
 
3. Uitgangspunten  
 
Voor de werkwijze van de ontwikkelfunctie  gelden de volgende uitgangspunten:  
 
Neutraal 
De ontwikkelfunctie, uitgevoerd door de ontwikkelcoördinator, voor de Haarlemmermeer heeft als 
doel om vernieuwende agrarische ondernemers in een veranderende Haarlemmermeer vanuit 
een neutrale positie te ondersteunen bij de ontwikkeling van plannen die bijdragen aan een 
duurzame toekomst van diezelfde Haarlemmermeer.  
 
Vraaggericht / vrijwillige deelname 
De ontwikkelcoördinator werkt vraaggericht. Agrarische ondernemers kunnen hem/haar 
aanspreken om mee te denken over en mee te werken aan plannen om tot nieuwe 
verdienmodellen te komen waarbij ze als ondernemer anticiperen op ontwikkelingen en 
behoeften in hun directe omgeving.  
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Plannen kunnen ook voortkomen uit projecten die in de Haarlemmermeer worden ontwikkeld en 
voor hun succes (geheel of gedeeltelijk) afhankelijk zijn van agrarische ondernemers die hierop 
willen inspelen. Wanneer de partijen daar gezamenlijk kansen in zien kan de inzet van de 
ontwikkelcoördinator een meerwaarde hebben. Deelname is op basis van vrijwilligheid. 
 
Voor heel Haarlemmermeer 
Alle agrarisch ondernemers in Haarlemmermeer en gebiedsgerichte organisaties/ 
projectorganisaties in Haarlemmermeer kunnen bij de ontwikkelcoördinator aankloppen.  
 
Vertrouwen 
De ontwikkelcoördinator werkt vertrouwelijk: info van de agrarische ondernemer komt alleen na 
overleg met en instemming van de agrarisch ondernemer bij partners of gebiedsontwikkelaars op 
tafel en omgekeerd. Uiteraard vindt wel terugkoppeling naar de secretaris i.c. Adviesgroep plaats.  
 
Wanneer vertrouwelijkheid een discussiepunt zou kunnen zijn doordat de ontwikkelcoördinator 
vanuit andere werkzaamheden mogelijk bij een vraag betrokken zou kunnen zijn, zal in overleg 
met de Adviesgroep naar een passende oplossing worden gezocht. NMCH en Stivas staan voor 
onafhankelijkheid.  
 
Bereikbaarheid 
De ontwikkelcoördinator is laagdrempelig  en goed bereikbaar middels zijn/haar ‘eigen’ mobiele 
telefoonnummer, email en websites van NMCH en Stivas. Uiteraard kan ook via het kantoor van 
NMCH of Stivas contact worden gelegd. De ontwikkelcoördinator heeft een externe werkwijze en 
gaan zoveel mogelijk naar het agrarisch bedrijf voor overleg. In principe heeft de 
ontwikkelcoördinator een ‘eigen’ klantenkring. Uitgangspunt is dat in de tijd dat een contact loopt 
het aanspreekpunt niet of nauwelijks wijzigt. Alleen als dit nodig is om een vraag verder te 
brengen kan hiertoe door de Adviesgroep worden besloten. 
 
Profilering 
Alle activiteiten vinden plaats onder de titel Ontwikkelen in de Haarlemmermeer. Via een website 
is toegang te krijgen tot links van alle betrokken partijen. Stivas is verantwoordelijk voor het 
beheer van de website. 
De opzet van de ontwikkelfunctie wordt als een dienst geprofileerd en aan de werkwijze wordt  
door de betrokken partijen via hun reguliere kanalen ruchtbaarheid gegeven onder de doelgroep. 
Daarvoor zijn aanvullende PR middelen en communicatiemiddelen nodig. 
 
Groeimodel met oog voor combinaties  
Met de uitvoering van de ontwikkelfunctie zal in 2013 worden gestart als groeimodel en wordt 
vervolgens op een natuurlijke manier met een scoop van 3-5 jaar uitgebouwd. De bevindingen uit 
de eerste evaluaties zijn daarbij van belang. Flexibiliteit moet er zijn om de ontwikkelfunctie in de 
toekomst te combineren met andere innovatiefuncties. Zeker als dit het doel en de effectiviteit 
van de Ontwikkelfunctie niet in de weg staat, de mogelijkheden verruimt en bijdraagt aan een 
efficiënte inzet van middelen in de regio.  
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Monitoring en evaluatie  
Een periodieke evaluatie waarbij de doelgroep goed wordt betrokken is een voorwaarde. Het is 
een groeimodel, gebaseerd op behoeftes van verschillende partijen: de agrariërs van de 
Haarlemmermeer en hun samenwerkingspartners. Deze werkwijze staat andere specifieke 
projecten met agrariërs niet in de weg, maar biedt juist ondersteuning en kunnen naast elkaar 
bestaan. Geëvalueerd zal worden waar de ontwikkelfunctie aan heeft bijgedragen, of de 
ontwikkelfunctie door de agrariërs wordt gewaardeerd, hoeveel vraag er naar is en of de 
organisatievorm functioneel is. In april-mei 2014 kunnen we dan besluiten of we verder gaan en 
hoe we de organisatie daarna verder vorm zullen geven en zullen financieren. 
 
In de pilotfase zal de Adviesgroep eind 2013 een voortgangsrapportage aanbieden aan de 
Stuurgroep om inzicht te geven in het aantal en soort vragen van de initiatiefnemers. Ook zal de 
Adviesgroep dan een voorstel aan de Stuurgroep voorleggen voor de financiering van de uren 
voor de ontwikkelfunctie vanaf januari 2014. De beschikbare uren voor de inzet van DLG lopen 
namelijk tot 1 januari 2014. 
 
In de volgende jaren na de pilotfase wordt de Ambitieovereenkomst telkens aan het einde van het 
kalenderjaar opnieuw geëvalueerd. 
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4. Organisatiemodel van de ontwikkelfunctie 
De eindverantwoordelijkheid en sturing ligt bij de Stuurgroep die een Adviesgroep aanwijst als 
verantwoordelijke voor de dagelijkse uitvoering van alle voorkomende werkzaamheden, de 
coördinatie en uitvoering van de ontwikkelcoördinator aanstuurt, evalueert, adviseert en legt 
verantwoording af richting de Stuurgroep. In de praktijk is de secretaris van de Adviesgroep 
eerste aanspreekpunt voor de ontwikkelcoördinator.  
 
De Adviesgroep bepaalt de prioriteiten van de inzet van de ontwikkelcoördinator. Als de 
adviesaanvragen de beschikbare uren van de ontwikkelfunctie te boven gaan legt de 
Adviesgroep een advies over de prioriteiten voor aan de Stuurgroep ter besluitvorming. Voor 
inhoudelijke sturing op de werkzaamheden van de ontwikkelcoördinator en behoud van de 
onafhankelijkheid is de Adviesgroep verantwoordelijk. De uitvoerende ontwikkelcoördinator legt 
achteraf verantwoording af aan de Adviesgroep. De Adviesgroep bewaakt tevens de beschikbare 
financiën voor organisatie en activiteiten en legt verantwoording af aan de Stuurgroep.  
 
Schematisch: 
 

Stuurgroep 
 

Rabobank Regio Schiphol 
LTO Noord afdeling Haarlemmermeer 

MeerBoeren 
Gemeente Haarlemmermeer 

Schiphol 
 

 

Adviesgroep 
 

Natuur en Milieu Centrum Haarlemmermeer (voorzitter) 
Stivas (secretaris) 

 

 
 

Ontwikkelcoördinator 
 

Dienst Landelijk Gebied 
NMCH 
Stivas 
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4.1. Stuurgroep 
In de Stuurgroep zitten zoals blijkt uit het schema de op bestuurlijk niveau: Rabobank Regio 
Schiphol, LTO Noord Haarlemmermeer, MeerBoeren, gemeente Haarlemmermeer en Schiphol. 
De Stuurgroep is eindverantwoordelijk en stelt het programma vast waaraan de Adviesgroep 
uitvoering geeft. De leden van de  Stuurgroep, bestaande uit stakeholders uit het veld, staan de 
ontwikkelfunctie bij met raad en daad en hebben hun organisatie op deze wijze gecommitteerd 
aan het project. De Adviesgroep is in samenspraak met de Stuurgroep verantwoordelijk voor het 
beleggen van de vergadering, agenda opstellen en de vergaderstukken opstellen. 
 
4.2. Adviesgroep 
De Adviesgroep bestaat uit de directies NMCH en Stivas in persoon van mevrouw A. Lagendijk 
respectievelijk de heer H.J.W. van den Berg. Zij staan garant voor de juiste uitvoering van de 
ontwikkelfunctie en het beheer van het activiteiten budget. De Adviesgroep stelt een 
uitvoeringsprogramma op en legt verantwoording af aan de Stuurgroep. De Adviesgroep kan op 
afroep inhoudelijk aangevuld worden met partijen die bij een projectaanvraag betrokken zijn. 
 
Binnen de Adviesgroep is voor een praktische en pragmatische taakverdeling  gekozen. NMCH 
directeur mevrouw A. Lagendijk fungeert als voorzitter en Stivas directeur de heer H.J.W. van 
den Berg als secretaris. De Adviesgroep is tevens adviseur van de Stuurgroep. Stivas is in de 
eerste lijn aanspreekpunt voor de ontwikkelcoördinator.  
 
4.3 Ontwikkelcoördinator 
De ontwikkelcoördinator geeft uitvoering aan de ontwikkelfunctie. De rol van ontwikkelcoördinator 
wordt in het pilotjaar ingevuld  door medewerkers van DLG. Expertise van NMCH en Stivas dan 
wel externe partijen is steeds beschikbaar. De ontwikkelcoördinator heeft een breed netwerk, 
veel kennis van de agrarische sector en verstaat ook de taal van de agrarische ondernemer in de 
Haarlemmermeer. 
 
4.4 Samenwerking 
Met diverse partners zal op verschillende terreinen samenwerking plaatsvinden. Afhankelijk van 
de ingebrachte vraag en de expertise, beschikbaarheid en eventueel benodigde financiële 
dekking kunnen externe partijen worden ingezet. Door samen te werken met diverse partijen kan 
optimaal worden geleerd van praktijkvoorbeelden uit bijvoorbeeld andere regio’s .  
 
In elk geval zal  een samenwerking met Enginn onderzocht worden. Want ook Enginn kan 
ondersteuning bieden aan agrarische initiatieven. Het belangrijkste onderscheid tussen Enginn 
en de ontwikkelfunctie is de agrarische expertise van de ontwikkelcoördinator en de 
outreachende werkwijze van de ontwikkelcoördinator. En in tegenstelling tot Enginn is de 
Ontwikkelfunctie niet specifiek op innovatie gericht. Ook niet innovatieve agrarische initiatieven of 
gebiedsontwikkelingen komen in aanmerking voor ondersteuning door de ontwikkelcoördinator. 
Beide partijen hebben duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Bij Enginn is dit echter een 
harde voorwaarde voor ondersteuning. 
 
In de praktijk zou dit bijvoorbeeld kunnen betekenen dat voor elke aanvraag die binnenkomt voor 
ondersteuning bij Enginn, en de Ontwikkelfunctie bekeken wordt of er samenwerking nodig is en 
zo ja, op welke wijze samenwerking  het beste kan gaan plaats hebben. Bij twijfel hierover zal 
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nader overleg plaatsvinden tussen de Adviesgroep en Enginn. Sowieso is het voornemen dat de  
Ontwikkelcoördinator, de Adviesgroep en Enginn elkaar regelmatig informeren over de 
initiatieven die zij ondersteunen en bezien of zij elkaar kunnen aanvullen. Om vorenstaande te 
concretiseren zal na de start van de Ontwikkelfunctie, de Adviesgroep een gesprek met Enginn 
aangaan.   
 
Gedurende de pilotfase zal ook worden verkend of en hoe de Ontwikkelfunctie kan samenwerken 
met het Duurzaam Bedrijf en de Innovatieraad. Deze functies zijn nu nog niet voldoende 
doorontwikkeld om daar nu al op voor te sorteren.   
In de pilotfase zal geïnventariseerd en besproken worden wat de optimale plek en vorm van de 
Ontwikkelfunctie is. Dit bepaalt de positie van de Ontwikkelfunctie op termijn, waarbij geen 
overbodige functies worden opgetuigd. De ontwikkelcoördinator heeft in zich om uit te groeien tot 
een brede deskundige die ondernemers op diverse gebieden met raad en daad terzijde kan 
staan. 
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5 Functies  en werkwijze 
  
5.1. Uitvoerende functies 
De Ontwikkelfunctie wil het doel bereiken door een duidelijk aanspreekpunt te zijn voor vragen en 
een intermediaire rol te vervullen bij de uitwerking van plannen en bij het promoten van 
succesvolle initiatieven. Vaak zal het gaan om collectieve plannen, soms om individuele 
initiatieven. Steun zal niet alleen worden geboden bij de planontwikkeling, maar ook bij het 
leggen van belangrijke contacten en om tot een business model en financiering te komen.  
Aan het faciliteren en ondersteunen van de boeren, tuinders en contactzoekende organisaties 
kan in hoofdlijnen invulling worden gegeven door: 
 

- een aanspreekpunt te zijn waar agrariërs de aansluiting kunnen vinden met andere partijen 
en andere partijen agrariërs kunnen vinden. De Ontwikkelcoördinator is bereikbaar via een 
(mobiel) telefoonnummer en meer informatie is te verkrijgen via een website; 

 
- Een advies/begeleidingsfunctie die de weg weet en de aanvragen verder helpt, door 

partners te zoeken, contacten te leggen, versnelling toepassing regelgeving, mee te denken 
over het business model en financieringsmogelijkheden en afzetmogelijkheden in beeld te 
brengen. Inbreng van de  partners vertegenwoordigd in de Stuurgroep, NMCH, Stivas en de 
ontwikkelcoördinator (DLG) wordt hierbij op prijs gesteld. 

 
- Een programmafunctie: waar ideeën worden opgeschaald naar te initiëren projecten die 

voortkomen uit de aanvragen, van belang voor de ontwikkeling van de sector en meer 
partijen betreft. Het is procesgerichte ondersteuning - groepsgewijs: betrekken van 
agrarische ondernemers bij gebiedsprojecten die kansen bieden, uitwerking van 
gezamenlijke plannen. Inbreng van partners vertegenwoordigd in de Stuurgroep, NMCH,  
Stivas en de ontwikkelcoördinator (DLG) wordt op prijs gesteld. 

 
5.2 Werkwijze vanuit de klant geredeneerd 
Een klant (uit de agrarische sector of anderszins) meldt zich met een vraag bij de 
ontwikkelcoördinator of Adviesgroep  
 

1) Vraagverheldering; wat is de inhoud van de vraag,  waar gaat het over: 
is het een enkelvoudige vraag en kan die direct worden afgehandeld door een verwijzing  
of een kort antwoord te geven; 
  

2) Is het een meer complexe vraag  die verdieping vereist, dan brengt de 
ontwikkelcoördinator een bezoek aan de betreffende partij voor verdieping. Daarbij wordt 
afhankelijk van de vraag beoordeeld of de vraag door kan groeien naar een (pilot) project 
/programma. Deze beoordeling wordt in de Adviesgroep besproken waarna de uitkomst 
in  een advies aan de aanvrager en de Adviesgroep wordt gegoten over hoe de vraag 
verder kan worden doorontwikkeld.  
2a) betreft het een enkelvoudige vraag van een ondernemer en zijn er voldoende uren 
beschikbaar voor de ontwikkelcoördinator om ondersteuning te bieden dan wordt deze 
ondersteuning verleend. 
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2b) Kan de aanvraag doorgroeien naar een project/programma dan zal de Adviesgroep 
een voorstel opstellen voor de Stuurgroep. Na instemming van de Stuurgroep zal de 
Adviesgroep NMCH/Stivas in onderling overleg bepalen op welke wijze het beste met het 
vraagstuk aan de slag kan worden gegaan waarbij financiering een belangrijke pijler is. 
Relevante derde partijen kunnen hierbij om advies worden gevraagd en altijd zal 
aansluiting worden gezocht met bestaande structuren. 

 
De ontwikkelcoördinator onderhoudt een nauwe band met de secretaris van de Adviesgroep 
waarmee tegelijkertijd afstemming in de Adviesgroep kan worden gerealiseerd. Werkzaamheden 
worden geregistreerd en meegenomen in de periodieke evaluatie met de Adviesgroep. 
Afhankelijk van de situatie kunnen hierdoor meerdere dezelfde enkelvoudige vragen toch leiden 
tot een programma. Bij het programma wordt altijd de Adviesgroep ingeschakeld en deze leiden 
de voorbereiding om besluitvorming rondom een programma aan de Stuurgroep voor te leggen. 
 
 
5.3. Rechtsvorm  
In de eerste lijn is het instellen van een eigen rechtspersoon niet nodig. De Stuurgroep start door 
het ondertekenen van de Ambitieovereenkomst, zie bijlage 2. De Adviesgroep bestaat uit Stivas 
en NMCH die een Samenwerkingsovereenkomst sluiten.  
 
De beschikbare financiën gaan naar een van de partijen en andere partijen kunnen via facturen 
(met inbegrip van BTW) hun inzet in rekening brengen dan wel middels een vooraf te sluiten 
overeenkomst ‘kosten voor gemene rekening’ kosten doorgeven aan de andere partij. Voor de 
gemene rekening wordt verwezen naar bijlage 3. 
 
In overleg met een accountant zal de meest praktische en haalbare vorm zijn uitgewerkt. Stivas 
zal hiertoe in overleg met NMCH een nader voorstel aan de Stuurgroep doen. 
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6. Financiën 
Voor een aantal hieronder specifiek benoemde zaken is financiering nodig. Voor een deel worden 
faciliteiten en inzet om niet ter beschikking gesteld voor de functie, maar vertegenwoordigen 
daarmee wel een waarde. Het eerste jaar zullen extra startkosten worden gemaakt, zoals het 
ontwikkelen van bijvoorbeeld communicatie via papier en internet maar ook extra overleg. 
Dekking voor deze financiële middelen komen in het pilotjaar van de Rabobank Schiphol, Stivas, 
Provincie Noord-Holland en gemeente Haarlemmermeer.   
 
Voor de begroting wordt verwezen naar bijlage 1. Het betreft de inzet van de Adviesgroep, 
secretariële en financieel-administratieve ondersteuning en ontwikkelfunctie in het eerste jaar. De 
daaropvolgende twee jaren zijn nog niet uitgewerkt. Deelnemende partijen in de Stuurgroep 
hebben de intentie dat wanneer de pilot aanslaat en daadwerkelijk effectief blijkt te zijn de 
mogelijkheden van aanvullende financiering te willen onderzoeken. Dit moet juist uit de pilot 2013 
blijken. 
 

6.1. Ontwikkelcoördinator 
De zwaartekracht zal liggen in de werkelijke uitvoering in het veld. Enerzijds via de secretaris en 
anderzijds door de inzet van de ontwikkelcoördinator, in de basis uitgevoerd door DLG, wordt 
mogelijk gemaakt door beschikbaarstelling van uren door de provincie. Indien de hulpvragen de 
beschikbaar gestelde uren van DLG te boven gaat wordt in eerste instantie gezocht naar 
mogelijkheden voor uitbreiding van het aantal uren. Indien dat niet mogelijk blijkt zal in overleg 
met betrokkenen een nadere prioritering door NMCH en Stivas worden bepaald en dit ter 
besluitvorming aan de Stuurgroep worden voorgelegd.  
 

6.2. Advies en onderzoek 
In 2013 is een budget voor kleine onderzoeksvragen wenselijk om de ontwikkelfunctie maar meer 
nog de ondernemers te faciliteren. Hiervoor is een bedrag begroot van € 30.000,--. 

 
6.3. Communicatie 

Om voldoende PR te kunnen bedrijven is een budget nodig dat er vanuit gaat dat ook bestaande 
communicatiemiddelen van betrokken partijen ingezet kunnen worden. Te denken valt aan de 
gemeentelijke website voor nieuwsberichten maar ook Nieuwe Oogst van LTO Noord alsmede de 
websites van NMCH en Stivas in combinatie met Veldwerk en Stivas Magazine. Uiteraard kosten 
artikelen dan geld maar de format hoeft niet apart te worden ontwikkeld. Het communicatiebudget 
is gesteld op € 15.000,-- wat veel lijkt maar nodig is voor een actieve communicatie. 
 

6.4. Bereikbaarheid 
Via diverse websites maar ook ‘eigen’ telefoonnummers van de medewerkers van betrokken 
organisaties kan contact worden gelegd.  
 
Voor vergaderingen en bijeenkomsten zijn bij diverse partijen ruimtes ‘om niet’ beschikbaar  zoals 
o.a. het kantoor van NMCH maar ook Stivas De Meerlanden Amstelland in Aalsmeer 
(veilinggebouw).   
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7. Vlot van start kijkend naar de toekomst 
De ambitie en werkwijze van de ontwikkelfunctie is hierboven verwoord en vastgelegd de ‘Ambitie 
overeenkomst pilot Ontwikkelfunctie Haarlemmermeer’ (bijlage 2).  Bovenstaand voorstel wordt 
daarin nog eens bekrachtigd door de Stuurgroep en door ondertekening van partijen 
geformaliseerd.  
 
Daarna zal de Adviesgroep als uitwerking van de Ambitieovereenkomst een Jaarprogramma 
opstellen. Hierin zijn inbegrepen een voortgangsrapportage opstellen aan het einde van 2013 
alsmede een evaluatie voorbereiden (april-mei 2014). De Adviesgroep biedt deze producten aan 
aan de Stuurgroep) 
 
De betrokken organisaties zijn bereid om zo snel mogelijk van start te gaan. Gaande weg het 
proces zullen bijstellingen plaatsvinden aan de hand van de bevindingen. 
Tijdens de pilotfase zal blijken of de ontwikkelfunctie kan worden uitgebouwd. Bijvoorbeeld als  
het aantal advies aanvragen toeneemt moet naar een oplossing worden gezocht en/of in overleg 
met de in te stellen Stuurgroep een nadere prioritering worden bepaald. Een uitbreiding van de 
partners in de uitvoeringsorganisatie is mogelijk, maar ook een uitbreiding van de Stuurgroep. 
Bijvoorbeeld met de provincie Noord-Holland, het Hoogheemraadschap van Rijnland of 
kennisinstanties. De samenwerking met Enginn wordt opgepakt en de samenwerking met 
Duurzaam Bedrijf en Innovatieraad verkend. 
 
Tot slot is ook een inhoudelijke uitbreiding van de taak van de ontwikkelfunctie denkbaar. Leidend 
hierin zijn de vragen die op de ontwikkelfunctie afkomen. Partijen die de vraag stellen kunnen ook 
altijd besluiten zelfstandig door te gaan dus zonder gebruikmaking van de ontwikkelcoördinator.  
 
De pilotfase zal een jaar zijn. Aan het einde van die periode evalueert de Stuurgroep of ze de 
ontwikkelfunctie doorzetten, uitbreiden, of op een andere manier gaat organiseren. Ter 
voorbereiding op de evaluatie onderzoekt de Adviesgroep gedurende het pilotjaar of het wenselijk 
is dat de ontwikkelfunctie zal worden gecontinueerd en op welke wijze dit gefinancierd kan 
worden.  
Echter dit nieuwe initiatief heeft een langere planhorizon nodig en daarom zal de inzet van alle 
partijen zijn om deze functie voor een periode van 3-5 jaar te ondersteunen, tenzij er uit de 
evaluaties blijkt dat het geen levensvatbaarheid verdient. Criteria hiervoor zijn met name het 
aantal vragen vanuit agrariërs voor ondersteuning. Hierover zal begin 2014 duidelijkheid moeten 
zijn. 
 
 
Hoofddorp/ Alkmaar, april 2013 
NMCH  
Arjanne Lagendijk 
 
Stivas 
Erwin van den Berg  
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BIJLAGE 1 Begroting  
 

Opbrengsten en kostenoverzicht Ontwikkelfunctie Haa rlemmermeer 2013 

    

Functie onderdelen 
Bijdragen 

(EUR) 
Kosten 
(EUR) Bijzonderheden 

        

Financiers       

Rabobank 50.000,00     

Stivas De Meerlanden Amstelland 12.500,00     

Gemeente Haarlemmermeer 10.000,00     

Provincie Noord-Holland 77.400,00   DLG (600 uur x € 129,--) tot 31 december 2013 

      Provincie i.o.m. gemeente 

        

Ontwikkelco ördinator   77.400,00 tot 31 december 2013 

        

Projectleiding   21.500,00 NMCH/ Stivas tot april 2014 

        

Secretari ële ondersteuning   3.500,00 Stivas tot april 2014 

        

Financieel administratief   2.500,00 Stivas tot april 2014 

        

Communicatie   15.000,00 tot april 2014 

        

Advies & onderzoek   30.000,00 tot april 2014 

        
        

  149.900,00 149.900,00 inclusief 21% btw 

 
N.B. 1) personele inzet van 
bestuurlijk betrokken partijen is 
door en voor eigen rekening en 
derhalve in de kostenberekening  
buiten beschouwing gelaten 

N.B. 2) de begroting is inclusief eventueel verschuldigde omzetbelasting 

Alkmaar, april 2013 
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BIJLAGE 2 Concept 

Ambitie overeenkomst pilot Ontwikkelfunctie Haarlem mermeer  
April 2013 
 
Ondergetekenden: 
• de gemeente Haarlemmermeer, gevestigd aan het Raadhuisplein 1, (2132 TZ), te Hoofddorp, 

hierbij rechtsgeldig op grond van het Mandaat-, machtiging- en volmachtbesluit 2013, 
nummer 2012.0056496 d.d. 20 november 2012, vertegenwoordigd door de heer A.Th.H. van 
Dijk, wethouder; 

• Rabobank regio Schiphol e.o., vertegenwoordigd door dhr. R.L.M van Hecke; 
• Schiphol Group, vertegenwoordigd door dhr. J. van Stekelenburg;  
• Agrarische vereniging De MeerBoeren, vertegenwoordigd door dhr. J. Ham; 
• Land en Tuinbouw Organisatie Noord (LTO Noord), afdeling Haarlemmermeer, 

vertegenwoordigd door de voorzitter dhr. P. Baars; 
• Dienst Landelijk Gebied (DLG), vertegenwoordigd door gebiedsmanager Noord-Holland, de 

hr. A. Pander; 
• Stichting ter verbetering van de Agrarische Structuur (Stivas) De Meerlanden Amstelland, 

vertegenwoordigd door de voorzitter H. Boon, namens deze dhr. H.J.W. van den Berg; 
• Natuur en Milieu Centrum Haarlemmermeer (NMCH), vertegenwoordigd door mw. A. 

Lagendijk. 
 

Hierna tezamen ook te noemen ”partijen” 
 
Overwegende: 
1) Dat partijen het belang onderschrijven van een pilot ontwikkelfunctie; 
2) Dat de ontwikkelfunctie bijdraagt aan de duurzame ontwikkeling van multifunctionele 

landbouw innovaties; 
3) Dat onder de ontwikkelfunctie moet worden verstaan een adviesfunctie voor agrariërs en 

andere partijen die zich richten op agrariërs die: 
• toegankelijk is voor een brede doelgroep van ondernemers in Haarlemmermeer; 
• gericht kan werken aan activering van ondernemers ten behoeve van erkende 

gebiedsbelangen; 
• door belangrijke gebiedspartners wordt beschouwd als waardevolle ontwikkel- en 

realisatiekracht als het gaat om duurzame ontwikkeling van Haarlemmermeer. 
• ruimtelijke, economische en maatschappelijke doelstellingen weet te verbinden in de fase 

van planvorming en op het niveau van concrete initiatieven; 
• bruggen slaat om ondernemers en gebiedspartners tot elkaar te brengen en obstakels 

voor realisatie van kansrijke business cases stapsgewijs kan wegnemen.  
 

Komen het volgende overeen:  

Artikel 1: aard en status van deze overeenkomst 
Deze overeenkomst verwoordt de ambitie van partijen op basis van hun overtuigingen, inzichten 
en kennis, op het moment van sluiten van de overeenkomst. De ambitie is vastgelegd in de vorm 
van onderstaande bestuurlijke afspraken. Indien op basis van de ambitieovereenkomst nadere 
afspraken worden gemaakt, wordt per geval bepaald wat daarvan het juridische karakter is. 
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Artikel 2: Doel en onderwerp van deze ambitieoveree nkomst 
Met deze overeenkomst spreken partijen de ambitie uit om een pilot te willen ontwikkelen om tot 
duurzame ontwikkeling van multifunctionele landbouw te komen. De pilot draagt de naam: 
‘Ontwikkelfunctie’. 
Deze overeenkomst heeft tot doel om het gezamenlijk en voortvarend optreden van partijen om 
de Ontwikkelfunctie mogelijk te maken, met in acht neming van de in deze overeenkomst 
opgenomen ambitie, doelen en randvoorwaarden.  
Deze overeenkomst heeft alleen betrekking op de pilot Ontwikkelfunctie. 
 
Artikel 3: Ambitie Ontwikkelfunctie 
De ambitie van de Ontwikkelfunctie is het actief stimuleren, verbinden en deskundig faciliteren 
van boeren en tuinders die met burgers en organisaties willen samenwerken aan een 
marktgerichte sector die – tegen de achtergrond van een toenemende verstedelijking en andere 
ontwikkelingen – succesvol wil vergroten, verbreden en vernieuwen. 
 
Artikel 4: Doel van de Ontwikkelfunctie  
Doel van de Ontwikkelfunctie is het versterken van de agrarische sector in het belang van de  
agrarisch ondernemers én in het belang voor de inwoners van Haarlemmermeer en de omgeving. 
Een sterke agrarische sector biedt de inwoners een interessante groene omgeving, een gezonde 
plattelandseconomie die voor hen van betekenis kan zijn in de zin van educatie, energie, 
recreatie, zorg of toerisme. 
 
Doelstelling 1 
Veranderend ondernemerschap o.b.v. waarde creatie 
Duurzame groei van agrarische ondernemers  
Ontwikkeling van productmarktcombinaties met meerwaarde voor de omgeving 
 
Doelstelling 2 
Duurzame gebiedsontwikkeling 
Betrekken van ondernemers die willen inspelen op duurzame gebiedsprojecten 
 
Artikel 5: Definitie van de Ontwikkelfunctie 
Onder de Ontwikkelfunctie wordt verstaan: een loket waar agrariërs met nieuwe initiatieven hulp 
kunnen krijgen bij het door ontwikkelen van hun idee naar nieuwe verdienmodellen voor hun 
bedrijf of het toekomstbestendig maken van hun huidige verdienmodel. Die hulp kan bestaan uit 
het zoeken naar en verbinden met partners, zoeken naar financiering/subsidie, zoeken naar 
kennis. De ontwikkelfunctie neemt het plan niet over, is geen opdrachtnemer, maar helpt de 
agrarisch ondernemer verder, geeft een onafhankelijk advies. De stap naar een concreet 
bedrijfsplan blijft een zaak voor de ondernemer zelf. 
 
Artikel 6: Randvoorwaarden 
• De basis organisatie en uitvoering gebeurt door bestaande organisaties die met een 

specifieke taakopdracht uitvoering geven aan de functie: NMCH, Stivas en DLG;  
• Er is geen rechtspersoon nodig voor de uit te voeren taken. In voorkomende gevallen kan 

Stivas vanuit de rol van secretaris dienen als opdrachtgever voor bijvoorbeeld 
onderzoeken; 

• De pilotperiode loopt van 1 juni 2013 - 1 juni 2014; 
• Twee evaluatiemomenten gedurende het pilot jaar:  
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o eind 2013 een voortgangsrapportage: geeft inzicht in de urenbesteding, het aantal 
en soort vragen van initiatiefnemers.  

o April-mei 2014: besluit of Ontwikkelfunctie na de pilotfase wordt doorgezet voor de 
volgende 3 jaren, met een evaluatiemoment aan het einde van ieder kalenderjaar. 
Geëvalueerd zal worden waar de ontwikkelfunctie aan heeft bijgedragen, of de 
ontwikkelfunctie door de agrariërs wordt gewaardeerd, hoeveel vraag er naar is en 
of de organisatievorm functioneel is. 

• Voldoende middelen worden ter beschikking gesteld, in natura (faciliteiten en expertise) en 
in geld, overeenkomstig de begroting;   
 

Artikel 7: organisatie en taakverdeling 
Het overleg en sturingmodel kent een Stuurgroep, Adviesgroep en een Ontwikkelcoördinator. 
In de Stuurgroep hebben zitting: 
• Gemeente Haarlemmermeer, Rabobank Schiphol, Schiphol Group, LTO Noord afd. 

Haarlemmermeer, Vereniging MeerBoeren. 
In de Adviesgroep hebben zitting: 
• Het NMCH en de Stivas,  

De adviesgroep laat zich voeden door en overlegt met o.m. de ontwikkelcoördinator  
De ontwikkelcoördinator wordt uitgevoerd door: 
• DLG, eventueel aangevuld met relevante overige partijen. 
 
De Stuurgroep is eindverantwoordelijk en stelt jaarlijks het programma vast waaraan de 
Adviesgroep uitvoering geeft. De Adviesgroep staat garant voor de juiste uitvoering van de 
Ontwikkelfunctie en het beheer van het activiteitenbudget, stelt het jaarprogramma op en legt 
periodiek verantwoording af aan de Stuurgroep. De Ontwikkelcoördinator geeft daadwerkelijk 
vorm aan de uitvoering van de ontwikkelfunctie. 
 
Artikel 8: Financiering 
Voor het eerste pilotjaar is financiering nodig voor personele lasten (€104.900,-), communicatie 
(€15.000,-), advies en onderzoek (€ 30.000,-). In totaal € 149.900,-. 
 
Artikel 9: Invulling randvoorwaarden 
De betrokken partijen zijn bereid om een bijdrage te leveren aan de Ontwikkelfunctie 
Haarlemmermeer zoals hiervoor beschreven. Hieronder wordt samengevat welke bijdrage per 
partner is toegezegd voor de pilot periode.  
Bijdragen kunnen in belangrijke mate in capaciteit, expertise, faciliteiten worden ingebracht. Voor 
de uitvoering zijn financiële middelen noodzakelijk. 
 
Gemeente Haarlemmermeer 
• Bereid tot inbreng van  € 10.000,--.   
• Bereid om vergaderfaciliteiten beschikbaar te stellen. 
 
Rabobank regio Schiphol e.o. 
• Bereid om € 50.000,-- vanuit haar Innovatiefonds beschikbaar te stellen;  
• Bereid om vergaderfaciliteiten beschikbaar te stellen. 
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LTO Noord, afdeling Haarlemmermeer 
• Bereid tot commitment: brengt de Ontwikkelfunctie onder de aandacht bij haar leden en 

ondersteunt de Ontwikkelfunctie in de contacten met haar leden. 
 
De MeerBoeren 
• Bereid tot commitment: brengt de Ontwikkelfunctie onder de aandacht bij haar leden en 

ondersteunt de Ontwikkelfunctie in de contacten met haar leden. 
 
Schiphol Group 
•         Bereid tot commitment: brengt de Ontwikkelfunctie onder de aandacht bij stakeholders op 

het luchthaventerrein, bestaande samenwerkingsverbanden binnen de regio en 
afnemers/verwerkers binnen en buiten de regio* 

•         Bereid om vergaderfaciliteiten beschikbaar te stellen. 
*buiten de regio maar wel op duurzame wijze bereikbaar via de logistieke verbindingen vanaf de 
luchthaven 
 
NMCH 
• Brengt de Ontwikkelfunctie onder de aandacht en zet daarbij haar regionale contacten in; 
• Bereid tot commitment en uitvoeren van taak in de Stuurgroep en Adviesgroep; 
• Bereid tot inzet van haar rechtspersoonlijkheid indien nodig; 
• Bereid tot payrolling van betaalde krachten en activiteiten. 
 
Stivas 
• Bereid tot inbreng van  12.500,-- 
• Brengt de Ontwikkelfunctie onder de aandacht en zet daarbij haar regionale contacten i.c. 

Stivas De Meerlanden Amstelland in; 
• Bereid tot commitment en uitvoeren van taak in de Stuurgroep en Adviesgroep; 
• Bereid tot inzet van haar rechtspersoonlijkheid indien nodig; 
• Bereid tot payrolling van betaalde krachten en activiteiten. 
 
DLG  
• Bereid tot inzet voor de vaste bezetting van de Ontwikkelcoördinator. De provincie Noord-

Holland heeft via de gemeente 600 uren uit de uren voor Park21 toegekend voor deze 
functie, ter waarde van € 77.400,-- 

 
Alle betrokken partijen 
• Bereid om op afroep kennis en capaciteit beschikbaar te stellen voor specifieke vraagstukken 

die de Ontwikkelfunctie tegenkomt in haar werkzaamheden 
 
 
Artikel 10 looptijd van de overeenkomst 
Deze Ambitieovereenkomst heeft een looptijd van minimaal 1 jaar, maar met de intentie voor een 
periode van 3-5 jaar te zijn aangegaan.  
Aan het eind van ieder kalenderjaar wordt de Ambitieovereenkomst geëvalueerd, aangepast of 
vervangen.  
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Artikel 11 Beëindiging van de overeenkomst 
Ook kan worden besloten deze overeenkomst te beëindigen.  
 
 
Artikel 12 Overige bepalingen 
 

1. Deze Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. 
2. Partijen spannen zich in om eventuele geschillen in minnelijk overleg op te lossen. Geschillen 

die niet in minnelijk overleg kunnen worden opgelost, worden voorgelegd aan de bevoegde 
rechter in het arrondissement Haarlem. 

 
Ondertekening de datum: 
 
de Stuurgroep 
 
Gemeente Haarlemmermeer,   Rabobank regio Schiphol e.o., 
wethouder: dhr. A.Th.H. van Dijk  dhr. R.L.M van Hecke 
 
 
 
 
Schiphol Group,     Agrarische vereniging De MeerBoeren, 
dhr. J. van Stekelenburg   dhr. J. Ham 
 
 
 
 
Land en Tuinbouw Organisatie Noord (LTO Noord),  
afdeling Haarlemmermeer, dhr. P. Baars 
 
 
 
de Adviesgroep 
 
Stichting ter verbetering van de Agrarische  Natuur en Milieu Centrum Haarlemmermeer 
(NMCH) 
Structuur (Stivas) dhr. H.J.W. van den Berg mw. A. Lagendijk 
 
 
 
Ontwikkelcoördinator 
 
Dienst Landelijk Gebied (DLG) 
dhr. A. Pander 
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BIJLAGE 3 Overeenkomst kosten voor gemene rekening  
 
Algemeen  
Het doorbelasten van personeelskosten (uitlenen personeel) is in beginsel een belaste prestatie 
(een dienst) waarvoor btw in rekening dient te worden gebracht. Ook de uitleen van personeel 
tussen ondernemers die vrijgestelde prestaties verrichten is in beginsel  (zie hierna bij kosten 
voor gemene rekening) belast met btw. Bij ondernemers die vrijgestelde prestaties verrichten 
heeft het berekenen van btw over de doorbelaste personeelskosten een kostprijsverhogend 
effect.  
  
Kosten voor gemene rekening 
Op grond van de rechtspraak van het hoogste rechtscollege in Nederland, de Hoge Raad, 
bestaat er een mogelijkheid om gezamenlijke kosten te verdelen zonder dat hierover btw 
verschuldigd is. In de praktijk wordt van deze mogelijkheid met name gebruik gemaakt bij de 
doorberekening van 'interne kosten', zoals personeelskosten, huisvestingskosten, etc., aan niet of 
nauwelijks aftrekgerechtigde personen of instellingen. Een dergelijke kostendoorberekening 
zonder btw vindt plaats op grond van een zogeheten 'overeenkomst van kosten voor gemene 
rekening'. 
  
De door partijen te verdelen kosten moeten van meet af aan rechtstreeks voor 
gemeenschappelijke rekening moeten zijn gemaakt, indien kostenverdeling op grond van een 
overeenkomst van kosten voor gemene rekening plaats wil vinden. Van een overeenkomst van 
kosten voor gemene rekening is sprake indien voldaan is aan (alle!) onderstaande voorwaarden: 
de kosten worden gemaakt ten behoeve van verschillende btw-ondernemers;  
de kosten worden in eerste instantie door één van de ondernemers (de penvoerder) betaald;  
de kosten worden voor het werkelijke bedrag omgeslagen over de deelnemende ondernemers;  
de kosten worden volgens een tevoren vaststaande verdeelsleutel omgeslagen over de bedoelde 
ondernemers; en  
het risico van die kosten gaat alle betrokkenen aan, overeenkomstig de overeengekomen 
verdeelsleutel. 
  
Het moet hierbij gaan om de werkelijke kosten die volgens een vaststaande verdeelsleutel 
worden omgeslagen. Tussentijds of achteraf kan de sleutel niet worden aangepast. Dit betekent 
dus dat, ook al heeft een partij in een jaar minder afgenomen dan afgesproken, zij in principe toch 
mee moet betalen in de totale werkelijke kosten die voor gemene rekening worden/zijn gemaakt. 
Er mag ook geen sprake zijn van een vast bedrag of een vast uurtarief. Wel kan een vast tarief 
gehanteerd worden als voorschot, maar achteraf moeten de werkelijke kosten volgens de 
verdeelsleutel worden doorberekend. btw-heffing kan dus worden voorkomen door de uitleen van 
personeel te baseren op een kosten voor gemene rekening contract. Nadeel is dat geen opslag 
gehanteerd mag worden en dat van te voren ingeschat moet worden hoeveel het aandeel van 
een partij is. Er is geen sprake van kosten voor gemene rekening als 100% van de kosten wordt 
doorbelast. 
  
Het is aan te bevelen om de te verdelen kosten zo specifiek mogelijk te omschrijven in de 
overeenkomst voor gemene rekening. Op deze wijze is het voor een inspecteur direct duidelijk 
welke kostenposten men verdeelt en volgens welke verdeelsleutel. Uiteraard is niet vereist dat 
vooraf reeds duidelijk is hoe groot het bedrag is van de voor gemene rekening gemaakte kosten. 
Een van tevoren vaststaande verdeelsleutel is voldoende. 
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BIJLAGE 4 Uitwerking werkproces Adviesgroep 
 
 
Taken en functies projectgroep en uitvoering 

- voorzitter Adviesgroep, mevrouw A. Lagendijk, directeur NMCH; 
- secretaris Adviesgroep, de heer ing. H.J.W. van den Berg RT, directeur Stivas Noord-

Holland 
- ondersteuning, nader in te vullen via voorstel Stivas  
- administratie, nader in te vullen via voorstel Stivas 
- ontwikkelcoördinator, nader in te vullen via voorstel DLG 

 
Takenverdeling 
Op verzoek van de Stuurgroep werken de voorzitter en secretaris van de Adviesgroep nauw 
samen waarbij de voorzitter het algehele overzicht houdt en de secretaris de uitvoering en alles 
wat daarmee te maken heeft voor zijn rekening neemt.  
 
Taak  en competentieprofiel ontwikkelcoördinator 
De ontwikkelcoördinator is in eerste instantie een medewerker van DLG waarbij vanwege de 
gevraagde gebiedskennis en deskundigheid deze rol in overleg met de Adviesgroep door een 
nader te benoemen persoon wordt ingevuld. 
 
Hij/zij is een generalistische adviseur die sterk is aangesloten op agrarische vraagstukken in de 
landbouw en daarbij breed georiënteerd is. Vragen of projecten op diverse terreinen kan hij/zij 
aan en weet de weg naar zowel interne als externe expertise te vinden.  

De ontwikkelcoördinator is goed thuis in de agrarische sector, kan mee denken met 
veranderingen en vernieuwingen op agrarische bedrijven en is desgewenst in staat te faciliteren 
bij het opstellen van een business plan. Hij/zij kan vragen of projecten op diverse terreinen goed 
oppakken en weet de weg naar interne en externe expertise.  

Domeinen betreffen: 
- regelgeving m.b.t. ruimtelijke ordening en milieu; 
- bedrijfseconomie en MKB-advies; 
- projectontwikkeling zorg, recreatie, sport, cultuur, milieu en ruimte; 
- ruimtelijk ontwerp; 
- educatie op het boerenbedrijf; 
- financieringsmogelijkheden en -vormen. 
 
Uitwerking primair proces 
De ontwikkelcoördinator krijgt een klantvraag via telefoon of email binnen en zorgt voor 
vraagverheldering om de vraag te begrijpen en scherp te krijgen. Op basis hiervan volgt een 
analyse en een snelle verkenning van mogelijke oplossingsrichtingen. Desgewenst vindt overleg 
met de secretaris van de Adviesgroep plaats.  
 
Indien de vraag enkelvoudig beantwoord kan worden d.m.v. het toesturen van informatie, het 
geven van een kort advies of een verwijzing naar een van toepassing zijnde instantie, wordt de 
vraag geregistreerd. Na enige tijd wordt hier een follow up aan gegeven door na te bellen en te 
informeren of de vraag een adequaat vervolg heeft gekregen. Indien dit het geval is, wordt de 
vraag afgesloten. Zo niet, dan wordt er ander vervolg aan gegeven. Voor enkelvoudige vragen 
wordt gemiddeld 1 uur behandeltijd gerekend. 
 
Indien de vraag meer complex is, wordt een persoonlijke afspraak gemaakt op het 
landbouwbedrijf, bij de vraagsteller (indien dit een andere organisatie is) of elders (bij Stivas in 
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Aalsmeer). Doel is dan de vraag zo scherp mogelijk te formuleren. Op basis hiervan vindt 
beoordeling plaats op welke wijze en door wie ondersteuning mogelijk is. Indien de vraag met 
een kortdurend advies afgehandeld kan worden, wordt hier in principe 4 uur (dagdeel inclusief 
reistijd en uitwerking) voor gerekend.  
 
Indien de behoefte aan ondersteuning een complex karakter heeft en/of vaker voorkomt 
respectievelijk samenwerking van meer bedrijven vraagt, wordt de mogelijke aanpak met de 
secretaris voor besproken en vindt terugkoppeling naar de Adviesgroep plaats. De Adviesgroep 
kan de Stuurgroep voorstellen over te gaan tot opschaling naar een programmatische aanpak.   
 
Voor complexere adviezen wordt met de secretaris afgesproken hoeveel tijd hieraan besteed kan 
worden. Indien er teveel vragen om beantwoording vragen, wordt met de secretaris een 
prioriteitsvolgorde afgesproken. Deze wordt afgestemd met de Adviesgroep. In alle gevallen 
wordt de vraag geregistreerd en wordt na beantwoording na gebeld t.b.v. een evaluatie en 
afsluiting. 
 
Om succesvol te zijn is een flexibele inzet van de ontwikkelcoördinator gewenst. In eerste 
instantie zal daartoe meer overleg met de secretaris nodig zijn maar eigen initiatief van de 
ontwikkelcoördinator wordt op prijs gesteld. Tijdverantwoording vindt maandelijks achteraf plaats. 
 
De Adviesgroep komt in principe 6 keer per jaar bij elkaar om op basis van vraagregistraties en 
afhandelingsrapportages door de ontwikkeladviseurs de voortgang en tijdverantwoording te 
bespreken, en keuzes te maken indien nodig.  
De Adviesgroep bereidt de Stuurgroep voor, die tenminste 2 keer per jaar bij elkaar komt om de 
inhoudelijke en financiële verantwoording van de Adviesgroep te beoordelen. De verantwoording 
vindt achteraf plaats.  
De Stuurgroep kan besluiten om richtlijnen aan de Adviesgroep mee te geven, maar bemoeit zich 
niet met individuele gevallen. Wel kan gebiedskennis of inzet van contacten/kennissen via leden 
van de Stuurgroep nuttig zijn. Dit zal dan via de voorzitter en secretaris van de Adviesgroep 
lopen. 
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BIJLAGE 5 Proces van ontstaan 
 
Een aantal agrariërs volgden in 2010 een cursus van het LEI uit Wageningen. Zij zochten 
antwoord op de vraag: wat kan ik met mijn bedrijf in mijn omgeving. De Taskforce 
Multifunctionele Landbouw (inmiddels opgeheven) financierde en begeleidde de cursus. Eén van 
de conclusies uit deze cursus was dat de agrariërs iemand nodig hebben die hun ideeën verder 
kan helpen doordenken en doorontwikkelen van nieuwe Business Modellen voor agrarische 
bedrijven in de Haarlemmermeer, anticiperend op de ontwikkelingen, zoals verstedelijking, 
milieueisen, marktontwikkelingen, globalisering, klimaatcrises, eurozone, energievraagstuk etc. 
Dit was het begin van wat we nu noemen de “Ontwikkelfunctie”. 
  
Het vervolg op deze cursus was een klein onderzoek iov Taskforce Multifunctionele Landbouw 
naar verschillende initiatieven in Haarlemmermeer. Een aantal studenten gingen op bezoek bij 
agrarisch ondernemers met plannen en onderzochten wat daarvoor nodig was, welke knelpunten 
bestaan. Eén van de conclusies: zij hebben iemand nodig die hen verder helpt in de planvorming 
en relaties leggen.  
In 2011 heeft de Taskforce Multifunctionele landbouw onderzoek laten verrichten naar draagvlak 
voor een ontwikkelfunctie bij LTO, MeerBoeren, Schiphol, Rabobank.  Hieruit ontstond het 
rapport “Integrale duurzame gebiedsontwikkeling Haarlemmermeer,  Draagvlakanalyse 
ontwikkelingsfunctie” (nov 2011) .  
 
Op 2 februari 2012 is een stuurgroep in het leven geroepen om het proces voor te bereiden van  
het organiseren van een ontwikkelfunctie voor de agrarische sector, voorgezeten door wethouder 
v Dijk en de leden afkomstig uit verschillende betrokken organisaties: Rabobank Regio Schiphol, 
Schiphol Group, gemeente, MeerBoeren, DLG en NMCH.  Twee verkennende bijeenkomsten 
volgden (dd. 2 februari, 15 maart en 26 april). In de tweede bijeenkomst sloot ook LTO Noord, 
afdeling Haarlemmermeer aan. 
 
Op 26 april 2012 lag een intentie overeenkomst voor met de gedachte de ontwikkelfunctie vorm 
te geven door medewerkers van de founding partners te detacheren. Een 
coördinator/kwartiermaker zou dan de intake van de hulpvragen verzorgen, en de hulpvraag 
vervolgens uitzetten bij deze medewerkers. Een rechtspersoon zou niet nodig zijn. 
Verantwoording aan de financiers zou afgelegd worden via tussentijdse rapportage en frequente 
bijeenkomsten, georganiseerd door de coördinator. Op termijn zou het instellen van een 
agendacommissie denkbaar zijn. Voor de financiering van de coördinatiefunctie, 
ontwikkelfunctionarissen, werkbudget, werkplek en administratieve ondersteuning werd ingezet 
op een bijdrage in geld of natura van alle founding partners. 
In het overleg op 26 april  ontstond echter discussie over de verschillende innovatie initiatieven in 
de gemeente Haarlemmermeer die naast elkaar ontstaan. De wens werd uitgesproken dit meer 
te gaan stroomlijnen. Daarbij  speelde tijdfactor van de evaluatie en het nieuwe businessplan van 
NMCH  een rol en het standpunt van LTO over de ontwikkelfunctie. In de maanden die volgden 
hebben gesprekken plaatsgevonden in petit comités van wisselende samenstelling. In de 
stuurgroep van 10 september 2012 bleek nog onvoldoende overeenstemming te zijn over de 
voorgelegde plannen. Op verzoek van de LTO is een nieuwe partner toegevoegd: het Stivas. 
Nieuwe verkennende gesprekken volgden waar oude beelden en imago van verschillende 
samenwerkende organisaties aan de orde kwamen.   
Goede wil en overeenstemming over het eindproduct heeft ertoe geleid dat uiteindelijk de nauw 
betrokken partners zich konden vinden in een globale werkwijze die verder is uitgewerkt en begin 
2013 voor besluitvorming aan de stuurgroep is voorgelegd. 
 


