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Topsectorenbeleid 

• 4 februari 2011: kabinetsbrief “Naar de Top: hoofdlijnen 

van het nieuwe bedrijfslevenbeleid: 

– Sectorale aanpak: samenhangende aanpak voor 9 topsectoren 

– Meer vraagsturing door het bedrijfsleven 

– Minder specifieke subsidies en meer generieke lastenverlichting 

– Meer ruimte voor ondernemers 

 

Geïnspireerd op oude LNV model: (Gouden Driehoek  van 

bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid) 

 

Opstellen ambitieuze kennis en innovatieagenda per topsector 

o.l.v. topteams 

 



Topsectoren land- en tuinbouw 

AgroFood agenda: 

1.meer met minder: duurzame innovatieve voedselsystemen 

2.Hogere toegevoegde waarde: innovatiefocus op gezondheid, 

duurzaamheid, smaak en gemak 

3.Internationaal leiderschap: export van producten en geïntegreerde 

systeemoplossingen 

Uitwerken innovatiecontract in bestaande en nieuwe PPSén (Publiek-

Private Samenwerkingsverbanden onder aansturing van één TKI 

(Topconsortium Kennis en Innovatie) 

 

Budget 2012: € 184 miljoen privaat + € 72 miljoen publiek 

Budget 2013: € 184 miljoen privaat + € 72 miljoen publiek 

 

 

 



Topsectoren land- en tuinbouw 

Tuinbouw & Uitgangsmateriaal agenda: 

1. meer met minder 

2. Voedselveiligheid en voedselzekerheid 

3. Gezondheid en welbevinden 

4. Samenwerkende waardeketen 

 

Uitwerken innovatiecontract in bestaande en nieuwe PPSén (Publiek-

Private Samenwerkingsverbanden onder aansturing van één TKI 

Tuinbouw en één TKI Uitgangsmateriaal 

Budget 2012: € 132 miljoen privaat + € 63 miljoen publiek 

Budget 2013: € 140 miljoen privaat + € 64 miljoen publiek 

 

 

 



Plantgezondheid in Topsectoren 

Onderdeel van actie-agenda AF en T&U, uitwerking via 

T&U: 

• 2012: ingezette private en BO-onderzoek grotendeels 

gehandhaafd (kleine verschuiving binnen fytosanitair 

onderzoek: focus op weerbaarheid) 

• 2013: invulling op basis van te ontwikkelen co-innovatie 

agenda plantgezondheid 

 

 

 

 

 



Plantgezondheid in Topsectoren 

Ambitie T&U 

• De wereldwijd leidende positie van de Nederlandse land- 

en tuinbouw in uitgangsmateriaal en speciality crops  

behouden en waar mogelijk versterken.  

• Effectieve, schone en veilige 

gewasbeschermingsmiddelen, -methoden en -

maatregelen zijn daarbij onontbeerlijk.  

• Op de lange termijn een land- en tuinbouw die nagenoeg 

emissie- en residuvrij produceert met een sterk 

verminderde afhankelijkheid van chemische 

gewasbeschermingsmiddelen.  

 

 

 



Plantgezondheid in Topsectoren 

Ontwikkeling co-innovatie agenda: 

 

Betrokken partijen uit de gouden driehoek: 

• Bedrijfsleven (LTO, Productschappen, Keuringsdiensten 

• Nefyto, Artemis, ketenpartijen) 

• EL&I 

• WUR en andere kennisinstellingen 

 

Eerste brainstorm achter de rug! 

 



Plantgezondheid in Topsectoren 

Kernpunten co-innovatie agenda: 

 

• Weerbare bodem/substraat/water  

• Vitaliteit/weerbaar gewas  

• Detectietechnieken  

• Integratie diverse technologieën 

(teeltmanagementsysteem)  

• Eco-systemen (kas- en landschapsinrichting)  

 



Plantgezondheid in Topsectoren 

Vervolgtraject co-innovatie agenda: 

 

• Kernpunten uitwerken in ontwikkelpaden 

• Spiegelen aan ontwikkelingen in markt en maatschappij 

• 1 juni 2012 oplevering co-innovatie agenda! 

 


