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Thema: Handsfree voedsel produceren
Agri-food is een economische sleutelactiviteit om een groeiende en urbaniserende wereld te voorzien van voedsel. Agrifood speelt een cruciale rol in de uitputting van bronnen als water, brandstoffen en nutriënten als fosfaat en genereert veel
impact door emissies als stikstof en chemische gewasbeschermingsmiddelen en ondanks een groeiende wereldbevolking is
de beschikbaarheid van arbeid in agri-food aan het afnemen.
In alle continenten is de beschikbaarheid en kwaliteit van arbeid een probleem en moet steeds verder buiten de deur
worden gezocht. Afrika ondervindt dit probleem weliswaar nog niet in deze omvang, maar ook daar neemt de animo bij de
jongere generatie af om werkzaam te zijn in de agrifood sector. De verwachting is dat de komende 25 jaar nog 1 miljard
agri-food medewerkers zullen verdwijnen. In de agri-food vinden nog veel kort-cyclische repeterende en monotone
handelingen plaats onder klimatologisch steeds moeilijkere omstandigheden (warmere kassen), meer uren op het land bij
mooi weer en koudere verwerking (4-7°C).

Effect: Nederlandse (toekomstige) positie versterken
Nederland heeft een leidende positie in de High Tech Equipment voor agri-food. Denk aan robots en equipment in de
melkveehouderij, glastuinbouw, vollegrondstuinbouw, boomteelt, fruitteelt, champignonteelt en verwerking,
vleesverwerking, spuitmachines, sorteermachines voor groenten en fruit, bloemen, bollen, schelpdierverwerking en
voedselbewaring. Nederland heeft ook sterke nieuwe bedrijven in autonome tractoren en logistieke systemen in de kas, de
verwerking en op het land. Het buiteland zit niet stil een. Een veelvoud wordt momenteel geïnvesteerd in
buitenlandse AgTech bedrijven, met nieuwe businessmodellen en Nederland mag de boot niet missen.
Het veilig stellen van de wereldvoedselproductie kan alleen maar door hoog geautomatiseerde systemen. Deze moeten
arbeid besparen, maar ook de automatisering van teelbeslissingen ondersteunen.
Onderzoek en ook Startups tonen steeds vaker een goed werkende hoofdfunctie, maar het ontbreek aan voldoende
(durf)kapitaal of slimme samenwerkingen om volgende stappen te zetten. R&D in robotisering is duur, maar de markt is
groot en kent heldere businesscases met beperkte afhankelijkheid van markt of andere schakels in de waardeketen.

Doel: Aanpakken innovatieknelpunten
Vanuit de hightech sector is naar verwachting voldoende basistechnologie aanwezig om zeer vergaande autonomie van
voedselproductie te realiseren en daarmee grote duurzaamheidssprongen te maken.
De aanpak van R&D binnen hightechbedrijven sluit echter niet altijd aan bij de agrifood sector die vooral gedreven wordt
door MKB-bedrijven. Hightechbedrijven zijn gewend om op basis van strakke specificatie R&D in te richten en te
organiseren, maar in agrifood zijn juist deze strakke specificaties zeer moeilijk te geven en continue aan verandering
onderhevig. Het MKB dat beschikt over de domeinkennis en equipment levert aan de agrifood sectoren hebben zich de
afgelopen decennia goed ontwikkelt en internationaliseren sterk.
Toch komen de nodige R&D investeringen naar een sprongsgewijze vernieuwing nauwelijks tot stand. Risico’s worden als te
hoog ervaren en samenwerking aan gaan om risico’s te delen is nog steeds lastig. Mede door de kleine marges die gemaakt
worden op de verkochte producten. Samenwerkingen tussen hightech en agtech MKB zijn noodzakelijk in nieuwe
businessmodellen die de R&D-investeringen kan faciliteren.

Nederlandse positie – ABN-AMRO Rapport

Programmaconcept
Totale (bijgestelde) ambitie

€ 175 M
T.b.v. Toepassingsen verdiepingsprogramma’s
Fasering:
Fase 1: 60% ‘Ready to Start’ bij aanvang
Fase 2: 40% Plannen voor latere start
(medio 2026)

€ 60M

€ 60M

€ 55M
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Roadmaps Sleuteltechnologie – Toepassingsmarkt koppelen
wetenschap aan toepassing t.b.v. ‘ecosysteemprogrammering’
Echte Roadmap per domein

St 2
ST 1
Markt 3
Markt 2
Markt 1

Financieel (onder voorbehoud – work in progress)
Unieke kans: Met het Nationaal Groeifonds is sinds lange tijd een directie subsidie op innovatie mogelijk!
Gemiddeld wordt nu gerekend met 50% subsidie (staatssteunkaders leidend)

85% van het totaalbudget voor projecten (Flagships & Use-Cases)
15% van het totaalbudget per innovatiepakket voor ecosysteem, infrastructuur, testen en human capital. Dit dient te
worden meegenomen als vast onderdeel van het innovatiepakket (en per Flagship/Use-Case):
-4% ecosysteem en communicatie (t.b.v. netwerkorganisaties)
-5% infrastructuur (data en apparatuur) (t.b.v. kennisinstellingen en/of fieldlab locaties)
-5% test en validatie (t.b.v. kennisinstellingen)
-1% human capital (t.b.v. onderwijsinstellingen)

Deze 15% wordt gefinancierd door:
-9% uit Groeifonds subsidie
-3% uit in-kind bijdragen van bedrijven
-3% uit cash bijdragen door bedrijven

Let op! Onderbouwing van commitment met de LOI V2 vergroot de kans op toekenning aanzienlijk!
(1 LOI per bedrijf/per innovatiepakket)

Next steps
Voor 17 augustus:
• Use-Case templates laten invullen door bedrijven
• Herziene/geüpdate innovatiepakket voorstel (draft)
• Belangrijkste kennisvragen (t.b.v. Verdiepingsprogramma) aangeven in template
Voor 10 september:
• Innovatiepakketvoorstellen in 0.9 versie (inclusief Flagship- en Use-Case projectvoorstellen)
Tussen 10 september en medio oktober:
• Definitieve plannen
• Commitment ophalen via LOI 2.0

