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InhoudBespiegelingen

Top(sector)
Een kabinetswisseling brengt nieuw beleid met zich 
mee. De contouren van de plannen die Rutte en con-
sorten hebben met de foodsector beginnen zichtbaar te 
worden. Positief is dat agrofood tot de topsectoren gaat 
behoren. Dat minister Verhagen maar liefst negen van 
die sectoren heeft benoemd, tempert de feestvreugde. 
Het kabinet dat kordaat optreden voorstaat, kan maar 
moeilijk keuzes maken. En het rekensommetje is sim-
pel: hoe meer er delen, hoe minder er beschikbaar is.
De innovatiesubsidies staan voorlopig in de ijskast. 
Door de andere financieringsstructuur uit aardgasbaten 
krijgt het Topinstituut Food & Nutrition wel de toege-
zegde €40 miljoen, maar de €60 miljoen die Food & 
Nutrition Delta in het vooruitzicht zijn gesteld, lijken 
hoogst onzeker. Ik vind het wonderbaarlijk hoe een 
demissionair minister van EZ vier maanden geleden 
nog een dergelijke toezegging doet die weinig of geen 
waarde heeft. Misschien hoort het bij het spel van 
de politiek, maar de feestvreugde in Fort Voordorp, 
inclusief Braziliaanse danseressen, was vooralsnog 
voorbarig.
Terecht heeft de FNLI in het visiedocument de Neder-
landse voedingsmiddelenindustrie nadrukkelijk onder 
de aandacht gebracht: het grootste industriesegment 
en daarmee ‘de stille kracht’ van de Nederlandse eco-
nomie. Laten we hopen dat dit belang bij de bewind-
voerders op het netvlies komt te staan, alsook het besef 
dat innovatie een cruciale succesfactor is. Waarom is 
‘Innovatie’ anders in de naam van het nieuwe ministerie 
terecht gekomen?
De komende maanden zal de uitwerking van het over-
heidsbeleid vorm krijgen. Op VMT Food Event op 22 
maart a.s. verschaft Alida Oppers van het ministerie van 
EL&I al meer duidelijkheid. Zij is een van de sprekers 
tijdens de plenaire openingssessie. VMT viert dit jaar 
het eerste lustrum van het evenement voor de foodsec-
tor. Wederom staat er een breed programma rond alle 
actuele thema’s. Een uitgebreide informatiemarkt en 
culinaire afsluiting maken het een complete en onmis-
bare dag. Zeker als u het belang van innovatie onder-
kent en daarvoor kennis en inspiratie wilt opdoen.
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IFFI-voorzitter Loek Favre:

‘Ik wil meer 
betrokkenheid 
topmanagement’
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