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Smart Farming NHN
Data- en kennisplatform

Smart Farming in de praktijk
Met GreenPort Smart Farming NHN (SF NHN) bundelen we onze
krachten in een data- en kennisplatform: een partnerschap van
ondernemers, kennisinstellingen, onderwijs en overheid. We zetten
in op (versnelde) ontwikkeling en toepassing van hightech- en
dataoplossingen in de agrarische sector in Noord-Holland Noord.
Hierbij worden techniek en data ingezet voor de optimalisatie van
bedrijfsresultaten, productkwaliteit én optimalisatie van het gebruik
van bodem, water en energie. Kortom: een grote sprong voorwaarts
richting smart farming 2030.
De regio Noord-Holland Noord kent een bloeiende agribusiness met
bedrijven en ondernemers die lokaal, regionaal, nationaal, Europees
en mondiaal werken. Een sector die continu in beweging en
ontwikkeling is en een sector die voortdurend werkt aan verbetering
en innovatie.
GreenPort NHN en haar partners werken binnen uiteenlopende
projecten al lange tijd aan het vergroten en delen van kennis en
innovatie in de agribusiness. Met onderstaande overwegingen
als basis willen we met Smart Farming NHN een grote sprong
voorwaarts maken in hightech- en datatoepassingen om te zorgen
voor een gezonde toekomst van de agribusiness.

Overwegingen
	De agribusiness in Noord-Holland Noord is een belangrijke pijler
in de regionale economie en levert een aanzienlijke bijdrage aan
de economie van Nederland.

	De sector staat voor grote maatschappelijke opgaven op het
vlak van klimaat, bodem, water, gewasbescherming, bemesting,
verduurzaming, arbeid en innovatie en wil tegelijkertijd een rol
vervullen bij voedsel- en leefbaarheidsvraagstukken op lokaal,
regionaal en (inter)nationaal niveau.

	Hightech- en dataoplossingen worden gezien als sleutel tot de
oplossing voor de genoemde opgaven.

	In onder meer het beleid van het ministerie van LNV, het
Klimaatakkoord, het missiegedreven innovatiebeleid en de
topsectoren Kennis en Innovatieagenda wordt ingezet op
de vergroting van de toepassing van hightech en data in de
agribusiness.
	Zowel nationaal als internationaal is veel kennis beschikbaar
over smart farming. Verbeteren van de toegang tot deze kennis
versterkt de ontwikkeling en toepassing van smart farming in
Noord-Holland Noord.
	Er zijn diverse Europese netwerken actief waarin waardevolle
kennis ontwikkeld en gedeeld wordt. Zo is GreenPort NHN in dit
kader aangesloten bij het DIH Digital Innovation Hub/ Smart
Agri Hubs S3 Platform High Tech Farming. Via dit netwerk
biedt GreenPort NHN toegang tot een uitgebreid netwerk van
Europese partners.
	Regionaal investeren in ontwikkeling en kennisdeling van
hightech en data is voor de sector van onmiskenbaar belang.
	Regionaal werken veel partijen aan de ontwikkeling en
toepassing van hightech- en dataoplossingen in de sector.
Via Smart Farming NHN kunnen ontwikkelingen worden
gecoördineerd en kan er efficiënter worden samengewerkt.
	Door samenwerking maximaliseren we het resultaat van onze
inspanningen en dragen we optimaal bij aan de ontwikkeling van
de agribusiness in Noord-Holland Noord.
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Meer in het bijzonder zijn
de doelstellingen:
	
Het stimuleren van hightech- en datatoepassingen in
de agribusiness in Noord-Holland Noord, zodat er een
betekenisvolle bijdrage geleverd wordt aan de uitdagingen voor
2030 en verder (onder andere op het gebied van bodem,
water, gewasbescherming, nutriënten, klimaat en arbeid).
	
Het positioneren van de regio als voorloper bij waardevolle,
slimme toepassingen van smart farming in de agribusiness en
het aantrekken van partijen en middelen die hier aan bijdragen;
	
Het versterken van kennisdelen en ervaring in gebruik van
hightech- en datatoepassingen.
	
Het vergroten en versterken van het netwerk van ondernemers,
onderwijzers, onderzoekers en overheden die actief werken aan
hightech- en datatoepassingen in de agribusiness.
	
Het versterken en verbeteren van de onderlinge samenwerking
zodat de inspanningen tot groter resultaat leiden.

Om deze doelen te bereiken maken de partners de volgende
afspraken:

Smart Farming Deal NHN:
Afspraken
	
Als partners zetten we ons elk vanuit onze eigen rol, netwerk,
verantwoordelijkheden en mogelijkheden in om de Smart
Farming NHN Uitvoeringsagenda inhoud te geven en succesvol
uit te voeren.
P artners zetten zich in voor de ontwikkeling van gezamenlijke
projecten en activiteiten en het organiseren van financiering
daarvan.
	
(Nieuwe) partners die willen en kunnen bijdragen aan de
doelstellingen van Smart Farming NHN zijn nadrukkelijk
uitgenodigd zich aan te sluiten, nu en in de toekomst. We
starten met deze eerste groep; uitbreiding van de partnergroep
is van harte welkom.
	
Partners werken de inzet uit in een gezamenlijke
uitvoeringsagenda, waarbij ook de wijze van organisatie aan bod
komt. Greenport NHN neemt het initiatief hiertoe.
P er project, bijeenkomst of activiteit maken partners afspraken
over financiering en inzet en het delen van resultaten en kennis
in dit netwerk, via publiciteit en bijeenkomsten.
	
In projecten en activiteiten die binnen Smart Farming NHN
ontwikkeld en uitgevoerd worden, staat een nuttige, praktische
en economisch haalbare toepassing voor de ondernemer
centraal.
 reenPort NHN treedt op als coördinator: daarvoor coördineert
G
GreenPort NHN de uitwerking van de uitvoeringsagenda en
verankert deze in de meerjarenagenda van GreenPort NHN;
S amen met de ondertekenaars en toekomstige partners
realiseert GreenPort NHN projecten, bijeenkomsten,
masterclasses, kennisdeling, communicatie en publiciteit.
Jaarlijks evalueren de partners de afspraken, uitvoeringsagenda
en wijze van samenwerking.

Ondertekening
Smart Farming Deal NHN
De hieronder genoemde bedrijven en organisaties zetten zich
in voor de Smart Farming Deal NHN en tekenen hiervoor in
Wieringerwerf op 5 november 2019:

www.smartfarmingnhn.nl

