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Aanleiding  
De agrarische sector, de natuur en de omgevingskwaliteit staan onder druk. Grote maatschappelijke 

opgaven rondom duurzaamheid, klimaatverandering, circulaire economie en mondialisering vragen 

om samenwerking van sterke en energieke partijen. Om het tij te keren en de toekomst bestendig te 

maken voor de generaties na ons, moeten we onze krachten bundelen. Wij kunnen het niet meer 

alleen. Zo is het voor een multinational als Farm Frites niet mogelijk een klimaatneutrale keten te 

organiseren zonder de omgeving daar bij te betrekken en is het voor de provincie Zuid-Holland 

cruciaal om samen met regionale partners invulling te geven aan haar beleid. Bovendien ontwikkelen 

organisaties als de Stichting Wageningen Research en de HAS Hogeschool geen kennis en goed 

onderwijs zonder real life praktijkcasuïstiek.  

In het najaar van 2018 hebben verkennende gesprekken plaatsgevonden tussen Farm Frites, de 

provincie Zuid-Holland, de HAS Hogeschool en Wageningen Research. In deze gesprekken stond de 

meerwaarde van samenwerking centraal. Door de krachten te bundelen kan Farm Frites samen met 

de ketenpartners de transitie naar een duurzame voedselketen in de regio versnellen. Denk aan het 

verbinden van de diverse netwerken waar de partijen in opereren en de samenwerking met 

ketenpartners, met Farm Frites als katalysator. De gevolgde methodiek is die van de Groene Cirkel. 

 

Ambitie 

In de Groene Cirkel Duurzame Fritesketen bundelen een multinational, Farm Frites, de provincie 

Zuid-Holland, de Stichting Wageningen Research en de HAS Hogeschool de krachten in een triple 

helix samenwerking. Gezamenlijk zetten zij zich in voor de transitie naar een duurzame fritesketen en 

willen zij samen met de ketenpartners een voorbeeld stellen voor de rest van de sector en de 

voedselketen.  

 

De Droom is 

 

• Een klimaatneutrale Farm Frites fabriek (Oudenhoorn) en een klimaatneutrale 

fritesketen realiseren. De convenantpartners bundelen in sociale (transitie) netwerken 

hun krachten met de ketenpartners die klimaatneutraliteit nastreven en maatschappelijk 

verantwoord ondernemen hoog in het vaandel hebben staan. Een duurzame economie 

staat centraal in de aanpak van de Groene Cirkel-partners en deze sluit aan bij de 

gedeelde uitdagingen die men aangaat op het gebied van klimaatverandering, circulaire 

economie, biodiversiteitsherstel, duurzame gebiedsontwikkeling en de participatieve 

samenleving. 

• Een duurzame economie bevorderen. Gezamenlijk zetten de partners in op de reductie 

van broeikasgassen en het stimuleren van duurzame energie. Zij werken aan 

biodiversiteit, die moet leiden tot een gezonde bodem met voldoende organische 

stoffen. Daarin passen ook de slimme toepassing en het sluiten van grondstofstromen. 

De bijbehorende verdienmodellen zijn gericht op ecosysteemdiensten en 

multifunctionele landbouw. Daarnaast streeft men ernaar om voldoende en schoon 

water te kunnen gebruiken en op een duurzame manier met mobiliteit en logistiek om te 

gaan.  

• Farm Frites is de katalysator, de provincie Zuid-Holland de verbinder van beleid, wet en 

regelgeving en de Stichting Wageningen Research  en de HAS Hogeschool zijn de motor 
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van innovatie door de inzet van kennis, onderzoek en onderwijs. Samen stellen zij een 

voorbeeld voor duurzaam ondernemen en het verduurzamen van de voedselketen. 

• Een aantrekkelijke leefomgeving creëren en de natuur centraal stellen. Door de 

economische groei te verbinden aan biodiversiteit en de natuur toe te passen in ketens 

en kringlopen, wordt geprofiteerd van het natuurlijk systeem en wordt gelijktijdig de 

kwaliteit van de leefomgeving verhoogd. Hierdoor ontstaat, naast een economisch 

krachtig en duurzaam bedrijf in een duurzame fritesketen, tevens een aantrekkelijke 

omgeving waarin het goed wonen, werken, ondernemen en recreëren is.  

• Kennis en onderwijs ontwikkelen ten behoeve van een klimaatneutrale maatschappij. 

Farm Frites is een bedrijf van de toekomst, dat als voorbeeld kan dienen voor andere 

organisaties in de triple helix (bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen). Het bedrijf 

loopt voorop in de succesvolle uitwerking van nieuwe verdienmodellen. De kennis en 

ervaring die de Groene Cirkel-familie ontwikkelt, wil het partnership delen met andere 

partijen in de wetenschap en maatschappij, zowel in het binnen- als in het buitenland. 

Ook zorgt het programma voor input voor (bestuurlijke) programma’s op provinciaal en 

nationaal niveau. 

 

Ambities van de initiatiefnemers 
Farm Frites wil de keten vergroenen en duurzaamheid faciliteren, waarbij wordt samengewerkt met 

ketenpartners en de lokale omgeving. Concreet wil Farm Frites de CO2-emissie van de fabriek in 

Oudenhoorn, gerelateerd aan aardgas en elektriciteit, terugbrengen tot 0 en wil men werken aan een 

CO2-neutrale keten. 

Deze ambitie kan worden gerealiseerd met behulp van duurzame energietechnieken, zoals 

windenergie, zonne-energie, aardwarmte en biomassa. Om de fabriek toekomstbestendig te maken, 

is het noodzakelijk samen te werken met de omgeving en (lokale) overheden. 

De aardappel als grondstof is van cruciaal belang voor Farm Frites. Daarom wil Farm Frites samen 

met de telers in de regio werken aan duurzame en vitale bedrijven, zodat in de toekomst de lokale 

aardappelteelt gegarandeerd is. Bodemgezondheid is het belangrijkste thema en dit gaat zowel over 

het kunnen telen van de juiste kwantiteit en kwaliteit aardappels, maar ook over het actief 

vastleggen van organische stof om zo bij te dragen aan klimaatpositieve landbouw en het vergroten 

van biodiversiteit op en rondom de akkers. 

Men streeft naar: 

 Een klimaatneutrale Farm Frites fabriek (Oudenhoorn) in een klimaatneutrale keten. 

 Duurzame, klimaatpositieve en vitale landbouwbedrijven met gezonde bodems in een 

sociaaleconomisch sterke plattelandsomgeving, waarbij een aangename leefomgeving 

wordt gerealiseerd met goed wonen, werken, ondernemen en recreëren. 

De provincie Zuid-Holland wil een omgeving waarin het goed wonen, werken, ondernemen en 

recreëren is. Zij schept ruimte voor economische groei en investeert in verbetering van de mobiliteit, 

in behoud en ontwikkeling van natuur en recreatie en een evenwichtige verdeling van de ruimte. De 

provincie wil en kan deze zaken niet alleen realiseren en wil daartoe alle partijen vroegtijdig 

betrekken, ruimte geven en onderling verbinden. Daarbij gaat zij integraal en gebiedsgericht te werk. 

De provincie speelt daarmee een stimulerende en verbindende rol bij het realiseren van een 

klimaatneutrale en circulaire samenleving. Zoals het integraal en gebiedsgericht aanpakken van de 

energieopgave van Farm Frites. Of het stimuleren van samenwerking in de landbouw- en 

voedselketen. Daarbij hoort ook het zoeken naar nieuwe verdienmodellen om de agrarische sector 

financiële armslag te geven voor verduurzaming, het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid, 
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functionele agrobiodiversiteit (bodembiodiversiteit, natuurlijke plaagregulering en bestuiving) en het 

terugbrengen van de kenmerkende weide- en akkervogels. 

Met de Groene Cirkel Duurzame Fritesketen  wil de provincie Zuid-Holland het volgende bereiken:  

 Een transitienetwerk opzetten voor het realiseren van de provinciale doelstellingen met 
betrekking tot een circulaire economie, biodiversiteit, energietransitie en 
leefomgevingskwaliteit. 

 Een proeftuin voor new governance zijn. Groene Cirkels laat zien hoe de provincie van de 
21ste eeuw samen met haar partners duurzame oplossingen vindt voor de maatschappelijke 
vraagstukken van vandaag en morgen.  

 Leren hoe de provinciale overheid transities naar duurzaamheid kan faciliteren in 
uiteenlopende rollen, zoals beperkende regels wegnemen, beleidskaders tegen het licht 
houden en waar mogelijk vernieuwen, partijen verbinden en processen faciliteren.  

 Innovaties stimuleren die ook op andere plekken in de provincie Zuid-Holland kunnen 
worden toegepast. 

 

De hogeschool HAS is de hogeschool voor agro, food & leefomgeving en heeft als doel studenten op 

te leiden tot waardevolle werknemers en werkgevers in een agrofood en leefomgevingssector die 

zowel nationaal als internationaal snel verandert. Tevens draagt zij als dynamisch expertise- en 

kenniscentrum bij aan maatschappelijke uitdagingen die richting geven aan een duurzame toekomst. 

Zoals innovatieve, klimaatpositieve en circulaire voedselproductie, een toekomstbestendige 

wereldvoedselvoorziening en een gezonde voeding en levensstijl. De HAS Hogeschool neemt graag 

deel aan de Groene Cirkel Duurzame Fritesketen omdat: 

 Zij het  netwerk van ketenpartners en koplopers in de agro, food & leefomgeving wil 

vergroten;  

 Zij wil bijdragen aan de ontwikkeling van goed toegepast onderwijs (real life 

bedrijfsopdrachten, afstudeeropdrachten); 

 Zij wil bijdragen aan de ontwikkeling van het kennis- en expertisecentrum (onderzoek en 

adviestrajecten door HAS professionals, inzet lectoraten). 

Stichting Wageningen Research wil met haar kennis bijdragen aan het operationeel maken van 

duurzame oplossingen voor een circulaire, klimaatregionale ontwikkeling op basis van biodiversiteit 

en natuurlijke systemen. Hiervoor wil zij nieuwe kennis toepassen en doorontwikkelen ten aanzien 

van natuurlijke processen, kringlopen, ketensamenwerking en landgebruiksinnovaties en hoe deze in 

sociaalecologische netwerken kunnen bijdragen aan een transitie naar duurzaamheid.  

 

De missie van Stichting Wageningen Research  is 'to explore the potential of nature to improve the 

quality of life’. Het instituut wil haar nationale en internationale positie versterken als kennispartner 

en vernieuwer binnen het domein ‘gezonde voeding en leefomgeving’. Niet alleen door 

hoogwaardige kennis te ontwikkelen, maar ook door te helpen en deze toe te passen in de praktijk. 

 

Met de Groene Cirkel Duurzame Fritesketen kan Wageningen Research: 

 Haar maatschappelijke impact vergroten door bij te dragen aan de belangrijkste 
maatschappelijke missie van onze tijd: de overgang naar een circulaire en klimaat positieve 
maatschappij; 

 Haar ambities op het terrein van gezonde voeding, productie en leefomgeving realiseren; 
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 Haar kennis over gezonde adaptieve bodems, (kringloop)landbouw, circulaire productie en 
voedselsystemen, circulaire economie, ruimtegebruik en biodiversiteit, waterzekerheid en 
duurzame mobiliteit & logistiek integraal toepassen en optimaliseren;  

 Haar ambitie versterken om met een multi-sectorale en multi-stakeholder benadering tot de 
wereldtop te behoren en met haar kennis partijen te verbinden en bij te dragen aan 
duurzaam ruimtegebruik. 

 

Inhoudelijke thema doelen 

 Stimuleren van duurzame energie en de reductie van broeikasgassen 
In de nabije toekomst zal de schaarste van fossiele brandstoffen toenemen en zal men 
bijvoorbeeld veel minder aardgas gaan gebruiken. Om in de toekomst te kunnen voorzien in de 
vraag naar elektriciteit en warmte, zal moeten worden ingezet op een combinatie van duurzame 
energiebronnen, zoals geothermie, wind, zon en biomassa. De emissies van een fabriek zijn te 
relateren aan het fossiele energieverbruik zoals aardgas en elektriciteit, gebaseerd op niet-
hernieuwbare bronnen. De ambitie is om de koolstof voetafdruk terug te dringen, in lijn met het 
Parijs-akkoord en de klimaatwet. 
 

 Werken aan een gezonde en adaptieve  bodem en een natuurlijk systeem 
Door uitputting van de bodem en toenemende erosie neemt de vruchtbaarheid en het organisch 
stofgehalte af. Ook neemt de weerbaarheid van de bodem af tegen toenemende klimaatpieken 
door klimaatverandering, zoals regenoverlast of droogte. Door te investeren in duurzame 
landbouw die bijdraagt aan een weerbaar en adaptief natuurlijk systeem en een gezonde 
bodem, waar de natuurlijke hulpbronnen in balans zijn, kan de toekomstige economische en 
sociaal-culturele waarde en het natuurlijk kapitaal veilig worden gesteld. Daarbij wordt het 
potentieel van de bodem voor het langdurig vastleggen van organische koolstof benut. 
  
De convenantpartners zetten daarom in op nieuwe verdienmodellen gericht op multifunctionele 
landbouw. Modellen die bijdragen aan een evenwichtige risico- en inkomensverdeling in de 
keten en een afname betekenen van de ruimtelijke druk op het landbouwareaal.  
Bijvoorbeeld multifunctionele landbouw gericht op (meerdere) ecosysteemdiensten, met 
producerende functies als duurzame en gezonde teelt en grondstoffen voor een circulaire 
economie. Of regulerende diensten in relatie tot klimaatverandering, zoals waterberging en 
opslag van organische koolstof, of diensten die bijdragen aan de energietransitie, zoals biomassa 
en bodemenergie. Culturele diensten spelen ook een rol en dragen bij tot een recreatief en 
cultureel landschap. En de landbouw draagt bij aan een hogere biodiversiteit (bijvoorbeeld door 
natuurlijke plaagregulatie), door te zorgen voor een vruchtbare en weerbare bodem met 
voldoende insecten, akker- en weidevogels.  
 

 Verbeteren van de leefomgeving en versterken van biodiversiteit  
Door wereldwijde maatschappelijke expansie en klimaatverandering staan het natuurlijk 
systeem en de biodiversiteit ernstig onder druk. Het natuurlijk systeem levert ons belangrijke 
ecosysteemdiensten met sociaal-culturele en economische waarden. Daarmee worden private 
en publieke belangen met elkaar verbonden, zoals een gezonde en productieve bodem en een 
aantrekkelijk landschap. De Groene Cirkel Duurzame Fritesketen werkt aan een goede balans 
tussen landbouw, natuur en landschap. Hierdoor wordt het agrarische landschap aantrekkelijker, 
biodiverser en schoner.  
 

 Sluiten van grondstofkringlopen 
Toenemende mondiale vraag naar producten en een lineaire manier van omgaan met 
grondstoffen leidt tot een toenemende schaarste aan grondstoffen en uitputting van de bodem. 
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Circulaire systemen sluiten water, nutriënten en koolstofkringlopen en minimaliseren daardoor 
het verlies van grondstoffen en de effecten van klimaatverandering. Door grondstofkringlopen 
op een slimme manier te sluiten, wordt bijgedragen aan een efficiënt gebruik van land, water, 
energie en koolstofopslag en dit levert ook een bijdrage aan een toekomstbestendige economie 
en dito verdienmodellen. 
 

 Verzekeren van voldoende en goed water 
Door de klimaatverandering is de bewuste omgang met water nog meer dan voorheen van 
belang voor de maatschappij. Daarom wil de Groene Cirkel Duurzame Fritesketen werken aan 
het veiligstellen van de beschikking over voldoende schoon water gedurende het hele jaar. Denk 
hierbij aan het bewust omgaan met productiewater (voor de teelt of de fabriek), hergebruik van 
(gezuiverd) afvalwater of het bevorderen van natuurlijke waterberging en voorziening van de 
bodem. Voldoende en schoon oppervlaktewater is essentieel voor wonen, werken en recreëren 
in onze omgeving. Daarom streeft men ernaar om het water duurzaam te beheren, daarbij 
rekening houdend met klimaatverandering; water vormt de verbinding tussen mensen, natuur 
en economie. 

 

 Verduurzamen mobiliteit en logistiek 
Het verduurzamen van mobiliteit en logistieke ontsluiting en het verhogen van de veiligheid en 
verminderen van de lokale overlast van de transportbewegingen van en naar de Farm Frites 
fabriek en het tracé naar de Tweede Maasvlakte zijn belangrijke ambities van het partnership. 
De bereikbaarheid van de fabriek (voor mensen en goederen) en de goederenstroom van en 
naar de fabriek zijn substantieel qua omvang en relatief stabiel; mede daardoor is het een ideale 
proeftuin voor de ontwikkeling van logistieke technologieën en concepten. Het partnership wil 
hier innovatieve klimaatneutrale oplossingen ontwikkelen en die voor iedereen beschikbaar 
stellen. Omdat de fritesketen bepalend is voor de regio profiteert die regio daardoor ook direct 
van de ontwikkeling van deze keten. 

 

De aanpak van Groene Cirkels 

De aanpak van Groene Cirkels is gebaseerd op een brede samenwerking met andere bedrijven en 

maatschappelijke partijen. Het partnership stimuleert dit actief door een toekomstgerichte 

gemeenschappelijke ambitie te formuleren, een verbindend conceptueel raamwerk te delen en 

hierin leerprocessen te faciliteren. Dit laatste is essentieel, omdat de huidige maatschappelijke 

uitdagingen zo groot en ongekend zijn, dat ze alleen in gezamenlijkheid op te lossen zijn. 

 

Kernpunten: 

 Een brede samenwerking op basis van een gedeeld beeld van onze gezamenlijke toekomst; 

 De natuur is onze partner. 

 De partners willen elkaar aanvullen en versterken, onder andere qua competenties. 

 Wat Groene Cirkels wil, is goed voor de samenleving. De provincie Zuid-Holland wil de toon 
zetten in het bedenken van oplossingen voor de maatschappelijke vraagstukken van vandaag en 
morgen, innovatie stimuleren en ondernemingszin belonen. 

 Wat Groene Cirkels wil, is oprecht en gebaseerd op onderbouwde inzichten en draagt bij aan 
kennisontwikkeling en -overdracht. De wetenschap en kennis van Stichting Wageningen 
Research en de HAS Hogeschool staan voor geloofwaardigheid. 

 Wat Groene Cirkels wil is uitvoerbaar. De multinational Farm Frites brengt de realisatiekracht in. 

 De partners willen de verduurzaming van de Farm Frites fabriek koppelen aan de provinciale 
ambities op het gebied van landbouw, energie, ruimte, water, (circulaire) economie en 
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mobiliteit. Hierdoor ontstaat een duurzame, klimaatpositieve en vitale landbouwketen met 
gezonde bodems in een sociaaleconomisch sterke plattelandsomgeving waarin het goed wonen, 
werken, ondernemen en recreëren is. 

 Blijven dromen en blijven leren. 

 Groene Cirkels werkt “droom-gestuurd”, vanuit een langetermijnperspectief en grote ambities. 
Een gedeelde, ambitieuze droom geeft gemeenschappelijke energie, daagt uit tot creativiteit en 
verbindt uiteenlopende wereldbeelden. Vervolgens zijn er leerprocessen nodig op het gebied 
van inhoud en samenwerking, om gezamenlijk resultaten te boeken. De partners beseffen dat zij 
van elkaar afhankelijk zijn en willen vanuit een gedeelde visie samenwerken om toekomstige 
uitdagingen het hoofd te bieden. Zij willen dit doen met behoud van hun eigen rol en 
verantwoordelijkheid. Dit vraagt om een verminderde regeldruk en vroegtijdige betrokkenheid 
van belangrijke stakeholders bij het maken van beleid en het uitvoeren van plannen. 

 Versterken van het natuurlijk systeem. 

 De partners zien de natuur als partner, als een verbindende factor die voordeel en waarde 
genereert voor economie en maatschappij. Groene Cirkels wil zich daarom inspannen om in haar 
transitietrajecten bewust te zoeken naar mogelijkheden om het natuurlijke systeem te 
versterken, om daarmee tot een meer gebalanceerd duurzaam systeem te komen, met schoner 
water, een betere klimaatregulatie en een mooier landschap. Kortom: een betere leefomgeving. 
De strategie hiervoor is bewust zoeken naar betere condities voor biodiversiteit, op alle thema's 
en in alle netwerken, ook in die netwerken waarin de combinatie met natuur niet 
vanzelfsprekend is. 

 Innoveren vanuit netwerken en lerende teams. 

 Groene Cirkels organiseert netwerken met betrekking tot de inhoudelijke thema's, waarin door 
middel van een dialoog met lerende teams toegewerkt wordt naar innovatieve oplossingen om 
het gemeenschappelijk droombeeld te realiseren. In deze Groene Thema Cirkels stimuleren 
mensen elkaar om tot nieuwe oplossingen te komen. Oplossingen die alleen door de 
samenwerking van alle sectoren tot stand kunnen komen. Deze Groene Thema Cirkels 
ontwikkelen een gedeelde toekomstvisie die is afgeleid van de gemeenschappelijke Groene 
Cirkels ambitie. In onderlinge contacten leren ze van elkaar, smeden ze dwarsverbanden en 
voeren ze gezamenlijke projecten uit en denken mee met de uitvoering van 'elkaars projecten'. 

 

Organisatie 

 

Gezamenlijke uitgangspunten zijn: 
• Het vergroten van de netwerkvitaliteit en realisatiekracht van de Groene Cirkel 

Duurzame Fritesketen met Farm Frites als katalysator; 
• Vorming van sociale (transitie) netwerken gerelateerd aan de themadoelstellingen (de 

"Groene Cirkel Themanetwerken") met betrokken ketenpartners en koplopers; 
• Opstellen van transitieagenda’s binnen de themanetwerken; 
• Realiseren van innovatieve projecten die bijdragen aan het realiseren van de visie en 

themadoelstellingen; 
• Ontwikkelen en toepassen van kennis, onderzoek en onderwijs die bijdragen aan 

innovatie en transitie naar een duurzame voedselketen. 

 

Samenwerkingsafspraken zijn: 
• De convenantpartners zien elkaar als gelijkwaardig, hebben in elk overleggremium een 

even grote stem en respecteren elkaars inbreng; 
• De convenantpartners zetten zich naar de stakeholders toe in voor de realisatie van de 

visie en de themadoelstelling van de Groene Cirkel; 
• De convenantpartners begrijpen dat maatschappelijk draagvlak cruciaal is voor het 

realiseren van de ambities en zetten zich hier voor in; 
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• De convenantpartners bepalen gezamenlijk de overlegstructuren, de taken, de 
bevoegdheden en de verantwoordelijkheden van de verschillende gremia binnen de 
samenwerking en dragen hier actief aan bij; 

• De convenantpartners evalueren hun samenwerking jaarlijks. ln overleg bepalen zij welke 
aspecten geëvalueerd zullen worden; 

• De convenantpartners stellen met het convenant het kader vast voor het vervolg (visie, 
doelen, randvoorwaarden). Na het ondertekenen van het convenant zullen dit kader en 
de plannen voor het vervolg nader en in detail worden uitgewerkt. Denk hierbij aan 
organisatie en governance, middelen, communicatie en het uitvoeringsprogramma; 

• Met de ondertekening van het convenant wordt ook het startsein gegeven voor de 
realisatie van activiteiten zoals Groene Cirkel themanetwerken, transitieagenda’s en 
innovatieve projecten die bijdragen aan de visie en themadoelen; 

• Het opschalen door kennisdisseminatie naar andere partijen en regio’s. 

 

Financiering 

Binnen de Groene Cirkel wordt gewerkt met een jaarlijkse begroting ten behoeve van procesgelden. 

Dit procesgeld is onder andere nodig voor communicatie, teamontwikkeling en het faciliteren van de 

Groene Cirkel themabijeenkomsten en het onderliggende netwerk.  

 

Het procesgeld kan niet gebruikt worden voor subsidie of een bijdrage aan een specifiek project, 

noch voor het inhuren van menskracht ten behoeve van één individuele organisatie, tenzij hiertoe in 

gezamenlijkheid is besloten.  

 

De financiering van (innovatieve) projecten staat op zichzelf en zal onderdeel zijn van het betreffende 

projectvoorstel. De convenantpartners proberen gezamenlijk additionele fondsen te verwerven ten 

behoeve van de realisatie van de Groene Cirkel ambities en de financiering van de projecten. 

 

Communicatie 

De partners willen actief communiceren (ambities, processen, resultaten), vanuit de Groene Cirkels 

(Familie) of de Groene Cirkel Duurzame Fritesketen entiteit, of vanuit hun eigen identiteit. De 

partners willen zorgvuldig omgaan met communicatie over elkaar en niet over elkaar communiceren 

zonder voorafgaande toestemming van de betreffende partij.  

 

De Communicatie vanuit de Groene Cirkels (Familie) entiteit zal geschieden in de Groene Cirkels 

huisstijl, al dan niet in combinatie met huisstijlelementen van de Groene Cirkels convenant- of 

samenwerkingspartners.  

 

Juridische bepalingen 

Op 15 maart 2019 nemen vier partijen deel in het partnership Groene Cirkel Duurzame Fritesketen. 

Het partnership heeft een duur van 3 jaar (2019 tot 2022). Na 18 maanden vindt er een 

herijkingsmoment plaats, ter evaluatie van de vorderingen. Tijdens dit moment kan ook een besluit 

tot aanpassing plaatsvinden. Mocht er behoefte zijn aan een herijkingsmoment op een ander 

moment tijdens de looptijd van de overeenkomst, dan kan daar gezamenlijk door de partners toe 

besloten worden.  

 

De door de convenantpartners ingebrachte voorkennis is niet openbaar beschikbaar, tenzij expliciet 

aangegeven door de desbetreffende partner. Resultaten uit Groene Cirkel projecten zijn te allen tijde 

openbaar. 
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De vier partijen nemen aan het einde van de looptijd een besluit over verlenging, aanpassing of 

beëindiging.  
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ONDERTEKENING  

 

 

In viervoud ondertekend op 15 maart 2019 te Oudenhoorn,  

 

 

 

J.F. Weber  

 

Gedeputeerde  

Provincie Zuid-Holland  

 

 

 

P. de Bruijne 

 

Voorzitter 

Farm Frites 

 

 

 

Dr. Ir. J.A. de Vos, 

 

Algemeen Directeur 

Stichting Wageningen  Research, 

Wageningen Environmental Research, 

 

 

 

Drs. D.J. Pouwels 

 

Voorzitter 

 HAS Hogeschool 

 


