Workshop Gemeentelijk of Regionaal voedselbeleid
Sprekers: Henk Renting (City Deal Voedsel op de Stedelijke Agenda) en
Lisette Veldjesgraaf (Gemeente Ede)
Er zijn 25-30 personen aanwezig. Achtergronden vertegenwoordigd: raadsleden, provincie, waterschap,
landgoed, natuur-milieu organisaties, ambtenaar, GGD, horeca, studenten
Henk Renting geeft eerst een inleiding over voedselbeleid:
Er is een omslag te zien waarin voedsel steeds meer een issue voor de stad wordt en steeds meer steden een
voedselbeleid opstellen. Zie bijvoorbeeld de Milan Urban Food Policy Pact. Voedsel is een kans voor steden
omdat het allerlei beleidsagenda's verbindt. Ook kan het ingezet worden als verbinding tussen stad en
platteland.
Stedelijk voedselbeleid kan leiden tot systeeminnovatie in de voedselketen en vraagt ook van steden een
andere manier van werken (bestuurlijke innovatie) doordat het zoveel verschillende thema's verbindt.
Benadrukt wordt dat iedere stad zijn eigen aanpak kan kiezen die bij de identiteit van de stad past. Bij de ene
stad is dit voedselbeleid met een focus op gezondheid, bij een andere economische innovatie of duurzaamheid.
Ede is hierin uniek omdat het een meer integrale aanpak van voedselbeleid heeft.
Lisette Veldjesgraaf, beleidsmedewerker bij Team Food van de gemeente Ede vertelt over de invulling van het
voedselbeleid in de gemeente. In Ede zijn het sociaal-maatschappelijke en economische domein de basis
geweest voor het voedselbeleid. De ambities zijn om bewoners bewuste keuzes over voedsel te laten maken en
bedrijven in de voedselketen innovatief en duurzaam te laten werken.
Enkele uitdagingen die zij hebben zijn;
- de monitoring van het voedselbeleid: hoe laat je zien wat het beleid heeft bereikt.
- Hiernaast zijn ze sinds enige tijd bezig met het opzetten van een voedselraad die advies kan geven over
aanscherping van het voedselbeleid. Uitdaging hierbij is draagvlak onder de inwoners en bedrijven te creëren.
- Een volgende ambitie voor de gemeente is om naast het faciliteren en stimuleren van initiatieven, ook meer
in regelgeving te gaan verwerken.
Discussie:
De vraag die wordt neergelegd is: wat zijn kansen/haakjes in Rijk van Nijmegen/ verschillende gemeentes om
met voedselbeleid aan de slag te gaan? Wat maakt deze stad een voedselstad, wat zijn de kenmerken?
Hierover volgt discussie: in Nijmegen is er veel aandacht voor duurzaamheid, duurzaam eten en gezondheid.
Besproken wordt wat er in Nijmegen wel en niet mogelijk is met betrekking tot bijvoorbeeld beschikbare grond
die gebruikt kan worden voor initiatieven als stadslandbouw en voedselbossen. Dit lijkt een knelpunt te zijn.
De gemeente heeft geen specifiek beleid voor stimuleren korte ketens.
Rob Cozzi doet een oproep voor geïnteresseerden om hiermee verder aan de slag te gaan en een netwerk te
vormen. Of dit de naam voedselraad moet dragen is niet meteen van belang, bedoeling is om het eerst op te
bouwen. Hij denkt aan een groep die een keer of drie per jaar bij elkaar komt , waar men pitches kan houden,
en die gevraagd en ongevraagd advies geeft.
Belangstellenden kunnen zich melden bij Rob Cozzi (<rob@cozzi.nl>? info@voedselanders.nl?

