
Raadsvoors te l 

/^^Gemeente 

gronmgen 

Datum raadsvergadering 29 ok tober 

Raadscommissie B & V 

Datum raadscommissie l O o k t o b e r 

3 

Publiciteit 

Bijiagen 

Registratienr R O 12 3149469 

Datum B&W besluit 02 -10-2012 

Portefeuillehouder Visscher 

Steiier Wout Veldstra 

Telefoon 3678314 

E-mail wout.veldstra@groninge 
n.nl 

Onderwerp 

Gemeentelijke voedselvisie 

Concept raadsbesluit 

De raad besluit: 
I. de beleidsvisie "Groningen groeit gezond" vast te stellen; 
II. de kosten ad € 75.000,-- te dekken uit het ISV-budget (gedeelte groen-blauw). 
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Publiekssamenvatting 

De raad besluit tot een nieuwe visie voor de gemeente, met meer aandacht en zorg voor lokaal voed
sel, verantwoord geproduceerd, gezond en het liefst uit de buurt. De gemeente gaat goede ideeen en 
plarmen van bewoners en ondernemers op het gebied van voedsel ondersteunen. Voorbeelden hier
van zijn: buurtmoestuinen, vemieuwende winkelconcepten waarin duurzaam voedsel centraal staat 
of buurtinitiatieven om samen te koken en te eten. De gemeente doet dit omdat ze graag een bijdrage 
wil leveren aan de overgang naar een duurzamer voedselsysteem, en ondersteunt daarom de goede 
ideeen die er op dit gebied al bestaan en nog zullen komen. Ook zal de gemeente informatie over 
voedsel en voedselproductie gemakkelijker bereikbaar maken, om de mensen die nog niet zo bekend 
zijn met het thema hiermee in contact te brengen. Ook scholen, zorginstellingen en bedrijven kunnen 
terecht voor informatie en ondersteuning. Daamaast zal het nieuwe beieid, omdat het thema zoveel 
andere terreinen raakt, worden ingezet om verbeteringen in de stad te realiseren. Zo komen er meer 
moestuinen in de stad, wordt er tiberhaupt meer aandacht besteed aan eetbaar groen in de stad, maar 
zal het bijvoorbeeld ook gemakkelijker worden om lokale producten te kopen of een bezoekje te 
brengen aan de producent. De voortgang van deze plannen zal goed te volgen zijn omdat er via de 
website van de gemeente, maar ook via Twitter en Facebook, regelmatig updates gegeven zullen 
worden. 

Inleiding 

De ontwikkeling van de gemeentelijke voedselvisie is begormen met de presentatie van de stad als 
kandidaat voor de Hoofdstad van de Smaak in September 2010. Vanaf dat moment hebben de Regio 
Groningen-Assen, de provincie Groningen en de gemeenten Assen en Groningen gezamenlijk 
gewerkt aan de ontwikkeling van integraai beieid, dat draagvlak moet bieden voor de fundamentele 
veranderingen die in het voedselsysteem noodzakelijk zijn. Wij hebben u over deze ontwikkelingen 
geinformeerd in onze brieven van 10 december 2010 (nr. RO 10.2439954) over de urgentie van dit 
thema en 26 april 2012 (RO 12.3055694); een voortgangsrapportage over de beleidsontwikkeling. 
Inmiddels zijn de resultaten van deze gezamenlijke inspaiming beschikbaar: de Regionale 
Voedselstrategie is in februari 2012 vastgesteld door het portefeuillehoudersoverleg Regiopark van 
de Regio Groningen-Assen, de provinciale nota over de Regio van de Smaak is in juli gepresenteerd 
aan Provinciale Staten en de gemeentelijke voedselvisie treft u bijgaand ter vaststelling aan. De 
samenwerking bij de ontwikkeling van deze nota's heeft geresulteerd in een goede taakverdeling 
tussen de betrokken overheden bij de implementatie van het beieid: De Regio Groningen-Assen 
informeert waar behoefte is aan kennis en informatie; verbindt voedsel met de regionale thema's en 
de ambities van de diverse programma's (wonen, landschap, recreatie, bedrijven). Daarbij wordt ook 
financieel bij gedragen, wanneer het projecten betreft die in deze ambities voorzien. De provincie wil 
initiatiefiiemers onder meer ondersteunen bij het opzetten van logistieke netwerken en cooperaties 
en andere iimovatieve ideeen op het gebied van lokaal- en streekvoedsel. Op dit niveau wordt ook de 
verbinding met het (Europese) landbouwbeleid en de concrete uitwerking in de plattelands-
ontwikkeling gemaakt. 
De gemeente richt zich op de inwoners en de kwaliteit van de stad. Een basis voor deze gemeente
lijke voedselvisie vinden we in het coUegeprogramma, waar deze visie aan alle vier de speerpunten 
invulling geeft. Daamaast zijn er de millermiumdoelen die we als millenniumgemeente tot nu toe in 
de vorm van het Fairtradeprogramma op ons genomen hebben en de al bestaande 
beleidsprogramma's biimen de gemeente. Bij de uitwerking van het programma zal een link worden 
gelegd met onder andere het gezondheidsbeleid "Samen gezond in Stad", het afval- en milieubeleid 
en het ecologie- en groenstructuurbeleid uit "Groene pepers", maar ook bijvoorbeeld met het 
economisch beieid en het armoedebeleid. Met de voedselvisie wordt nieuw gemeentelijk facetbeleid 
geintroduceerd, dat voor bijna alle beleidsthema's min of meer relevant is. 
De Hoofdstad van de Smaak 2011 is inmiddels geevalueerd en de meeste aanbevelingen zijn 
overgenomen en meegenomen in deze visie. 



Beoogd resultaat 

We willen met een duurzame voedselvisie meer aandacht en waardering voor lokaal voedsel van 
goede kwaliteit bereiken, de energie rondom dit onderwerp in de samenleving ondersteunen en be
staande initiatieven verbinden. Op deze manier willen we een bijdrage leveren aan de transitie naar 
een meer duurzame economie. Bijkomende resultaten zijn een meer levendige stedelijke ontwikke
ling, versterking van de lokale economie, een betere kwaliteit van de leefomgeving en versterking 
van de biodiversiteit, verbetering van de sociale samenhang in de wijken, een versterking van het 
Fairtrade-beleid en een gezondere en meer bewuste Stadjer. 

Kader 

De voedselvisie is een integraai beleidskader waarmee samenhang kan worden gevonden in tot nu 
toe min of meer losse activiteiten, zoals Fairtrade en het project de Eetbare Stad. Daamaast wordt er 
ook een verbinding gelegd met onderwerpen uit het preventief gezondheidsbeleid, healthy ageing en 
het afvalbeleid. 
Tijdens het proces van beleidsontwikkeling is de inteme organisatie regelmatig betrokken. Zo is er 
een inter-gemeentelijke voedselwerkgroep ingesteld, waarmee tijdens het opstellen van de visie 
regelmatig is afgestemd, heeft er een presentatie van de visie plaatsgevonden voor een grotere groep 
intem betrokkenen uit diverse sectoren en is er over het nog aan te leveren programma met 
vertegenwoordigers van de meest betrokken diensten (MD, GGD en SOZAWE) overlegd over de 
implementatie en de uitvoering. Daarbij is gebleken, dat op veel plaatsen begrip voor de urgentie 
van een fundamentele systeemverandering aanwezig is, evenals het besef van de noodzaak voor een 
gemeentelijke rol daarin We verwachten dat deze aanpak een snelle uitwerking van de visienota na 
de vaststelling mogelijk maakt. 

Argumenten/afwegingen 

De ontwikkeling van beieid op het gebied van voedsel is actueel, omdat wij de noodzaak van een 
gemeentelijke bijdrage aan een duurzamer voedselsysteem en aan een duurzamere wereld erkennen. 
Er is op dit moment sprake van een groeiende vraag vanuit de samenleving en het bedrijfsleven, 
waar vanuit de overheid tot nu toe geen adequaat antwoord op komt. Met een gemeentelijke voed
selvisie kan in onderlinge afstemming met de andere betrokken overheden een samenhangend 
draagvlak voor verschillende initiatieven en projecten geboden worden, waarmee bovendien de lo
kale economie wordt ondersteund. We kiezen daarom voor een intensieve samenwerking met de 
Regio Groningen-Assen en de provincie Groningen, om een eenduidige aanpak te garanderen en 
elkaar ook in de uitvoering te kunnen versterken. 
We gaan daarbij niet zelf projecten initieren, maar we ondersteunen en versterken de groeiende 
energie in dit opzicht uit de samenleving, waarmee meer zelfvertrouwen bij de initiatiefiiemers, 
meer sociale cohesie bij de deelnemers en daarmee ook meer draagvlak ontstaat. De gemeente facili-
teert en ondersteunt voor zover nodig, wat leidt tot een minimale inzet raet maximaal resultaat. 

Bij de ontwikkeling van de voedselvisie is contact gelegd met andere steden via het landelijke net
werk Stadslandbouw, dat wordt georganiseerd vanuit het ministerie van EL&I door de Universiteit 
van Wageningen. Op diverse plaatsen zijn soortgelijke ontwikkelingen aan de gang die zich aflian
kelijk van de lokale situatie, soms meer bedrijfsmatig als stadslandbouwprojecten en elders meer in 
de sfeer van groenparticipatie ontwikkelen. De vooral particuliere initiatieven worden min of meer 
incidenteel ondersteund door de lokale overheden, maar meestal ontbreekt een integrale visie. We 
hebben daarom bij het opstellen van de beleidsvisie ook gebmik gemaakt van buitenlandse ervaring. 
In Toronto en London is lokaal voedselbeleid in een beleidsvisie geformuleerd en ook al gemime 
tijd geleden in uitvoering genomen. 



Maatschappeli jk draagvlak/part ic ipat ie 

Het wordt steeds duidelijker dat er een transitie nodig is van de consumptiemaatschappij naar een 
meer duurzaam economisch systeem, dat rekening houdt met de natuurlijke grenzen van de aarde. Er 
is een groeiend aantal mensen, dat zich verantwoordelijk voelt voor de kwaliteit van hun leefomge
ving en de toekomst van de volgende generaties Dat zij bereid zijn daarvoor hun leeJ^^atroon aan te 
passen, blijkt met name in het consumptiegedrag. Niet alleen stijgen de verkoopcijfers van biolo
gische producten jaarlijks, maar onder druk van de consumenten zijn recent de ergste uitwassen van 
het systeem (de plofkip en de kiloknaller) tot ongewenst product verklaard. 
De bereidheid om de consequenties van een meer verantwoord voedselproductiesysteem te aanvaar
den, bleek ook uit de enquete die in de Week van de Smaak 2011 is gehouden bij het Stadspanel. De 
resultaten hiervan zijn voor u beschikbaar; er blijkt niet alleen een kritische houding ten aanzien van 
vleesconsumptie, maar ook een bereidheid om de financiele consequenties van een meer verant
woorde voeding te dragen, mits de opbrengst hiervan ten goede komt aan de lokale economie. Op 
basis van dit resultaat was voorzien dat de Ommelander Markt waar de producenten zelf hun waren 
aanbieden, op voldoende belangstellend publiek kon rekenen. Deze activiteit uit het programma van 
de Hoofdstad van de Smaak 2011 bleek inderdaad een zeer gemotiveerd publiek aan te spreken; de 
markten worden in 2012 met succes maandelijks gehouden. 
Vanaf het moment dat in 2009 groenparticipatie in Groningen mogelijk was, hebben bewoners in het 
project De Eetbare Stad op alleriei plaatsen moestuintjes aangelegd en finitbomen geplant. Het is 
met meer dan veertig locaties inmiddels het belangrijkste project in de Groningse stadslandbouw 
geworden. Enkele corporaties en diverse natuurorganisaties werken enthousiast mee aan deze nieu
we vorm van groenbeheer. 
Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft recent in de Balans van de leefomgeving over 2012 
geconstateerd "dat een duidelijke en consistente stellingname van de overheid over de richting en de 
ambitie van een duurzaam voedselsysteem de partijen in de voedselketen eerder in beweging kan 
zetten.... Als partijen weten waar ze aan toe zijn, zijn ze eerder bereid te investeren in verduurza-
ming; hun aftjreukrisico is dan minder groot." 

Communicatie 

Een goede organisatie van het draagvlak is craciaal voor het welslagen van nieuw beieid. Dat vraagt 
om begrip en medewerking van de betrokkenen in de inteme organisatie en duidelijkheid voor de 
exteme betrokkenen ten aanzien van de bedoelingen en de werkwijze. Voor beide aspecten is een 
goede voorlichting en publiciteit zeer noodzakelijk. Deze is vanaf het begin met de Regio GA en de 
provincie afgestemd en zal zoveel mogelijk in samenwerking met relevante partijen als Fomm 
Duurzaam en de Natuur- en Milieufederatie worden uitgevoerd. Daarbij wordt gebmikt gemaakt van 
traditionele middelen als een nieuwsbrief en een website, maar ook van sociale media. Ook de be
staande reguliere afstemming met organisaties als GCC, Horeca Nederland, partners in het Lokaal 
Akkoord en de (boeren)natuurorganisaties worden hierin betrokken. 

Financiele consequenties 

Omdat de uitvoering van de visie wordt gemtegreerd in bestaande programma's en de personele 
gevolgen beperkt blijven, verwachten wij op dit moment geen extra kosten te hoeven maken. De 
nieuwe voedselcoordinator die de implementatie begeleidt, inclusief de vraagbaak vergt wel een 
gedeelde fte, die binnen de bestaande capaciteit van de dienst RO/EZ gerealiseerd kan worden. De 
uitwerking van het programma en de implementatie van de visie vergt de komende jaren een 
werkbudget van 75.000 euro. Dit bedrag kan uit het bestaande ISV-budget, onderdeel groen-blauw 
beschikbaar gesteld worden. 



Realisering en evaluatie 

Aansluitend op de vaststelling door uw raad van de visie "Groningen groeit gezond" zal door de 
nieuwe coordinator een programma worden opgesteld, waaruit duidelijk wordt wat er van de 
verschillende beleidsterreinen verwacht wordt. Het gaat hierbij in de meeste gevallen niet om 
nieuwe zaken, maar om een herformulering van bestaande taken. Vanuit het perspectief van de 
voedselvisie krijgen deze activiteiten in veel gevallen meer samenhang, vaak meer inhoud en soms 
een nieuwe betekenis. De Eetbare Stad is bijvoorbeeld niet alleen een groenparticipatieproject, maar 
speelt ook een cmciale rol bij de functionele invulling van stedelijke openbare mimte, versterking 
van de biodiversiteit, de sociale samenhang in de wijken en de bewustwording van bewoners ten 
aanzien van de herkomst van hun voedsel. Ook zal in dit kader de vermindering van vleesconsump
tie in de gemeente, zoals voorgesteld in de aangenomen moties "Vleesconsumptie" van 24 november 
2010 en "Meatfree Monday" van 29 juni 2011, nader worden uitgewerkt. 
Wanneer de organisatorische voorwaarden voor de implementatie van het voedselbeleid gerealiseerd 
kunnen worden, zullen veel activiteiten uit het programma binnen een jaar worden ingezet. Wij zul
len jaarlijks over de voortgang van het beieid aan uw raad rapporteren. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Gronmgen, 

rgemeester, 
(Peter) Rehwinkel 

de secretaris, 
drs. M.A. (Maarten) Ruys 


