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Geachte heer, mevrouw,
Verantwoord, eerlijk en lokaal geproduceerd voedsel draagt bij aan een duurzame stad
en wereld en aan de gezondheid van onze inwoners. Daarnaast biedt een directe voedselrelatie tussen
regio en stad belangrijke kansen voor werkgelegenheid en ruimtelijke ontwikJceling. Ons gemeentelijk
voedselbeleid is dan ook nauw betrokken bij andere thema's en ontwikkelingen. Gezond voedsel is een
belangrijke pijler van Healthy Ageing. Vanuit economisch oogpunt is voedsel een topsector. En in het
startdocument The Next City hebben we als opgave gesteld dat onze groeiende stad leefbaar en
aantrekkelijk blijft, waarbij voedsel ook een rol speelt. In 2012 heeft uw raad de voedselvisie
"Groningen groeit gezond" vastgesteld. Met deze brief informeren wij u,
volgens afspraak, over de uitwerking van onze voedselvisie.
Aanleiding Voedselvisie
Groningen was in 2011 Hoofdstad van de Smaak. In en rond de stad was er toen veel aandacht voor
lokaal geproduceerd voedsel. Lokale producenten en consumenten gaven aan dat ze grote
belangstelling voor dit onderwerp hadden. Hieruit is toen met succes de Ommelander Markt ontstaan.
Consumenten willen eten van goede kwaliteit en zijn zich steeds meer bewust waar hun eten vandaan
komt. Vaak blijkt dat het huidige voedselsysteem niet inzichtelijk en niet duurzaam is. Het helder,
navolgbaar en duurzaam maken van het hele voedselsysteem is complex. Daar ligt een taak voor de
overheid. Bijvoorbeeld door initiatieven die een transparanter en duurzamer voedselsysteem nastreven
te ondersteunen. In onze voedselvisie hebben we vastgelegd hoe we dat in onze stad aanpaklcen.
Doel Voedselvisie
In onze gemeentelijke voedselvisie hebben we twee doelen benoemd namelijk:
de transitie naar een duurzaam voedselsysteem ondersteunen;
stadse voedselinitiatieven bijeen brengen en coordineren.
Deze doelen willen we bereiken door voedselinitiatieven die voortkomen uit de samenleving te
ondersteunen.
Uitwerking Voedselvisie
De ontwikkelingen op het gebied van voedsel gaan razendsnel. Hier spelen we flexibel op in. In plaats
van het opstellen van een uitwerkingsprogramma sluiten we aan bij initiatieven uit de markt en de
samenleving. Onze inzet beperkt zich tot het stimuleren en ondersteunen van deze initiatieven.
Hieronder volgen enkele aansprekende voorbeelden.
Ketentafel Voedsel Stad en Ommeland
In 2015 hebben we meegewerkt aan de oprichting van de Ketentafel Voedsel Stad en Ommeland. Tot
de deelnemers van de Ketentafel behoren onderwijs- en zorginstellingen; ondernemers; producenten
overheden en jongeren. De Ketentafel geeft concreet invulling aan activiteiten rondom voedsel in Stad
en Ommeland. Samen met de Ketentafel werken we bijvoorbeeld aan de invulling van de Week van de
Smaak met als lokaal thema: Dutch Cuisine.

In november 2015 heeft de gemeente Groningen de Green Deal Dutch Cuisine ondertekend. Dutch
Cuisine staat voor smaakvol, duurzaam en lokaal eten met meer groente en minder vlees. Veel van de
deelnemers aan de Ketentafel hebben, tijdens een groot diner in de Martinikerk, ook de Groningse
intentieverklaring Dutch Cuisine ondertekend. Met de ondertekening spreken de deelnemers uit dat ze
de basisprincipes van Dutch Cuisine binnen de eigen organisatie zullen uitdragen.
Bie de Buuf
Tijdens de Ketentafel is de verbinding gelegd tussen Resto van Harte, Toentje en de Culinaire
Vakschool. Deze drie instellingen hebben vergaande plannen om binnenkort het eerste duurzame en
sociale restaurant "Bie de Buuf te openen waar gekookt wordt volgens de principes van Dutch
Cuisine.
Reframe
Aan de Ketentafel is ook het netwerk ontstaan voor de invulling van het samenwerkingstraject
Reframe. De gebiedscooperatie Westerkwartier heeft daar de gemeente Groningen gevraagd om de rol
van leadpartner op zich te nemen. Reframe is een onderdeel van het Europese Subsidiefonds Interreg.
Aan dit project nemen 5 landen deel die rond de Noordzee liggen. Doel van Reframe is het
ontwikkelen en uitbreiden van lokale voedselketens. Hiermee wil Reframe een bijdrage leveren aan de
regionale economie, regionale werkgelegenheid, duurzaamheid en zorgen voor het behoud van het
landschap. Op dit moment functioneert de regionale voedselmarkt niet goed. Vraag en aanbod zijn
onvoldoende zichtbaar om goed bij elkaar te komen. Deze marktimperfectie wil Reframe wegnemen.
In de Foodweek (26-30 September 2016) starten studenten van onder andere de Hanzehogeschool en
TERRA met een grootschalig onderzoek naar de voedselproductie in de regio. Tijdens deze week is er
een workshop over voedsel in het sociale domein waar verzekeraars, zorgkantoren en -instellingen,
werkvoorzieningen en woningcorporaties aan zullen deelnemen. Daamaast wordt geinventariseerd of
het oprichten van enkele regionale verzamel- en opslagplaatsen voor voedsel (Foodhubs) mogelijk is.
De Hanos heeft al haar interesse uitgesproken om hieraan mee te werken. De Foodweek sluit af met
een ondernemersmiddag voor ervaringsdeskundigen en beleidsmakers.
Eetbare Stad
Samen met de Natuur en Milieufederatie Groningen faciliteren we al vijf jaar bewonersinitiatieven
voor buurtmoestuinen. Buurtbewoners komen nog steeds met plannen voor het starten van een
moestuin in de openbare ruimte bij de Gemeente Groningen. Moestuinen in de buurt zijn inmiddels
een landelijk fenomeen geworden. Maar Groningen is met ruim zestig actieve initiatieven nog steeds
landelijk koploper! Naast de productie van voedsel hebben de buurtmoestuinen ook een sociaalmaatschappelijke functie. Tijdens Let's Gro 2016 presenteren we een nieuwe brochure over Eetbare
Stad. In deze brochure staan de ervaringen van vijf jaar stadse buurtmoestuinen.
Door de opleving van de woningmarkt is het moeilijker om beschikbare ruimte voor moestuinen en
stadslandbouw te vinden. Woningbouw is ook de reden dat Toentje, de moestuin voor de
Voedselbank, dit voorjaar moest verhuizen. Inmiddels produceert Toentje op de nieuwe locatie alweer
volop kratten met verse groente voor de Voedselbank. In navolging van Toentje zijn er in de Provincie
ondertussen meerdere initiatieven gestart om productietuinen voor de Voedselbanlc aan te leggen.
Toekomst Voedsel
We verwachten dat de ontwikkelingen op het gebied van voedsel ook de komende jaren volop in
beweging blijven. Vanuit het beleidsveld voedsel leveren we een bijdrage aan het verduurzamen van
het voedselsysteem. Dit doen we de komende tijd concreet door:
in te haken op duurzame voedselinitiatieven uit de markt en samenleving en die te
ondersteunen;
met Reframe projecten op te starten en onderzoek uit te voeren;
zelf het goede voorbeeld te geven door stevig in te zetten op duurzaam inkopen.

Ten slotte zijn we op dit moment nauw betrokicen bij de voorbereiding van de City Deal "Voedsel op
de stedelijke agenda". Onze partners hierbij zijn onder andere elf andere Nederlandse gemeenten en de
ministeries van Economische Zaken en Binnenlandse Zaken. In onze eerstvolgende brief over de
uitwerking van de Voedselvisie zullen wij u nader informeren over de City Deal.
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