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Geachte mevrouw, heer. 

Met het provinciale project "Streekproducten ....uut Grunnen", geconcretiseerd in de 
verkiezing van Groningen tot Hoofdstad van de Smaak in 2011, is de aanzet gegeven voor het 
ontwikkelen van een regionale voedselvisie waaruit vervolgens de gemeentelijke beleidsvisie 
"Groningen groeit gezond" voortvloeide, door de Raad vastgesteld in oktober 2012. 
De afdeling Beleid & Programmering is de trekker bij het implementatieproces van het 
programma en de coordinatie van de uitvoering; bij de recente reorganisatie van de gemeente 
is ook het Fairtrade-beleid met de bijbehorende capaciteit daar ondergebracht. 
De samenwerking met de provincie en de Regio Groningen-Assen resulteerde aanvankelijk in 
een aantal gesubsidieerde projecten, waarvan De Ommelander Markt en Educatie op de 
Boerderij zich inmiddels ontwikkeld hebben tot reguliere activiteiten. De provincie zou zich 
richten op regionale producenten en ondernemers en de gemeente op de consumenten. Het 
veld van partners voor mogelijke samenwerking bij de uitvoering van de Voedselvisie is 
echter sindsdien drastisch veranderd. Door het terugtrekken van de provincie in het voorjaar 
van 2014 en vervolgens later dat jaar ook de reorganisatie bij de Regio Groningen-Assen, is de 
verduurzaming van het voedselsysteem bij deze overheden van de agenda verdwenen. 

Hoe gaan we verder? 
We zien op dit moment de volgende tendenzen: 

De ruimte voor de overheid neemt af. De consequenties van taakafstoting en 
bezuinigingen bij de landelijke overheid en de provincie beperken de ruimte voor de 
gemeentelijke overheid, terwijl er wel meer inzet gevraagd wordt. 
De afnemende invloed van de overheid heeft gevolgen voor de samenwerking met 
voorheen gesubsidieerde non-gouvemementele organisaties (ngo's) als de Natuur- en 
Milieufederatie. Daardoor is er een verschuiving te zien van door ngo's ontwikkelde 
projecten naar samenwerking met producenten, ondernemers en consumenten, die op 
eigen initiatief handelen. 
De rol van de gemeente is daarmee veranderd van initierend en sturend naar 
informerend, faciliterend en stimulerend. 
De particuliere en alternatieve financiering van projecten is steeds succesrijker. 
Er is groei in het aantal lokale ondememers en de omvang van de regionale productie. 
Er zijn nieuwe netwerkstructuren ontstaan op het gebied van stadslandbouw, regionale 
voedselproductie en participatie. 
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Consumenten zijn zich in toenemende mate bewust van de consequenties van hun 
koopgedrag, wat resulteert in een (sterk) groeiende biologisch/ecologische afzet. 
Het succes van de groenparticipatie wordt zichtbaar in het nog steeds groeiende 
Eetbare Stad-project. 
De social media spelen een hoofdrol in de informatievoorziening en communicatie. 
Als gevolg van mondiale, maar ook lokale ontwikkelingen is voedsel een actueel 
onderwerp van toenemende urgentie. Een grotere rol van de overheid zou daarom wel 
wenselijk zijn. 

Wat betekent dat concreet? 
Zoals in de gemeentelijke voedselvisie werd voorzien, zal de faciliterende rol van de gemeente 
bij de verdere ontwikkeling van het regionale voedselbeleid steeds belangrijker worden. De 
ondersteuning van de initiatieven van anderen bestaat steeds meer uit motiveren door tijdig 
informeren, voorlichten en communiceren. Daarnaast blijft een goede voorlichting aan de 
consumenten ter versterking van het draagvlak van groot belang. 
De bestaande netwerken van de Eetbare Stad en 'professionele' netwerk GRUNN worden 
daarvoor gebruikt en er zal ook binnenkort voor de consumenten een netwerk gevormd 
worden met steun van de Vereniging Noorden Duurzaam. De publieksvoorlichting zal vooral 
gericht worden op het thema 'verspilling' en het voedselthema zal opnieuw prominent 
aanwezig zijn op de volgende editie van Let's Gro in november. 

Financiele verantwoording 
In de periode van 2012 tot 2015 was er jaarlijks voor het voedselbeleid een budget van 
€ 75.000,- en voor de coordinatie van de Fairtrade activiteiten € 20.000,= uit het ISV-
budget beschikbaar. Dit werd voomamelijk gebruikt om de directe kosten van 
communicatie- en voorlichtingsactiviteiten en enkele evenementen mee te financieren. 
De directe kosten van het Eetbare Stad-project (jaarlijks ca. € 50.000,=) worden door 
Stadsbeheer betaald. 
Wegens de toegenomen activiteiten op het gebied van voedsel en Fairtrade wordt er in 
2015 een bedrag van 150.000,- beschikbaar gesteld uit het Duurzaamheidsfonds. Voor 
groenparticipatie is in 2015 een bedrag van € 75.000,= gereserveerd in de begroting 
van Stadsbeheer. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris, 
Peter den Oudsten Peter Teesink 

bijlage: de 'Voedselagenda' voor 2015, bijgewerkt tot 1 april '15. 
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1 © a m i i j M ^ ^ 

Jan 
Feb 
28 Reclaim the seeds Driebergen 
Mrt 

16-17 Bristol sustainable food Conferentie Bristol* Gemeente/netwerk 
Apr 

24 Fairtrade markt Calvijnschooi Calvijnschooi 
Beijum 

Deelnemer uit FT 
campagne 

FB/Twitter 

30 Opgeweckt Noord Opening 1^ 
verpakkingsvrije winkel 

Astraat 16 nvt FB/Twitter 

Mei 
Za 9 Eetbare Stad Bijeenkomst nntb Groningen NMFG 
Za 9 World Fairtrade Day Aanmoedigingsprijs RUG nntb Kerngroep / gemeente FB/T/persbericht 
Vr 15 Food Revolution Day Jamie Olivier F B/Twitte r/we bs ite 
Do 21 Fairtrade workshop Euregionale conferentie Venio Fairtrade kernteam FB/Twitter 
Wo 27-Do 28 Urgenda tour Tour langs initiatieven FB/T/persbericht 

Juni 
Wo 3 Dag van de Stadslandbouw Excursiedag 's Hertogenbosch Gemeente FB/T/persbericht 
Do 4 Dag van de Stadslandbouw Congresdag 's Hertogenbosch Gemeente/netwerken FB/T/persbericht 
Vr5 Food Film Festival - Tour Films, workshops, 

foodtrucks 
Grand Theatre YFM / Gemeente FB/T/persbericht 

Za6 Dag van de Stadslandbouw Publieksdag - Fietstocht 
langs initiatieven 

Steden -
Groningen 

Gemeente/netwerken 
NMFG 

FB/T/W/ persbericht 

Za 6 en Zo 7 Foodtruck Festival De Culinaire verleiding Ebbingekwartier Pepper Events Nieuw in Groningen 
Do 18 tm Za 20 Klimaat-Energie festival Zernike J. Bodewes 
Vr 19 tm Zo21 Lepeltje Lepeltje Cultureel Foodfestival Ebbingekwartier Lepeltje Lepeltje Nieuw in Groningen 
nntb Het Jaar van de Bodem Congres/symposium Stad en 

ommeland 
Gemeente, YFM, netwerk 
stadslandbouw Grunn 

FB/T/persbericht 

Juli 
Za 4 en Zo 5 Fairtrade International Congres Bristol Kerngroep FTG ;FB/Twitter/website ; 
Zo5 Vintage Retro-Slow Food Food Festival Grote Markt ???? Nieuw in Groningen 
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Festival 

Za 4 en Zo 5 Startup Food Event Startende ondernemers Ciboga YFM / Gemeente FB/T/persbericht 
Aug 

10-14 KEI-week Voedsel/Fairtrade Event Overal Kei-bestuur/ Gemeente F B/Tw itte r/we bsite 
20-30 Noorderzon Festival Noorderplantsoe 

n 

— FB/Twitter 

28 Groninger Garnalen Party Event? Astraat buurt 
Sep 

Eetbare Stad Oogstfeest nntb NMFG/Gemeente FB/T/persbericht 
12-09/20-09 Week van de Smaak - vis nntb 
17-09 Fachtreffen Bremen Uitwisseling bio-regio-

fairtrade 
Bremen Gemeente Anke van 

Duuren 
nntb Regionaal en biologisch voedsel Netwerkbijeenkomst Ondernemers 

binnenstad 
Dorien Paymans / 
Gemeente 

FB/T/persbericht 

Okt 
Vr 09-10 Dag van de Duurzaamheid 
25-10/02-11 Fairtrade Week nntb nntb Kernteam Fairtrade 

Groningen 
\Millenniumgroep Ten 
Boer 

FB/T/persbericht/ 
website 

Vr 16 Wereldvoedseldag nntb nntb 
Za 17 Wereldarmoededag Ten Boer Voedsel inzamelactie Supermarkten Millennium wg Ten Boer Persbericht/website 
Vanaf Vr9 Duurzaamheidsweek Ten Boer Markt, activiteiten Ondernemers, 

producenten 
Millennium wg Ten Boer Persbericht/website 

Nov 
nntb Klimaatconferentie Parijs Wandeltocht Urgenda nntb Gemeente 
21-22 Lets Gro Kennislab Voedsel verspilling nntb Netwerk 

stadslandbouw/Gemeente 
Lets Gro Green Deal Dutch 
Cuisine 

Ondertekening convenant nntb Horeca /Gemeente FB/T/persbericht 

Dec 
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Bristol * 

Bristol * 

Wereldvoedseldag 

Wereldarmoededag 

Foodtruckfestival 

Lepeltje Lepeltje 

Dag van de Stadslandbouw 

Dag van de Duurzaamheid 

Urgenda 

Week van de Smaak 

Reclame the Seeds 

Opgeweckt Noord 

http://www.sustainable-evervdav-proiect.net/urbact-sustainable-food/ 

http://www.sustainable-evervdav-proiect.net/urbact-sustainable-food/files/2015/01/Bristol programme v2.3.pdf 

http://www.oneworld.nl/wereldvoedseldag 

http://www.wereldarmoededag.nl/ 

http://www.maraboeproductions.nl/de-culinaire-verleiding/ 

http://www.lepeltie-lepeltje.com/ 

http://www.dagvandestadslandbouw.nl/ 

http://www.dagvandeduurzaamheid.nl/ 

http://www.urgenda.nl/themas/klimaat-en-energie/tour-to-paris/ 

http://www.weekvandesmaak.nl/2015/01/leeuwarden-klaar-voor-hoofdstad-van-de-smaak-2015/ 

http://reclaimtheseeds.nl/index.php/2-uncategorised/65-reclaim-the-seeds-2015-op-28-februari-en-l-maart-in-driebergen 

http://www.opgewecktnoord.nl/ 

Milleniumwerkgroep Ten Boer http://www.millenniumtenboer.nl/ 

Tocht om de Noord 2016 Zintuig: smaak 


