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Geachte leden,
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Ter uitvoering van art. 1 67, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de
actieve informatieplicht) stellen wij u op de hoogte van ons besluit.
Verder informeren wij u graag in deze brief over de voortgang van de
regionale samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam (hierna: MRA)
en de omliggende landbouwproductiegebieden op het thema duurzame
regionale voedselvoorziening.

Uw kenmerk

Op 1 7juli 201 8 hebben wij besloten:
a. kennis te nemen van het rapport ‘Voedsel Verbindt MRA’;
b. kennis te nemen van het voorstel ‘Food MRA Opzet strategie en
governance’ over de governancestructuur van het voedselnetwerk in
de MRA en de omliggende landbouwproductiegebieden Noord
Holland Noord en Flevoland.
—

Provinciaal beleid 2016-2019 agri & food MRA

In de uitvoeringsagenda Economie 201 6-201 9 staat dat wij ons inzetten
voor agri & food in de MRA bij het realiseren van een Regionaal
beleidskader, een Uitvoeringprogramma (Roadmap) en een governance
structuur voor het voedselnetwerk. Om onze provinciale duurzame
ambities op gebied van agri & food te realiseren sluiten we graag aan
bij de ontwikkelingen vanuit het voedselnetwerk MRA.
De complexiteit van het voedselsysteem

Het thema voedsel komt steeds vaker aan de orde op de bestuurlijke
agenda. Waar overheidsbeleid tot op heden vaak was gericht op
optimalisatie van primaire productieomstandigheden en beperken van
milieueffecten, vragen nu in toenemende mate ook andere aspecten
aandacht. Het gaat dan om de relatie tussen voortgaande
verstedelijking en het omringende land dat de steden voedt, logistieke
en circulaire uitdagingen die dit met zich brengt, verschuivende
aandacht van voldoende voedsel naar gezond en lokaal geproduceerd
voedsel, btanding en beleving van voedsel (gastronomie, toerisme),
belang van kennis en innovatie, enz. Zo is bijvoorbeeld 20% van het
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vrachtverkeer in de stad Amsterdam voedsel gerelateerd en is 70% van
de welvaartsziekten op de wereld gerelateerd aan wat we eten.
Voedsel is een thema overstijgend onderwerp. Het heeft een relatie met
veel andere onderwerpen, zoals milieu, logistiek, gezondheid, ruimte,
landschap en (circulaire) economie, klimaat en arbeidsmarkt &
onderwijs. Met het uitvoeringsprogramma Voedsel Verbindt MRA’
willen netwerkpartijen de samenhang en de samenwerking tussen die
thema’s rondom voedsel versterken. Ze hebben immers impact op
elkaar. En omdat de onderwerpen beleidsmatig gefragmenteerd belegd
zijn bij verschillende overheden en organisaties biedt netwerkend
samenwerken een goede oplossing om voedselvraagstukken op te
pakken. Dat gaat natuurlijk niet allemaal tegelijk, het netwerk zal zich
moeten inspannen om te kunnen starten met een aantal opgaven
waarop zij zich kan focussen. Een manier van werken die ook
uitstekend past bij de provinciale organisatie (Samen NH, samen doen
en participatief netwerken).
Onderstaande figuur A. geeft een beknopte weergave van hoe het
voedselsysteem in elkaar zit en van de invloeden (sociaal, milieu,
economisch en ruimtelijk) en de afhankelijkheden binnen het systeem.
Aantal voorbeelden van invloeden en affiankelijkheden:
Sociale domein onze lifestyle heeft invloed op wat we eten, en
daarmee op hoe (milieu) en waar ons voedsel wordt geproduceerd
en soms ook gegeten truimic’riik) en hoeveel geld daarvoor wordt
uitgegeven (economie).
Milieu domein: het aantal kilometers dat voedsel aflegt, voordat het
op ons bord ligt, verminderen van 30.000 km naar 20.000 km heeft
invloed op hoe het ruirnleiik domein er dan uit zal moeten zien en
heeft mpact op wat (sociaal) er kan worden gegeten en wie de extra
vraag naar voedsel kunnen produceren/verwerken (economie).
Economisch domeIn: lokale handel en voedselverwerking leidt tot
werkgelegenheid en inkomen in de metropoolregio i,u cal en heeft
invloed waar voedselveRverkende industrie (ruimtelijk) zich vestigen
en de daarmee samenhangende tiedrijsigheid, ruimte die dan niet
voor natuur of recreatie kan worden benut (niilieu).
de inrichting van de ecologische groen structuur
en stedelijke groenvoorziening heeft invloed op het gevoel van
welbevinden (sociaal), vergroening in steden draagt bij aan het
voorkomen van hittestress en het vermogen om grote hoeveelheden
regen op te nemen lii’: dat leidt tot nieuwe economische
verdienmodellen zoals urbanfarining (economie).

Figuur A.
Terugblik
In 201 7 nam een aantal bestuurders in de MRA, onder wie
gedeputeerde Landbouw, het initiatief om inzichtelijk te maken wat er
op het terrein van voeding gaande is in de maatschappij en in het
bijzonder in de MRA. Dat resulteerde in het rapport ‘Voedsel Verbindt
MRA’ dat wij u hierbij aanbieden (bijlage 1). Hierin is de ambitie
geformuleerd dat onze regio toonaangevend wil zijn op het gebied van
duurzame moderne voedselvoorziening voor de stad. Daarbij wordt het
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begrip ‘regio’ ruimer geïnterpreteerd dan de MRA en wordt ook
gekeken naar de andere delen van de provincies Noord-Holland en
Flevoland, omdat daar belangrijke agrarische productiegebieden zijn
(inclusief vis) waarvan de metropoolregio mede afhankelijk is.
Eind 20l7ondertekenden wij (GS besluit 1014217/1014235), samen
met LTO Noord, provincie Flevoland, Rabobank Amsterdam,
Foodcouncil MRA, Aeres Hogeschool, gemeente Zaanstad, Amsterdam
Metropolitan Solutions (AMS), Greenport Noord-Holland Noord en
Amsterdam Green Campus, ook het manifest Voedsel Verbindt (bijlage
2). Samen spraken we daarmee onze ambitie uit voor een duurzaam
voedselsysteem in de metropoolregio en het omliggende
productiegebied. Dit is vertaald naar de volgende doelstellingen:
•
•
•
•
•

natuur-inclusieve productie (stimuleren van circulaire economie,
innovatie en bodemvruchtbaarheid);
een uitnodigende omgeving voor bedrijven zowel het midden- en
kleinbedrijf als multinationale ondernemingen;
conservering van het agrarische landschap in de metropool en
verhoging van de kwaliteit van groen in de steden;
realisatie van een duurzame regionale logistiek die het platteland
niet de stad verbindt;
verbetering van de gezondheid van de bewoners.

De ondertekenaars van het manifest wilden het niet laten bij het
uitspreken van een ambitie. Een aantal partners, waaronder de
provincie, heeft daarom begin 201 8 een kwartiermaker ingehuurd om
te komen tot een concreet uitvoeringsprogramma, met een lichte
uitvoeringsstructuur, geïnspireerd op de governance van de bestaande
Noord-Hollandse Greenports (bijlage 3). Uiteraard gaan wij daarbij geen
dingen doen die al door andere organisaties worden gedaan
(bijvoorbeeld door de Amsterdam Economic Board), maar willen we
aanvullend de verbindingen leggen met voedsel. Er wordt een
programma ‘Voedsel in de MRA’ uitgewerkt waarin onderstaande lijnen
nadere invulling krijgen en innovaties worden aangejaagd:
1. Voedselstromen & Logistiek
2. Gezonde voeding
3. Data & citizen science
4. Voedsellandschappen
S. Circulaire productie
Met het tot stand komen van de uitvoeringsagenda ‘Voedsel Verbindt
MRA’ en bijbehorende organisatiestructuur geven wij uitvoering aan ons
provinciaal beleid (uitvoeringagenda Economie 201 6-201 9).
Provinciale rol en inzet ‘Voedsel Verbindt’
In bijlage 4. lichten wij graag toe hoe wij onze rol op de verschillende
onderwerpen kunnen invullen. Na de oprichting van de formele
governancestructuur nemen wij besluit over onze participatie binnen
Voedsel Verbindt MRA, zowel beleidsmatig als financieel.
NH000i
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Planning
Samen met provincie Flevoland, gemeente Zaanstad, LTO Noord,
Rabobank Amsterdam en de Foodcouncil MRA nodigen wij in de zomer
201 8 alle gemeenten in de MRA uit om mee te werken aan het
uitvoeringsprogramma ‘Voedsel Verbindt MRA. Dat doen we, omdat
voedsel ook in hun gemeente en provincie een relevant thema is. Om te
beginnen doen we dat door kennis te laten nemen van het rapport
‘Voedsel Verbindt MRA’ en de relevantie van het thema en de cross
overs met andere beleidsonderwerpen te bespreken met de nieuwe
colleges van Rurgemeester & Wethouders.
Na het zomerreces 201 8 gaan we verder met het opstellen van de
uitvoeringsagenda ‘Voedsel Verbindt MRA’ en het uitwerken van de
governancestructuur.
Wij hopen u met deze brief te hebben geïnformeerd over de manier
waarop wij willen inspelen op het regionaal initiatief ‘Voedsel Verbindt
MRA’ en nodigen u alvast uit om ook te komen op één onze voedsel
netwerkbijeenkomsten eind 201 8.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

provnciesecretaris
1

R.M. Bergkamp

voorzitter
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4 bijlagen
1. Rapport ‘Voedsel Verbindt MRA; uitdagingen aangaan en kansen pakken’.
2. Manifest ‘Voedsel Verbindt MRA’.
3. Voorstel Food MRA strategie en governance.
4. Provinciale rol en inzet.
-
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