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Provinciale rol en inzet ‘Voedsel Verbindt’

In deze bijlage lichten wij graag toe hoe wij onze rol op de verschillende onderwerpen willen
invullen. Wij willen aansluiten bij het uitvoeringsprogramma ‘Voedsel Verbindt MRA’ vanuit onze
vigerende beleidsambities en vanuit verschillende provinciale rollen:

Circulaire Economie
(portefeuille
gedeputeerde
Circulaire Economie en
Energie)

In de Actieagenda circulaire
economie zijn zes
creatiesporen gedefinieerd.
Eén van de creatiesporen is
de ‘Productie van schone
grondstoffen’. In de
provincie Noord-Holland
worden grote
hoeveelheden biomassa
verwerkt voor onder meer
voedsel en veevoer
vanwege haar sterke agrofood sector.
Een ander creatiespoor
betreft het oplossen van
problemen als gevolg van
belemmerende
regelgeving.

Rol: aanjagen, inspireren, faciliteren,
agenderen en lobby.
Ambitie: een economisch en ecologisch
volhoudbare voedselproductie.
Het zo hoog mogelijk verwaarden van
biomassa, bijvoorbeeld het verwerken van
bermgrassen tot dooimiddel,
isolatiemateriaal of bermmeubilair.
Het zoveel als mogelijk voorkomen dat
voedsel ongebruikt als afval wordt
weggegooid (food-rescue) o.a. in
samenwerking met horeca.
Zoveel als mogelijk lokaal voedsel
gebruiken/serveren om zo transport van
voedsel te beperken (korte ketens).

Veel reststromen zijn in
kaart gebracht.
Digitale
Samenwerking
Data en citizen science

Gezondheid
(portefeuille
gedeputeerde Natuur
en Landbouw)

Delen van data(kennis) op
gebied van o.a.
voedselproductie,
voedselstromen, logistiek,
vervoer, werkgelegenheid

Rol: participatief, faciliteren.

Nieuwe programma
Natuurinclusieve Landbouw
(gezonde bodem).

Rol: versterken relatie stad-land en
stimuleren regionale economie; stimuleren
van innovatie; Faciliteren.

Vanuit beleidskader
Economie aansluitend op
het uitvoeringsprogramma
van de Greenport NoordHolland Noord (o.a.
Duurzame
Landbouwproductie,
Ruimte en Gezondheid).

Ambitie: realiseren meerdere korte ketens,
betere regionale afzet mogelijkheden en
verdienmodellen voor lokale producenten.

Daarnaast om goede
voorbeelden te delen, zoals
de belevering van het WestFries Gasthuis met
streekproducten en de

Ambitie: delen van kennis en data geeft
ons een beter afwegingskader en inzicht in
ons handelingsperspectief als
samenwerkend netwerk.
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samenwerking met AZ op
gezond eten in een
sportieve omgeving (korte
ketens).
De provincie werkt in MRAverband samen aan behoud
en ontwikkeling van het
metropolitane landschap.

Mobiliteit
(portefeuille
gedeputeerde
Mobiliteit)

Beleidsontwikkeling
rondom goederen vervoer.
Op het moment zijn er veel
logistieke initiatieven
waarop de provincie om
advies en samenwerking
wordt gevraagd. Lopende
initiatieven zijn o.a:
onderzoek ‘Vervoer over
water’, Programma ‘Beter
Benutten’. Korte termijn
programma Smart Mobility
(groene golf voor
vrachtwagens en datauitwisseling tussen
verkeerscentrale en
transportplanning
systemen).
ITS LOG – het uitwisselen
van data m.b.t. laad – en
losplaatsen vrachtwagens.

Ambitie: een bereikbaar, aantrekkelijk en
toekomstbestendig landschap. Belangrijk
onderdeel hiervan is verduurzaming van de
agrarische sector en voedsel als verbinding
van bewoners in steden met het
buitengebied.
Rol: participatief en faciliteren; inspelend
op de behoefte vanuit de maatschappij.
Ambitie: Het logistieke landschap is nog
veel versnipperd. Een meer gecoördineerde
netwerk samenwerking op MRA niveau is
wenselijk. Te denken valt aan het realiseren
van meer mogelijkheden voor elektrisch
vervoer (GO!-NH), first & last mile*,
slimmere vervoermodaliteiten; onderzoek
food hubs t.b.v. de belevering van de stad
eventueel in combinaties met andere
functies (pakketdiensten).
*Vrachtwagens en bestelbusjes hoeven de
stad niet meer in, maar rijden simpelweg
naar hubs aan de rand van de stad:
eenvoudig te bereiken, snel laden en lossen
en een supersnelle duurzame verbinding
tussen de hub en de rest van de stad.

GO!-NH:
versnellingsprogramma
duurzame mobiliteit en
circulaire economie.
Sluit aan bij het
programma Mobiliteit van
Greenport Nederland en
daarmee ook met de
Noord-Hollandse
Greenports.
Talent voor de
toekomst

Aansluiten van onderwijs
bij vraag vanuit de
markt/maatschappij vanuit
de beleidskader Economie-

Rol: verbinden, aanjagen, faciliteren van
een MBO-campusstructuur van triple
helixpartijen rond technologische
vernieuwingen van onderwijs en sectoren.
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(portefeuille
gedeputeerde
Arbeidsmarkt)

Arbeidsmarkt en
Onderwijs.

Ambitie: inspelen op de behoefte aan
arbeidskrachten in de toekomst.
Onderwijsprogramma Green Food NH
campus. Een mbo curriculum met
doorgaande leerlijn naar het HBO, vanuit
Inholland en Clusius dat zich specifiek richt
op voedselvraagstukken in onze regio
onder meer in relatie met technologisering
van productie en logistiek.
Food en Procestechnologie Campus
Zaandam. Een triple helix samenwerking
onder het Regiocollege gericht op de
toepassingen van procestechnologie in de
fooddistributie.

