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Kenmerk

Geachte leden,
Ter uitvoering van art. 167, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de
actieve informatieplicht) informeren wij u dat wij op 23 juni jl. hebben
besloten in te stemmen met de Uitvoeringsagenda Voedsel Verbindt
2020-2023. Deze uitvoeringsagenda en het bijbehorende communica
tieplan treft u aan als bijlage bij deze brief.
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Uw kenmerk

Provinciaal beleid 2016-2019 agri & food MRA
In de uitvoeringsagenda Economie 201 6-201 9 hebben wij ons ingezet
voor het realiseren van een Uitvoeringprogramma en een governancestructuur voor het voedselnetwerk in de Metropoolregio Amsterdam en
de omliggende agrarische productielandschappen in Noord-Holland en
Flevoland. Eind 201 7 ondertekenden wij het manifest Voedsel Verbindt,
samen met LTO Noord, provincie Flevoland, Rabobank Amsterdam,
Foodcouncil MRA, Aeres Hogeschool, gemeente Zaanstad, Amsterdam
Metropolitan Solutions (AMS), Greenport Noord-Holland Noord en Am
sterdam Green Campus (GS-besluit 101421 7/1014235). Samen spraken
we daarmee onze ambitie uit voor een duurzaam voedselsysteem in de
metropoolregio en het omliggende productiegebied. Het manifest ver
taalde zich naar de volgende doelstellingen:
•
•
•
•
•

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

In 201 8 informeerden wij u over de voortgang van de samenwerking
met het MRA voedselnetwerk (zie brief kenmerk 1 091 790/1 091 802).
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Provinciaal beleid 2019-2023 agri & food MRA
Met de oprichting van Stichting Voedsel Verbindt in 2019 en de uitvoeringsagenda 2020-2023 willen we ook de komende jaren onze provinci
ale duurzame ambities op gebied van agri & food realiseren in samen
werking met dit voedselnetwerk. Dit zullen wij ook opnemen in de nog
door ons te volbrengen provinciale Voedselvisie.
Wij vinden het belangrijk dat er gezond, goed en betaalbaar voedsel beschikbaar is voor iedereen. Voedsel dat bij voorkeur afkomstig is uit de
regio. In Nederland is voldoende eten beschikbaar, er is een sterke
agrarische keten en een internationaal toonaangevende levensmiddelen
industrie, maar een omslag in het voedselsysteem is noodzakelijk. Het
systeem staat onder druk door bijvoorbeeld de sterk groeiende wereld
bevolking, klimaatverandering en het consumptiepatroon. De coronacrisis zorgt ervoor dat de druk op de voedselindustrie in korte tijd
enorm is toegenomen. Dit huidige situatie laat zien dat het meer dan
ooit noodzakelijk is om de ketens binnen de voedselproductie duurza
mer korter te maken en regionale producenten en ondernemers te on
dersteunen. Voedsel Verbindt, een samenwerkingsverband van onder
andere overheden, bedrijven, scholen en kennisinstellingen, draagt bij
aan die omslag.
Doel van de samenwerking in Voedsel Verbindt is om een duurzaam,
gezond en circulair voedselsysteem op te zetten in de Metropoolregio
Amsterdam (MRA) én haar omliggende agrarische productiegebieden in
Noord-Holland en Flevoland. De Metropoolregio Amsterdam behoort tot
de Europese top-5 van economisch sterke regio’s en is een belangrijke
voedselregio in Nederland. In de regio is ontzettend veel kennis, ener
gie en ervaring beschikbaar bij bedrijven, overheden, burgerinitiatieven,
scholen en kennisinstellingen. Voedsel Verbindt koppelt al die elemen
ten met elkaar waardoor ontwikkelingen versnellen én kansrijke initia
tieven en innovaties op gang komen.
Wij dragen van 2020 tot en met 2023 jaarlijks € 125.000,- bij aan het
programmabureau van Voedsel Verbindt. Daarnaast willen we ook finan
cieel bijdragen aan de projecten en initiatieven uit de Uitvoeringsagenda
van Voedsel Verbindt mits die bijdragen aan een robuust, duurzaam en
regionaal voedselsysteem en aansluiten bij onze provinciale Voedselvi
sie. De zes onderwerpen uit de Uitvoeringsagenda van Voedsel Verbindt
zijn: Onze circulaire voedseleconomie, Gezond eten is gezond leven,
Slimmere voedselstromen, schoner transport, Voedsellandschappen:
eten uit eigen regio, Talent binden en boeien voor de voedseleconomie,
Leren van eigen data (zie ook www.voedselverbindt.nl). Provinciale bij
dragen aan Voedsel Verbindt worden naast inhoudelijk-beleidsmatige
inwilligbaarheid, ook beoordeeld op rechtmatigheid, waaronder ook
staatssteunrechtelijke rechtmatigheid.
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Wij hopen u met deze briefte hebben geïnformeerd over de manier
waarop wij willen samenwerken met het voedselnetwerk Voedsel Ver
bindt.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

voorzitter

2 bijlagen:
uitvoeringsagenda Voedsel Verbindt 2020 2023
communicatieplan Voedsel Verbindt 2020-2023
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