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Onderwerpen

• Korte voorzieningsketens 

• Onderzoek omvang Korte keten

• City deal Voedsel

• Nieuw coalitieakkoord



Korte Keten 3e Tranche

• 7 zijn beschikt (tussen 14 mei en 7 juni)

• Inclusief 1 afwijzing

• 4 worden nog her beoordeeld (RvO of bij Provincie)



Korte Keten 4e Tranche 

Doel

Versterken van korte voorzieningsketens door lokale 
partijen te stimuleren om samen te werken

Thema’s

• Meerwaarde strategie

• Versterking positie primaire producent

• Grondstoffengebruik en gesloten kringloop

• Biodiversiteit en omgevingskwaliteit



Korte keten activiteiten  

A.  Oprichting samenwerkingsverband
B.  Gezamenlijk projectplan t.b.v. innovatie
C.  Uitvoering van het project (70%)

Maximale bedragen:
Samenwerking 35.000 – 65.000 euro
Projectplan 60.000 – 100.000 euro
Uitvoering 70.000 – 130.000 euro

Totale Budget = 980.000



Tenderregeling

• Beperkte periode openstelling (20 juni -20 sept)

• Lees het handboek en vul alles in
• Ambtelijke commissie baseert zich op wat 

schriftelijk is aangeleverd 
• Controle ontbrekende stukken bij eerder indienen
• Ranglijst van aanvragen met hoogste aantal punten
• Minimale score 24 punten (60% van 40)

• Binnen budget wordt verleend



Voedsel op de Provinciale en 
Stedelijke Agenda
Voedsel op de Provinciale en 
Stedelijke Agenda
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Doel city deal 26 jan 2017

Naar veilige, gezonde, ecologisch houdbare, 
robuuste en toegankelijke voedselsystemen in en 
rond de stad voor al haar inwoners.

Deze City Deal draagt bij aan het realiseren van deze 
ambitie door de kennis en ervaring van partijen met 
betrokkenheid van hun netwerkpartners te verbinden en 
te verdiepen om zo de transitie naar integraal 
voedselbeleid beter te focussen en te versnellen.



Themaclusters



Oogsten

• Kennisuitwisseling

• Werkbezoeken

• Receptenboek

• Agrifoodlabs in kaart



Samen voor Gelderland

Jan Markink VVD 

Gerhard Bos CDA 

Janet Duursma GroenLinks 

Peter Kerris PvdA 

Dirk Vreugdenhil ChristenUnie 



Hoe vaak genoemd?

Voedsel = 9 keer, 

Voedseltransitie = 2 keer, 

Streekproducten = 2 keer,

Korte keten = 1 keer, 

Voedselbossen = 1 keer,

Permacultuur, Herenboeren en eiwittransitie 
worden ook genoemd 



“De huidige voedselproductie is het resultaat van decennialang 
onderwijs en beleid dat schaalvergroting, intensief grondgebruik en 
goedkoop voedsel centraal zette. In de 21e eeuw staan we voor een 
nieuwe uitdaging: voedselproductie met herstel van 
biodiversiteit, landschappen en kringlopen. Voorwaarden 
hiervoor zijn een levende en gevarieerde bodem en voldoende 
bestuivende insecten. De richting die ons voor ogen staat is 
daarom een natuurinclusieve kringlooplandbouw met een 
duurzaam verdienmodel (met een langere levensvatbaarheid). 
Hiermee bedoelen we een economisch rendabel landbouwsysteem 
dat optimaal beheer van natuurlijke hulpbronnen duurzaam 
integreert in bedrijfsvoering, inclusief zorg voor ecologische functies 
en de biodiversiteit op en om het bedrijf.”



“Wij zetten een ambitieus uitvoeringsprogramma op voor 
het stimuleren van de landbouw- en voedseltransitie. 
Hiermee ondersteunen we initiatieven en (gebieds-)pilots 
van pionierende bedrijven en maatschappelijke partijen 
die toewerken naar circulaire, natuurinclusieve of biologische 
bedrijfsvoering. Deze richten zich op maatschappelijke dialoog, 
uitwisseling van kennis en inspiratie over bestaande en nieuwe 
initiatieven, korte ketens, streekproducten en het betrekken van 
inwoners bij de voedseltransitie.”

“We willen dat de boer een eerlijke prijs krijgt voor zijn 
producten en een fatsoenlijk inkomen heeft. Daarvoor kijken 
we naar verdienmodellen die ook bijdragen aan de biodiversiteit en 
het landschap.”



“Ook pilots met specifieke innovaties zoals voedselbossen, natte 
landbouw, permacultuur en nieuwe teelt in het kader van de 
eiwittransitie komen in aanmerking. Naast financiële steun 
zorgen we voor experimenteerruimte, ook in wet- en 
regelgeving. We ondersteunen lerende netwerken zoals 
Vruchtbare Kringloop, dialoogplatforms en overige 
samenwerkingsverbanden in de provincie.”

“We zorgen dat er meer en meer gezonde eerlijke 
streekproducten beschikbaar komen op de Gelderse markt 
en in ons Huis der Provincie.”

“Als provincie Gelderland geven we als grote werkgever het goede 
voorbeeld, of het nu gaat om voeding of bewegen van onze 
medewerkers.” 
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