
Provincie Gelderland, Wing & Walnut 1 

Community of Practice Voedsel bij Gelderse Gemeenten 

Programma 1e CoP bijeenkomst 

Datum 13 november 2014 
Locatie De Heidebrouwerij, Nieuwe Kazernelaan 2 (Gebouw 3), 6711 JC Ede 
  
Doel 
� weten wat er speelt bij andere Gelderse gemeenten  
� voorbeelden delen van faciliterende rol van gemeenten op gebied van voedsel 
� formuleren van concrete stappen en tips voor toepassing in de praktijk 

Centrale vraag 
Hoe geef ik invulling aan mijn faciliterende rol als gemeente? Hoe krijg ik voedsel op de agenda? 

Programma 
9.00 Inloop met koffie / thee 

 
9.30  Welkom 
 door Rita ten Dam 
 
9.40 Ambities deelnemers – deel 1 

pitches van 2-minuten door gemeenten (adhv PowerPoint format) 
 
10.00 De eerste voedsel-portefeuille! 

Wethouder Leon Meijer, gemeente Ede, licht toe hoe de gemeente een faciliterende rol 
speelt op het gebied van voedsel.  
O.a.: ontwikkeling van voedselvisie en –strategie en Hoofdstad van de Smaak 2014 en 
eerste Nederlandse gemeente met een portefeuillehouder ‘food’. 

 
10.20 Ambities deelnemers – deel 2 

pitches van 2-minuten door gemeenten (adhv PowerPoint format) 
 
10.35 Pauze 
 naar 2 groepen 
 
10.45 ‘Van knelpunt tot knelpad’ - Praktijksituaties onder de loep 

Intervisie in groepen rond ingebrachte vraagstukken: 
� Gemeente Doetinchem, Florike 

Kaspersma – inbrenger casus 
� Wageningen UR, Jan Hassink  - 

best practice  
� Marianne Karstens, gespreksleider 

Wat is de rol van de gemeente en hoe ver 
gaan we daarin? Op welke wijze kunnen we 
burgers betrekken bij invulling van 
braakliggende terreinen ten behoeve van 
groen/voedsel? Willen wij zelf niet te graag? Wat 
is onze taak/rol en hoever zouden we moeten 
gaan? 

� Gemeente Bronckhorst, Erik Mol – 
inbrenger casus 

� Gemeente Ede, Lara Sibbing – 
best practice 

� Suzan Klein Gebbink, 
gespreksleider 

Hoe vul ik als gemeente mijn faciliterende rol 
in als het gaat om RO? Het is vaak erg lastig 
om businesscases van ‘voedselprojecten’ op 
gemeentegrond rendabel te krijgen, mede door 
hoge kosten voor aanpassing van het 
bestemmingsplan. Hoe kan ik dergelijke 
projecten als gemeente tóch verder helpen? 
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11.50 Tip van de dag!  
Tips hoe je als gemeente een efficiënte rol kunt spelen op gebied van voedsel en voedsel op 
de agenda krijgt? Wat zijn de eerste stappen? Ontwikkeling van een stappenplan 

 
12.10 Doorkijk 

Wat neem je mee, wat vertel je je collega’s? Wat zijn aandachtspunten voor vervolg? 
 
12.30 Netwerklunch 
 
14.00 Facultatief: rondleiding De Heidebrouwerij 


