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Samenvatting  
 

 

Er is iets mis met ons voedselsysteem. Jaarlijks sterven er bijna evenveel mensen aan obesitas als aan honger, 
producenten van voedsel krijgen niet de juiste prijs voor hun product en een derde van het wereldwijd geproduceerd 

voedsel gaat ergens in het proces verloren. Grote problemen, maar voor een oplossing moeten we klein beginnen. Alles 

staat of valt namelijk met de keus van de consumenten.  
Hoe kan de gemeente hier een rol in spelen? We zijn al goed op weg met het Fairtradebeleid, het project ‘De Eetbare Stad’, 

de benoeming van Groningen als De Hoofdstad van de Smaak in 2011 en de daaruit voortgekomen Ommelander Markt, die 

zoveel belangstelling trok dat deze ook de komende jaren structureel zal worden voortgezet.  
We willen samenhang brengen in tot nu toe losse projecten en ad-hoc besluiten. Vandaar deze beleidsvisie, die duidelijk 

een lijn zet hoe we de weg naar een duurzamer voedselsysteem gaan ondersteunen. We kiezen er in eerste instantie voor 

om pioniers en de ‘early adopters’ te helpen door ze te verbinden, te ondersteunen, te faciliteren, betrokken te zijn en te 

begeleiden. De tweede lijn in deze visie is meer enthousiasmerend en stimulerend van aard en richt zich op de grote 
middengroep. Ook willen we gedrag ontmoedigen dat schadelijk is en negatieve effecten heeft op andere mensen, dieren 

en de natuur. Hiernaast zal de gemeente dienen als coördinatie- en aanspreekpunt voor projecten met voedsel in en 

rondom de stad. Concreet betekent dit, dat burgers en ondernemers bij de gemeente terecht kunnen met vragen en 
initiatieven. 

Naast deze bijdrage aan de transitie naar een duurzamer voedselsysteem, leent het thema zich andersom bij uitstek om 

een positieve bijdrage te leveren aan tal van onderwerpen. Zo kan het worden aangewend om de kwaliteit van de 
leefomgeving en de volksgezondheid te verbeteren, maar ook sociale cohesie in wijken en buurten, de lokale economie en 

werkgelegenheid, ecologie en welzijn in de stad. Hierdoor biedt deze visie een mooie kans tot samenwerking op basis van 

een integrale aanpak. 
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1 Inleiding 
 

Na een aanloop van ongeveer twee jaar, die begon met de uitnodiging van Carolyn Steel in Groningen (architect en 

schrijfster van het boek ‘The Hungry City’) en die onderweg veel enthousiasme en steun opriep, ligt hier de gemeentelijke 
voedselvisie. 

Het doel van deze visie is om duidelijkheid te geven over waar we als gemeente staan ten opzichte van de beweging naar 

een duurzamer voedselsysteem. Het geeft duidelijkheid aan bedrijven, instellingen, inwoners van de stad Groningen, de 
provincie Groningen, de Regio Groningen-Assen en aan vele andere stakeholders in de regio en daarbuiten.  

 

De visie is tot stand gekomen bij de afdeling Beleid en Programmering van de dienst RO/EZ, maar is tijdens het proces 
regelmatig afgestemd binnen de inter-gemeentelijke voedselwerkgroep. Ook heeft er regelmatig overleg plaatsgevonden 

met de Provincie Groningen en de Regio Groningen-Assen, uit de behoefte (en noodzaak) om met deze andere regionale 

overheden af te stemmen.  

Vooraf aan de ontwikkeling van deze visie heeft een verkenning van de stadslandbouw- en voedseltrend plaatsgevonden, 
zowel in Nederland als daarbuiten. Dit heeft geleidt tot een goed overzicht, waarin naar voren kwam dat: - een aantal 

steden in Noord-Amerika voorlopers zijn in het inzetten van het thema ‘voedsel’ om een scala aan problemen op te lossen, 

- Groot-Brittannië vooral lokaal opgezette initiatieven kent op het gebied van lokaal consumeren en produceren - en in 
Nederland er vooral losse initiatieven bestaan, opgericht door particulieren en ondernemers, en heel soms ook door 

overheden. Beleid op dit thema is in Nederland echter erg schaars. Groningen is hier in Nederland één van de eersten in.  

 
Deze beleidsvisie gaat met name over de positionering en de rol van de gemeente en over hoe we dit gaan uitwerken. De 

indeling van dit stuk is als volgt.  

Eerst wordt de aanleiding voor deze visie beschreven, waarna er een overzicht volgt van al bestaande programma’s en al 

bestaand beleid, binnen en buiten de gemeente. Daarna wordt de rol van de gemeente beschreven. Eerst ten opzichte van 
onze samenwerkingspartners; de Provincie en de Regio Groningen, en vervolgens ten opzichte van de inwoners en 

ondernemers van de stad. In de ‘wandeling door de toekomst’ wordt een beeld geschetst van Groningen over ongeveer 30 

jaar. De vraag die hieraan ten grondslag ligt, is: ‘waar willen we naartoe?’. Bij deze visie is een tekening gemaakt door M. 
Leuning. Deze tekening staat op de voorkant, maar is ook in een groter formaat toegevoegd als bijlage, met daarbij enige 

toelichting. Dan volgen de doelen. Deze doelen en de eerder beschreven rol, zijn in het laatste hoofdstuk vertaald in 

speerpunten. Deze speerpunten kunnen de basis vormen voor een uitvoeringsprogramma, dat op korte termijn zal worden 
uitgewerkt. 
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2 Aanleiding 
 

Groningen was in 2011 Hoofdstad van de Smaak. Op verschillende manieren en op verschillende plaatsen in en rond de 

stad is aandacht gevraagd voor voedsel; lokaal geproduceerd, met veel creativiteit bereid en feestelijk aangeboden. Eén 
van de succesvolste manifestaties was de Ommelander Markt; een experiment van regionale producenten die zelf hun 

producten in de stad wilden verkopen. Niet alleen de producenten, maar ook de consumenten waren blij verrast. De markt 

was een groot succes, mede door de diversiteit en de kwaliteit van de producten, maar ook door de sfeer die op de markt 
aanwezig was. Bezoekers kwamen in zulke groten getale, dat de initiatiefnemers inmiddels besloten hebben er in 2012 een 

maandelijkse markt van te maken. (DvhN, 2012) 

Soortgelijke ervaringen spelen zich af in het groenparticipatieproject ‘De Eetbare Stad’, dat in 2012 al de vierde jaargang 
inging. Op  meer dan zestig verschillende plaatsten in de stad hebben bewoners grote en kleinere plannen gemaakt om 

met fruitbomen, vruchtenstruiken en (al dan niet gemakkelijke) moestuinen, hun woonomgeving op te sieren. Bij 

Stadsbeheer is sinds 2010 een groenparticipatiemedewerker druk bezig met de begeleiding van al deze initiatieven.  

Daarnaast zijn er de volkstuincomplexen die tien jaar geleden met leegstand kampten, maar nu weer wachtlijsten hebben. 
Cursussen over (biologisch) tuinieren zijn populair geworden en er zijn vele winkels, waaronder een pas geopende 

speciaalzaak in de binnenstad, die benodigdheden verkopen voor doe-het-zelf stadstuinierders. 

 
Uit een enquête over het thema, die in september 2011 bij het Stadspanel werd uitgezet (Wat doen we met het eten?, 

2011), bleek een grote belangstelling voor een ander voedingspatroon en de bereidheid om daarvoor enige moeite te doen 

en desnoods ook meer te betalen. De stijgende omzetten in de biologische sector wijzen ook in deze richting. (Monitor 
Duurzaam Voedsel, 2011) 

Deze groene revolutie speelt zich uiteraard niet alleen in Groningen af. In de meeste grotere steden in Europa, Amerika en 

Australië ontwikkelen zich alternatieve methoden van voedselproductie, meestal samengevat onder de term 

‘Stadslandbouw’.  
Waarom deze (schijnbaar) plotselinge aandacht voor dit thema? Een plausibele verklaring is het groeiend aantal personen 

dat zich ongerust maakt over de manier waarop ons voedsel wordt geproduceerd. Organisaties als Transition Towns 

hebben zich binnen enkele jaren ontwikkeld tot serieuze partners, die deze groep al een handelingsperspectief biedt. 
 

Een korte introductie in de problematiek. Vanaf het begin van de twintigste eeuw is de bereiding en distributie van voedsel 

geleidelijk aan geheel geïndustrialiseerd. Na de tweede wereldoorlog is de handel in landbouwproducten geliberaliseerd, 
met als gevolg vergaande mechanisering en schaalvergroting in de landbouw. Met name de laatste decennia blijkt het 

systeem van voedselproductie dat daaruit is voortgekomen ernstige gebreken te vertonen. Er wordt veel energie en water 

gebruikt en bijna de helft van de opbrengst gaat in het totale proces verloren (Jenny Gustavsson, 2011). Omdat in veel 
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gevallen het afval van de voedselproductie niet hergebruikt mag worden, worden kringlopen verbroken, gaan grondstoffen 

onnodig verloren en ontstaat er een onbalans van voedingsstoffen in de grond. De schaalvergroting in de landbouw tast 

daarnaast het landschap aan. Omdat de sterk gemechaniseerde productie eenzijdig op de teelt van bulkproducten is 

gericht, gaat in grote gebieden de biodiversiteit grotendeels verloren. Bij deze bulkproducten gaat het maar om een paar 
gemakkelijk te kweken of te verbouwen rassen. Veel authentieke regionale groente- en fruitrassen worden daardoor niet of 

nauwelijks meer verbouwt, met als gevolg dat ze verdwijnen.  

Ondanks dat regels de toepassing steeds meer beperken, tast het gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen de 
kwaliteit van het leven in de bodem en het oppervlaktewater nog steeds aan. Hierdoor is de natuur in de stad 

tegenwoordig bijna soortenrijker dan daarbuiten (Biodiversiteit in de landbouw, 2012). De schaalvergroting in de veeteelt 

heeft geleid tot een zodanige kwetsbaarheid van de dieren, dat een dreigende uitbraak van dierziektes alleen met massale 

ruimingen voorkomen kan worden. 
Ook mensen ondervinden problemen van dit voedselsysteem. De keus voor voedsel wordt nu vooral bepaald door een 

lage prijs en het beeld dat in reclames over producten wordt geschetst. Vaak zijn ongezonde en bewerkte producten een 

stuk goedkoper dan verse groente, fruit, vlees en vis, wat ertoe leidt dat gezinnen met een klein inkomen eerder kiezen 
voor ongezonde producten. Ook is door de anonieme voedselproductie de kennis over voedsel bij veel mensen verdwenen 

en daarmee vaardigheden als voedsel verbouwen, inmaken en koken, de kwaliteit er van beoordelen en soms zelfs voedsel 

herkennen.  
Veel consumenten zijn dus niet voor niets ongerust. Een opkomende trend hierin is dat men niet meer wacht tot er een 

oplossing komt vanuit de overheid, maar vaker zelf het initiatief neemt. Steeds meer mensen geven er daarom prioriteit 

aan dat hun eten van goede kwaliteit en op een juiste manier tot stand gekomen is, en willen dus ontdekken waar het 

vandaan komt en hoe het groeit. Dat de Ommelander Markt, de Eetbare stad, de volkstuinen en biologische en duurzame 
producten plotseling zo populair zijn, is een uiting van deze ontwikkeling. We willen deze initiatieven ondersteunen omdat 

het een mooie kans is om samen met burgers tot oplossingen te komen. Hoe de we dit gaan doen, vindt u in deze nota. 
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3 Aanzetten voor een nieuwe visie 
 

Duizenden jaren lang was het verkrijgen en bereiden van voedsel de belangrijkste invulling van het bestaan. Voedsel 

vergaren betekende hard werken, met grote, collectieve lichamelijke inspanning. Wat vergaard en bereid werd was 
natuurlijk van aard, zonder toegevoegde stoffen. Dit beeld kantelde in relatief korte tijd: voedsel van nu wordt voor je 

geproduceerd, wordt tot vlakbij je huis getransporteerd, wordt voor je bereid met allerlei toevoegingen – je hoeft het alleen 

nog maar aan te schaffen en te consumeren. De herkomst is vaak niet meer bekend, evenals de samenstelling.  
 

In de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat ons huidige voedselsysteem niet duurzaam is en grote gebreken vertoont, 

die onder meer leiden tot vervuiling, uitputting en verspilling. Alleen al om die reden zijn ingrijpende wijzigingen in de hele 
keten van voedselproductie en consumptie noodzakelijk. De problemen zijn te groot en te integraal om ze aan de markt 

over te laten. Het is daarom taak voor de overheid om initiatieven die een duurzamer voedselproductiesysteem 

teweegbrengen te ondersteunen, en waar nodig actief in te grijpen.  

Daarnaast blijkt het onderwerp ook een ideale manier te zijn om problemen op het gebied van volksgezondheid, sociale 
cohesie in dorpen en steden, economie, werkgelegenheid, ecologie en welzijn aan te pakken. Des te meer reden om de 

handschoen op te pakken. Hieronder een aantal voorbeelden van waar dit al is gebeurd.  

 
Toronto 

Toronto is een van de eerste steden die het onderwerp ‘voedsel’ serieus heeft opgepakt. De stad zag het onderwerp als 

middel om problemen aan te pakken rondom gezondheid, criminaliteit en de leefomgeving. Dit gebeurde al in 1991. Het 

programma van Toronto: ‘Cultivating Food Connections: Toward a Healthy and Sustainable Food System for Toronto’ van 
mei 2010, is nog steeds gericht op deze thema’s. Een bijzondere invalshoek daarbij is de aandacht voor burgerparticipatie 

en de faciliterende rol die de gemeente Toronto hierin inneemt. Deze aanpak is een inspiratie geweest voor de Groningse 

visie. Die opstelling past namelijk in deze tijd, en blijkt erg effectief in het aanwakkeren van eigen initiatief. De uitwerking 
van de Groningse visie is uiteraard anders dan die van Toronto. Elke stad is uniek en vereist een unieke aanpak. De 

Groningse aanpak wordt gepresenteerd in deze nota.  

 
Rijksoverheid 

Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (inmiddels Economische zaken, Landbouw en Innovatie) 

heeft in 2009 de vraag gesteld, hoe we vanuit Nederland een optimale bijdrage kunnen leveren aan een duurzaam 

mondiaal voedselsysteem voor negen miljard mensen rond 2050. Dit heeft geleid tot het Programma Duurzame 
Voedselsystemen. Met de overgang naar het kabinet Rutte 1 heeft het ministerie van EL&I dit programma overgenomen.  
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Voor de voortzetting zijn zes doelen aangegeven. Deze zijn: 

- “Strategie, synergie en aanjagen van het rijksbeleid dat de voedseltransitie aangaat, in partnerschap met bedrijven, 
NGO’s, kennis- en financiële instellingen en internationale partners. 

- Met private partners een versnellingsaanpak uitwerken, onder meer op het vlak van eiwitinnovaties. 

- Een jaarlijkse omzetgroei van 15% van duurzame dierlijke producten. 

- Consumenten bewust maken van het vraagstuk van de voedseltransitie (overgang naar een duurzaam 
voedselsysteem) en hun handelingsperspectief daarin. 

- De voedseltransitie agenderen op de EU-agenda en deze agenda in beweging krijgen. 

- Met internationale publieke en private partners in een mondiaal netwerk de verduurzaming van de mondiale 
veehouderij stimuleren. “(Bleker, 2012) 

Het ministerie heeft eind 2011 een onderzoek van Alterra gepubliceerd naar de manier waarop een samenwerking tussen 

gemeenten en partners kan leiden tot een meer regionaal georganiseerd, duurzaam ingericht (Transitie naar duurzame 

regionale voedselsystemen, Alterra-rapport 2257, 2011). De resultaten van dit onderzoek passen goed bij de ervaringen die 

we hebben opgedaan de afgelopen jaren bij de aanloop naar de voedselvisie. 
 
Foodtopia en de Regio 

In 2010 hebben we de Britse schrijfster Carolyn Steel gevraagd de 
visie die zij in haar boek “The Hungry City” heeft ontwikkeld voor een 

op voedsel gebaseerde herbezinning van de relatie tussen de stad en 

de regio, te vertalen naar de lokale situatie van de Stad en de 

Ommelanden. Het resultaat, weergegeven in het boekje Foodtopia, 

hebben we gepresenteerd aan de provincie, de regio en een groot 

aantal stakeholders. Naar aanleiding daarvan heeft de Regio 

Groningen-Assen het thema voedsel als een speerpunt van de 

Regiopark-organisatie benoemd, wat heeft geresulteerd in een 
Regionale Voedselvisie, die in januari 2012 is vastgesteld. Deze visie past binnen de ruimtelijke ontwikkelingsvisie van de 

Regio voor de lange termijn. Er zijn vier doelen geformuleerd die daarbij een rol spelen: 

- versterking van de regionale identiteit 

- verbinding stad – platteland 

- behoud en versterking van landschap en cultuurhistorie 

- innovatie en werkgelegenheid 
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De visie van de Regio Groningen-Assen is, hoewel met name tactisch en strategisch van karakter, voldoende concreet om 

te dienen als beleidsmatig draagvlak voor de samenwerking van de betrokken overheden (2 provincies, 12 gemeenten) bij 

de verdere ontwikkelingen. Er is daarbij ook een principiële taakverdeling voorgesteld, die voldoende duidelijkheid biedt 

voor alle betrokken partijen. Daarnaast wordt van alle betrokken overheden gevraagd het goede voorbeeld te geven door 
het opnemen van streekproducten in de eigen catering. Overigens moeten hiervoor nog wel enige juridische en praktische 

barrières geslecht worden. 

De Regio informeert wanneer behoefte is aan kennis en informatie en verbindt voedsel met de regionale thema’s en de 
ambities van de diverse programma’s (wonen, landschap, recreatie, bedrijven). Daarbij wordt ook financieel bijgedragen, 

wanneer het projecten betreft die in deze ambities bijdragen. 
 

Provincie 

De provincie heeft de ontwikkeling van een regionaal voedselbeleid gekoppeld aan de noodzaak voor de verduurzaming 

van de landbouw in Groningen. De discussie hierover is recent gestart in het kader van de dialoog met de landbouw, die 

eind 2012 moet leiden tot een gedragen visie op de toekomst van de landbouw in Groningen. De voorstellen, die de 

Europese Commissie heeft gedaan voor een nieuwe opzet van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, bieden 
mogelijkheden voor de ontwikkeling van een meer concurrentiegerichte en evenwichtiger voedselketen, gebaseerd op de 

lokale economie. Daarnaast is er budget vrijgemaakt om de komende vier jaar de productie en omzet van duurzame 

streekproducten te stimuleren. Hiermee wordt ook rechtstreeks ingezet op de ontwikkeling van een meer lokaal 
georiënteerde economie. Doel hiervan is onder andere het creëren van lokale werkgelegenheid, met name in de 

krimpgebieden en het versterken van de sociale verbanden in de regio. De provincie wil initiatiefnemers onder meer 

ondersteunen bij het opzetten van logistieke netwerken en coöperaties, maar ook bij andere innovatieve ideeën op het 
gebied van lokaal- en streekvoedsel. Op dit niveau wordt ook de verbinding met een concrete uitwerking in het 

plattelandsontwikkelingsbeleid gemaakt. De vier LEADER-regio’s (Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie 

Rurale) hebben inmiddels het thema voedsel op de agenda gezet; de Regio van de Smaak begint op diverse plaatsen al 

zichtbaar te worden.  
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3a Bestaand gemeentelijk beleid 

 

In feite is vanuit elk beleidsterrein wel een link met voedsel te leggen. 

Onderstaande beleidsterreinen zijn daarbij het meest voor de hand liggend. 
 

 

Fairtrade 

In onze huidige voedingspatronen komt een aantal voedingsmiddelen voor, dat 
noodzakelijkerwijs van ver moet komen. Koffie, thee, cacao, bananen (en ander 

exotisch fruit), noten, etc. zijn vanwege het klimaat niet in Nederland te 

verbouwen. Op het gebied van internationaal ketenbeheer, gericht op integrale, 

sociale en ecologische duurzaamheid, zijn keurmerken ontstaan (Fairtrade, UTZ, 
FSC, MSC) die langzamerhand een plaats verwerven; vraag en aanbod groeien 

gestaag. De keurmerken garanderen producten die volgens duurzame principes 

geproduceerd zijn, waarbij de Fairtrade-certificering bijdraagt aan eerlijke handel. 
De gemeente Groningen is Fairtradegemeente omdat we een bijdrage willen 

leveren aan de bestrijding van armoede. Daartoe moeten inspanningen geleverd 

worden, die we faciliteren en ondersteunen. In het Collegeprogramma 2010-2014 
is voorgesteld de titel ‘Fairtrade Gemeente’ in deze periode te willen behouden, 

wat ook in 2012 weer is gelukt. In de campagne worden ondernemers en 

burgers/consumenten gestimuleerd Fairtrade producten te (ver)kopen. Om het 

bewustzijn te vergroten richt de campagne zich op dezelfde doelgroepen als die 
in de voedselvisie genoemd worden: ondernemers, consumenten, jongeren. Door 

Fairtrade en regionaal voedsel aan elkaar te verbinden kunnen deze elkaar 

versterken.  
 

 
Gezondheidsbeleid  

Gezonde voeding is één van de onderwerpen in het lokale gezondheidsbeleid, verwoordt in de nota Samen Gezond in Stad 
(2012). Daar is het – samen met het gebrek aan voldoende beweging- vooral gerelateerd aan het gezondheidsprobleem 

overgewicht, dat nog steeds een groeiend probleem is en voor veel ziektelast zorgt. Maar zoals we daar al stellen, gaan we 

bij de aanpak daarvan vooral uit van eigen verantwoordelijkheid van de burger. We willen de burger wel in staat stellen de 
gezonde keuzes te maken in de eigen leefstijl. In het gezondheidsbeleid werken we vooral wijkgericht, zoals algemeen in 

Groningen blijft “Fairtrade 
gemeente” 

 
28 maart 2012  
 
Groningen mag zich voor het vierde jaar op rij een 
“Fairtrade Gemeente” noemen. Een jury onder 
leiding van voormalig minister Jan Pronk vindt dat 
Groningen de titel mag blijven dragen. 
 
De stad is erg actief met het oproepen van 
onderwijsinstellingen, horeca, bedrijven en 
organisaties om mee te doen aan Fairtrade 
activiteiten. Ook de Hanzehogeschool houdt zich er 
nu mee bezig. 
 
Als extra pluspunt noemt de jury het feit dat een 
Groningse supermarkt de Fairtrade Award van 
Milieudefensie heeft gewonnen. Burgemeester 
Rehwinkel is blij met het verlengen van de titel 
“Fairtrade Gemeente.” 
 
Bron: oogtv.nl 
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het gemeentelijk beleid, en betrekken we de bewoners nadrukkelijk bij het beleid. Er is daarbij extra aandacht voor de 

achterstandswijken, omdat het doel is de sociaal-economische gezondheidsverschillen die er zijn tussen groepen burgers 

terug te dringen. Bovendien investeren we in een gezonde jeugd, omdat dit een investering is in de samenleving van 

morgen. In het kader van de samenwerking in het Akkoord van Groningen met de kennisinstellingen rond Healthy Ageing 
wordt ook ingezet om op een innovatieve manier de ambities op het terrein van gezondheid te realiseren en Groningen als 

kennisstad te versterken. Het gaat dan vooral om het ontwikkelen van innovaties en fundamentele doorbraken die de 

condities verbeteren om langer gezond te blijven. Van de 5 kerngebieden zijn Food & Nutrition en Healthy Lifestyle het 
meest van belang voor de verdere uitwerking van de voedselvisie. 

Waar het bovenstaande vooral kansen biedt, wordt er vanuit landelijk gezondheidsbeleid een beperking opgeworpen wat 

betreft de mogelijkheden voor stadslandbouw: het is niet toegestaan om dieren, anders dan huisdieren, in de stad te 

houden.  
 

 
Groenbeleid 

Met de vaststelling van de Groenstructuurvisie in 2009 is er ruimte gemaakt voor groenparticipatie. Nog in hetzelfde jaar is 

het project Eetbare Stad gestart, waarmee bewoners werden uitgenodigd met plannen te komen voor fruitbomen en ander 

eetbaar groen. Daarop is zo enthousiast gereageerd dat er momenteel al meer dan zestig projecten in de stad lopen. 

Daarnaast worden ter versterking van de stedelijke biodiversiteit ook in het ‘reguliere’ groen meer bes- en vruchtdragende 
soorten aangeplant. Er is echter meer mogelijk wanneer ook braakliggende terreinen, incourante bouwlocaties en verlaten 

bedrijventerreinen hiervoor kunnen worden gebruikt. De manier waarop hier voedsel kan worden verbouwd en welke 

randvoorwaarden daarbij gelden, moet nog worden uitgezocht. Er zijn elders in het land echter genoeg projecten, waar 
deze kennis gehaald kan worden. 

 

 
Duurzame inkoop 

Binnen de gemeente wordt veel centraal ingekocht. Zo ook de catering. Beleid hierbij is dat de door de rijksoverheid 

opgestelde inkoopcriteria worden gevolgd. Op dit moment (voorjaar 2012) betekent dit dat minimaal 50 % van het 

assortiment bestaat uit producten met een of meer van de 10 duurzaamheidskenmerken uit het criteriadocument van het 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Criteria voor duurzaam inkopen van Catering, versie 1.4, 2012). Dit betreft met 

name normen over leefomstandigheden van vee, energieverbruik van kassen en het gebruik van chemisch-synthetische 

middelen. Het kan echter nog duurzamer. De gemeente zou zichzelf aan een hogere standaard kunnen houden wat betreft 
duurzame inkoop, bijvoorbeeld door strengere duurzaamheidskenmerken of een hoger percentage aan te houden. Ook kan 

in (gemeentelijke) kantines meer nadruk worden gelegd op de positieve effecten van vermindering van de 
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vleesconsumptie. De mogelijkheden op dit gebied worden samen met de huidige cateraar onderzocht. Tot slot is het 

verkopen van lokale producten een goed voorbeeld van duurzame inkoop. Dit vermindert de voedselkilometers per product 

aanzienlijk en de lokale economie wordt ermee ondersteund.  

 
 
Afval- en milieubeleid  

In de voedselketen gaat bijna de helft van de productie als afval verloren. Omdat hergebruik en recycling in veel gevallen 

vanwege hygiëne, gezondheidsregels en kwaliteitseisen verboden is, gaat het om een werkelijke verliespost. Tot nu toe 
wordt hier in ons afvalstoffenbeleid geen aandacht aan besteed. We willen nagaan wat de rol van de consument kan zijn in 

het beperken van dit verlies. De RUG voert op dit moment een onderzoek uit naar het ‘afvalgedrag’ van de Stadjers, dat als 

basis kan dienen voor te nemen acties. Wat betreft het milieubeleid is het belangrijk dat voedselkilometers worden beperkt, 
en kan de stad een duidelijke bijdrage leveren aan de toekomstige voedselproductie door de stad een ‘safe haven’ te 

maken voor bijen en hommels. De ontmoediging van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is daarin essentieel. 

Dit heeft als bijkomend voordeel dat het ook bijdraagt aan een veiligere omgeving voor kinderen en een betere 
luchtkwaliteit. Hoewel we in eigen huis al vrijwel gifvrij werken, moet er in de particuliere sfeer en bij de corporaties nog 

veel veranderen in dit opzicht.   

 

 
Onderwijs  

De afdeling NDE (Natuur- en Duurzaamheidseducatie) van de Dienst OCSW verzorgt op Groningse basisscholen het natuur- 

en milieuonderwijs. “NDE laat kinderen de natuur met álle zintuigen ervaren. In aparte lessen, een leerlijn of projecten. Van 
zelf voedsel verbouwen tot ontdekkingstochten in de schoolomgeving. NDE beheert drie schooltuinen waar leerlingen 

ervaringsgericht natuuronderwijs krijgen. In het bezoekerscentrum kunnen leerlingen en bezoekers alles leren over dieren 

in stad en ommeland. Daarnaast ontwikkelt NDE tal van educatieve tochten: in natuurgebieden, maar ook in een 

kringloopbedrijf en op de (kinder)boerderij.” (Wat is Natuur en Duurzaamheideducatie?, 2012) In het voortgezet onderwijs 

werkt NDE samen met het consulentschap van de natuurorganisatie IVN. 

 

 
City of Talent 

In het Akkoord van Groningen is samen met het UMCG, de RUG en de HG afgesproken dat men zich gezamenlijk inzet voor 

een stad die voorop loopt in onderzoek, kennis, innovatie en ondernemerschap. Deze factoren zijn precies wat nodig is om 

voedsel een plek in de stad te geven, maar andersom is voedsel ook een onderwerp dat voor veel inspiratie zorgt. Er ligt in 
Groningen een goede basis voor kruisbestuiving op dit terrein; er zijn al enkele projecten met studenten gestart.  
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Ruimtelijke plannen 

Nieuwe ruimtelijke plannen dienen aan allerlei eisen te voldoen, bijvoorbeeld ten aanzien van de kwaliteit van de 

leefomgeving. Ruimte voor voedsel en moestuinen kan een grote bijdrage leveren aan de leefbaarheid van nieuwe wijken, 
zo blijkt in Eva-Lanxmeer in Culemborg en Schiebroek-zuid. In nieuwe ontwikkelingen, visies en herinrichtingen verdient dit 

onderwerp dan ook aandacht. Daarnaast hebben interessante initiatieven ruimte nodig. Het faciliteren daarvan vergt visie 

en afstemming.  

 
 
Tijdelijk ruimtegebruik 

Op dit moment bestaat er nog geen beleid dat bepaalt wat er met braakliggende terreinen en leegstaande panden moet 
gebeuren en hoe je deze kunt benutten. Het Interreg-project ‘Creative city Challenge’ probeert een manier te vinden om 

braakliggend terrein weer een functie te geven door creatieve initiatieven hierop een kans te geven. Leegstaande panden 

zijn vaak in particuliere handen en daarmee lastiger te herbestemmen. Hiervoor is onlangs het project ‘Intense verbouw’ 

opgestart. Stadslandbouw en (voedsel)initiatieven zijn adequate invullingen van leegstaande of braakliggende ruimte en 
dienen daarom een plek te krijgen in eventueel toekomstig beleid over deze panden en kavels.  
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4 Rol van de gemeente en samenwerking met andere overheden 
 

De noodzaak voor een aanpassing van het voedselsysteem is duidelijk aanwezig en er is een groeiend maatschappelijk 

besef dat er iets moet veranderen. Er zijn echter, met name op het gebied van regelgeving, complicerende en zelfs 
blokkerende factoren. Daarom is het belangrijk dat we ten aanzien van deze ontwikkeling positie kiezen, dit uitdragen en 

daarmee deze beweging positief ondersteunen. Een heldere visie op dit vlak zorgt voor samenhang en duidelijkheid en 

daar is op het moment veel behoefte aan.  
 

Omdat het gaat om een gemeentelijke visie die niet alleen de stad betreft, maar ook de regio en vele andere gebieden en 

daarmee ook andere overheden, is het van groot belang dat er nauw wordt samengewerkt met deze andere overheden. 
Een grove taakverdeling is inmiddels gemaakt met de Provincie Groningen en met de Regio Groningen-Assen. Deze 

rolverdeling is als volgt:  

 

De Regio informeert, waar behoefte is aan kennis en informatie; verbindt voedsel met de regionale thema’s en de ambities 
van de diverse programma’s (wonen, landschap, recreatie, bedrijven). Daarbij wordt ook financieel bijgedragen, wanneer 

het projecten betreft die in deze ambities voorzien. 

 
De provincie wil initiatiefnemers onder meer ondersteunen bij het opzetten van logistieke netwerken en coöperaties en 

andere innovatieve ideeën op het gebied van lokaal- en streekvoedsel. Op dit niveau wordt ook de verbinding met het 

(Europese) landbouwbeleid en de concrete uitwerking in de plattelandsontwikkeling gemaakt. 
 

Wij richten ons vooral op de inwoners en de kwaliteit van de stad. Gekeken wordt hoe, vanuit een visie die bijna alle 

andere beleidsterreinen raakt, de verduurzaming van het voedselsysteem geholpen kan worden, maar ook hoe diverse 

stedelijke kwaliteiten verder ontwikkeld kunnen worden. Hieronder vallen een mooie en gezonde leefomgeving, gezonde 
en bewuste inwoners, een duurzame stad, een rijke stadse biodiversiteit, een sterke sociale cohesie en de rol als stad in de 

regionale economie.  

 
Naast deze rolverdeling wordt van alle betrokken overheden gevraagd het goede voorbeeld te geven door het opnemen 

van streekproducten in de eigen catering, voor zover nog aanwezig. 
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Rol van de gemeente 

 

Een duidelijke positionering is een grote en belangrijke stap voorwaarts en zal veel duidelijkheid verschaffen voor burgers, 

ondernemers en andere betrokken partijen. Het formuleren van die positionering is moeilijk, zeker omdat hier niet altijd 

door iedereen gelijk over gedacht wordt. Echter, omdat we denken dat de transitie naar een duurzaam voedselsysteem pas 
werkelijk tot stand komt als het initiatief en de ideeën vanuit de burger en ondernemer zelf komen en niet worden opgelegd 

door de overheid, kiezen we de volgende rol: we gaan pioniers en de enthousiastelingen helpen door te verbinden, ze te 

ondersteunen, te faciliteren, betrokken te zijn en te begeleiden. We zullen proberen de grote middengroep (zowel positief 
als negatief) te enthousiasmeren en te stimuleren. Ook willen we gedrag ontmoedigen dat schadelijk is en negatieve 

effecten heeft op andere mensen, dieren en de natuur. Verder zal de gemeente optreden als coördinatie- en aanspreekpunt 

voor projecten met voedsel in de stad. 
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5 Een wandeling door de toekomst 
 

Er is veel energie en een grote bereidheid onder burgers ook zelf iets te doen. Dat we een rol moeten spelen in de omslag 
naar een beter voedselsysteem is evident, maar de vraag is: hoe? Een eerste stap hierin is het formuleren van wat in 

managementtermen ‘de gewenste situatie’ heet; het streefbeeld. Als een wandeling of vogelvlucht door de toekomst is dit 

streefbeeld hieronder beschreven. 

 
De stad is groen en bruist. Op braakliggende terreinen zijn tijdelijke tuinen en andere bijzondere initiatieven gerealiseerd. 

Leegstaande panden worden tijdelijk verhuurd aan beginnende ondernemers met innovatieve concepten of aan 

particulieren en stichtingen die de panden gebruiken voor projecten met een maatschappelijk belang. Niet alleen meer de 

grond wordt gebruikt voor groen. Ook muren en daken zijn ‘strategisch vergroend’ om de luchtkwaliteit in de stad te 

verbeteren en het stedelijk hitte-effect tegen te gaan. Vaak is dit groen ook nog eetbaar en mag ieder die dit belieft hier van 

plukken. De bakkers, slagers en andere middenstand is, in vernieuwde vorm, weer teruggekomen in de binnenstad en doet 

goede zaken, maar ook andere innovatieve winkelconcepten hebben een plek in de stad en doen het goed.  

In de stad is voldoende ruimte om zelf te tuinieren, zelfs als je geen eigen tuin hebt. Voorwaarde is wel dat er geen 

chemische bestrijdingsmiddelen worden gebruikt, want dat mag niet meer in de stad. In bijna elke buurt is er wel een tuin 

waar je lekker je gang kunt gaan en waar eens in de zoveel maanden een leuk evenement georganiseerd wordt door en 

voor de hele buurt. Hierdoor zijn buurten hechter geworden en kent men elkaar beter. Deze tuinen hebben overigens een 

groot effect gehad op de gezondheid van buurtbewoners. Men is meer buiten, is lekker in beweging en eet over het 

algemeen gezonder nu men weet hoe voedsel groeit.  

Boodschappen kun je nog steeds bij de supermarkt doen, die overigens steeds meer lokale producten verkoopt. Naast de 

supermarkt kun je ook naar de kleine of grote speciaalzaken in de stad, naar de streekproductenwinkel, naar de 

Ommelander- of de gewone markt of je stapt op de fiets of in de (deel)auto en gaat eens langs bij de boer.  

Ook restaurants, zorginstellingen, bedrijfskantines, winkels en andere afnemers verkopen en/of serveren streekproducten, 

doordat er door ondernemers uit de ommelanden een coöperatie is opgezet die de lokale producten ophaalt, verdeelt in 

een lokaal gelegen distributiecentrum en vervolgens levert aan de afnemers. Via dit netwerk is het ook mogelijk om als 

consument of afnemer te communiceren met de producent of verwerker van het voedsel. Hierdoor is vraag en aanbod 

beter op elkaar afgestemd. Dit systeem past in deze tijd, omdat de consument beseft dat zijn koopgedrag direct invloed 

heeft op het aanbod in de winkels en daarmee gaat de consument bewustere keuzes maken. Ook kinderen leren op school 

hoe de economie rond het voedselsysteem en het voedselsysteem zelf in elkaar steekt, hoe voedsel geproduceerd wordt 
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en wat ze zelf kunnen doen. Ervaring opdoen in zelf tuinieren, kan in een van de vijf kinderwerktuinen of in eigen 

schooltuintjes. Jong en oud kan daarnaast terecht in de openbare stadstuin of in een buurtmoestuin in zijn of haar eigen 

wijk. Qua informatie is er genoeg te vinden. Mensen met een goed idee of een concreet plan kunnen aankloppen bij het 

infopunt van de gemeente voor meer informatie en desgewenst ook begeleiding, en via organisaties als Transition Towns 

en de Natuur en Milieufederatie zijn cursussen te volgen in bijvoorbeeld het zelf verwerken van voedsel of het opzetten van 

een permacultuurtuin (permacultuur = een methode van verbouwen/telen). 

In de stadsrand vind je de wat grotere stadsboerderijen die gebruikmaken van tijdelijk braakliggende grond. Ook staat hier 

het distributiecentrum van de coöperatie en zijn hier verschillende (voedselverwerkings-)bedrijfjes, ambachtswerkplaatsen, 

leerbedrijven en proefgebieden gevestigd. Nog verder buiten de stad, op het platteland van Groningen, bevinden zich de 

traditionele boeren. Een groot deel van deze boeren levert nog aan de rest van Nederland en ook aan de wereldmarkt, 

maar bijna allemaal richten ze zich ook voor een deel op de lokale afzetmarkt. Hier gaat veel tijd en aandacht in zitten, maar 

dit levert dan ook veel meer op dan de reguliere bulkproductie. De coörporatie komt eens per week langs om de producten 

bij de boeren en voedselverwerkingsbedrijven op te halen.  

Omdat dit nieuwe voedselsysteem behoorlijk wat coördinatie en afstemming vereist, is er een goed 

samenwerkingsverband opgezet tussen de gemeente Groningen, de provincie Groningen en de Regio Groningen-Assen. 

Onder de noemer Regio van de Smaak voeren zij gezamenlijk beleid en dragen zij de verantwoordelijkheid voor het 

streekvoedsel. 

 

Bij deze visie is door Marcel Leuning een tekening gemaakt. Deze staat op de voorkant, maar is ook achterin te vinden als 

bijlage, daar met een toelichting. 
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6 Doelen van de gemeentelijke voedselvisie 
 

Aansluitend op de doelen die zijn vastgesteld door Rijk, Regio en provincie geven we hier de doelen die we met de 

gemeentelijke voedselvisie willen bereiken.  
  

• De transitie naar een duurzaam voedselsysteem ondersteunen en versnellen 

• Stadse voedselinitiatieven bijeen brengen en coördineren 

 

Op de langere termijn streven we de volgende effecten na:  

• Een gezondere en bewuste inwoner 

• Verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving  

• Een bijdrage aan een duurzamere stad 

• Versterking van de sociale verbinding in wijken, buurten en straten 

• Versterking van de biodiversiteit 

• Een bijdrage aan de versterking van de regionale economie  

 
Uit deze doelen zullen in het kader van de uitwerking van het programma SMART- doelstellingen geformuleerd worden, 

die het monitoren van de effecten van de uitvoering van deze visie makkelijker maken. Over de resultaten zal jaarlijks 

worden gerapporteerd. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Buurtmoestuinen 

Een voorbeeld van een goede uitwerking van deze doelen is de buurtmoestuin. Buurtmoestuinen passen 

in het streven naar een duurzaam voedselsysteem. Voedselkilometers worden verminderd tot nul en 

buurtmoestuinen leveren een bijdrage aan een groene, biodiverse, klimaatneutrale stad. Ook geven ze 

ruimte en reden voor ontmoeting en dragen hiermee bij aan de sociale cohesie in de buurt. 

Buurtmoestuinen laten mensen zien en beleven hoe groente en fruit groeit en wat er voor nodig is voor 

een goede oogst. Een buurtmoestuin is een productieproces in het klein en kan dus bijdragen aan de 

kennis van mensen over de productie van voedsel. In die zin is een dergelijke activiteit op wijkniveau 

belangrijk voor de bewustwording van mensen over de productie van voedsel, ook verder van huis. Dat 

bewustzijn zal eraan bijdragen dat er gezondere keuzes worden gemaakt in de supermarkt. 

Buurtmoestuinen leveren ook een bijdrage aan de eetcultuur; er wordt een grote variëteit aan producten 

verbouwd, ook producten die zijn vergeten, of producten die niet in de supermarkt worden aangeboden. 
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7 Speerpunten van de gemeentelijke voedselvisie 
 

We weten nu welke ontwikkelingen ertoe hebben geleid dat deze visie is opgesteld, welke beleidsbasis er al ligt, hoe we 

omgaan met onze samenwerkingspartners, wat de rol is die we als gemeente kiezen en wat we willen bereiken met deze 
visie. Dit  is al een stap vooruit. Toch willen we snel verder naar de praktijk. 

Met de volgende speerpunten denken we als gemeente de meeste winst te kunnen behalen. Ze zijn gebaseerd op 

bevoegdheden die de gemeente heeft en de rol die we gekozen hebben en daarmee de beste manier om de gestelde 
doelen snel te behalen.  

 

  
De speerpunten zijn:  

• Ruimte voor initiatieven 

• Een geïnspireerde en gezonde consument 

• Een gezonde leefomgeving  

• Intensieve samenwerking 

• Nieuwe communicatie  

• Het goede voorbeeld 
 

 
Speerpunt 1: Ruimte voor initiatieven 

Om voedselinitiatieven die voortkomen uit de samenleving te ondersteunen is het van belang dat hier zowel juridisch als 
fysiek ruimte voor wordt gemaakt. Daarbij wordt de bestaande regelgeving zoveel mogelijk gerespecteerd, maar moeten er 

soms ook innovatieve oplossingen worden gevonden op basis van nieuwe inzichten.  

 
 
Speerpunt 2: Een geïnspireerde en gezonde consument  

Het is niet aan ons om in te grijpen in het bestedingspatroon van inwoners, maar het te bereiken doel, een bewuste en 

gezonde consument, is wel een belangrijke. Daarom wordt er voor gekozen de inwoner de informatie te bieden die nodig is 
voor een bewuste keuze, de inwoner in contact te laten komen met voedsel, voedselproductie en inspirerende initiatieven 

en duurzaam consumeren zoveel mogelijk te ondersteunen en te faciliteren. 
 

 

 



 22 

 

 

Speerpunt 3: Gezonde leefomgeving  

Een gezonde leefomgeving voor mens en dier, dat is het doel van dit speerpunt. Onder gezond verstaan we: schone lucht, 

schone grond, schone productiegewassen en andere planten, goede leefomstandigheden, een veilige omgeving, veilige 
producten, beschikbaarheid van gezonde voeding voor alle inkomens en tot slot welzijn en geluk. Kortom, een gezonde 

leefomgeving is een leefomgeving die mensen als prettig ervaren, die uitnodigt tot gezond gedrag en waarin de druk op 

het milieu zo laag mogelijk is.  
 
 

Speerpunt 4: Intensieve samenwerking 

Om een integrale aanpak, een betere relatie met de burger en een lagere drempel voor goede initiatieven te bereiken, is 
intensieve samenwerking met de burger, organisaties, ondernemers en andere overheden noodzakelijk.  

 

 
Speerpunt 5: Nieuwe communicatie  

Drijvende krachten achter de voedselbeweging blijken steeds vaker jonge ondernemers en jonge 

consumenten te zijn, die middels initiatieven en consumentenactivisme proberen bij te dragen aan 

een duurzamere wereld. Deze jongeren zijn echter moeilijk te bereiken met een informatieavond, 
nieuwsbrief of een advertentie in de krant. Facebook, Twitter en andere nieuwe media zijn nu de 

platforms van informatie en ontwikkeling. Ook is men vaak niet meer bereid lange teksten te lezen of 

hier lang naar te zoeken. Dit vereist een nieuwe communicatiemethode die is gebaseerd op korte, 

duidelijke en goed vindbare informatie en het gebruik van nieuwe media om dichter bij de 
doelgroep te komen.  

 

 
Speerpunt 6: Het goede voorbeeld 

We horen zelf het goede voorbeeld te geven, want goed voorbeeld doet goed volgen. Dat betekent: meer nadruk op 

duurzame en lokale consumptie, weinig voedselverspilling en afval in de eigen organisatie en een actieve bijdrage leveren 

aan een gezondere leefomgeving.  
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8 Uitwerking 
 

De bovenstaande speerpunten worden zullen worden uitgewerkt in een concreet actieprogramma. Dit wordt vooraf met de 
betrokkenen in de eigen organisatie en met externe partijen in goed overleg afgestemd. Dit programma zal een scala aan 

acties bevatten, die passen binnen de rol die wij voor de gemeente kiezen (zie pag. 17). De gemeente zal bijvoorbeeld niet 

zelf projecten initieren, maar acties uitzetten die informerend, faciliterend en verbindend van aard zijn. Deze acties zullen 
zoveel mogelijk worden ondergebracht in bestaande programma’s van de gemeente. De grootste uitdaging is het opzetten 

van de infrastructuur die nodig is om te kunnen informeren, faciliteren en verbinden. Hierbij wordt ervan uitgegaan, dat de 

realisatie hiervan kan plaatsvinden door middel van verschuiving en herprioritering binnen de bestaande beleidskaders en 
budgetten. Wanneer dit slaagt, kan de uitvoering na vaststelling van het programma op zeer korte termijn starten.   
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Bijlage 1: Tekening ‘een wandeling door de toekomst’ met toelichting 
 


