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Productie en consumptie, duurzaamheid en gezondheid, ze zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met de Voedselagenda willen 
we deze verbindingen versterken in de provincie Utrecht. We zien 
kansen in de dichtbevolkte en groeiende Utrechtse regio waar stad 
en land niet ver uit elkaar liggen en we vele experts op het gebied 
van gezondheid huisvesten. Naast dat we blijven werken aan 
natuurinclusieve, klimaatneutrale en kringlooplandbouw, pakken
we met de Voedselagenda daarom ook de relatie tussen voedsel
en gezondheid op en kijken we naar afzet en consumptie van 

Om in te kunnen spelen op kansen en nieuwe inzichten en 
ervaringen, werken we aan de uitvoering van de Voedselagenda 
in een apart Voedselprogramma. Dit programma is flexibel en 
interactief van aard en vullen we voor korte cycli. In de praktijk 
betekent dit dat we voor een overzichtelijke periode vooruit 
plannen, waarna we samen met onze partners reflecteren op 
de resultaten. Wat hebben we geleerd, wat zien we om ons 
heen gebeuren en waar zitten de kansen voor de komende tijd? 
Zo komen we tot een uitvoeringsprogramma voor de fase daarna 
en werken we steeds verder tot het einde van het programma in 
2023. Uitgangspunten voor het Voedselprogramma zijn dat de 
acties die we opnemen in het Voedselprogramma overtuigend 
bijdragen aan één van de twee ambities. De provincie blijft in het 
Voedselprogramma binnen haar taken en verantwoordelijkheden 
en pakt geen kerntaken van andere partijen op en gaat geen 
dingen dubbel doen. Uiteindelijk houdt de provincie het laatste 
woord over hoe zij haar middelen en instrumenten inzet. Het 
eerste Voedselprogramma verschijnt in het voorjaar van 2021. 

WAAROM EEN VOEDSELAGENDA

voedsel. De Samenwerkingsagenda Landbouw van de provincie 
helpt boeren met de transitie op het bedrijfrichting duurzame en 
gezonde voedselproductie; met de Voedselagenda werken we aan 
korte ketens en zorgen we voor meer bewustzijn en gezonde en 
duurzame eetpatronen bij onze inwoners. In het coalitieakkoord 
Nieuwe Energie voor Utrecht zijn als uitgangspunten benoemd dat 
de provinciale Voedselagenda een stimuleringsagenda is waarin 
partijen samenwerken aan de ambities. 

De landbouwtransitie speelt zich af in een context die verder gaat dan het boerenbedrijf of 
de agrarische sector en waar ook ketenpartijen, overheden, NGO’s en consumenten bepalen 
of en hoe verduurzaming kan worden gerealiseerd. In het voedselsysteem zijn bovendien ook 
andere uitdagingen aan de orde die meer te maken hebben met consumptie zoals het maken 
van duurzame voedselkeuzes of gezondheidsproblemen als gevolg van een ongezond eet-
patroon. De opgave om op een geheel andere manier te gaan produceren en consumeren, 
noemen we de voedseltransitie. 

MONITORING 
Eén keer per jaar maken we een voortgangsrapportage
Het werken in korte cycli houdt nadrukkelijk in dat we regel-
matig terugkijken op de inspanningen van afgelopen tijd en de 
ervaringen meenemen in de volgende stappen. Eén keer per 
jaar verwerken we de resultaten tot een korte voortgangs-
rapportage. De eerste voortgangsrapportage zullen we ter 
informatie met Provinciale Staten delen in het voorjaar 
van 2022.

VERANTWOORDING 
De Voedselagenda is een integraal beleidsprogramma
De Voedselagenda is een integrale beleidsagenda waarin 
meerdere programma’s van de provincie Utrecht samenkomen. 
De Voedselagenda is primair een uitwerking van de Landbouw-
visie (2018) en de Samenwerkingsagenda Landbouw (2019). 
Het programma heeft nauwe samenhang met het programma 
Gezonde Leefomgeving, Circulaire Economie en wordt 
versterkt vanuit de Regiodeal Foodvalley en het Programma 
Innovatie voor de Fysieke Leefomgeving. Gezondheid is ook 
een terugkomend thema in het coalitieakkoord. In 2021 zullen 
we ook de kansen voor de Voedselagenda en andere rakende 
programma’s zoals de Sociale Agenda en de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie verder uitwerken. 
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…ETEN WE UIT 
DE KORTE KETEN

De tweede ambitie van de Voedselagenda is om bij te dragen 
aan gezonde en duurzame menu’s van de Utrechtse inwoners. 
Een belangrijke stap in de voedseltransitie is dat duurzaamheid 
én gezondheid beter terugkomen in de voedselkeuzes en dat 
zo het voedselsysteem ook vanuit de vraagkant kantelt. Gezond 
en duurzaam betekent minder consumptie van dierlijke producten 
en meer plantaardige producten en minder consumptie van vet, 
zout en suiker. 

Een vereiste hierbij is kennis en bewustzijn bij consumenten over 
het maken van gezonde en duur- zame keuzes en de herkomst 
van voedsel. Daarnaast liggen er kansen in het inrichten van 
de voedselomgevingen om consumenten meer te verleiden 
duurzame en gezonde keuzes te maken. Gezondheidsbeleid is 
in principe belegd bij het Rijk en bij gemeenten. Daarom zoeken
 we voor dit thema nauw de samenwerking op met  Utrechtse 
gemeenten en kijken we welke nationale initiatieven we in de 
provincie op de kaart kunnen zetten. 

AMBITIES VAN DE VOEDSELAGENDA: 
IN DE PROVINCIE UTRECHT…

Met de Voedselagenda werken aan het beter afstemmen 
van vraag en aanbod van regionaal voedsel. Regionale afzet en 
directere verkoop via een korte keten kan de voedselproducent 
een betere prijs opleveren en een alternatief verdienmodel 
ten opzichte van grootschalige productie. Dit resulteert in 
meer financiële ruimte voor de producent om bijvoorbeeld te 
investeren in duurzaamheid en een beter dekkende verkoop-
prijs in verhouding tot de werkelijke kostprijs (true cost). 

Meer eten van boer naar burger brengen in een korte keten 
helpt ook om voedselverspilling te verminderen, doordat vraag 
en aanbod beter op elkaar kunnen worden afgestemd en de 
ketens flexibeler zijn. Korte ketens beperken ook de broei-
kasgasuitstoot door transport en opslag te reduceren, 
versterken de verbinding tussen boeren en stedelingen en 
creëren meer waardering voor lokale voedselproducten. 
Uitdagingen bij alternatieve, regionale ketens liggen ook in 
andere ketenstappen zoals logistiek en verwerking. 

In de provincie Utrecht is al veel gaande op het gebied van 
voedsel en passend bij de twee ambities van de Voedsel-
agenda. Zo hebben de LEADER groepen Weidse Veenweiden 
en Utrecht-Oost samen het project Lokaal Voedsel Utrecht 
opgezet (looptijd 2019-2022) waarin op meerdere manieren 
wordt gewerkt aan het bij elkaar brengen vraag en aanbod 
van regionaal voedsel. Op dit gebied kent Utrecht nog meer 
ervaren partijen zoals Local2Local en verschillende Heren-
boeren. Als provincie zijn we actief in het samenwerkings-
verband Utrecht Food Freedom met de gezamenlijke ambitie 
om het landschap van de Nieuw Hollandse Waterlinie in te 
zetten ter bevordering van een duurzame voedselcultuur in 
verstedelijkt gebied. Verder hebben we in het begin van de 
Coronacrisis de Taskforce Korte Ketens gesteund voor de 
Support Your Locals campagne. In het najaar van 2020 heeft 
de provincie ook meegedaan aan een landelijke handelsmissie 
rondom korte ketens. Resultaat hiervan is een platform met 
kennis en voor verbinding rondom dit thema en een online 
evenement waar de kansen en knelpunten voor de korte 
keten in Nederland werden geadresseerd.

Op gebied van gezond en duurzame consumptie wordt veel 
aan kennisontwikkeling en toepassing gedaan in Spoor 2 van 
de Regiodeal Foodvalley, waarbij de provincie is aangesloten. 
Ook werken we samen in het FoodPrint Utrecht Region 
netwerk aan een duurzame en gezonde voedselomgeving 
in de regio. De provincie Utrecht is ook één van de partners 
van de Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven waar over- 
heden, bedrijfsleven, kennisinstellingen én inwoners samen 
aan de ontwikkeling van producten en diensten die een positief 
effect hebben op de gezonde leefomgeving en de gezondheid 
van inwoners. De provincie Utrecht is verder partner van de 
Health Hub Utrecht, waarbij tientallen partners uit de regio 
Utrecht op verschillende vlakken werken aan gezondheid van 
de Utrechtse inwoners. De stichting Boerderij in de Kijker 
werkt momenteel aan de verdere uitrol van boerderijeducatie 
over de gehele provincie en leert kinderen van 6 tot 12 jaar 
over de herkomst van voedsel. Ook heeft de provincie sinds 
april 2019 op RTV Utrecht de serie de Keuken van Utrecht. In 
de serie wordt onder andere aandacht besteed aan Utrechtse 
voedselproducenten, streekproducten, en recepten. 

Er gebeurt al veel in de provincie dat bijdraagt aan de ambities 
van de Voedselagenda. We willen kritisch bekijken waar en hoe we 
nodig zijn in de Utrechtse voedseltransitie en waar we het beste 
versnelling kunnen brengen. Daarvoor moeten we de werkkracht 
en denkkracht van stakeholders uit gemeenten, NGO’s, bedrijfs-
leven, primaire sector en de wetenschap in de provincie Utrecht 
maximaal benutten.

We richten ons daarom op de ontwikkeling van netwerken waarin 
partijen elkaar op de ambities kunnen vinden en inspiratie, vragen, 
ervaring en kennis kunnen delen. Met deze netwerken stimuleren 
we het samenbrengen van theorie en praktijk. Enerzijds doen we 
dit door experimenten te faciliteren en het ontwikkelen van nieuwe 
kennis te steunen. Anderzijds bieden we ondersteuning bij het 
toepassen van concepten in de praktijk door partijen zelf of met 
het opstarten van samenwerkingen of projecten. Indien nodig 
denken we mee over hoe we belemmeringen daarvoor kunnen 
opheffen. De inzichten die we opdoen in de evaluaties moeten 
weer terugvloeien in de kennisontwikkeling of netwerken, om 
zo stappen te blijven maken op de twee ambities van de 
Voedselagenda.
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