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Intentieverklaring Lekker Utregs 14 november 2008 
 
De partijen: 
De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, mevrouw G. Verburg, 
en  
Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht, vertegenwoordigd door drs. R.W. Krol, 
gedeputeerde, daartoe gemachtigd ingevolge hun besluit van 4 november 2008, nr. 
2008INT231259,  
en 
Het Bestuur van de Regio Utrecht, vertegenwoordigd door drs. J.J.L.M. Janssen, vice-voorzitter van 
het dagelijks bestuur, daartoe gemachtigd ingevolge hun besluit van (.... 2008), 
en 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, vertegenwoordigd door R. Giesberts, 
wethouder, daartoe gemachtigd ingevolge hun besluit van (... 2008), 
 
hebben kennis genomen, 

– van het particuliere initiatief Lekker Utregs dat zich richt op een duurzaam regionaal 
voedselsysteem door het stimuleren van het gebruik van Utrechtse producten in de 
regio Utrecht 

 
overwegende dat, 

– voedsel een onmisbaar onderdeel is van ons dagelijks leven en onze cultuur; 
– ongezonde eet- en leefgewoonten onze volksgezondheid bedreigen en bestrijding 

hiervan zwaar drukken op de budgetten van onze gezondheidszorg; 
– het stimuleren van bewustwording van een gezondere leefstijl (balans tussen gezonde 

voeding en bewegen) bijdraagt aan het terugdringen van gezondheidsproblemen;  
– het voedselsysteem, omvattende de productie, verwerking, transport, distributie, 

verkoop en afvalverwerking, een bijdrage heeft aan belasting van het milieu; 
– de stedelijke druk op het aangrenzend landelijk gebied om voortdurende aandacht 

vraagt opdat er een goede balans blijft tussen wensen vanuit de stad enerzijds en het 
behouden van productieve landbouwgrond en cultuurhistorische landschappen 
anderzijds; 

– duurzame voedselproductie dicht bij de stad tegemoet kan komen aan de wensen van 
de consumenten en tevens een bijdrage kan leveren aan gezondheid, milieu en 
economie in de regio; 

– Voeding een inspirerend thema is om platteland, stad, groen en gezondheid met elkaar 
te verbinden; 

 
spreken uit, 
dat zij bovengenoemde maatschappelijke baten van Lekker Utregs erkennen en dat zij zich 
willen inzetten om samen met andere overheden in de regio, ondernemers en 
maatschappelijke organisaties de doelen van Lekker Utregs te realiseren. Partijen zullen zich 
inspannen om bestaand en nieuw beleid, initiatieven en activiteiten die samenhangen met 
het regionaliseren en verduurzamen van de voedselketen en het stimuleren van gezonde 
leefgewoonten met elkaar af te stemmen en zo mogelijk te bundelen,  
dat zij in het voorjaar 2009 weer bijeen komen om initiatieven uit de markt en van particuliere 
organisaties, evenals eigen voornemens en plannen te bespreken en op basis hiervan komen tot 
een programma met activiteiten dat vanaf 2009 wordt uitgevoerd. 
De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 
 
Namens gedeputeerde staten van Utrecht, 
 
Namens het Bestuur van de Regio Utrecht, 
 
Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, 
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