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Partij Nr
.

Vraag / Input Antwoord / Reactie

SGP 1 Technische vragen:

(Hoe) Worden de resultaten en meetgegevens uit de 
Proeftuin voor innovaties op het boerenerf ingezet voor 
de gesprekken aan de gebiedstafels?

Een onderwerp als innovatie en managementmaatregelen kunnen ook 
onderwerp van gesprek zijn van de gebiedstafels. Ook de resultaten van de 
Regio Deal Foodvalley kunnen hierbij worden meegenomen. In de stadium van 
uitvoering zit de Regio Deal Foodvalley nog niet.

2 (Hoe) Is het team dat uitvoering geeft aan de uitvoering 
van de Voedselagenda aangehaakt bij spoor 2?

In spoor 2 zijn er verschillende werkpakketten waar er vooral onderzoek 
plaatsvindt naar de relatie tussen voeding en gezondheid. Bijvoorbeeld bij 
herstel van kankerpatiënten, bij kwetsbare ouderen en bij moeders en jonge 
kinderen. De medewerkers van de Voedselagenda zijn het meest aangesloten 
en betrokken bij werkpakket gezonde eetomgeving, aangezien deze activiteiten 
en resultaten bijdragen aan de tweede ambitie binnen de Voedselagenda: in de 
provincie eten we gezonder en duurzamer. Een groot deel van de coördinatie 
van het onderzoek binnen dit werkpakket vindt plaats door Wageningen 
University & research en Utrecht University. De medewerkers van de 
Voedselagenda zijn voornamelijk in contact met de onderzoekers binnen dit 
werkpakket en de netwerkcoördinator. De netwerkcoördinator heeft als rol om 
het netwerk te creëren en te onderhouden wat nodig is voor uitvoering van het 
project. Zij gaat o.a. met gemeentes en met sleutelfiguren op wijkniveau in 
gesprek. Daarnaast neemt de projectleider deel aan het stakeholdersoverleg 
wat jaarlijks plaatsvindt. 

3 Op pagina 11 en 16 wordt genoemd dat de begrotingen 
van spoor 1 en 2 met 8% worden gekort. Waarom is dat?

De regiodeal is financieel nog niet sluitend. D.w.z. dat er meer budgetten aan 
deelnemende/uitvoerende partijen zijn toegekend dat er budget beschikbaar is. 
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Afgesproken is dat de projectleiders van de sporen 1 en 2 binnen hun 
werkpakketten nog een korting van 8% doorvoeren om zo tot een op deze 
onderdelen sluitende begroting te komen.  

4 Zijn onze landbouwcoaches betrokken bij de activiteiten 
van spoor 1 (zie achterblijven op tweede indicator op pag. 
13)?

De plattelandscoaches zijn niet direct actief betrokken bij de activiteiten van 
spoor 1. De coaches opereren onafhankelijk en vraaggericht. In de situatie dat 
de vraag van de ondernemer hierover gaat, dan zal en kan de plattelandscoach 
hem daar wel bij begeleiden. 
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