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Partij Nr. Vraag / Input Antwoord / Reactie 
CDA 1 Hoe lang of kort is een “korte keten”? Op dit moment worden verschillende definities gehanteerd van een korte keten. 

Zo kan lengte van een keten gaan over de geografische of sociale afstand 
tussen productie en consumptie, maar ook over het aantal schakels daartussen. 
In de Voedselagenda hanteren wij geen strakke definitie voor de korte keten en 
kijken we vooral naar de voordelen die het concept kan brengen voor de 
provincie. Samen met andere provincies en het ministerie van LNV loopt een 
opdracht aan de Taskforce Korte Ketens om een meer gezamenlijk beeld van 
de korte keten en de afbakening daarvan te maken.   
 

 2 Wat is “gezond” en wat is “duurzaam”, en wie bepaalt dat? We vertrouwen voor de definities van gezond en duurzaam voedsel op de 
expertise van het landelijke Voedingscentrum. Gezond betekent dat het product 
of voedselpatroon gezondheidswinst oplevert, dat wil zeggen de kans op hart- 
en vaatziekten of kanker verkleint en de juiste benodigde voedingsstoffen bevat. 
Duurzaamheid van voedsel gaat over een lage milieubelasting door het 
voedselpatroon. Zowel gezondheid als duurzaamheid van consumptie zijn door 
het Voedingscentrum onder andere uitgewerkt in de Schijf van Vijf en richtlijnen 
voor de voedselomgeving. 
 

 3 Wat dragen NHW en Stelling van Amsterdam bij aan de ambities 
korte keten en gezond en duurzaam? 

Het verhaal van cultureel erfgoed zoals de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) 
en Stelling van Amsterdam (SvA) kan worden ingezet om mensen met elkaar en 
met (de geschiedenis van) het gebied te verbinden. Zo kan de identiteit van het 
gebied benut worden in bijvoorbeeld het vermarkten van lokale producten en op 
die manier lokale afzet versterken. De Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling 
van Amsterdam beslaan een substantieel deel van de provincie. Bij 
verschillende recreatie en toerisme faciliteiten kan lokaal voedsel worden 
aangeboden of anderszins onder de aandacht gebracht worden. 
 

 4 Door boeren geproduceerde landbouwproducten zijn altijd 
gezond. Wat mensen er mee doen bepaald of het gezond of 
ongezond is. Gaan we ook een programma maken dat dit 
verandert? 

Gezondheid wordt inderdaad bepaald door welke producten gegeten worden en 
in welke hoeveelheid. Onder onze tweede ambitie van de Voedselagenda 
stimuleren we dat de inwoners van de provincie gezonder en duurzamer eten. 
Dit staat ook centraal in spoor 2 van de Regio Deal Foodvalley. 
 

 5 Hoe groot is een/de regio om circulair te kunnen zijn? Circulariteit gaat over reductie van primair abiotisch grondstoffengebruik. Een 
van de manieren om dat voor elkaar te krijgen is via het sluiten van kringlopen. 
Daarmee stimuleer je hergebruik en voorkom je het moeten aanboren van 
nieuwe materialen. We hanteren de regel: We sluiten de kringlopen zoveel als 
mogelijk op een schaal zo klein als het kan en zo groot als het moet. Per 
product, materiaal of grondstof kan de omvang hiervan dus verschillen. 
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