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Amendement Help boeren hun producten aan de man te brengen  
 
 
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 14 april 2021; 
 
Gehoord de beraadslagingen over het Statenvoorstel Provinciale Voedselagenda 2021-2023; 
 
Constaterende dat: 

• De Provinciale Voedselagenda een ideale situatie beschrijft waarin de consument 
direct naar de producent komt om voedsel te kopen; 

• De afzetkanalen die er in de realiteit zijn veel minder naar voren komen; 
 

Overwegende dat: 
• Niet alle consumenten bereid zijn direct naar de producent te komen; 
• Veel agrariërs worstelen met de vraag hoe ze hun afzet kunnen vergroten; 
• De kansen juist daar dienen te worden benut waar de meeste consumenten zijn; 
• De provincie een verbindende rol kan spelen tussen verschillende kleine initiatieven 

en een bemiddelende rol tussen consumenten en afzetkanalen; 
• De gemeente Deventer een ondersteunende rol speelt bij een coöperatie die 

producenten in verbinding brengt met lokale supermarkten. 
• De provincie Overijssel een dealmaker heeft aangesteld om restaurants en 

bedrijfskantines gebruik te laten maken van voedsel uit de omgeving; 
• In de provincie Utrecht eerste ervaringen zijn opgedaan binnen de pilot lokaal voedsel 

Utrecht van LEADER; 
• Deze pilot verdieping en verankering nodig heeft; 

 
Besluiten:  

- De volgende ambitie toe te voegen bij onderzoeken (pag. 9 van het 
Uitvoeringsprogramma) onder ambitie 1: 

o Er wordt op vele plekken voedsel aangeboden (supermarkten, restaurants, 
schoolkantines, bedrijfsrestaurants, boerderijwinkels en ziekenhuizen). Wij 
willen als provincie agrariërs die hun producten af willen zetten in de regio 
helpen om de weg te vinden naar deze afzetkanalen. Hiervoor is het belangrijk 
dat er een beeld is van kansen en uitdagingen per afzetkanaal. De lopende pilot 
lokaal voedsel Utrecht van LEADER besteedt hier aandacht aan. De pilot loopt 
tot en met begin 2022. Parallel aan het project Lokaal Voedsel Utrecht zullen 
wij mogelijke afzetkanalen voor lokaal voedsel inventariseren. De 
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voedselagenda is voornemens om op de resultaten van de pilot en de 
resultaten van de inventarisatie voort te bouwen. In de jaarlijkse 
voortgangsrapportage van het uitvoeringsprogramma zal onder meer hier 
aandacht aan worden besteed.          
 

Ondertekend door  
L. C. van den Dikkenberg, M. van Elteren, M. de Widt, M. E. J. Eggermont en N. de Haan-Mourik 
SGP         GL          D66    SP      CU 

Informatie over de aangehaalde voorbeelden:  
https://www.rtvoost.nl/nieuws/1508360/Streekproducten-ook-belangrijk-in-restaurants-en-
bedrijfskantines 

https://www.deventerpost.nl/nieuws/algemeen/1056739/lokale-boeren-en-winkeliers-
samen-in-cooperatie-van-onze-grond 
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