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ONDERWERP Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO aan 
het College van GS, gesteld door de 
heer L.C. van den Dikkenberg van de 
SGP fractie betreffende 
voedselzekerheid (d.d. 09-03-2022) 
 

Geachte leden van Gedeputeerde Staten, 

Sinds bijna twee weken is Rusland bezig met een afschuwelijke aanval op de soevereine staat de Oekraïne. Dit 
heeft allereerst en allermeest een enorme impact op de inwoners van de Oekraïne. Hun veiligheid staat onder 
ongekende druk. Ons meeleven en gebed geldt daarom vooral hen. 
 
De geopolitieke ontwikkelingen die gepaard gaan met drukken ons tegelijk ook met de neus op de feiten: onze 
voedselzekerheid staat structureel onder druk. Voedselprijzen gaan al omhoog, maar de vraag dringt zich op of 
we op termijn nog wel voldoende voedsel hebben op ons welvarende continent. Rusland en Oekraïne zijn 
samen goed voor 25% van de wereldwijde handel in tarwe en voor 20% van de wereldwijde handel in maïs. Nu 
de handelsrelatie met Rusland onwenselijk is geworden en de stabiliteit van Oekraïne zwaar onder druk staat, 
speelt de vraag op of wij als Europees continent wel voldoende oog hebben voor voedselzekerheid. Het is 
tekenend dat Rusland met de Eurasian Center for Food Security Centre (ECFS) een voortrekkersrol vervulde in 
het gesprek over voedselzekerheid. Ook China is hier zeer mee bezig. De Rabobank waarschuwde al voor de 
feitelijke oorlog voor een dreigende ‘metacrisis’ op het gebied van de landbouw. Kees Huizinga kwam deze 
week speciaal naar Nederland om te waarschuwen voor de impact die deze oorlog gaat hebben op onze 
voedselvoorziening. De vraag is: wat doet de EU en wat doet de provincie Utrecht? Intussen hebben de 
ministers van Landbouw binnen de EU besloten het Europese beleid te screenen op de gevolgen voor 
voedselzekerheid.  
 
1. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor onze Voedselagenda? 
 
2. Bent u bereid (in navolging van de EU) ons beleid op relevante beleidsterreinen, zoals de Landbouwvisie, het 
natuurbeleid en de energietransitie, te screenen op de gevolgen voor voedselzekerheid? 
 
3. Bent u bereid met de nationale overheid in gesprek te gaan om de zorg van voedselzekerheid aan te kaarten 
en ervoor te pleiten het beleid in navolging van de EU hier nog eens kritisch op te screenen? 
 
4. Bent u bereid te onderzoeken welke beleidsbeslissingen van de provincie van de afgelopen jaren 
kostprijsverhogend hebben gewerkt?  
 
5. Bent u bereid in overleg met de betrokken sectoren onderzoek te doen naar kostprijsverlagende maatregelen 
voor de voedselvoorziening? 
 
6. Bent u bereid om, in overleg met gemeenten, korte keten initiatieven in verbinding te brengen met 
voedselbanken en hierin een bemiddelende en mogelijk ook een financierende rol in te vervullen? 
 
 
 
 
Namens de fractie van SGP provincie Utrecht en hoogachtend, 

L.C. van den Dikkenberg 


