Gebundelde kracht in Platform
Verduurzaming Voedsel
THEMA In juni vorig jaar presenteerde minister Verburg de Nota Duurzaam voedsel.
In deze nota roept zij twee groepen op om tot een duurzamer voedselpakket te komen:
de consumenten en de agro & foodketen, bestaande uit producenten, industrie,
leveranciers, detailhandel, horeca en catering. Voor de ketengroep heeft LNV in oktober
2009 het Platform Verduurzaming Voedsel opgericht.

Het Platform Verduurzaming Voedsel is
een samenwerkingsverband van zes organisaties: Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO), Federatie Nederlandse
Levensmiddelen Industrie (FNLI), Centraal
Bureau Levensmiddelenhandel (CBL),
Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties (Veneca), Koninklijke Horeca
Nederland (KHN) en LNV. ‘Politiek Den
Haag wil dat Nederland over vijftien jaar
mondiaal nog steeds tot de koplopers
behoort in de verduurzaming van de voedselproductie. De platformdeelnemers
hebben met LNV een samenwerkingsovereenkomst afgesloten om aan dit streven
bij te dragen’, vertelt voorzitter Wouter de
Bruijn. ‘Onze twee belangrijkste doelen
hangen nauw met elkaar samen: de
bedrijfsprocessen in de agro & foodketens
moeten versneld verduurzamen én er
moeten meer duurzame voedselproducten
op de markt komen en verkocht worden.’

Drie hoofdthema’s
De deelnemers van het Platform Verduurzaming Voedsel hebben drie hoofdthema’s

Het platform en LNV
LNV neemt zelf ook deel aan het platform.
Daarnaast coördineert LNV het duurzaamheidsbeleid voor voedsel tussen de
ministeries, Nederland en de Europese
Unie. Verder stelt LNV geld beschikbaar
voor de verduurzamingsprojecten die de
branches en de bedrijven aanmelden via
het platform. Het aankoopbeleid van LNV
stimuleert duurzame productie. En ook in
haar eigen bedrijfsrestaurant gebruikt het
ministerie alleen duurzame producten.

benoemd: minder milieubelasting en afval
(minder water, minder energie, minder
CO2-uitstoot, minder transport, duurzame
teelt en afvalpreventie), meer dierenwelzijn en meer eerlijke handel (waaronder
goede arbeidsomstandigheden in risicolanden). Het platform is dé plek waar zij
elkaar kunnen stimuleren, inspireren en
ervaringen kunnen uitwisselen. Daarnaast
is er nauw overleg met onder meer het

Convenant Marktontwikkeling Biologische
Landbouw en het Convenant Tussensegmenten. ‘Als groep bewaken de deelnemers de voortgang en de resultaten van de
gemaakte afspraken’, vult De Bruijn aan.
‘Het platform beoordeelt ook de aanvragen
van deelnemers en bedrijven die een financiële bijdrage willen voor hun verduurzamingsprojecten.’ Om de inspanningen
voor alle schakels in de keten zichtbaar
te maken, ontwikkelt het platform een
Informatie Systeem Verduurzaming
Voedsel (ISVV).

Voorbeeldaanpak
Zicht krijgen op de kennis- en innovatievragen van het bedrijfsleven noemt
De Bruijn de grootste uitdaging op dit
moment. ‘Daarom definieert iedere branche wat verduurzaming voor de bedrijven
inhoudt en waar de meeste kansen liggen.
Uitgangspunt is dat duurzaamheid een
dynamisch begrip is dat zich ontwikkelt
aan de hand van de kansen en de mogelijkheden die zich voordoen. Vervolgens wordt
met steun van het platform een voorbeeldaanpak ontwikkeld. Die kan variëren van
een duurzaamheidsagenda of checklists tot
handleidingen of certificering.’ Bedrijven
en branches kunnen zich tot het platform
richten voor een financiële bijdrage aan de
projecten die zij opzetten om hun bedrijfsprocessen en producten te verduurzamen.
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