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Gemeenten die aan het onderzoek hebben deelgenomen

21

Samenvatting

Het programma ‘Foodlink’ van het ministerie van EZ heeft gemeenten de afgelopen jaren ondersteund met
onderzoek vanuit de doelstelling dat Nederland binnen vijftien jaar mondiaal koploper wordt op het gebied van
duurzaam voedsel. Het programma is in 2012 afgesloten met het uitvoeren van voorliggende resultaatmeting.
De resultaatmeting is uitgevoerd in de zomer van 2012 door een digitale enquête onder Nederlandse
gemeenten. Van de 414 gemeenten in 2012, hebben 178 gemeenten de enquête ingevuld, dus een respons
van 43%.
Duurzaam Regionaal Voedsel (DRV) staat bij veel Nederlandse gemeenten in de belangstelling, 72% van de
gemeenten geeft aan initiatieven van DRV te ondersteunen. Gemeenten zien een taak om duurzaam en gezond
voedsel bij burgers onder de aandacht te brengen en initiatieven op dit vlak te stimuleren. Initiatieven die
gemeenten het meest vaak ondersteunen zijn: duurzaam inkopen voor de eigen organisatie of andere
instellingen, voorlichting, educatie en bewustwording van gezond voedsel en het stimuleren van de verkoop
van streekproducten. De manier waarop gemeenten bijdragen aan DRV is in de eerste plaats communicatief,
bijvoorbeeld door aandacht te geven aan initiatieven op de gemeentelijke website of in lokale media. Ook wordt
vaak meegedacht en expertise geleverd aan initiatiefnemers. Financiële ondersteuning vindt plaats door
duurzaam inkopen en door capaciteit inzet. Van de gemeenten die aangeven DRV niet te ondersteunen, noemt
52% dat er binnen de gemeente geen initiatieven zijn op dit vlak, 19% van deze gemeenten ziet geen rol voor
het stimuleren van DRV, 13% geeft aan in de toekomst wel initiatieven te willen gaan ondersteunen, 32% geeft
een andere reden aan, vaak dat de gemeente te klein is waardoor er onvoldoende tijd en geld is of dat andere
zaken een hogere prioriteit hebben.
Hoewel veel gemeenten initiatieven van DRV ondersteunen en een taak zien om dit bij burgers onder de
aandacht te brengen, geeft slechts 10% van de gemeenten aan specifiek beleid of een visie voor DRV te
ontwikkelen of te hebben ontwikkeld. Gevraagd naar de aspecten van DRV waar de beleidsontwikkeling zich op
richt, levert dit nagenoeg dezelfde frequentieverdeling op als bij de vraag welke initiatieven worden
ondersteund. In driekwart van de gevallen is de beleidsontwikkeling gericht op duurzaam inkopen en
bewustwording van gezond voedsel. Twee van de drie gemeenten hebben bij de beleidsontwikkeling aandacht
voor de verkoop van streekproducten en het bevorderen van de sociale cohesie in wijken en buurten. Eén op
de drie gemeenten heeft in het beleid aandacht voor het bevorderen van stadslandbouw en voor het tegengaan
van voedselverspilling en het verminderen van de ecologische voetafdruk. Van de gemeenten die geen beleid
of visie ontwikkelen voor DRV, zegt 28% dat het onderwerp niet speelt in hun gemeente, 26% van deze
gemeenten zegt in de toekomst wel beleid te willen gaan ontwikkelen, 16% geeft aan voor hun gemeente geen
rol te zien. Vaak ook wordt genoemd dat gemeenten zich te klein achtten om op dit vlak zelf beleid te
ontwikkelen, dat daarvoor voldoende capaciteit of geld ontbreekt, ook geven meerdere gemeenten aan dat
DRV onderdeel is van een bredere duurzaamheidsagenda en dat specifiek beleid op DRV niet nodig is om
projecten van de grond te krijgen.
Resumerend: 72% van de Nederlandse gemeenten ziet een rol om initiatieven van DRV te ondersteunen, 10%
van de gemeenten ontwikkelt nu al beleid of een visie voor DRV. Van de gemeenten die nog geen beleid voor
DRV hebben ontwikkeld, zegt 26% dat in de toekomst wel te willen gaan doen.
Kennisvragen die bij gemeenten spelen gaan vooral over de behoefte aan praktijkvoorbeelden hoe gemeenten
en private partijen gezamenlijk initiatieven van DRV kunnen ontwikkelen en implementeren en daarbij
bijvoorbeeld de afzet regelen aan zorginstellingen, bedrijfskantines, restaurants etc.
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Inleiding

Het programma ‘Foodlink‘ van het ministerie van EZ heeft gemeenten de afgelopen jaren ondersteund met
onderzoek vanuit de doelstelling dat Nederland binnen vijftien jaar mondiaal koploper wordt op het gebied van
duurzaam voedsel (zie brief Bleker, 10 december 2010, duurzaam voedselbeleid en doelstellingen, referentie
168783). In 2009 is een quick-scan uitgevoerd onder de titel: ‘Voedselinitiatieven kleine en middelgrote
gemeenten’ door het Netwerk Platteland. Dit onderzoek kan gebruikt worden als een nulmeting en richtte zich
op voedselinitiatieven bij kleine en middelgrote gemeenten. Voor grotere gemeenten was dat beeld al duidelijk.
Het programma ‘Foodlink‘ is in 2012 afgesloten met de voorliggende resultaatmeting. Doel van de meting is
om het ministerie van EZ inzicht te geven in hoeveel gemeenten anno 2012 betrokken zijn bij regionale
voedselinitiatieven en hoeveel gemeenten over de afgelopen jaren een actief voedselbeleid hebben ontwikkeld.
De volgende vragen staan centraal:
1. Hoeveel gemeenten zien een rol bij het ondersteunen van initiatieven van DRV.
2. Hoeveel gemeenten hebben een visie of actief beleid voor DRV?
3. Op welke manier geven gemeenten invulling aan dit beleid?
4. Wat zijn specifieke kennisvragen die bij gemeenten spelen op het vlak van DRV?
Om de vragen te inventariseren is een digitale enquête opgesteld en gedurende de zomer van 2012 verspreid
onder alle Nederlandse gemeenten. Dit rapport geeft de uitkomsten van deze enquête. Hoofdstuk 2 geeft de
vragenlijst van de enquête. hoofdstuk 3 geeft de resultaten en hoofdstuk 4 presenteert de conclusies van het
onderzoek.
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Vragenlijst

Onderstaande vragenlijst is digitaal verstuurd naar gemeenten in Nederland.

Welkom bij dit onderzoek,
Deze enquête, onderzoekt in opdracht van het ministerie van EL&I in hoeverre Nederlandse gemeenten
aandacht hebben voor duurzaam regionaal voedsel. Eerst volgt een korte toelichting op het begrip 'duurzaam
regionaal voedsel' en de manier waarop gemeenten er aan kunnen bijdragen.
De enquête bestaat uit vijf vragen en duurt slechts enkelen minuten. Met de gegevens wordt vertrouwelijk
omgegaan. Als u belangstelling hebt voor de uitkomsten van het onderzoek, dan kunt u dat aan het einde van
de enquête aangeven.

Wat is een Duurzaam Regionaal Voedselsysteem?
In een duurzaam regionaal voedselsysteem ligt de focus op regionale voedselproductie en consumptie, waarbij
het uitgangspunt is: een evenwicht tussen ecologische (planet), economische (profit) en sociale belangen
(people).

Ondersteunen van initiatieven
Er zijn al veel voorbeelden van gemeenten die experimenteren met duurzame regionale voedselsystemen.
Bijvoorbeeld door regionale markten te faciliteren of door duurzaam voedsel in te kopen voor de eigen
organisatie of voor verzorgingstehuizen. Andere voorbeelden zijn het ondersteunen van initiatieven voor
bewustwording van gezond en duurzaam voedsel of het verbeteren van de leefbaarheid van wijken door
stadslandbouw mogelijk te maken.

Beleidsontwikkeling
Naast het ondersteunen van losse initiatieven hebben sommige gemeenten een specifiek beleid of een
voedselstrategie ontwikkeld. Voorbeelden waarbij gemeenten strategisch nadenken over regionale
voedselproductie en distributie in relatie tot mens en omgeving zijn: Cittaslow Alphen-Chaam, Proeftuin
Amsterdam, Eetbaar Rotterdam en Lekker Utregs.

Doel van deze enquête
Met deze enquête willen we graag onderzoeken of uw gemeente initiatieven ondersteunt voor duurzaam
regionaal voedsel en of er al sprake is van specifieke beleidsontwikkeling. Als u concrete vragen hebt,
bijvoorbeeld over het opzetten van een voedselstrategie, dan kan dit aan het eind van de enquête.
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Vraag 1.

Ondersteunt uw gemeente initiatieven van duurzaam regionaal voedsel? ja (ga naar 2a)/nee
(ga naar 2b)

Vraag 2a1.

Welke initiatieven van duurzaam regionaal voedsel worden door de gemeente ondersteund?
o
verkoop van streekproducten
o
stads(rand)landbouw
o
duurzaam inkopen voor de eigen organisatie of andere instellingen
o
milieuvoorlichting, educatie, bewustwording van gezond voedsel
o
tegengaan van voedselverspilling, verminderen van de ecologische voetafdruk
o
bevorderen van sociale cohesie / leefbaarheid van wijken en buurten
o
anders namelijk: ….

Vraag 2a2.

Op welke manier ondersteunt uw gemeente initiatieven van duurzaam regionaal voedsel?
o
door regelgeving
o
financieel
o
door kennis/expertise
o
communicatief (bv. op website of in lokale media)
o
anders namelijk: ….

Vraag 2b.

Waarom ondersteunt uw gemeente initiatieven van duurzaam regionaal voedsel niet?
o
in onze gemeente zijn geen initiatieven om te ondersteunen
o
als gemeente zien we op dit vlak geen rol
o
in de toekomst willen we initiatieven wel gaan ondersteunen
o
anders namelijk: ….

Vraag 3.

Heeft uw gemeente een visie of beleid ontwikkeld voor duurzaam regionaal voedsel? ja (ga naar
4a)/ nee (ga naar 4b)

Vraag 4a.

De visie of beleidsontwikkeling richt zich op de volgende aspecten van regionaal duurzaam
voedsel:
o
verkoop van streekproducten
o
stads(rand)landbouw
o
duurzaam inkopen voor de eigen organisatie of andere instellingen
o
milieuvoorlichting, educatie, bewustwording van gezond voedsel
o
tegengaan van voedselverspilling, en verminderen van de ecologische voetafdruk
o
bevorderen van sociale cohesie\ leefbaarheid van wijken en buurten
o
anders namelijk: ….

Vraag 4b.

Waarom heeft uw gemeente geen visie of beleid voor duurzaam regionaal voedsel?
o
het onderwerp speelt niet in onze gemeente
o
als gemeente zien we op dit vlak geen rol
o
we zien wel een rol en willen in de toekomst beleid gaan ontwikkelen
o
anders namelijk:

Vraag 5.

Wilt u geïnformeerd worden over de mogelijke rol van gemeenten voor duurzaam regionaal
voedsel? ja/ nee of heeft u een specifieke vraag?

Vraag 6.

Wilt u op de hoogte worden gebracht van de resultaten van dit onderzoek? ja/ nee.
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Resultaten

Van de 414 gemeenten die Nederland in 2012 telt hebben 178 gemeenten aan dit onderzoek deelgenomen,
dus een respons van 43%.
Vraag 1.

Ondersteunt uw gemeente initiatieven van DRV?

In totaal 178 gemeenten hebben deze vraag beantwoord. Daarvan geven 128 gemeenten aan initiatieven van
duurzaam regionaal voedsel te ondersteunen, 50 gemeenten zeggen geen initiatieven te ondersteunen.
Vraag 2a1.

Welke initiatieven van DRV worden door de gemeente ondersteund?
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Vraag 2a1 is gesteld aan de respondenten die onder vraag 1 hebben aangegeven initiatieven van DRV te
ondersteunen. In totaal 123 gemeenten hebben de vraag beantwoord. Er is sprake van een driedeling in de
frequentie waarin intiatieven worden genoemd. Drie initiatieven zijn door 60% van de respondenten aangevinkt,
één initiatief door 39% en twee initiatieven door minder dan 20% van de respondenten. Onder de open vraag
zijn initiatieven genoemd die vooral gaan over: het ondersteuen van de verkoop van streekproducten, sociale
cohesie (samen eten) en het verbinden van producent en consument.
Vraag 2a2. Op welke manier ondersteunt uw gemeente initiatieven van DRV?

Vraag 2a2 is gesteld aan de respondenten van vraag 2a1. De vraag is door 119 gemeenten beantwoord.
Opvallend is dat ondanks dat onder vraag 1. duurzaam inkopen vaak genoemd is, veel minder respondenten
aangeven initiatieven financieel te ondersteunen. Onder de open vraag wordt wel meerdere malen genoemd:
door producten in te kopen. Daarnaast werd onder de open vraag genoemd: meedenken en het ondersteunen
en verbinden van initiatieven (is in feite tot ‘kennis’ te rekenen). Van de respondenten geeft 21% aan initiatieven
door regelgeving te ondersteunen (is in feite tot 'beleidsontwikkeling' te rekenen).
Vraag 2b.

14

Waarom ondersteunt uw gemeente initiatieven van DRV niet?
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Vraag 2b is gesteld aan respondenten die onder vraag 1 hebben aangegeven initiatieven van DRV niet te
ondersteunen. In totaal 48 gemeenten geven antwoord op deze vraag. Onder de open vraag wordt vaak
genoemd dat de gemeente te klein is, waardoor er onvoldoende tijd en geld is of dat andere zaken een hogere
prioriteit hebben.
Vraag 3.

Heeft uw gemeente een visie of beleid ontwikkeld voor DRV?

Vraag 3 is gesteld aan respondenten van vraag 2a2 en vraag 2b. In totaal 165 gemeenten hebben vraag 3
beantwoord. 150 respondenten geven aan geen specifiek beleid te ontwikkelen voor duurzaam regionaal
voedsel, vijftien respondenten geven aan dat wel te doen.
Vraag 4a.

Op welke aspecten van DRV richt de visie of beleidsontwikkeling zich:

Vraag 4a is gesteld aan respondenten die vraag 3 met ja beantwoord hebben. De vraag is door vijftien
gemeenten beantwoord. De frequente verdeling van de antwoorden toont veel overeenkomst met vraag 2a1.
Er blijkt een duidelijk verband tussen initiatieven die worden ondersteund en de mate dat daar beleid voor is
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ontwikkeld. Onder de open vraag wordt aanvullend nog genoemd, dat de beleidsontwikkeling soms ook aan
lokaal klimaat beleid wordt gekoppeld en dat soms een relatie wordt gelegd met planologisch/ruimtelijk beleid.
Vraag 4b.

Waarom heeft uw gemeente geen visie of beleid voor DRV?

Vraag 4b is gesteld aan respondenten die vraag 3 met nee beantwoord hebben. De vraag is door 145
gemeenten beantwoord. Opvallend is dat de meeste gemeenten zich niet kunnen vinden in de genoemde
redenen, 60 gemeenten geven bij deze vraag een open antwoord. Meest voorkomend daarbij is dat het thema
(nog) geen prioriteit heeft of dat duurzaam regionaal voedsel een onderdeel is van een bredere
duurzaamheidsagenda. Vaak wordt als reden aangegeven dat de gemeente te klein is, onvoldoende capaciteit
of geld heeft om beleid te ontwikkelen. Ook meerdere malen wordt genoemd dat de gemeente wel wil
faciliteren om projecten van de grond te krijgen en dat specifiek beleid daarvoor niet nodig is. Ook geeft een
aantal respondenten aan het thema DRV in regionaal verband te willen oppakken.
Vraag 5.

16

Wilt u geïnformeerd worden over de mogelijke rol van gemeenten voor DRV? ja/ nee of heeft u
een specifieke vraag?
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De vraag is beantwoord door 154 gemeenten, bijna driekwart van de respondenten geeft aan informatie te
willen ontvangen over de mogelijke rol van gemeenten bij DRV.
In totaal dertien respondenten hebben een (kennis)vraag over de mogelijke rol van gemeenten voor DRV
– Hoe kan een kleine gemeente met beperkte middelen hier invloed op uitoefenen?
– De gemeente Voorst wil graag voorbeeld-gemeente zijn om de verkeerde keuzes in Nederland te helpen
ombuigen. Wij denken dat wij weinig vanuit Den Haag kunnen leren, maar dat ze veel van ons innovatieve
beleid kunnen leren. Geen mega documenten maar een innovatieve doe gemeente. Met visie een
toekomstbestendige koers uitzetten. Met een integrale aanpak. Bijna iedereen doet mee.
– Zeker op dit vlak moet Berkelland zich als plattelandsgemeente proactief opstellen en dat doet ze naar
initiatieven die van meet af aan op eigen benen kunnen staan of dat snel kunnen na een klein zetje
(investeringssubsidie).
– Graag praktijkvoorbeelden zichtbaar maken, waar we als andere gemeente gebruik van kunnen maken.
Iedereen moet bezuinigen en kunnen dus niet meer alles zelf. Je moet ook niet alles zelf bedenken, samen
staan we sterk en kunnen we veel meer bereiken.
– Vanuit het werkveld afval ben ik ook geïnteresseerd omdat het mes aan twee kanten kan snijdt.
– Wat zijn succesfactoren voor implementatie van duurzaam regionaal voedsel in de zorgsector?
– Duurzame voeding is veel breder dan alleen regionaal geproduceerde voeding. Daarnaast kan regionaal
geproduceerde voeding zelfs niet duurzaam zijn, wanneer het leidt tot meer transportbewegingen (negatief
klimaateffect). Van belang is om het 'wat en hoe' van regionale voeding in het bredere licht te zien van hoe
de gewenste duurzame voeding wereldwijd er bijvoorbeeld in 2050 uitziet. Hoe kan de mensheid goed
gevoed worden, zonder negatieve gevolgen voor de aarde? Relevante aspecten hiervan kunnen ook
meegenomen worden in duurzame regionale voeding (minder dierlijke eiwitten, minder voedselverspilling,
efficiënt transport, duurzaam veevoer, enz.)
– We hebben als gemeente al vragen aangeleverd in het Netwerk Stadslandbouw.
– Ooit heeft iemand mij verteld dat gemeenten wettelijk verplicht zijn om een voedselstrategie op te stellen.
Het zou een eis zijn die afgesproken is tussen de EU en de VNG. Ik heb hier naar gezocht maar niets
kunnen vinden. Graag zou ik hier duidelijkheid over willen krijgen.
– Is de ondertekening van de Zeeuwse coalitie voor biodiversiteit door de gemeente Terneuzen inhoudelijk
ook relevant (in stand houden van bijen)?
– In gesprek met medewerkers van Agentschap NL en het ministerie van I&M over het onderwerp
stadslandbouw en mogelijke acties om stadslandbouw te bevorderen. Het zou wenselijk zijn als het
ministerie van EZ daar beter bij betrokken is.
– De Regio Groningen Assen heeft veel projecten rondom dit thema en ziet het ook als speerpunt de
komende tijd (Regiopark, ambitiedocument Mooi Mooier Mooist). Graag buurten met elkaar.
– Waarom is duurzaam voedsel zo'n specifiek issue als duurzaamheid zo veel breder is in het gemeentelijk
bedrijf? Rioleren, bodemsanering, eigen bedrijfsvoering ... etc. ?
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Vraag 6.
Wilt u op de hoogte worden gebracht van de resultaten van dit onderzoek? ja/ nee.

De vraag is beantwoord door 139 gemeenten, 97 gemeenten geven aan op de hoogte te willen worden
gehouden van de resultaten van het onderzoek.
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Conclusies

– Initiatieven van DRV worden door 72% van de gemeenten in Nederland ondersteund. Gemeenten zien een
taak om duurzaam en gezond voedsel bij burgers onder de aandacht te brengen en initiatieven op dat
gebied te stimuleren.
– Duurzaam inkopen voor de eigen organisatie of andere instellingen, voorlichting, educatie en
bewustwording van gezond voedsel en het stimuleren van de verkoop van streekproducten worden het
vaakst genoemd als de initiatieven die worden ondersteund.
– Gemeenten dragen bij aan initiatieven van DRV in de eerste plaats door communicatie, zoals het aandacht
geven aan initiatieven op de gemeentelijke website of in lokale media.
– Ook wordt vaak meegedacht en expertise geleverd aan initiatiefnemers. Financiële ondersteuning vindt
vooral plaats door duurzaam inkopen en door inzet van capaciteit.
– Van gemeenten die aangeven DRV niet te ondersteunen, geeft 52% aan dat er binnen de gemeente geen
initiatieven zijn op dit vlak, 19% ziet geen rol in relatie tot DRV, 13% van deze gemeenten geeft aan in de
toekomst wel initiatieven te willen ondersteunen.
– In totaal 10% van de Nederlandse gemeenten geeft aan specifiek beleid of een visie te ontwikkelen voor
DRV.
– Beleidsontwikkeling voor DRV richt zich in driekwart van de gevallen op duurzaam inkopen en
bewustwording van gezond voedsel. Twee van de drie gemeenten met beleidsontwikkeling voor DRV
hebben aandacht voor de verkoop van streekproducten en het bevorderen van de sociale cohesie in wijken
en buurten. Eéén op de drie gemeenten heeft in het beleid aandacht voor het bevorderen van
stadslandbouw en voor het tegengaan van voedselverspilling en het verminderen van de ecologische
voetafdruk.
– Van de gemeenten die geen beleid of visie hebben ontwikkeld voor DRV, zegt 28% dat het onderwerp in
hun gemeente niet speelt, 26% van deze gemeenten zegt in de toekomst wel beleid te willen gaan
ontwikkelen, 16% geeft aan voor hun gemeente geen rol te zien. Vaak ook wordt aangegeven dat
gemeenten zich te klein achtten om op dit vlak zelf beleid te ontwikkelen. Gemeenten geven aan dat
specifiek beleid niet altijd nodig is om projecten/programma’s van de grond te krijgen omdat ze passen
onder een breder duurzaamheidsthema.
– Kennisvragen die bij gemeenten spelen hebben vooral betrekking op een behoefte aan praktijkvoorbeelden
over de rol die gemeenten kunnen vervullen en over hoe gemeenten en private partijen gezamenlijk
initiatieven van DRV kunnen ontwikkelen en implementeren (zoals regelen van afzet).
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Bijlage 1 Gemeenten die aan het onderzoek
hebben deelgenomen
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Alterra is onderdeel van de internationale kennisorganisatie Wageningen UR (University & Research centre). De missie is
‘To explore the potential of nature to improve the quality of life’. Binnen Wageningen UR bundelen negen gespecialiseerde
en meer toegepaste onderzoeksinstituten, Wageningen University en hogeschool Van Hall Larenstein hun krachten om bij
te dragen aan de oplossing van belangrijke vragen in het domein van gezonde voeding en leefomgeving. Met ongeveer
40 vestigingen (in Nederland, Brazilië en China), 6.500 medewerkers en 10.000 studenten behoort Wageningen UR
wereldwijd tot de vooraanstaande kennisinstellingen binnen haar domein. De integrale benadering van de vraagstukken
en de samenwerking tussen natuurwetenschappelijke, technologische en maatschappijwetenschappelijke disciplines
vormen het hart van de Wageningen Aanpak.
Alterra Wageningen UR is hèt kennisinstituut voor de groene leefomgeving en bundelt een grote hoeveelheid expertise op
het gebied van de groene ruimte en het duurzaam maatschappelijk gebruik ervan: kennis van water, natuur, bos, milieu,
bodem, landschap, klimaat, landgebruik, recreatie etc.
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