GS brief aan Provinciale
Staten
Contact:

L.A.M. Mutsaers
06 - 5043 9933
LAM.Mutsaers@pzh.nl
Postadres Provinciehuis

Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl
Datum

Aan Provinciale Staten

28 november 2017
Ons kenmerk

PZH-2017-622310292
(DOS-2017-009180)
Bijlagen

Geen

Onderwerp

Behandelvoorstel Motie 752 CDA, Oogstmarkt Malieveld
Geachte Statenleden,
In uw vergadering van 8 november 2017 hebt u bij de behandeling van de begroting 2018 Motie
752 CDA, Oogstmarkt Malieveld aangenomen waarin ons het volgende wordt verzocht:
1. Met o.a. Voedselfamilie Zuid-Holland en Stadslandbouw Den Haag in overleg te treden
over het organiseren van een oogstmarkt voor lokaal voedsel & korte keten initiatieven
(streekproducten/boerderijverkoop/stadslandbouw) gericht op matchmaking en
duurzame relaties tussen producenten en consumenten, zodat een duidelijke
meerwaarde t.o.v. andere oogstmarkten wordt bereikt;
2. Met de verschillende korte keten initiatieven in Zuid-Holland in overleg te treden over
samenwerking in marketing, promotie, slimme logistiek en betrouwbare
consumenteninformatie over kwaliteit en herkomst van het product, zonder dat dit tot
lastenverzwaring/ regeldruk voor de producent leidt.
Behandelvoorstel
Ad 1.
Wij stellen voor om in de nazomer van 2018 een oogstmarkt ten behoeve van de korte keten en
lokale voedselinitiatieven te organiseren. Deze kan op het Malieveld plaatsvinden, maar ook een
andere locatie kan geschikt blijken. Dit voorstel willen wij uitwerken in directe samenwerking met
onze partners in het open netwerk voedselinnovatie, in het bijzonder de Zuid-Hollandse
Voedselfamilies en het Kennisteam. Hierdoor verwachten wij een aantrekkelijk programma dat
ertoe doet in de verbinding tussen boer en burger, waarmee kennis wordt ontwikkeld en gedeeld.
Wij verwachten dat de initiatiefnemers in de verschillende proeftuinen zich aangesproken en
aangemoedigd voelen verdere stappen te ondernemen in het versterken van de relaties in de
korte ketens.
Dit willen wij niet beperken tot een enkel evenement. Meerwaarde denken wij te vinden in
samenhangende activiteiten met betrekking tot onder meer kennisontwikkeling en kennisdeling.
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Wij realiseren dit in samenwerking met onze partners in akkerbouw, veehouderij, stadslandbouw,
onderwijs, onderzoek, betrokken maatschappelijke organisaties en andere relevante
ketenspelers.
Ad 2.
Wij besteden bijzondere aandacht aan de verschillende korte keten initiatieven in de provincie
met zowel nieuwe inspiratie als concrete hulp bij ontwikkeling en opschaling. Hierbij kunnen de
lopende proeftuinen zich manifesteren en kunnen nieuwe proeftuinen zich laten inspireren. Met
de koplopers en de kennispartners van de Zuid-Hollandse Voedselfamilies faciliteren wij op een
netwerkende wijze de doorontwikkeling met betrekking tot. samenwerking, logistiek,
productontwikkeling en communicatie. De uitvoering ligt bij de initiatiefnemers zelf. Onze inzet
betreft het organiseren, aanjagen, stimuleren en verbinden.
Met dit behandelvoorstel denken wij u voldoende duidelijkheid te hebben geboden ter opvolging
van Motie 752.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,
voorzitter,

drs. J.H. de Baas
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