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Oogstmarkt Malieveld
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Begroting 2018

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:.
- Het Voedselvernieuwersfeest op 11 meijl. van de Voedselfamilies Zuid-Holland goed bezocht is door

de leden van dit voedselinnovatienetwerk (van boer tot bankier, kruidenier of cateraar).

- Ook Stadslandbouw Den Haag (> 50 lokale voedselinitiatieven) afgelopen oktober samen met

o.a. Duurzaam Den Haag het "lt's all about food" festival organiseerde voor columnisten,

wetenschappers, koks, stadsplanners, kunstenaars, boeren en tuinders.

- Het nationaal regeerakkoord uitspreekt dat:

o initiatieven die de verbinding tussen boer en burger versterken, zoals city-landbouw en de verkoop

van streekproducten op de boerderij, worden ondersteund.

o De mededingingswet wordt aangepast zodat samenwerking in de land- en tuinbouw expliciet
wordt toegestaan. Dit om de ongelijke machtsverhoudingen in de keten te compenseren.

o Afspraken in de land- en tuinbouw, bijvoorbeeld financiering van onderzoek en duurzamere

standaarden, op verzoek van producenten algemeen verbindend verklaard kunnen worden.

Ovenivegende dat:
- Streekproducten en handel via de 'korte keten' groeipotentie heeft van 20o/o nu naar 650/o (WUR, 2013)

- Betrouwbare informatie over kwaliteit en herkomst en een goed functionerende logistiek essentieel zijn

om de groei in de afzet van streekproducten duurzaam te bevorderen (WUR, 2013).

- Het de kunst is nieuwe consumenten te bereiken en zo systeemverandering te bewerkstelligen.

- Provincie Zuid-Holland streeft naar gezond, duurzaam en betaalbaar voedsel voor iedereen!

- Provincie Zuid-Holland de transitie naar een duurzame voedselketen in Zuid-Holland zichtbaar en

tastbaar wil maken.

- Het provinciehuis met het Malieveld voor de deur beschikt over dé plek voor publieksmanifestaties.

Roepen het college op:
1. Met o.a. Voedselfamilies 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.

en gaan over tot de orde van de dag!

Paul Rijken (CDA)

Frank Johan
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