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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2021-774441339 DOS-2020-

0000155

Onderwerp

Integraal voedselperspectief

Advies
1. Vast te stellen de verkenning integraal voedselbeleid: “Een verse start”.
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de verkenning integraal

voedselbeleid: “Een verse start”. 
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de verkenning integraal voedselbeleid.

Besluit GS

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder voor het aanbrengen van wijzigingen
van ondergeschikt belang, waarbij in ieder geval “voedsel als brandstof” anders geformuleerd

moet worden.

Bijlagen

1. Verkenning ‘Een Verse Start’. 

2. Voedsel als Brandstof
3. PS Brief ‘Integraal Voedselperspectief’. 

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 18 mei 2021 18 mei 2021
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1 Toelichting voor het College

 

Op 30 maart 2021 hebben Gedeputeerde Staten kennisgenomen van de verkenning ‘Een Verse

Start’. Hierin wordt geadviseerd te komen tot verbreding naar een integraal voedselperspectief.

Met dit voorstel worden Gedeputeerde Staten verzocht deze verkenning vast te stellen en in te

stemmen met verzending van het stuk en bijbehorende brief aan Provinciale Staten. 

Deze heeft als doel Provinciale Staten uit te nodigen tot een verbreding van perspectief en

gesprek. Uit de verkenning blijkt dat dit bijdraagt aan het definiëren en verzilveren van nieuwe

kansen die provinciale opgaven versnelt dichterbij brengen.

Deze conclusie wordt in de bijgevoegde brief verder toegelicht. 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excusief BTW : € 0,00

Programma  : Programma 7 - Gezond en veilig Zuid-Holland

Financiële risico’s : Er zijn geen financiële risico’s. 

Juridisch kader

Dit besluit leidt niet tot juridische consequenties gezien het slechts een uitnodiging tot gesprek

aan Provinciale Staten betreft. 

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

In de zomer van 2019 is door oud-gedeputeerde Adri-Bom Lemstra opdracht gegeven om kansen

te verkenning in de samenhang van haar portefeuille. Hieruit volgde het besluit om te starten met

een korte verkenning naar de mogelijke meerwaarde van een integraal voedselperspectief op

provinciaal niveau. 

Deze verkenning is met een begeleidende D-memo ingebracht in de GS-vergadering van 30

maart 2021.

 

3 Proces

 

Als vervolg op vaststelling van de verkenning zal deze verzonden worden aan PS met de GS brief

als oplegger. Het stuk is door Adri Bom-Lemstra geagendeerd in de commissievergadering KNM

van 2 juni 2021. 

In dezelfde commissie is reeds een voorstel aangenomen wat opdracht geeft aan GS en de griffie

om in aanloop naar 2 juni een online mini-symposium over voedsel te organiseren. Adri Bom-

Lemstra heeft deze opdracht aangenomen. Dit symposium is in voorbereiding en zal onder de titel

‘Voedsel als Brandstof’ plaatsvinden op 28 mei 2021.

 

4 Participatie en rolneming

    

De resultaten van de verkenning zijn tot stand gekomen in een participatief proces van bestaande

en nieuwe partners in Zuid-Holland. Hierbij is een groep partijen betrokken die een doorsnede
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vormen van voedselketen. Producten, handel en afnemers zijn betrokken. Daarnaast is

specialistische kennis ingewonnen van onderzoeksinstanties. 

De verkenning is uitgevoerd in samenwerking met de relevante programma’s. Activiteiten op het

gebied van voedsel en bijbehorende participatie strategie vinden plaats binnen deze programma’s

en niet separaat voor dit thema. 

5 Communicatiestrategie

 

Deze verkenning is uitgevoerd in samenwerking met het programma Circulair Zuid-Holland,

Gezond en Veilig, Groene Cirkels, Greenport West-Holland, Voedselfamilies en Duurzame

Landbouw. Het betreft een advies tot verbreding van perspectief. Uitvoering van activiteiten

rondom voedsel en bijbehorende communicatie wordt gedaan vanuit de bestaande programma’s. 


