
Beantwoording technische vragen PvdD Statenmededeling Voedsel1000 
 
Van: Piera Fehres  
Verzonden: dinsdag 27 november 2018  
Aan: Bart Kuijer; STATENGRIFFIE   
CC: Marco van der Wel; Arie Meulepas ; Annelies Schoenmakers  
Onderwerp: RE: Technische vraag Statenmededeling Voedsel1000 

 
Beste heer Kuijer, 
 
Hieronder vindt u de beantwoording van uw technische vragen. 
 

1. Welke Brabanders en professionals worden uitgenodigd? 

 

De uitnodiging gaat naar alle inwoners van Brabant, politici, overheidsfunctionarissen en 

professionals werkzaam in het ’voedselsysteem’. We streven naast de aanwezigheid van 

professionals naar een ruime vertegenwoordiging van burgers en (lokale) overheid in de 

zaal en hebben daarbij de volgende doelgroepen gedefinieerd:  

 Inwoners/burgers 

 Boeren/producenten  

 Professionals 

 NGO’s 

 Studenten/onderwijs 

 Overheid: lokaal, provinciaal, rijks 

 

2. Hoe wordt bepaald wie wordt uitgenodigd; op basis waarvan wordt de keuze bepaald? 

 

De uitnodiging aan deelnemers is open. Wel wordt actief geworven binnen bepaalde 

netwerken voor de gedefinieerde doelgroepen, om zoveel mogelijk mensen te bereiken. 

Om zoveel mogelijk burgers te bereiken zullen bijvoorbeeld dorpsraden worden 

aangeschreven en zal er een mediacampagne worden gestart om bekendheid en 

enthousiasme voor de Voedsel1000 te creëren.  

 

3. Kunnen niet uitgenodigde Brabanders met interesse in voedsel en professionals in de 

voedselsector alsnog deelnemen aan de Voedsel1000-top en het verdere proces? Zo ja, 

op welke wijze is dit kenbaar gemaakt aan de Brabantse bevolking? 

 

Elke Brabander kan deelnemen, mits er geen sprake is van over-intekening. Is dit wel 

het geval, dan wordt er geloot onder de aanmelders. 
 
 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Met vriendelijke groet, 
 

Piera Fehres 
Strateeg Agrofood  
 
 

Van: Bart Kuijer  
Verzonden: vrijdag 23 november 2018  
Aan: Piera Fehres ; STATENGRIFFIE   
CC: Marco van der Wel   
Onderwerp: Technische vraag Statenmededeling Voedsel1000 



 
Geachte mevrouw Fehres, 

 

N.a.v. Statenmededeling Voedsel1000 hebben wij een aantal technische vragen over het 

uitnodigen van Brabanders voor deelname aan Voedsel1000. "De provincie zal 

Brabanders en het professionele netwerk rond voedsel uitnodigen voor de Voedsel1000." 

 

1. Welke Brabanders en professionals worden uitgenodigd? 

 

2. Hoe wordt bepaald wie wordt uitgenodigd; op basis waarvan wordt de keuze bepaald? 

 

3. Kunnen niet uitgenodigde Brabanders met interesse in voedsel en professionals in de 

voedselsector alsnog deelnemen aan de Voedsel1000-top en het verdere proces? Zo ja, 

op welke wijze is dit kenbaar gemaakt aan de Brabantse bevolking? 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bart Kuijer 

Fractiemedewerker Partij voor de Dieren Noord-Brabant 

 


