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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
Het besluit om een Voedsel1000 te organiseren.
Aanleiding
Agrofood is een thema dat midden in de maatschappij staat. Van het
produceren van voedsel tot het eten op je bord, iedereen heeft ermee te maken.
Noord-Brabant heeft een aandeel in iedere stap van dit proces van grond tot
mond. De afgelopen jaren komen er signalen binnen dat er behoefte is aan een
brede maatschappelijke dialoog over hoe ons voedselsysteem eruit ziet en hoe
deze er in de toekomst uit zou kunnen zien. Een dialoog die voor iedere
Brabander van waarde kan zijn. Bij deze dialoog is het van belang dat niet
enkel de ‘usual suspects’ meepraten, maar dat ook de Brabantse burger haar
stem kan laten horen. Middels de getoetste methode van G1000 kan hier vorm
aan worden gegeven.
Bevoegdheid
GS zijn bevoegd een dergelijke dialoog te initiëren en om de ‘voedselbesluiten’
die voortkomen uit het proces inhoudelijk af te wegen. PS worden hierover
geïnformeerd.
Kernboodschap

1. Met de Voedsel1000 kunnen ideeën en energie uit de samenleving worden
opgehaald
Als reactie op het appèl uit de samenleving om in gesprek te gaan over
voedsel, wil de provincie als sponsor van de Voedsel1000 optreden.
Daarnaast geven verschillende publicaties, zoals het rapport van PBL over
een wenkend perspectief voor de landbouw en de visie van het Ministerie
van LNV betreffende kringlooplandbouw en de komst van de

Omgevingsvisie extra aanleiding om in gesprek te gaan. Het is van belang
dat alle betrokkenen in dit veld nadenken over de toekomst van voedsel en
voedselproductie, en de uitvoering van bijvoorbeeld de visie van de Minister
op kringlooplandbouw. De G1000-methode is met name gericht op het
identificeren van ideeën en energie in de samenleving, en vervolgens het
daadwerkelijk blijvend activeren van die energie.
2. Middels de Voedsel1000 kan het netwerk rondom Agrofood versterkt en

verbreed worden
Het netwerk rondom Agrofood is groot en de provincie heeft de afgelopen
jaren geïnvesteerd in het verbreden van dit netwerk, bijvoorbeeld middels
FoodUp!. Het is echter blijvend nodig om hierin te investeren, zowel in het
versterken van de relatie met bestaande partners als het zoeken naar
nieuwe partners. De vernieuwing komt immers niet zelden van nieuwe
partners met nieuwe ideeën.

3. Deze aanpak sluit goed aan op de bestuurlijke vernieuwing zoals
opgenomen in het bestuursakkoord
De G1000-methode kenmerkt zich door het op een innovatieve manier
vormgeven van burgerparticipatie; hierdoor is zij bij uitstek geschikt voor het
breed betrekken van mensen. In dit proces is het van belang dat de
initiatiefnemer (vaak een overheid, in dit geval de provincie) zich open en
als gelijkwaardige partij positioneert. Dit geeft de genodigden de ruimte om
autonoom deel te nemen aan het proces.
Consequenties

1. Om de Voedsel1000 te laten slagen, moeten genodigden urgentie voelen
om mee te doen
De Voedsel1000 staat of valt met de betrokkenheid van alle genodigden, zij
moeten urgentie voelen om hieraan mee te doen. Deze urgentie is
grotendeels gelinkt aan het onderwerp, maar ook aan wat er met de
uitkomsten van het proces gedaan gaat worden. Daarom is het van belang
dat deelnemers van tevoren weten dat de uitkomsten serieus genomen
worden. Bij de G1000-methode wordt als randvoorwaarde gesteld dat de
betrokken overheid aan de voorkant oprechte interesse heeft in de
uitkomsten, bijvoorbeeld door het inhoudelijk behandelen van de
voedselbesluiten die voortkomen uit de Voedsel1000 door GS.
Europese en internationale zaken
Nvt
Communicatie
De provincie zal Brabanders en het professionele netwerk rond voedsel
uitnodigen voor de Voedsel1000. Verder faciliteert de provincie de
maatschappelijke dialoog van de Voedsel1000 waar nodig.
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Vervolg
Bij de Voedsel1000 wordt als eerste toegewerkt naar een top waar maximaal
1000 mensen bij aanwezig kunnen zijn (voor de Voedsel1000 zetten we in op
ongeveer 700 aanwezigen). PS zullen hiervoor worden uitgenodigd. Vervolgens
vindt er een “forum” plaats, een periode waarin verschillende groepen mensen
de op de top gekozen thema’s uitwerken. Afsluitend is er een tweede top, waar
de voedselbesluiten worden gepresenteerd en gewaardeerd. Voor meer info klik
hier.
De planning is om de eerste top in februari te houden, en de laatste top in mei.
Bijlagen
Geen.

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Opdrachtgever: de heer A.F. Meulepas, (073) 681 27 87,
ameulepas@brabant.nl.
Opdrachtnemer: mevrouw P.N. Fehres, (073) 681 28 04, pfehres@brabant.nl.
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