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onderwerp : Binnenlandse handelsmissie voor promotie streek- en regioproducten 
  

Inleiding 
In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Schouten van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit aangegeven dat ze meer waardering wil voor Nederlandse streek- en regioproducten 
en de afzet van deze producten wil bevorderen. Om dit te bereiken zoekt de minister de 
samenwerking met provincies om speciale handelsmissies in eigen land te organiseren. De 
ChristenUnie in Gelderland verzoekt het college van Gedeputeerde Staten om voorop te lopen met de 
uitwerking hiervan.  
 
Gelderland mag gezien worden als voedselprovincie nummer 1. Gelderland kent niet alleen een rijke 
verzameling aan agrarisch ondernemers, maar is met kennisinstituten als de Wageningen Universiteit 
en de Radboud Universiteit ook koploper op het gebied van kennis over voedsel en gezondheid. In de 
regio Foodvalley worden de krachten rond voedsel en voedselproductie nog eens versterkt. Om die 
reden vinden wij dat Gelderland voorop moet lopen om streekproducten te promoten, korte 
voedselketens te stimuleren, de verbinding tussen boeren, natuurbeschermers en burgers te 
versterken en te zorgen voor eerlijke prijzen voor agrarische producten.   
 
 
Vragen 
 

 
1. In een kamerbrief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit betreffende 

verbinding boer(in)-burger,voedsel dichtbij1, geeft de minister aan van plan te zijn om – in 
samenwerking met de provincies – een speciale handelsmissie in eigen land te organiseren 
om streekproducten bekender te maken en korte (voedsel)ketens te stimuleren en knellende 
wet- en regelgeving voor streekproducenten aan te pakken. Bent u het met de fractie van de 
ChristenUnie eens dat Gelderland, als voedselprovincie nummer 1, voorop zou moeten lopen 
om de binnenlandse handelsmissie voor de promotie van streekproducten en het korte 
voedselketens te stimuleren? 
 

2. Is uw college bereid om in kaart te brengen welke regelgeving tot belemmeringen leiden voor 
het verkorten van korte (voedsel)ketens en de afzet van streek- en regioproducten? 
 

3. Gelderland bezit veel instellingen die een voortdurende stroom van kennis en inzicht 
verschaffen op het gebied van voedsel. Denk hierbij aan de Wageningen Universiteit, 
Foodvalley en de vele agrarische bedrijven die vanuit de praktijk kennis kunnen leveren. Bent 
u bereid om met kennisinstellingen te werken aan een actieplan om hoogwaardig regionaal 
geproduceerd voedsel beter onder de aandacht te brengen van consument en retailers? 
 

4. De minister geeft in de kamerbrief ook uitgebreid aandacht aan het belang van 
voedselonderwijs en gezond voedsel in het basisonderwijs. Welke rol ziet u voor de provincie 
om onderwijs over gezonde voeding en de herkomst van ons voedsel te stimuleren? 

 

 
1 https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2019/08/02/kamerbrief-
reactie-initiatiefnota-van-het-lid-dik-faber-over-verbinding-boerin-burger-voedsel-
dichtbij/Kamerbrief+Initiatiefnota+van+het+lid+Dik-Faber+over+verbinding+boer%28in%29-
burger%2C+voedsel+dichtbij.pdf 


