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‘Naar een NP regionale voedsel strategie’ is een gezamenlijke zoektocht van onderstaande personen
om sturing en richting te geven aan een duurzame en economisch vitale land- en tuinbouw die gezond
voedsel, een vitaal platteland en biodiverse natuur voor gezonde mensen mogelijk maakt.
In deze eerste sessie willen we graag gezamenlijk verkennen wat de contouren en kansen zijn van een
NP regionale voedsel strategie. Wanneer dit voldoende gezamenlijke commitment oplevert zal in de
tweede bijeenkomst invulling gegeven worden aan het formuleren van een gezamenlijke doorkijk hoe
zo’n NP gerealiseerd kan worden.
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Huidige duurzaamheidsopgaven (klimaat, biodiversiteit, stikstof) maken het noodzakelijk invulling te
geven aan een Maatschappelijk Gezond Voedselsysteem: de maatschap van burger en boer, gezond
van bodem tot lijf en een systeem dat langjarig volhoudbaar is voor komende generaties.
Dit betekent dat naast het huidige op productievolume gerichte model ook een Regionale Voedsel
Strategie (RVS) uitgewerkt moet worden, gericht op het benutten van de diversiteit en de kracht van
regionale initiatieven en het verbinden van kennis daarover vanuit de verschillende initiatieven.
Een Regionale Voedsel Strategie heeft als ambitie:
a. Minimaal een derde van het voedsel dat in de nabije steden/dorpen wordt geconsumeerd komt uit
de eigen leefomgeving (van 30-50 km).
b. Versterken van de biodiversiteit in de directe leefomgeving van dorpen en steden.
c. Door duurzame en gevarieerde productie bij te dragen aan een mooi, schoon en vitaal landelijk
gebied / de eigen leefomgeving waarin de identiteit van de streek herkenbaar is.
d. De lokale verbinding tussen burgers en boeren te herstellen.
e. Toegang tot gezond vers voedsel voor allen en speciaal de sociale minima.
Basis onder een Regionale Voedsel Strategie is minimaal:
a. Waardering en beloning voor (het herstel van) de kwaliteit van bodem, natuur, landschap en water
door overheden, maatschappelijke partijen en maatschappelijke investeerders. Met langjarige
afspraken en tegen eerlijke prijzen.
b. Eerlijke prijzen voor alle schakels in de keten. Primair in nieuwe korte ketens, daarna ook in grotere
retailketens.
c. Nieuwe ﬁnanciersvormen; naast familiekapitaal, bankkapitaal ook eigen ‘burgerkapitaal’ organiseren
Zo’n regionale voedselstrategie zorgt weer voor verbinding tussen burgers en boeren en daarmee ook
voor veel meer onderlinge begrip en waardering. In een globale samenleving vol onrust, kan de
regionale eigen omgeving meer ankerpunt zijn, rustpunt, herkenbaarheid, je ‘thuis’, eten uit de streek
versterkt dat. De inbedding in de regio middels bijvoorbeeld een ‘markemodel’ met een sociale en
democratische architectuur leidt tot borging van ecologische plafonds, sociale fundamenten (Donutmodel – Kate Raworth) en bouwt aan een gezamenlijke verantwoordelijkheid van burgers, boeren en
regionale verantwoordelijken voor hun leefomgeving voor komende generaties (‘De goede voorouder’
- Roman Krasnaric).
We stellen voor het ontwerp van een dergelijke Regionale Voedsel Strategie verder uit te werken in
een aantal daarvoor geschikte regio’s, met alle betrokken regionale partners en zoveel mogelijk
aansluitend op reeds bestaande regionale initiatieven.
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