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Met deze brief informeren wij u over ons besluit tot vaststelling van de 
Uitvoeringsagenda Voedselvisie 2021-2022 behorende bij de Voedselvi-
sie 2020-2030. De bijbehorende financiële middelen zijn door uw Sta-
ten via de begroting 2020-2024 en uw besluit 2021-1 van 1 februari 
2021 bij de vaststelling van de Voedselvisie 2020-2030 beschikbaar 
gesteld.  
 
Met de start van de Uitvoering van de Voedselvisie 2020-2030 wordt 
tevens invulling en uitvoering gegeven aan de moties M7-2021, M9-
2021 en M11-2021. In deze brief leest u op welke wijze wij daaraan 
invulling geven. Wij stellen uw Staten voor om deze moties als afgedaan 
te beschouwen. Voor wat betreft de afhandeling van motie M13-2021 
geven wij u kort de stand van zaken weer en ontvangt u later een aparte 
brief. 
 
Essentie vastgestelde Voedselvisie 
In de Voedselvisie 2020-2030 staan de kansen en uitdagingen om te 
komen tot een duurzaam voedselsysteem. Er wordt gestreefd naar een 
schone en veilige productie van gezond, betaalbaar en smaakvol voed-
sel voor iedereen. Dat betekent: gezonde verdienmodellen voor onder-
nemers, maar ook doen wat goed is voor mens en dier, het klimaat, 
bodem, water en biodiversiteit.  
 
De provincie wil een bijdrage leveren aan deze verduurzaming en het 
toekomstbestendig maken van het voedselsysteem, hoewel de provinci-
ale rol in sommige schakels van de voedselketen slechts beperkt is. Om 
tot dat duurzame voedselsysteem te komen is het dus nodig dat alle 
partijen in de voedselketen een steentje bijdragen. Dit noemen we sa-
menwerking in de keten. Niet alleen de agrarische sector en de voedsel-
verwerkers zijn aan zet, maar ook de groothandel, horeca, supermark-
ten, consumenten, onderwijs, veredelaars, data & techniek en afvalver-
werkers. We vinden deze ketensamenwerking zo belangrijk dat het in 
ons in te zetten instrumentarium veelal als criterium wordt opgenomen.   

mailto:lieuwend@noord-holland.nl
mailto:gerritsenj@noord-Holland.nl
https://www.boerenbusinessinbalans.nl/wp-content/uploads/2021/03/PNH_Voedselvisie_PNH_2020_2030_2021.pdf
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Het hele voedselsysteem is complex en het kost tijd om dat te verande-
ren. De belangrijkste resultaten waarop wij ons vanuit de voedselvisie 
2020-2030 richten zijn: 
 
• in 2030 is de grondgebonden landbouw natuurinclusief (niveau II) 

 Regeneratieve Landbouw 
 

• in 2030 zijn kringlopen op een zo laag mogelijk niveau gesloten 
 Kringlooplandbouw 

 
• in 2030 eten we 25% uit de regio  

 Korte Keten 
 
We zetten in op het behalen van de resultaten met behulp van gebieds-
gericht werken; samenwerken in netwerken en met behulp van data-, 
kennisdeling en innovatie.   
 
Bij gebiedsgericht werken faciliteren we gebiedsprocessen waar energie 
op zit vanuit de ondernemers zelf of we sluiten aan bij lopende ge-
biedsprocessen waarin wordt samengewerkt op bodem, water en biodi-
versiteit, het verdienvermogen van de boer en waar kringlopen zo lokaal 
mogelijk worden gesloten en waar mogelijk verbindingen worden gelegd 
tussen andere opgaven (cross overs). Bij cross overs moet in elk geval 
gedacht worden aan klimaatopgaven, overgangszones rondom de 
N2000 en NNN-gebieden, terugdringen emissie uitstoot (zoals stikstof 
en CO2) en biodiversiteitsherstel. De agrarisch ondernemer moet altijd 
betrokken zijn, omdat daar de belangrijkste transitieopgave ligt. Naast 
de agrarisch ondernemer zijn altijd andere schakels in de keten nodig, 
zoals supermarkten, consument en logistiek. Daarnaast is samenwer-
king en afstemming met gemeenten van cruciaal belang voor het slagen 
van gebiedsprojecten. 
Vanuit de nationale ontwikkeling van KPI’s voor kringlooplandbouw is 
‘De Beemster’ aangemerkt als één van de living labs. In dit living lab 
gaan gebiedspartijen oefenen met deze KPI’s en een nieuwe belonings-
systematiek. In de Kop van Noord-Holland willen de gemeenten samen 
met ons een kringlooplandbouwvisie opstellen, waarbij we de geleerde 
lessen uit het living lab kunnen inbrengen.    
 
Bij samenwerken in netwerken faciliteren we de programmabureaus van 
de voedselnetwerken waaraan wij deelnemen ten behoeve van een duur-
zaam voedselsysteem. Deze netwerken kennen een vertegenwoordiging 
vanuit de vijf O’s: Ondernemers, Onderzoek, Overheden, Onderwijs en 
Omgeving. 
We zien in deze netwerken ook interessante coalities ontstaan op speci-
fieke opgaven tussen ondernemers, studenten, experts en overheid voor 
het zoeken naar oplossingen in de praktijk (living labs). Voorbeeld daar-
van is het ontstaan van de Smart Farming Hub in Noord-Holland Noord. 
En vanuit Voedsel Verbindt verkennen we de samenwerking met het 
Studentenkabinet.  
 

https://www.studentenkabinet.nl/
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Bij data-, kennisdeling en innovatie faciliteren we ondernemers en con-
sortia vanuit verschillende subsidieregelingen en via de Uitvoerings-
agenda’s binnen de netwerken waaraan wij deelnemen. Dit gaat bijvoor-
beeld over samenwerking met kennisinstellingen op duurzame teeltme-
thodieken of verdienmodellen. Daarnaast gaat het over het creëren van 
een regionale datadeelomgeving van waaruit voedseltransitie opgaven 
ondersteund of inzichtelijk gemaakt kunnen worden.  
 
In figuur 1 is de Voedselvisie 2020-2030 schematisch weergegeven om 
te laten zien dat er tussen Regeneratieve Landbouw, Kringlooplandbouw 
en Korte Ketens veel samenhang is. Binnen deze weergave hebben we 
onze inzet op projecten voor de periode 2020-2030 opgenomen.  
 
De samenhang en de inzet op projecten zien we terug in onze aanpak en 
het in te zetten instrumentarium.  
Meer informatie is opgenomen in bijlage 1. 
 

 
Uitvoeringsagenda Voedselvisie 2021-2022 
In de Uitvoeringsagenda Voedselvisie 2021-2022 stimuleren we verschil-
lende projecten en activiteiten die een bijdrage leveren aan het behalen 
van de resultaten. We zetten in de periode 2021-2022 in op zeven ge-
biedsprojecten, drie eiwittransitieprojecten, één logistiek project en vijf 
nieuwe korte ketenprojecten. Daarnaast stimuleren we samenwerkende 
netwerken, innovatie, data- en kennisdeling en ondersteunen we financi-
eel landelijke en bovenregionale samenwerking op het gebied van ver-
dienmodellen, true pricing, eiwittransitie en consumentenbewustwor-
ding. Voor de jaren 2021 en 2022 begroten we een bedrag van ruim 
€ 3,7 miljoen. 
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Alle projecten en regelingen dragen bij aan ten minste één van de resul-
taten en hebben betrekking op meerdere schakels uit de keten, waarbij 
in elk geval de ondernemer (boer) betrokken moet zijn. Een goed ver-
dienmodel voor de agrarisch ondernemer staat hierbij centraal. 
 
We geven de Uitvoeringsagenda Voedselvisie 2021-2022 vorm met de 
instrumenten: ‘mogelijk maken’ (subsidie), ‘ruimte geven’ (ruimtelijke 
kaders), ‘opdracht geven’ (financieel) en ‘inspireren’ (communicatie & 
netwerken). In bijlage 1 zoomen we in meer detail in op de Uitvoerings-
agenda Voedselvisie 2021-2022, met een doorkijk naar 2023-2024. 
 
Participatie 
Deze Uitvoeringsagenda Voedselvisie 2021-2022 is in concept voorge-
legd aan de partijen die bij de Voedselvisie 2020-2030 waren betrokken. 
De ontvangen feedback is zoveel mogelijk verwerkt en iedereen die 
feedback heeft gegeven is geïnformeerd over wat er met de feedback is 
gedaan. Al hebben we niet iedereen gesproken, we denken wel een goed 
beeld te hebben van wat verschillende partijen belangrijk vinden. Daar-
mee houden we rekening met het in te zetten instrumentarium. 
 
Wij zijn opnieuw dankbaar voor alle input die we mochten ontvangen 
van ondernemers, brancheverenigingen, kennisinstellingen, Natuurorga-
nisaties, NGO’s, LTO Noord, Greenport Noord-Holland-Noord, Voedsel 
Verbindt, Seed Valley en andere (semi)overheden. Alleen samen met alle 
partners kunnen we de uitvoering van de Voedselvisie 2020-2030 vorm 
geven.  
 
Het is belangrijk dat we een gelijk speelveld creëren voor iedereen die 
een bijdrage wil leveren aan het bereiken van de resultaten. Daarom is 
ons instrumentarium vooral gekoppeld aan het instrument ‘mogelijk 
maken’ (subsidie). Het grootste deel van onze begroting besteden we in 
de vorm van subsidieregelingen. Deze subsidieregelingen stimuleren 
onder andere het begeleiden van ondernemers bij het omschakelen naar 
kringlooplandbouw en regeneratieve landbouw (waaronder verdienmo-
dellen), faciliteren gebiedsprocessen en -projecten (living labs) en het 
ontstaan van nieuwe korte voedselketens. De regelingen worden nog 
nader uitgewerkt in 2021 en 2022. De gemene deler binnen deze rege-
lingen is dat we de samenwerking tussen meerdere schakels (met mini-
maal de agrarisch ondernemer) in de voedselketen een belangrijk uit-
gangspunt vinden. 
 
Moties Voedselvisie 2020-2030 
Tijdens de behandeling van de Voedselvisie 2020-2030 in uw Staten zijn 
er drie moties aangenomen: M7-2021, M9-2021 en M11-2021. Hieron-
der geven wij aan op welke wijze deze moties bij de uitvoering van de 
Voedselvisie 2020-2030 zijn betrokken. Daarnaast is motie M13-2021 
aangenomen. Hieronder geven wij u daarover de laatste stand van za-
ken. 
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M7-2021 Boerderijeducatie 
Met deze motie heeft u ons verzocht drie onderdelen uit te werken. Ten 
eerste scholen te faciliteren bij het geven van educatie over voedsel en 
het bijbehorende voedsellandschap. Ten tweede het ondersteunen van 
een organisatie als Jong Leren Eten (JLE)-makelaars. En tot slot het be-
vorderen van schoolreisjes naar boerderijen. 
We willen datgene wat nu goed werkt behouden. Daarnaast datgene 
uitbreiden waar behoefte aan is. Daarvoor is nodig dat er een provincie 
brede aanpak opgezet wordt, waarbij er gestreefd wordt naar een kwali-
tatief goede en brede dekking van boerderijeducatie. De uitvoering van 
de motie Boerderijeducatie vindt plaats door middel van het verstrekken 
van een subsidie door Stichting Voedsel Verbindt via hun Uitvoerings-
agenda op het thema Gezond eten is gezond leven aan de Noord-
Hollandse JLE makelaars (ANMEC) voor een geraamd bedrag van 
€ 40.000. Zij geven inhoudelijk invulling en uitvoering aan deze motie. 
De subsidie voor Boerderijeducatie is een onderdeel van de geraamde 
kosten voor onze subsidie aan de Uitvoeringsagenda van Voedsel Ver-
bindt. Wij kiezen ervoor de boerderijeducatie via Voedsel Verbindt te 
laten plaatsvinden, omdat zij door haar brede netwerk, verbonden part-
ners en de focus op de korte keten, bij uitstek in staat is de boerderij-
educatie vorm te geven. 
 
M9-2021 Transitiecoach 
Met de motie verzoekt u ons een transitiecoach aan te stellen voor het 
versnellen en ondersteunen van de groene eiwittransitie en natuurinclu-
sieve landbouw.  
We geven invulling aan deze motie en een breder gevoelde behoefte aan 
kennis en kennisdeling, door inzet van een kennis- en coachingsrege-
ling. Doel van deze kennis- en coachingsregeling is het verbeteren van 
teeltkennis, -techniek en –methoden voor grondgebonden natuurinclu-
sieve agrarische bedrijven (zijnde geen teelt voor bollen en sierteeltge-
wassen) en kringlooplandbouw. Daarnaast delen we kennis over andere 
gewassen, zoals gewassen bestemd voor de eiwittransitie.  
We faciliteren coaching van agrariërs en kennisdeling en kennisontwik-
keling met agrariërs en koppelen dit zoveel mogelijk aan onze ge-
biedsprocessen en –projecten. Voor deze regeling stellen wij voor de 
jaren 2021 en 2022 € 500.000,- (€ 250.000 per jaar) ter beschikking.  
 
M11-2021 Gebiedscoöperaties 
U vraagt ons om een quickscan te laten uitvoeren naar de inzet van ge-
biedscoöperaties. U verzoekt ons daarnaast de uitkomsten in te zetten 
voor het opzetten van twee gebiedscoöperaties.  
Vooropgesteld dat wij dit een belangrijke motie vinden, zijn wij echter 
van mening dat het uitvoeren van een quickscan weinig toe zal voegen 
aan hetgeen er in het verleden al onderzocht is. Wij zien het ontstaan 
van gebiedscoöperaties als resultante van gebiedsprocessen. Op voor-
hand is dat niet te voorspellen, immers we weten niet hoe de ge-
biedsprocessen gaan lopen. In zo’n gebiedsproces zijn bovenal de par-
tijen aan zet en moet er momentum zijn. Bij dat momentum kunnen we 
vanuit onze rol verder verbinden, aanjagen en stimuleren. We verwach-
ten dat tenminste één van de gebiedsprocessen in de periode van deze 

https://voedselverbindt.nl/thema/gezond-eten-is-gezond-leven/
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Uitvoeringsagenda resulteert in een (ketenbrede) gebiedscoöperatie 
waarin ook burgers kunnen participeren. De gebiedsprocessen en in het 
bijzonder de gebiedscoöperaties, zullen helpen bij het verkleinen van de 
afstand tussen stad en platteland en boer en burger.  
Een voorbeeld van een gebiedscoöperatie uit onze provincie is de Boeren 
van Amstel. Op dit moment loopt er ook een verkenning naar de realisa-
tie van een Herenboeren initiatief in de Kop van Noord-Holland. De ge-
meente vraagt onze hulp vanuit ons kennisnetwerk en beleid.  
 
M13-2021 RO-instrumenten voor Voedselvisie en Masterplan Biodiversi-
teit 
Motie 13-2021 vraagt om in de voorbereiding van de Omgevingsveror-
dening NH2022 na te gaan hoe het ruimtelijk instrumentarium kan wor-
den benut voor het behalen van de doelen van de Voedselvisie 2020-
2030 en het Masterplan Biodiversiteit. Voor wat betreft de afhandeling 
van motie M13-2021 wordt u via een aparte brief geïnformeerd. Het 
betreft namelijk een brede vraag, mede omdat het instrumentarium on-
der invloed van de Omgevingswet zal veranderen en de ruimtelijke or-
dening dan wel de zorg voor de fysieke leefomgeving primair een taak 
wordt die in de Omgevingswet bij gemeenten wordt neergelegd. Voor de 
zomer 2021 wordt u geïnformeerd over de Omgevingsverordening als 
instrumentarium en haar mogelijkheden. In deze verkennende fase zijn 
er geen concrete voorstellen voor aanpassing van de Omgevingsveror-
dening Noord-Holland 2022. De Omgevingsverordening NH2022 gaat nu 
ter inzage, maar wordt na vaststelling verder doorontwikkeld.  
 
Transitieacademie 
In ons coalitieakkoord hebben wij aangegeven een transitieacademie te 
willen opzetten om de transitie in de landbouw te ondersteunen. Veel 
van de projecten en activiteiten in de Uitvoeringsagenda Voedselvisie 
2021-2022 geven invulling aan deze transitieacademie.  
De transitieacademie is tevens een plaats waar scholing en praktijk sa-
menkomen, bijvoorbeeld in de living labs vanuit de projecten Biodivers 
Perspectief, Koolstofopslag of in het duurzame bloemkool project. In 
deze projecten werken ondernemers en studenten van verschillende 
opleidingsniveaus en -instituten samen aan de verduurzamingsopgaven 
in de landbouw. Meer informatie over de transitieacademie vindt u aan 
het eind van bijlage 1. 
 
Vanzelfsprekend informeren wij uw Staten over de voortgang van de 
Uitvoering van Voedselvisie 2020-2030. 
 
 
Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 
 
 
 
 
Provinciesecretaris,    voorzitter, 

https://www.boerenbusinessinbalans.nl/innovatie/keten-innovatie/boeren-van-amstel-melk-van-gras-tot-glas-in-vijf-kilometer/
https://www.boerenbusinessinbalans.nl/innovatie/keten-innovatie/boeren-van-amstel-melk-van-gras-tot-glas-in-vijf-kilometer/
https://www.boerenbusinessinbalans.nl/initiatieven/wat-doen-we-zelf/biodivers-perspectief-voor-natuurinclusief-leren-en-ondernemen/
https://www.boerenbusinessinbalans.nl/initiatieven/wat-doen-we-zelf/biodivers-perspectief-voor-natuurinclusief-leren-en-ondernemen/
http://www.amsterdamgreencampus.nl/new/clusius-aeres-uva-en-uclouvain-werken-samen-aan-koolstof-vastlegging-in-bodem/
https://www.amsterdamgreencampus.nl/duurzame-bloemkool-niet-onderwerken-van-vaste-mest/
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Bijlage 1:  Nadere uitwerking Uitvoeringsagenda Voedselvisie 2021-2022,  

doorkijk 2023-2024 
 
 
Voor de Uitvoeringsagenda Voedselvisie is er tot en met 2024 € 6.1 mln. beschikbaar. De financiële in-
zet voor de Uitvoeringsagenda Voedselvisie 2021-2022 bedraagt € 3.758.274,-. In onderstaande tabel is 
de verdeling weergegeven over de jaren 2021 en 2022 voor de in te zetten instrumenten.  
 
 
Inzet van instrumenten 
 

2021 (€) 2022 (€) Totaal (€) 

Mogelijk maken (subsidie) 
 

1.675.000 1.000.000 2.675.000 

Ruimte geven ((ruimtelijke) kaders) 
 

12.500 12.500 25.000 

Opdracht geven (financieel) 
 

361.137 302.137 663.274 

Inspireren (communicatie & netwerken) 
 

190.000 205.000 395.000 

   3.758.274 
 
In de brief zijn de resultaten benoemd met daaraan gekoppeld, binnen welk deel van de transitie de 
resultaten behaald worden: regeneratieve landbouw (A); kringlooplandbouw (B) of korte ketens (C). 
 
Hieronder worden ze nader toegelicht: 
 
(A) Regeneratieve landbouw (teeltkennis, -techniek en –methodes).  

Resultaat: in 2030 is de grondgebonden landbouw Natuurinclusief (niveau II). 
 
Regeneratieve landbouw is een verzamelterm voor een manier van voedsel produceren die niet tégen 
maar vóór de natuur werkt. Hieronder vallen onder andere de natuurinclusieve landbouw, biologische 
landbouw, agroforestry of agro-ecologie. 
Voor boeren speelt het ecosysteem een belangrijke rol in het gezond houden van de bodem. Een ge-
zond ecosysteem draagt bij aan de weerbaarheid van (agro)ecosystemen tegen klimaatextremen en 
ziekten en plagen. Daarnaast zorgen ecosystemen voor maatschappelijke diensten, zoals schone lucht, 
schoon water, klimaatregulatie en het reguleren van water-, koolstof- en nutriëntenkringlopen.  
Voorbeelden van praktische toepassingen vanuit regeneratieve landbouw zijn niet kerende grondbewer-
king, jaarrond begroeid houden van akkerbouwpercelen, inzet groenbemesters in het bouwplan en vast-
leggen van koolstof in de bodem. Hierin speelt het delen van kennis over onder andere een beter bo-
dembeheer en ecosysteemdiensten een belangrijke rol. Met een aantal nieuwe subsidieregelingen spe-
len we in op het stimuleren van deze praktische toepassingen.  



 

8 | 17  1515058/1627737  

    

Bij Regeneratieve Landbouw zijn de volgende ketenschakels betrokken.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(B) Kringlooplandbouw (sluiten van regionale kringlopen m.b.t. grondstoffengebruik en het uniformeren 
van indicatoren). 
Resultaat: in 2030 zijn de kringlopen op een zo laag mogelijk niveau gesloten. 

 
Kringlooplandbouw gaat over het efficiënt produceren van voedsel in kringlopen, zodat schade aan het 
ecosysteem (water, bodem, lucht) voorkomen en hersteld wordt. Daarbij wordt ook rekening gehouden 
met dierenwelzijn. Kringlopen van grondstoffen en hulpbronnen zijn op een zo laag mogelijk –lokaal, 
regionaal, nationaal of internationaal – schaalniveau gesloten. Voorbeelden hiervan zijn dat het voer 
voor de dierhouderij dichter bij huis wordt geteeld en de mest dichter bij huis wordt afgezet.  
De nationale eiwitstrategie wil dat Nederland minder afhankelijk wordt van veevoerstromen van buiten 
Europa. Ook het opnieuw terugwinnen van eiwitten en compost uit reststromen van voedsel, het terug-
winnen van fosfaten uit reststromen van onder andere rioolwater, een optimale uitruil van veevoer en 
mest tussen agrarisch ondernemers onderling, vallen onder kringlooplandbouw. De instrumenten Green 
Deal eiwittransitie en de challenges circulaire economie zetten we hier onder andere voor in. 
Belangrijk is dat er voor de kringlooplandbouw aan een landelijke indicatorenset word gewerkt, zodat op 
verschillende niveaus (bedrijf, lokaal, regionaal en nationaal) prestaties gemeten, gemonitord en verge-
leken kunnen worden. Voor Noord-Holland is ‘De Beemster’ aangemerkt als één van de living labs waarin 
geoefend gaat worden met gebiedspartijen en positief belonen rondom KPI’s op doelen op het gebied 
van verbeteren circulariteit, klimaatverandering, water, bodem, biodiversiteit, plant- en diergezondheid 
en het verdienvermogen van de agrarisch ondernemer.  
 
Bij kringlooplandbouw zijn alle schakels in de keten betrokken. 
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(C) De korte (voedsel)keten (verbinding en waardering stad en platteland en boer-burger).  
Resultaat: in 2030 consumeren we 25% uit de regio.  

 
De korte voedselketen is een toeleveringsketen waarbij een beperkt aantal marktdeelnemers betrokken 
is, die zich inzetten voor samenwerking, lokale economische ontwikkeling en nauwe geografie (beper-
ken voedselkilometers) en sociale relaties tussen producenten, verwerkers en consumenten. Met andere 
woorden een voedselketen waarin je tussen producent en consument zo min mogelijk partijen als ver-
werkers, handelshuizen en tussenhandelaren aantreft. 
Korte voedselketens tussen producent en consument maken de verbinding tussen stad en platteland en 
burgers en boeren directer en hechter. In regionale voedselsystemen hebben boeren en burgers de prijs 
en kwaliteit van hun voedsel meer in eigen hand. Ook is er meer ruimte voor boeren, burgers, instellin-
gen, bedrijven en overheden om hun eigen initiatieven en communities te ontplooien en samen te wer-
ken (coöperaties), met aandacht voor duurzaamheid, dierenwelzijn en gezondheid. Vanuit de Challenge 
Korte Keten willen we vijf nieuwe korte ketenprojecten ondersteunen. Een voorbeeld daarvan kan zijn 
hoe cateraars meer uit de omgeving van hun werklocatie kunnen en mogen bestellen, omdat werkgevers 
daar steeds meer om vragen.  
 
Bij de korte ketens zijn de volgende schakels uit de voedselketen betrokken. 

 
Instrumenten 
Om de resultaten te behalen wordt ingezet op een set van instrumenten die elkaar aanvult en versterkt 
(samenwerkende schakels in de voedselketen), ook bezien vanuit de andere provinciale opgaven (bij-
voorbeeld klimaat, stikstof en biodiversiteit) in het landelijk gebied. In figuur 2 is weergegeven welke 
instrumentenmix wij inzetten te weten: ‘mogelijk maken’(subsidie), ‘ruimte geven (ruimtelijke kaders), 
‘opdracht geven’ (financieel) en ‘inspireren (communicatie & netwerken).  
Binnen de instrumentenmix zien we de samenwerking tussen de schakels in de voedselketen en 
minimaal de participatie van de primaire ondernemer (boer) daarin. Hierbij is veel aandacht voor het 
verdienmodel van de agrarsich ondernemer.  
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Toelichting op figuur 2. Instrumentenmix  
De positie van de instrumenten in figuur 2 geeft aan waar instrumenten elkaar versterken en aanvullen 
of specifiek worden ingezet.  
 

 
 
Mogelijk maken (subsidie)  
In 2019 hebben we een Hackathon Natuurinclusieve landbouw georganiseerd om vanuit aanwezige ken-
nis van experts, studenten, wetenschappers, techneuten etc. praktische en innovatieve oplossingen te 
vinden voor Natuurinclusieve Landbouw problemen uit de dagelijkse praktijk van ondernemers. De op-
lossingen moesten praktisch toepasbaar en realistisch haalbaar (o.a. betaalbaar) zijn voor de agrarische 
ondernemer. Verder wilden wij met de Hackathon verschillende partijen verbinden en hen elkaar laten 
inspireren door praktijkgerichte oplossingsrichtingen of producten. Bouwen aan een NIL netwerk ‘eco-
systeem’. Zes van de acht cases hebben een vervolg gekregen. Hieruit blijkt dat het verbinden, facilite-
ren, kennisdeling, praktische oplossingen en innovaties op dit moment goed passen bij de transitiefase 
‘voorontwikkeling’ (zie figuur 4) van de landbouw in Noord-Holland. Daarom zetten wij vanuit ‘mogelijk 
maken’ het grootste deel van onze begroting in op subsidieregelingen die dit soort activiteiten onder-
steunen.  
 
 Instrument Mogelijk maken  

(subsidie) 
Resultaat Impact  

(Figuur 4 en 5) 
1 Plattelandsontwikkelings- 

programma  
& Nationaal Strategisch Plan 
(POP/NSP) 
 
 
 

We stimuleren Europese 
Innovatie partnerschappen 
(EIP) t.b.v. innovatie op pro-
duct, techniek en ketensa-
menwerking t.b.v. kring-
looplandbouw, biodiversiteit 
en nieuwe verdienmodellen. 

A, B, C Fase ‘voorontwikkeling’ 
 
De verwachting is dat 
‘innovators’ en ‘early 
adaptors’ hierop in-
schrijven. 

https://platform.groenkapitaal.nl/hackathon-boer-business-in-balans-de-uitkomsten/
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Geraamd: 
€ 1.000.000 + EU verdubbe-
laar  

  
Planning:  
zomer 2021 
 

2 Challenges gebiedsinitiatie-
ven (living labs) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geraamd: 
€ 300.000 
 

We faciliteren zeven  
gebiedsprojecten, waarvan 
één gebiedscoöperatie 
(M11-2021) en één eiwit-
transitie project. De regeling 
richt zich op regeneratieve 
landbouw en kringlopen 
sluiten. Samenwerking in 
het gebied tussen keten-
schakels wordt onder-
steund. 
 
Planning:  
najaar 2021  
medio 2022 

A, B Fase ‘voorontwikkeling’ 
en ‘ take–off’. 
 
De verwachting is dat 
‘innovators’ en ‘early 
adaptors’ en deels de 
‘early majority’ hieraan 
deelnemen. 

3 Kennis- en  
coachingsregeling 
 
 
 
 
 
Geraamd: 
€500.000 
 

Het aanbieden van kennis 
en coaching op het gebied 
van regeneratieve landbouw 
/ kringlooplandbouw (M9-
2021) o.a. omschakeling en 
verdienmodellen. 
 
Planning:  
najaar 2021 
medio 2022 

A, B Fase ‘voorontwikke-
ling’ en ‘take-off’. 
 
De verwachting is dat 
‘innovators’ en ‘early 
adaptors’ en deels de 
‘early majority’ hier 
gebruik van willen 
maken. 

4 GO!-NH accelerator, Circo-
track, Globaliser 
 
 
 
 
 
Geraamd: 
via het innovatiebeleid 

Het koppelen van de provin-
ciale innovatieprogramma’s 
t.b.v. transitie van het voed-
selsysteem. We verwachten 
minimaal één eiwittransitie-
project als resultaat. 
 
Planning:  
via het innovatiebeleid 

A, B, C Fase ‘voorontwikkeling’ 
 
De verwachting is dat 
‘innovators’ en ‘early 
adaptors’ hieraan deel-
nemen. 

5 Uitvoeringsagenda’s Green-
ports, Voedsel Verbindt en 
The Protein Cluster 
 
 
 
 
 
 
Geraamd: 
€ 550.000 

Het faciliteren van de uit-
voeringsagenda’s ten be-
hoeve van: Smart farming, 
data(deling) en een challen-
ge voor de realisatie van vijf 
nieuwe korte keten pro-
jecten (daarin kunnen logis-
tiek en markt een belangrijk 
onderdeel zijn). 
 
Planning:  
oktober 2021 
oktober 2022 

A, B, C Fase ‘voorontwikkeling’ 
en ‘take-off’. 
 
De verwachting is dat 
‘innovators’ en ‘early 
adaptors’ en deels de 
‘early majority’ hier 
gebruik van willen ma-
ken. 
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6 Cofinanciering regelingen 
Rijk 
 
 
 
 
 
Geraamd: 
€ 200.000 

Het cofinancieren van RIF 
MBO Biodivers Perspectief; 
Green Deal vlinderbloemi-
gen (Nationale Eiwitstrate-
gie) en Programma Jong 
leren Eten (M7-2021). 
 
Planning:  
• Green deal NES ten tijde 

van de Floriade  
medio 2022 

• Boerderij-educatie  
oktober 2021 

A, B, C Fase ‘voorontwikkeling’ 
en ‘take-off’. 
 
De verwachting is dat 
‘innovators’ en ‘early 
adaptors’ en deels de 
‘early majority’ hier 
gebruik van willen ma-
ken. 

7 Subsidieregeling circulaire 
economie 
 
 
 
 
Geraamd: 
€ 125.000  
 
 

Het tegengaan van voedsel-
verspilling en inzet op 
grondstoffen en reststro-
men, waaronder één eiwit-
transitie project. 
 
Planning:  
• challenge voedselver-

spilling zomer 
2021/2022  

• challenge reststromen  
      zomer 2022 
Via Circulaire Economie 

B, C Fase ‘voorontwikke-
ling’ en ‘take-off’. 
 
De verwachting is dat 
‘innovators’ en ‘early 
adaptors’ en deels de 
‘early majority’ hier 
gebruik van willen 
maken. 

A = Regeneratieve Landbouw, B = Kringlooplandbouw, C = Korte Keten 
 
 
Ruimte geven ((ruimtelijke) kaders) 
Vanuit de provinciale organisatie laten we zien hoe we zelf bijdragen aan een duurzaam voedselsysteem 
met een goed verdienmodel voor de ondernemer. Dit doen wij door als organisatie in te zetten op het 
scheppen van voorwaarden die aansluiten bij ons Voedselbeleid, zoals de verpachting van eigen gron-
den, het beschikbaar stellen van experimenteerruimte en de Omgevingsverordening. Vanuit ons inkoop-
beleid ondertekenden wij al in 2020 de Green Deal catering overheidslocaties, eten uit de korte keten. 
 
 Instrument Ruimte geven  

((ruimtelijke) kaders) 
Resultaat Impact  

(Figuur 4 en 5) 
8 Wettelijk kader 

 
 
 
Geraamd: 
€ 0 

Het anticiperen op EU en 
beleid van het Rijk t.a.v. met 
name kringlooplandbouw. 
 
Planning:  
doorlopend 

B Fase ‘voorontwikkeling’  
 
De verwachting is dat 
‘innovators’ hierin een 
agenderende rol spelen. 
  

9 Vergunning, Handhaving en 
Toezicht (VHT) 
 
 
 
 
 

Het samenwerken met ge-
meenten en Omgevingsdien-
sten (Regionale Uitvoerings-
diensten) rondom het ont-
wikkelen van bouwstenen 
voor gemeentelijke omge-
vingsvisies en omgevings-

B Fase ‘voorontwikkeling’  
 
De verwachting is dat 
hierop samenwerking 
en afstemming tussen 
overheden plaatsvindt. 

https://www.boerenbusinessinbalans.nl/initiatieven/wat-doen-we-zelf/greendish-werkt-aan-menu-voor-de-toekomst/
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Geraamd: 
€ 0 

plannen voor met name 
kringlooplandbouw. 
 
Planning:  
doorlopend 

10 Omgevingsverordening 
 
 
 
 
 
 
Geraamd: 
€ 0 

Het uitvoeren van een ver-
kenning op het ruimtelijke 
ordening instrumentarium 
(M13-2021). Dit kan leiden 
tot aanpassingen in het RO 
instrumentarium. 
 
Planning:  
doorlopend 

A, B, C Betreft alle fases. 
 
Bij het actualiseren van 
de Omgevingsverorde-
ning kunnen wijzingen 
worden doorgevoerd.  

11 Inkoopbeleid 
 
 
 
 
 
 
Geraamd: 
€ 20.000 

Het stimuleren van meer 
eten uit de korte keten door 
de eigen organisatie (‘Green 
Deal catering overheidsloca-
ties, eten uit de korte keten’ 
en fruit op de werkvloer). 
 
Planning:  
na corona 

C Fase ‘voorontwikkeling’  
 
We hebben hierin een 
agenderende rol rich-
ting de catering en ei-
gen organisatie. 

12 Grondinstrumentarium  
 
 
 
 
 
 
Geraamd: 
€ 5.000 

We faciliteren vanuit onze 
vijfde nota grondbeleid de 
regeneratieve landbouw en 
kringlooplandbouw, onder 
andere met pacht en expe-
rimenteerruimte. 
 
Planning: 
zomer 2021 
zomer 2022 

A, B Fase ‘voorontwikkeling’  
 
De verwachting is dat 
‘innovators’, ‘early 
adapters’ en de ‘early 
majority’ hiervan ge-
bruik gaan maken.  

A = Regeneratieve Landbouw, B = Kringlooplandbouw, C = Korte Keten 
 
 
Opdracht geven (financieel) 
Vanuit landelijke of bovenregionale opgaven sluiten wij aan bij onderzoeken of opdrachten die een bij-
drage leveren aan de beoogde resultaten. Te denken valt aan Research & Development pilots, publiek 
private onderzoeken (PPS bodembeheer) of opdrachten die meer inzicht geven over een specifieke opga-
ve in relatie tot de provincie over bijvoorbeeld de verkenning logistieke (voedsel)hub.  
 
 Instrument Opdracht geven  

(financieel) 
Resultaat Impact  

(Figuur 4 en 5) 
13 Opdrachten 

 
 
 
 
 
 

Het verstrekken van op-
drachten voor kennisop-
drachten t.b.v. regenera-
tieve landbouw, kringloop-
landbouw en korte keten 
(onder andere pilot bloem-
koolproject, koolstofvast-

A, B, C Fase ‘voorontwikkeling’ 
 
De verwachting is dat 
‘innovators’ en ‘early 
adaptors’ hiervan op de 
korte termijn profiteren. 

https://www.boerenbusinessinbalans.nl/kennis/bodem/pps-beter-bodembeheer-werk-maken-van-kringlooplandbouw/
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Geraamd: 
€ 360.000 

legging in de bodem, ver-
kenning foodhubs). 
 
Planning:  
divers en lopend in de 
jaren 2021 en 2022 

14 Onderzoeken  
 
 
 
 
 
 
 
Geraamd: 
€ 303.274 

Het deelnemen aan Rijks- 
Research & Development 
pilots en Publiek-Private 
Samenwerkingen (PPS). 
Zoals PPS Bodembeheer en 
Gewasdiversificatie. 
 
Planning: 
divers en lopend in de 
jaren 2021 en 2022 

A, B, C Fase ‘voorontwikkeling’ 
 
De verwachting is dat 
‘innovators’ en ‘early 
adaptors’ hiervan op de 
korte termijn profiteren. 

A = Regeneratieve Landbouw, B = Kringlooplandbouw, C = Korte Keten 
 
Communicatie/netwerken (aanjagend en inspirerend) 
Een provinciale overheid kan een transitie van het voedselsysteem niet alleen bewerkstelligen. Daar zijn 
alle overheidslagen (EU, Rijk, Provincies, Waterschappen en Gemeenten), het totale voedselnetwerk en 
andere partijen voor nodig. Maar we kunnen wel een bijdrage leveren om deze transitie te versnellen. 
Dat doen we onder andere door een verbinder te zijn en deel te nemen aan (voedsel)netwerken en goede 
inspirerende voorbeelden te etaleren.  
De formele netwerken waaraan wij deelnemen om te werken aan een duurzaam voedselsysteem kennen 
een vertegenwoordiging vanuit de vijf O’s: Ondernemers, Onderzoek, Overheden, Onderwijs en Omge-
ving.  
Voorbeelden van die netwerken in onze provincie zijn Voedsel Verbindt, Greenport NHN. Voorbeelden 
van netwerken buiten onze provincie zijn Task Force Korte Keten en The Protein Cluster (eiwittransitie).  
 
Daarnaast bouwen we aan een voedselcommunity in onze provincie. Wij willen over inspirerende pro-
jecten en activiteiten communiceren en de community heeft daarin een belangrijke rol om die verhalen 
te delen en verder te brengen.  
Ter ondersteuning hiervan hebben we een platform ontwikkeld www.boerenbusinessinbalans.nl. We 
willen met het platform inspiratie bieden, kennisdelen en samenwerken aan innovatieve oplossingen die 
ons voedselsysteem meer in balans brengen vanuit het milieu, de bodem, het verdienmodel van de boer, 
de omgeving en onze gezondheid.  
 
 Instrument Inspireren  

(communicatie &  
netwerken) 

Resultaat Impact  
(Figuur 4 en 5) 

15 Lobby en samenwerking 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het onder de aandacht 
brengen van de vraagstuk-
ken rondom regeneratieve 
landbouw, kringloopland-
bouw en korte ketens op 
Europees, Rijks, IPO- en ge-
meentelijk niveau (onder 
andere via het EU voorzitter-
schap Comité vd Regio’s). 
 

A, B, C Betreft alle fases. 
 
Bij de uitvoering van 
voedselbeleid en actuele 
vraagstukken.  

https://voedselverbindt.nl/
https://www.greenportnhn.nl/
https://taskforcekorteketen.nl/
https://www.theproteincluster.com/
http://www.boerenbusinessinbalans.nl/
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Geraamd:  
€ 0 

Planning:  
doorlopend 

16 Platform Boer & Business 
in Balans 
 
 
Geraamd: 
€ 40.000 

Het etaleren van inspireren-
de projecten en activiteiten 
en het delen van kennis. 
 
Planning:  
doorlopend 

A, B, C Fase ‘voorontwikkeling’ 
en ‘take-off’. 
 
Dit platform wordt ge-
vuld door ‘innovators’ en 
‘early adaptors’ ter in-
spiratie voor de ‘early 
majority’. 

17 Webinars 
 
 
 
Geraamd: 
€ 20.000 
 
 

Het organiseren van Webi-
nars voor ondernemers en 
gemeenten. 
 
Planning:  
winter 2021 
winter 2022 

A, B, C Fase ‘voorontwikkeling’ 
en ‘take-off’. 
 
Deze Webinars worden 
gegeven door experts of 
ervaringsdeskundigen en 
bedoeld voor een brede 
doelgroep.  

18 Deelname aan netwerken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geraamd: 
€ 330.000 

Het deelnemen aan 
netwerken: Voedsel 
Verbindt, Greenport NHN, 
Foodvalley, The Protein Clus-
ter, Floriade, Task Force 
Korte Keten, European Re-
gions for Innovation in Agri-
culture, Food and Forestry 
(ERIAFF) 
 
Planning:  
doorlopend 

A, B, C Fase ‘voorontwikkeling’ 
en ‘take-off’. 

Vanuit deze netwerken 
stimuleren wij ‘innova-
tors’ en de ‘early adap-
ters.  

19 Denktank 
 
 
 
 
 
 
 
Geraamd: 
€ 5.000 

Het opzetten van een groep 
experts rondom de advise-
ring van de uitvoering van 
voedselbeleid en actuele 
vraagstukken die Expert-
groep opzetten 
Leerinterventies  
 
Planning: 
zomer 2021  

A, B, C Betreft alle fases. 
 
De verwachting is dat 
hiervan de ‘innovators’ 
en ‘early adaptors’, ‘ear-
ly majority’ en ‘late ma-
jority’ van kunnen profi-
teren. 
 

A = Regeneratieve Landbouw, B = Kringlooplandbouw, C = Korte Keten 
 
 
Transitieacademie  
De transitie van het voedselsysteem is er één van lange adem. De Voedselvisie kent daarom een looptijd 
van 10 jaar. Onderdeel van transities is dat veel nog uitgezocht, geëxperimenteerd en uitgevonden moet 
worden. Daarom richten we ons op (innovatie)kracht van de ondernemers, no regret maatregelen en 
small wins, geven we zelf het goede voorbeeld en vertellen we wat goed gaat.  
Als regionale verbinder brengen we kennis en ketenpartijen samen. Wij kunnen de transitie niet zelf 
realiseren, maar wel ondernemers helpen in hun transitieopgaven. 
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De transitie in de landbouw kent geen blauwdruk. We moeten zelf en samen met anderen leren hoe we 
de transitie doorlopen. Ter ondersteuning van dat leerproces plannen we daarom leerinterventies in. Zie 
figuur 3. de bijgevoegde illustratie van de lerende werkomgeving. 
 
 
Figuur 3. Lerende werkomgeving 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In figuur 2 Instrumentenmix, benoemen wij de instrumenten die passen bij de in het coalitieakkoord 
genoemde ‘Transitieacademie”. Dit betreffen de genoemde instrumenten, met uitzondering van de 
nummers 8, 9 en 10. Deze vallen hier niet onder, omdat deze instrumenten (wettelijke) kaders betreffen. 
 
De instrumentenmix faciliteert een lerende (werk)omgeving en ecosysteem waar scholing en praktijk 
samen komen; waar wordt geëxperimenteerd, gereflecteerd en geleerd. Het is ook een plaats waar pilots 
mogen mislukken, als er maar van geleerd wordt. Al lerende kan de inzet van instrumenten en daarmee 
de transitieacademie veranderen. De transitieacademie zijn wij allemaal samen als ecosysteem, als we 
werken aan de uitvoering van de Voedselvisie 2020-2030. 
 
Passend bij deze manier van werken, monitoren wij op de ingezette instrumentenmix en zullen wij deze 
daar waar nodig aanpassen. Op dit moment bevindt de transitie van de landbouw zich in de fase van 
‘voorontwikkeling’ (zie figuur 4). Deze fase laat zien dat vooral innovators en early adapters (zie figuur 
5) zich met de transitieopgaven bezighouden.  
 
Figuur 4.Transitiecurve      Figuur 5. Innovatiecurve 
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De instrumentenmix in de uitvoeringsagenda 2021-2022 richt zich op de fase van ‘voorontwikkeling’ en 
deels op de fase ‘take-off’. Daarom ligt de focus en instrumentenmix op samenwerkend netwerken, da-
ta-, kennisdeling en innovatie en een gebiedsgerichte aanpak.  
In de periode 2021-2022 willen we een deel van de ‘early majority’ meenemen in hun transitie. In een 
transitie is het lastig te voorspellen waar we ons in de S-curve nu precies bevinden. Dat kan eigenlijk 
alleen achteraf bepaald worden bij transities. Daarom is onze monitoring gericht op de leerinterventies.   
 
 
Doorkijk Uitvoeringsagenda Voedselvisie 2023-2024 
We blijven in 2023-2024 inzetten op ketensamenwerking en netwerkvorming, stimuleren kennisdeling, 
data(deling) en innovatie en zetten in op de nog te realiseren resterende gebiedsprojecten, ketenbrede 
eiwitprojecten en logistieke projecten. We verwachten dat de transitie in de landbouw zich dan nog 
steeds in de fase ‘take-off’ bevindt. Daar waar dit nodig is op basis van de leerinterventies en monito-
ring, vullen we de instrumentenmix aan. 
In deze periode gaat het nationaal strategisch GLB-plan 2021-2027 van start. Hierin zijn voorstellen van 
de Europese Commissie voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) opgenomen (o.a. 
Farm to Fork), waarop wij ons instrumentarium kunnen aanpassen.  
Voor die periode ontvangt u dan een nieuwe Uitvoeringsagenda Voedselvisie 2023-2024. 
 


