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Klik hier als u tekst wilt invoeren.
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Definitieve tekst pagina 9 van Voedselagenda

De Voedselagenda 2021-2023 (kenmerk 2021RGW65-02) die op 12 maart jl. in het Stateninformatiesysteem is
gepubliceerd bevat helaas op één pagina niet de definitieve tekst. Op 18 maart jl. is die definitieve tekst wél in het
Stateninformatiesysteem gezet.
In dit memo worden de verschillen duidelijk gemaakt. Het betreft tekst op pagina 9 bij de ambitie ‘In de provincie
eten we gezonder en duurzamer’ onder het kopje ‘Waarom deze ambitie?’.
De definitieve tekst, zoals die nu in het Stateninformatiesysteem staat, luidt:
ONZE TWEEDE AMBITIE:
IN DE PROVINCIE UTRECHT ETEN WE GEZONDER EN DUURZAMER
Waarom deze ambitie?
Een belangrijke stap in de voedseltransitie is dat duurzaamheid én gezondheid sterker terugkomen in de
voedselkeuzes. Onder duurzame voedselkeuzes verstaan wij keuze voor voedsel met een lage milieubelasting.
Waarbij niet alleen de productie bijdraagt aan voedselveiligheid, gezondheid, dierenwelzijn en transparante handel,
maar ook in de verdere keten aandacht is voor deze onderwerpen. Consumptie is een belangrijk aanknopingspunt
om het voedselnet in beweging te brengen en wijziging van consumptiepatronen kan positieve effecten hebben.
De eiwittransitie gaat bijvoorbeeld over het produceren en consumeren van minder dierlijke en meer plantaardige
producten, wat de milieu-impact van onze voedselproductie kan verlagen. Het verduurzamen en gezonder maken
van de consumptie kan de ecologische impact vanuit de voedselproductie, verwerking en transport helpen
verminderen en de volksgezondheid verbeteren. Dit kan een bijdrage leveren aan het bevorderen van eerlijke
handel, waar ook producenten van verse, lokale en duurzame producten van zouden kunnen profiteren.
Ter vergelijking: de concepttekst zoals die op 12 maart in het Stateninformatiesysteem is gepubliceerd:
ONZE TWEEDE AMBITIE:
IN DE PROVINCIE UTRECHT ETEN WE GEZONDER EN DUURZAMER
Waarom deze ambitie?
Een belangrijke stap in de voedseltransitie is dat duurzaamheid én gezondheid sterker terugkomen in de
voedselkeuzes. Consumptie is een belangrijk aanknopingspunt om het voedselnet in beweging te brengen en
wijziging van consumptiepatronen kan positieve effecten hebben. Zo kan het verduurzamen en gezonder maken
van de consumptie de ecologische impact vanuit de voedselproductie, verwerking en transport helpen verminderen
en de volksgezondheid verbeteren. Dit kan niet alleen schelen in maatschappelijke kosten op het gebied van milieu
of ziekte; producenten van verse, lokale en duurzame producten zouden ook hiervan kunnen profiteren.

