
 
 

Aan de formateurs, de lijstrekkers van de politieke partijen en B&W 
 
 
Vaststellend dat 
 
• Als ons land duurzamer en gezonder wil worden, we een alternatieve aanpak moeten kiezen en 

lokale en regionale innovaties moeten omarmen (Smart City Strategy 2017), 
• Utrecht zich binnen Smart City Strategy heeft gepresenteerd als living lab voor Healthy Urban 

Living (HUL) en dat Utrecht werkt aan de meest leefbare economie van Europa met gezonde 
verstedelijking als leidend principe (HUL; bezoek Brussel nov 2017), 

• Utrecht één van de meest competitieve regio’s van Europa (ERCI) is, 
• Utrecht in de City Deal ‘Gezonde en duurzame Voedselomgeving (2021) participeert,  
• Utrecht een Voedselagenda heeft opgesteld (2021), 
• Een gezonde stad hand in hand ontstaat met een vitaal platteland waar gezond voedsel wordt 

geproduceerd en met ruimte voor recreatie en dat Utrecht zich volop wil inzetten voor een 
duurzame en sterke agrifood sector in de regio (brief EBU aan minister EZK 2022), 

• Het aanbod van ongezond voedsel sterk toeneemt en dat vanwege klimaat- en 
biodiversiteitscrises een beweging richting duurzame, regionale voedselsystemen noodzakelijk is 
(brief wethouder aan minister VWS 2022). 

 
 
Overwegend dat  
 
• Er nog steeds te grote verschillen zijn in gezondheid en gezondheidsvaardigheden en daarmee in 

kwaliteit van leven en levensduur en dat bijna een vijfde van de volwassen Utrechters voelt zich 
minder gezond voelt (Volksgezondheidsmonitor Utrecht). 

• Voedselomgeving onlosmakelijk verbonden is met een gezonde leefomgeving. 
• Wereldwijde trends zoals verstedelijking, klimaatverandering, digitalisering, veranderende 

mobiliteit en uitputting van natuurlijke hulpbronnen onze maatschappij drastisch zullen doen 
veranderen.  

• Investeren in gezonde en duurzame leefomgeving nodig is om de arbeidsparticipatie op peil te 
houden en de zorguitgaven betaalbaar te houden.  

• Er een unieke concentratie aan innovatieve en gerelateerde bedrijven en kennisinstellingen in de 
regio is zoals niet limiterend UU, UMCU, HU, RIVM, TNO, Achmea, Rabobank Utrecht, BeBright 
en Local2Local. 

• Gezond stedelijk leven de propositie en ambitie van Utrecht is en politiek moet worden vertaald! 
• Op 9 maart 2022 Food-Print Utrecht Region een Voedseldebat met 14 politieke partijen heeft 

georganiseerd en dat tijdens dit debat de overtuiging groeide dat in het aanstaande 
coalitieakkoord ambities kunnen worden gesteld om in Utrecht een duurzame en gezonde 
voedselomgeving te realiseren. 

 



 
Roepen wij op om 
 
• Voort te bouwen op de genoemde programmeringen, 
• Te investeren in een duurzame en gezonde voedselomgeving in kader van gezondheidspreventie, 

klimaatadaptatie en duurzame werk/leefomgeving, 
• De conclusies van het Voedseldebat van 9 maart 2022 die door meerdere partijen worden 

ondersteund, op te nemen in het nieuwe coalitieakkoord: 
 
 
1. Utrecht zet zich in voor een regionaal voedselsysteem waarbij in de regio geproduceerd voedsel 
ook in de regio en stad wordt geconsumeerd. We streven naar een groei van 5% naar 20% lokale 
geproduceerde consumptie. 

o Een regionaal voedselsysteem is meer dan een verzameling korte ketens. Het vraagt ook om 
regionale verwerking, bewerking, verpakking, opslag en transport van voedsel. Het stimuleert 
ondernemerschap en de lokale economie. Uiteraard dient dit milieu en landschap-vriendelijk 
te worden uitgevoerd.  

 
2. Utrecht creëert een gezonde en duurzame voedselomgeving voor haar bewoners waarbij gezond 
eetgedrag wordt gestimuleerd. Stadsinrichting, reclamebeleid, volkstuinen, educatie en 
bestemmingsbeleid zijn hierbij van belang. 

o Onze omgeving heeft grote invloed op ons eetgedrag. We laten ons makkelijk verleiden door 
de overvloedige aanwezigheid van voedsel op elke hoek van de straat. Gelukkig is er veel 
onderzoek gedaan naar nudging van mensen tot meer gezond eetgedrag. 

 
3. Scholen in Utrecht bieden dagelijks een gezonde groenterijke en duurzame lunch aan scholieren 
en leraren waardoor alle Utrechtse kinderen de dagelijkse groente en fruitnormen makkelijk halen. 

o Als een van de laatste landen in Europa realiseren ook wij ons nu dat we grote 
gezondheidswinst kunnen bereiken met een meer groenterijke, relaxte en sociale lunch. Het 
veranderen van onze lunchcultuur begint op scholen! 

 
4. Utrecht zet zich in om voedselverspilling tegen te gaan en de transitie van dierlijke naar meer 
plantaardige eiwitten te promoten.  

o Onze planeet heeft grenzen. Zo’n 30% van al het gekochte voedsel belandt in de vuilnisbak. 
Daar moeten we mensen bewust van maken. Dat geldt ook voor de impact van de consumptie 
van dierlijke eiwitten. Op naar meer plantaardige eiwitten! 

 
5. Mandaat en budget voor een duurzame en gezonde voedselomgeving 

o In het debat is de stelling getoetst om een afdeling Voedsel en voedselomgeving in te richten 
binnen de Gemeente. Na enige discussie bleek de meerderheid voor een vorm van gerichte 
aandacht en focus te zijn. Dit kan ook door een portefeuillehouder te benoemen of een 
taskforce op te richten. 
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