Ondersteunen van gemeenten in de
uitvoering van hun lokale
voedselstrategieën

Wat is een voedselstrategie?
“Een voedselstrategie is een proces waarbij burgers, beleidsmakers, boeren en andere lokale
actoren nadenken over hoe het voedselsysteem kan veranderd worden en welke acties er nodig
zijn om de verandering te realiseren. Het zet ‘voedselproductie en – consumptie’ op de agenda,
bouwt verder op bestaande initiatieven en zoekt meerwaarde door verschillende groepen bij
elkaar te brengen. Dat heeft zowel horizontale als verticale dimensies.
Horizontaal, doordat het verschillende beleidsvelden bij elkaar brengt zoals gezondheid en
welzijn, landbouw, milieu, economie en lokale ontwikkeling, sociale en culturele aspecten en
opvoeding.
Verticaal, omdat het met de verschillende schakels in het voedselsysteem moet rekening houden:
voedselproductie, verwerking, bewaring, transport, verkoop, consumptie en reststromen.
Lokale voedselstrategieën brengen voedselproducenten en consumenten dichter bij elkaar en
bevorderen de sociale cohesie en integratie. Waar mogelijk worden in die strategie kringlopen
van energie, water en grondstoffen lokaal gesloten. Korte keten initiatieven zijn typerend voor de
invulling van lokale voedselstrategieën.”
(Bron IPO advies: www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/IPO/IPO-advies%20-%20Lokale%20voedselstrategie%C3%ABn%20(web).pdf, pagina 6)

Omgevingscontract
•

Omgevingscontract Provincie (www.oost-vlaanderen.be/omgevingscontract)
– 60 Oost-Vlaamse gemeenten aangesloten
– De Provincie wil op een flexibele manier inspelen op lokale noden en haar terreinkennis
en expertise in elke stad of gemeente inzetten.

•

Hoe werkt het?
– jaarlijkse financiële bijdrage (trekkingsrechten of betaling via factuur),
– technisch wetenschappelijke, juridische, beleids- of procesmatige of educatieve
ondersteuning, 50% korting op laboratoriumonderzoeken en metingen
– Projecten rond thema’s: klimaat, duurzaam wonen en bouwen, energie, mobiliteit,
water, lucht en geluid, bodem, natuur en landschap, natuur- en milieueducatie en
lokale economie
– Voorbeelden: geluidshinder bij een muziekevenement voorkomen, een
warmtezoneringsplan opmaken of een kinderfietsbibliotheek oprichten

Omgevingscontract
• Aanbod thema lokale economie, oa
– Opmaak van een lokale voedselstrategie

– Opmaak van een strategie tegen voedselverlies (Foodwin)
– Reductie van voedselverlies in kantines, scholen en
zorginstellingen (Foodwin)
– Een eetbare buurt, gemeente of stad (VELT, De
Landgenoten)
– Duurzaam aankoopbeleid (Team Mondiale Solidariteit)

Opmaak lokale voedselstrategie
•

Provincie zet je gemeente of stad op weg naar een lokale voedselstrategie of een actieplan rond lokaal
voedsel.
– Ook met enkele buurgemeenten kan je een gezamenlijke voedselstrategie opmaken

• Traject op maat, kan volgende stappen omvatten:
–
–
–
–
–
–

inventariseren van het aanbod lokaal (duurzaam) voedsel en voedselinitiatieven binnen de
gemeente(n), opmaak landbouwanalyse
samenbrengen van relevante actoren of sleutelspelers, faciliteren van het overleg om zicht te krijgen
op de potenties binnen de gemeente
keuzes maken: opstellen van doelstellingen of een actielijst en tips om lokale producten te integreren
in het gemeentelijk beleid
uitwerken van communicatieplan, -tools of -scenario’s
aanbrengen van inspirerende voorbeelden rond lokaal voedsel
doorverwijs naar informatie en partners voor het organiseren van concrete acties

Opmaak lokale voedselstrategie
•

In samenwerking met team Mondiale Solidariteit - traject uitbreiden met een sensibiliserend luik rond
duurzaam en mondiaal solidair consumeren.

•
•

Uitvoeringstermijn: 6 à 12 maanden
De gemeente is zelf verantwoordelijk voor de logistieke ondersteuning, de inzet van gemeentepersoneel
en (extra) financiële middelen voor de uitvoering, opvolging en communicatie van acties.
Richtprijs: 1 500 à 5 000 euro (50 % korting ingerekend)
– De prijs is afhankelijk van de gewenste ondersteuning en kan gedeeld worden bij samenwerking
tussen meerdere gemeenten.

•

•

Contact: landbouw@oost-vlaanderen.be

•

Afgelopen en lopende trajecten: Geraardsbergen, Erpe-Mere, Eeklo en … Merelbeke?

Lokaal voedsel – Korte keten
• Andere ondersteuning voor lokale besturen
– Subsidiereglement Innovatieve projecten in de land- en tuinbouw
(thema 2021 is lokaal kopen en genieten)
• Min. 2 500 euro, max. 25 000 euro
– Subsidiereglement Imagoversterkende initiatieven in de land- en
tuinbouw
• Min. 1 250 euro, max. 5 000 euro
– Week van de korte keten 15-23 mei 2021
• Info en inspiratie: www.oost-vlaanderen.be/korteketen

Opmaak lokale voedselstrategie
• Inspirerende voorbeelden acties
– voedseloverschotten verwerken tot nieuwe producten (bv. soep, confituur,
stoofpotjes)
– kookworkshops koken met restjes of met lokale producten
• Aandacht voor kwetsbare groepen, jongeren, …
• Ook filmpjes maken

–
–
–
–

voedselhub (verkoop, verwerking, sociale tewerkstelling, ontmoetingsplek, …)
sociaal restaurant of volkskeuken
mobiele (sociale) lokale kruidenier
samentuinen, pluktuinen, voedselbos, sociale moestuin
• op publieke terreinen of park
• Met bv soepbabbels

Opmaak lokale voedselstrategie
• Inspirerende voorbeelden acties
– duurzame logistiek opzetten tussen producent en afnemers
(consument, horeca, …)
– aanstellen voedselregisseur (coördinator, verbinder tussen
partners, …)
– beleving: lokaal voedselfestival, boerderijbezoeken, wandel- of
fietstochten langs boerderijen …
– initiatieven in samenwerking met jeugdverenigingen (lokaal
vieruurtje, eetfestijn, …)
– pop up winkels in leegstaande panden

Subsidiemogelijkheden
• Thema 1: Ondernemen
– 1.3 Proefprojecten/pilootprojecten met
betrekking tot het uitvoeren van nieuwe lokale
voedselstrategieën.
– 1.4 Creatieve en laagdrempelige nieuwe projecten
rond voedseloverschotten van lokaal
geproduceerd voedsel.

Subsidiemogelijkheden
• Maatregel: Omgevingskwaliteit door samenwerking
• Dienstverleningsprojecten: investeringskost lager dan
50%.
• Het project wordt in samenwerking uitgevoerd,
inhoudelijk en/of financieel.
• Deze projecten kunnen in alle gemeenten exclusief
grootstad Gent en centrumsteden Sint-Niklaas en Aalst.

Vragen?

Rondje van de tafel
• Korte voorstelling (wie/organisatie)
• Insteek deelname workshop

Discussiemoment
• Waar zit de meerwaarde op projectniveau?
• Zijn er deelnemers die een idee willen delen?
• Mogelijke samenwerkingen /
partnerschappen?

https://jamboard.google.com/d/1SMw0TMRX1ZwleI7Np9iWEuwRiXSUzcCKuOevA4V7keY/viewer?f=2

Contact
Aanmelding projectideeën:
• 15 april 2021 12u ‘s middags
• Via dit online formulier

Annelies Waegeman: annelies.waegeman@oost-vlaanderen.be
Nicolas Cammaert: Meetjesland - platteland@oost-vlaanderen.be
Andy Bourriez: Waasland en Scheldeland - platteland@oost-vlaanderen.be
Céleste Schoutteet: Vlaamse Ardennen - platteland@oost-vlaanderen.be
www.plattelandsloket.be

