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De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 
Mevrouw C.J. Schouten  
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 
 
CC: aan de leden van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 
de Tweede Kamer  
 
Den Haag, 11 oktober 2018 
 

Smart Food Alliance Position Paper 

Aandachtspunten voor een succesvolle invulling van de visie op de 

kringlooplandbouw  

 

 

Hooggeachte mevrouw Schouten,  

 

Tijdens de Smart Food Alliance bijeenkomst op 12 september jongstleden hebben wij 

gesproken met uw ambtenaren over uw visie. In die visie nodigt u het bedrijfsleven, 

maatschappelijke organisaties en andere overheden uit om hierover mee te denken. De 

Smart Food Alliance neemt deze uitnodiging graag aan. In dit position paper beschrijven wij 

hoe de Smart Food Alliance een bijdrage kan leveren aan de invulling van uw visie. 

 

Wat is de Smart Food Alliance? 

Een groep middelgrote koploperbedrijven uit de agrofoodsector die bereid zijn hun ‘nek uit te 

steken’. De groep heeft zich op de Nationale Voedseltop in 2017 verenigd in de Smart Food 

Alliance. Een platform van duurzame doeners die, in gezamenlijkheid, elkaar en de overheid 

helpen om de volgende stap te zetten naar gezond, circulair en klimaatneutraal voedsel voor 

een eerlijke prijs.  

 

Bijdrage van de Smart Food Alliance aan de kringlooplandbouw 

In eerdere adviezen aan informateur Zalm en aan de vaste commissie van Landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit van de Tweede Kamer heeft de Smart Food Alliance sterk gepleit 

voor een landbouw- en voedselbeleid dat gericht is op, onder andere, duurzame 

voedselproductie, innovatie, eerlijke prijs en gezondheid. Wij zijn dan ook zeer verheugd dat 

veel van deze punten terugkomen in uw visie: “Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en 

verbonden.” 

 

“Wij menen dat verbinding leggen tussen koploperbedrijven, om van elkaar te leren 

en om elkaar te helpen, essentieel is om toe te werken naar de kringlooplandbouw.” 

 

De omslag naar de kringlooplandbouw vraagt nog flink wat inspanningen. De opgave is van 

dien aard dat deze vergeleken kan worden met die van de energietransitie. Het momentum 

is daar om te komen tot het Actieplan Duurzaam Voedselsysteem. Uw visie geeft daarvoor 

goede contouren. De Smart Food Alliance wil u helpen invulling te geven aan een concreet 

actieplan, om deze opgave samen te realiseren.   
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Versterken van de economische positie van boeren, tuinders en vissers 

Het versterken van de economische positie van boeren-, tuinders- en 

vissersgemeenschappen is van belang zodat investeringen in de omslag naar de 

kringlooplandbouw mogelijk worden. Dit vraagt om een rechtvaardige machtsverhouding in 

de voedselketen. Met nieuwe verdienmodellen gericht op true cost en true pricing.  

 

Middelgrote bedrijven zetten tal van stappen op dit vlak. Zij doen dit vaak door sociale 

innovaties. Zo kopen verschillende leden van de Smart Food Alliance producten 

rechtstreeks bij lokale boeren in en verkopen deze tegen een eerlijke prijs aan 

consumenten.  

 

Het huidige instrumentarium van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is 

vaak gericht op samenwerking met Wageningen UR of eventueel andere kennisinstellingen 

om innovaties te bewerkstelligen. Samenwerkingen tussen partijen binnen de keten, zonder 

betrokkenheid van Wageningen UR en/of andere kennisinstellingen, kunnen lastiger tot bloei 

komen zonder overheidssteun. Wij vragen u meer mogelijkheden te creëren voor dit soort 

samenwerkingen en vormen van sociale innovatie binnen de ketens.  

 

Innovaties in productie 

De omslag naar de kringlooplandbouw vereist innovaties in productiemethoden en nieuwe 

businessmodellen bij producenten. De leden van de Smart Food Alliance zetten zich 

hiervoor in, maar lopen tegen tal van belemmeringen aan. Nogal wat wetgeving, gericht op 

het aanjagen van innovatie, blijkt in de praktijk een obstakel voor het uitvoeren van 

experimenten. Zo is het bijvoorbeeld onmogelijk om sensorische testen of 

marktverkenningen uit te voeren voor producten die onder de Novel Food Law vallen. 

Bedrijven kunnen dus pas onderzoeken of er een markt is voor innovatieve producten nadat 

zij een ingewikkeld toelatingstraject gestart zijn. Dit maakt het voor kleine en middelgrote 

bedrijven zeer moeilijk om te investeren in nieuwe technologie.  

 

Een ander voorbeeld is de wet- en regelgeving rondom moderne veredelingstechnieken. Het 

wordt voor innovatieve bedrijven steeds moeilijker om, op concurrerende wijze, duurzame 

oplossingen te zoeken voor tuinders en telers. Goede wetgeving is nodig die zowel de 

consument beschermt als innovatieve bedrijven de ruimte geeft nieuwe producten op de 

markt te brengen. Zowel op nationaal als op Europees niveau vragen wij u zich hard te 

maken voor wet- en regelgeving die geënt is op changemakers.  

 

Waardering van ons voedsel  

De afstand tussen producent en consument wordt letterlijk en figuurlijk steeds groter. 

Duurzamer en gezonder geproduceerd voedsel moet meer waarde krijgen.  

 

Consument en markt dienen centraal te staan in het beleid om de kringlooplandbouw te 

realiseren. Enerzijds beïnvloeden consumenten met hun keuze onze leefomgeving. 

Anderzijds heeft de markt grote invloed op het voedselaanbod voor de consument. Er zijn 

bijvoorbeeld retailers en partijen in de foodservice die de duurzame keuze al voor de 

consument gemaakt hebben. Zo wordt duurzaam kiezen erg gemakkelijk.  
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De waardering voor voedsel en een duurzaam en gezond consumentengedrag wordt 

idealiter jong aangeleerd. We zien kansen voor een vaste plek voor voedseleducatie in het 

onderwijssysteem. Het initiatief Jong Leren Eten is een stap in de goede richting, maar er 

zijn nog flink wat extra inspanningen nodig om kinderen de waardering voor voedsel bij te 

brengen. Educatie voor de jeugd is een cruciale voorwaarde voor de waardering van ons 

voedsel(systeem). De leden van de Smart Food Alliance kunnen ook hun deuren open 

zetten tijdens de Dutch Agri Food Week 2019 om hun productieprocessen toe te lichten. Een 

mooi instrument voor voedseleducatie voor het brede publiek. 

 

Verspilling van voedsel te allen tijde aanpakken 

Onze voedselproductie is, helaas, zodanig ingericht dat wereldwijd voedsel wordt verspild, 

door de gehele keten. Het is noodzakelijk in te zetten op de verwaarding van de 

reststromen, om verdere verspilling te voorkomen. Er zijn initiatieven binnen de Smart Food 

Alliance om reststromen van producenten en retail te verwaarden tot maaltijden. De Smart 

Food Alliance draagt hiermee bij aan het beleid van het ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit. Enerzijds zijn financiële investeringen in kennis, vaardigheden en 

productiecapaciteit noodzakelijk. Anderzijds is flankerend beleid gewenst, bijvoorbeeld 

inzake het inzetten van reststromen.  

 

Gezonde voeding als norm 

Door fors in te zetten op de verbetering van productsamenstelling en  

-aanbod kunnen we de gezondheid van de bevolking stimuleren en negatieve 

gezondheidseffecten van ongezonde producten voorkomen. De afgelopen tien jaar hebben 

Nederlandse agrofoodbedrijven fors geïnvesteerd in gezondere producten, bijvoorbeeld door 

zout, suiker en vet uit de producten te halen en de consumptie van meer plantaardige 

eiwitten te stimuleren. Investeringen in innovatie op dit gebied blijven noodzakelijk om de 

opgebouwde voorsprong te behouden. Graag vernemen wij van u op welke wijze het 

ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit innovaties voor een duurzamer, maar 

óók gezonder dieet blijft ondersteunen. Een mogelijkheid is het opnemen van speerpunten 

voor gezonde voeding in de agenda van de Topsectoren.  

 

Verdere uitwerking 

De leden van de Smart Food Alliance zetten zelfstandig en gezamenlijk stappen om te 

innoveren, experimenteren en investeren, om zodoende een gezond, circulair, eerlijk en 

klimaatneutraal voedselsysteem te realiseren. Wij hebben de ambitie om deze bewegingen 

te versnellen en een inspiratiebron te zijn voor andere partijen. Graag willen wij, samen met 

het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, een concreet Actieplan Duurzaam 

Voedselsysteem ontwikkelen zodat wij, in gezamenlijkheid, de verandering naar de 

kringlooplandbouw kunnen realiseren en versnellen.  

 

Namens de leden van de Smart Food Alliance, 

 

Marcel Schuttelaar 

Secretaris 


