
 

Deelnemen aan de City Deal Gezonde en duurzame voedselomgeving 

 

De ambitie van de City Deal Duurzame en gezonde voedselomgeving is om de voedselomgeving in 

2030 overwegend gezond en duurzaam te maken, met name rond scholen, in openbare gebouwen, 

in supermarkten, catering en horeca. Hiermee dragen we bij aan fitheid, vitaliteit, preventie van 

ziekten en op een natuur, milieu en klimaatsysteem in balans. 

Aan deze City Deal – die in oktober 2021 is gestart– werken acht gemeenten, drie departementen en 

diverse kenniscentra gedurende vier jaar intensief samen. Gemeenten die interesse hebben in dit 

onderwerp kunnen aansluiten. In deze notitie vind je meer informatie over wat deelname aan de 

City Deal inhoudt, wat het kost en wat het oplevert.  

 

City Deals  

In City Deals werken overheden en private en publieke organisaties samen het versterken van groei, 

innovatie en leefbaarheid in de Nederlandse steden. Gemeenten die deelnemen aan een City Deal 

zijn koplopers die samen met partners bereid zijn een tandje bij te zetten. Dat geldt ook voor deze 

City Deal waar de Almere, Amsterdam, Den Haag, Ede, Haarlem, Rotterdam, Utrecht en 

Wageningen samen aan werken.   

Gemeenten die willen aansluiten bij een City Deal hebben vaak vragen over wat de deelname kost 

en wat het oplevert. Het is lastig om een  ‘what´s in it for me’ kosten-baten overzicht te geven. De 

waarde van een deelname is namelijk afhankelijk van waar de gemeente energie op in wil zetten en 

aan wil bijdragen. De ervaring leert dat het voeren van een gesprek meer duidelijkheid oplevert. Bij 

interesse van nieuwe gemeenten en organisaties gaan we daarom altijd in gesprek over deelname. 

 

Voorwaarden voor deelname 

Voor deelname aan de City deal Gezonde en duurzame voedselomgeving gelden de volgende drie 

voorwaarden: 

1) Bestuurlijk commitment 

Ondertekening van de dealtekst en het uitdragen van bestuurlijk ambassadeurschap van de 

City Deal. 



 

2) Actieve ambtelijke inzet 

Van de deelnemende partijen wordt een inzet van ongeveer twee dagen per maand 

verwacht voor werkzaamheden die voortkomen uit de City Deal.  

 

3) Financiële bijdrage 

City Deals worden gefinancierd via cofinanciering door de deelnemende partijen. Elke stad 

draagt jaarlijks €10.000 tot15.000 bij en per departement €20.000 tot 30.000. Met kleinere 

en middelgrote gemeenten kan een staffel worden afgesproken in verhouding tot het aantal 

inwoners. 

 

Wat levert het op:  

Gemeenten die zich aan sluiten bij de City Deal Gezonde en Duurzame voedselomgeving kunnen op 

het volgende rekenen:  

1) Actief netwerk 

Nieuwe deelnemers sluiten zich aan bij een actief netwerk van gemeenten, ministeries 

(VWS, LNV en BZK) en een aantal kennispartners waaronder het Voedingscentrum, JOGG en 

Taskforce Korte Keten. Al deze partijen hebben veel kennis over het thema gezonde en 

duurzame voeding. Hier heb je met deelname toegang toe. Je deelt kennis en ervaring uit en 

leert van elkaar. 

 

2) Samenwerken aan projecten 

De partners van de City Deal werken samen aan verschillende thema’s. Ook voeren ze 

gezamenlijk projecten uit. Je stelt gezamenlijk projectplannen op waarvoor makkelijker 

financiering te organiseren is.  

 

3) Lobby 

De City Deal heeft een lobbygroep die gezamenlijke issues in Den Haag en Brussel aankaart. 

Samen sta je sterk.  

 

 

Interesse?  

Heb je interesse om deel te nemen aan de City Deal Gezonde en duurzame voedselomgeving? Neem 

contact op via contact@citydealvoedsel.nl en we gaan graag met je in gesprek.  

Meer lezen over de City Deal Gezonde en Duurzame Voedselomgeving? Bekijk dan de website 

www.citydealvoedsel.nl of abonneer je op de nieuwsbrief.  
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