
Intentieverklaring ter bevordering van het aandeel biologisch en 

lokaal geproduceerd voedsel in bedrijfscatering in Noord-Brabant 
 

Ondergetekenden: 

1. Provincie Noord-Brabant, rechtsgeldig vertegenwoordigd door gedeputeerde Elies Lemkes-
Straver, gemachtigd door de Commissaris van de Koning (d.d.    ..(datum) ) handelende ter 
uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten d.d.….…bevoegd op grond van de 
Regeling mandaat Commissaris van de Koning verder te noemen: “de Provincie”; 

 
2 Andere ondertekenaars 
3  …. 

Hierna tezamen verder te noemen: partijen. 

Overwegende dat: 

• Biologisch voedsel goed is voor de biodiversiteit, het klimaat, dierenwelzijn en de bodem- en 

waterkwaliteit, en past in een gezonde levensstijl;   

• Bij de productie van biologisch voedsel geen schadelijke bestrijdingsmiddelen, kunstmest, 

kunstmatige toevoegingen of genetische modificatie worden toegepast; 

• Biologische dierlijke producten 3/3 sterren van het beter leven keurmerk krijgen, omdat de 

dieren relatief veel ruimte krijgen; 

• De Europese Commissie een groei naar 25% biologisch landbouwareaal in 2030 ambieert, als 

onderdeel van de Farm to Fork Strategie die beoogt de voedselproductie en -consumptie te 

verduurzamen; 

• Nederland eind 2022 een Nationaal Strategisch actieplan biologische productie en 

consumptie presenteert en hierin een minimumpercentage biologisch voedsel in haar 

overheidscatering opneemt; 

• De provincie Noord-Brabant een flinke groei naar 15% biologisch landbouwareaal in 2030 

ambieert; 

• Nederland, en daarbinnen Brabant nog sterker, op dit moment achterloopt in Europa wat 

betreft biologisch landbouwareaal; 

• De toename aan biologisch geproduceerd voedsel afhankelijk is van de vraag naar biologisch 

voedsel; 

• Bedrijven en organisaties willen werken aan een duurzame bedrijfsvoering; 

• Bedrijven en organisaties met de inkoop van biologisch voedsel direct bijdragen aan 

meerdere Sustainable Development Goals; 

• Bedrijven en organisaties via bedrijfscatering een belangrijke (voorbeeld)rol kunnen spelen in 

het toenemen van de vraag naar biologische producten; 

• Bedrijven en organisaties door lokaal geproduceerd voedsel in te kopen de regionale 

economie stimuleren en bijdragen aan de provinciale doelen voor kringlooplandbouw en 

circulariteit. 

 

Komen overeen: 



Art. 1: Definities 
• Bedrijfscatering: bedrijfsrestaurant en banqueting; 

• Biologisch: SKAL gecertificeerd; 

• Inkoopwaarde: Waarde van de ingekochte goederen in euro’s; 

• Voedsel: alle eet- en drinkwaren die gebruikt worden in de bedrijfscatering 

• Lokaal: In Brabant of de directe omgeving, op een duurzame wijze geproduceerd voedsel 

Art. 2: Ambitie en doelstellingen 
• Binnen drie jaar structureel minimaal 50% van het voedselaanbod in inkoopwaarde in de 

bedrijfscatering biologisch gecertificeerd en/of lokaal geproduceerd in te kopen, waarvan   

o Jaar 1 (2023): minimaal 20% biologisch gecertificeerd 

o Jaar 2 (2024): minimaal 25% biologisch gecertificeerd 

o Jaar 3 (2025): minimaal 30% biologisch gecertificeerd 

• Zowel de biologische inkoopwaarde als de lokale inkoopwaarde na drie jaar wordt minimaal 

verdeeld over drie verschillende productcategorieën 

• Ernaar te streven om producten zoveel mogelijk seizoensgebonden en van Brabantse 

biologische producenten af te nemen 

 

Art. 3: Acties (inhoud afspraken) 
➢ Ondertekenaars formuleren binnen zes maanden, in samenwerking met de eigen inkoper 

en/of cateraar, een aanpak hoe de doelen binnen drie jaar te realiseren; 

➢ Ondertekenaars communiceren actief naar de gebruikers van de bedrijfscatering over het 

aandeel biologisch en/of lokaal geproduceerd voedsel en het belang hiervan; 

➢ Ondertekenaars streven er naar binnen drie jaar structureel minimaal 50% biologisch en/of 

lokaal geproduceerd in te kopen, waarvan de inkoopwaarde aan biologisch gecertificeerd 

voedsel voor de bedrijfscatering dan 30% bedraagt. 

 

Art 4: Borging en monitoring 
Om te kunnen voldoen aan de ambities en de voortgang te borgen vragen ondertekenaars het 

volgende van hun cateraar: 

- SKAL-certificering bij inkoop biologische producten; 

- Transparantie over de herkomst van de lokaal geproduceerde producten. 

Art. 5. Slotbepalingen 

 

5.1 Toetreding 

1. Deze intentieverklaring staat open voor alle Brabantse bedrijven, organisaties en overheden 

met bedrijfscatering. 

2. Meer informatie kan worden gevraagd via landbouwenvoedsel@brabant.nl . 
 

 5.2  Geschillen en verbindendheid. 

 1. Partijen zullen zich inspannen om te voorkomen dat er geschillen ontstaan ter zake de 

totstandkoming, uitleg of uitvoering van deze intentieverklaring. 

 2. Geschillen tussen partijen zullen binnen een maand besproken worden tijdens een 

bijzonder gezamenlijk overleg na schriftelijk kenbaar te zijn gemaakt naar de andere partijen. 

mailto:landbouwenvoedsel@brabant.nl


3. Met deze intentieverklaring wordt niet beoogd in rechte afdwingbare rechten en 

verplichtingen in het leven te roepen. 
 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aldus opgemaakt in …..voud te (…plaatsnaam…) op ….  (…datum…) 

 

 

Namens de Provincie Noord-Brabant, 

 

 

 

 

Namens de  (…naam…), 

 

 

 

 

Namens de…enz  

 


