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Voorwoord 
Voor u ligt mijn bachelor thesis, het eindresultaat van een half jaar lang onderzoek doen vanuit mijn 

kamer in Overvecht. Door de coronacrisis leek het schrijven van een thesis soms nietig vergeleken met 

de problematiek die zich buiten mijn kamermuren afspeelde. Bovendien was ik voornamelijk gefocust 

op (horeca)ondernemers binnen mijn onderzoek, een groep die zwaar getroffen is door de crisis en 

hierdoor moeilijk bereikbaar was. Desalniettemin heb ik de hoop niet opgegeven; vanachter mijn 

bureau heb ik een zestigtal bedrijven gemaild en gebeld om te vragen of zij in deze moeilijke periode 

toch wat tijd vrij konden maken om een student te helpen met afstuderen. Ik ben de 8 respondenten 

die mij te woord wilden staan erg dankbaar, door hen is het werkstuk wat voor u ligt als nog tot stand 

gekomen. Aan alle ondernemers die mij niet konden helpen door de crisisomstandigheden: ik wens u 

veel veerkrachtigheid en een spoedig economisch herstel toe. Verder wil ik graag Mirjam Turk, de 

begeleidster van dit onderzoek, bedanken voor haar steun en advies. Door op een kritische, 

professionele, doch informele manier weerwoord te geven aan mijn werk, is er een rapport ontstaan 

waar wij allebei trots op mogen zijn. Ten slotte wil ik in het bijzonder mijn ouders en broer bedanken; 

dankzij de vele conversaties en discussies tijdens het avondeten heb ik meerdere richtingen en opties 

voor mijn onderzoek leren overwegen. Dank voor de luisterende oren en de gevatte opmerkingen, ze 

zijn ogenschijnlijk terug te vinden in dit mooie boekwerk. Ik ben trots op het verslag dat voor u ligt en 

ik zie het als een prachtige afsluiting van bachelor Sociale Geografie. Veel leesplezier!  

                       Twan Fenten 
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Samenvatting 
‘Samen Duurzaam’ is een waarderingsonderzoek naar de publiek-private samenwerking tussen de 

gemeente Utrecht en duurzame ondernemers omtrent de voedselconsumptie. Het doel van dit 

onderzoek is om de huidige rol van de gemeente Utrecht in de ontwikkeling van duurzame 

ondernemingen omtrent de voedselconsumptie te achterhalen. Naast het analyseren van de rol van 

de gemeente, gaat dit onderzoek op zoek naar de waardering van de desbetreffende ondernemers 

over deze rol. De hoofdvraag van het onderzoek luidt: Welke rol heeft de gemeente Utrecht in de 

ontwikkeling van duurzame ondernemingen omtrent de voedselconsumptie en hoe bezien de 

desbetreffende ondernemers deze rol? De respondenten van dit onderzoek zijn onderzocht aan de 

hand van interviews, gepaard met de toevoeging van 2 creatieve tools. Deze tools zijn een innovatieve 

manier om de respondenten waarden en begrippen te laten rangschikken, om zo een algemeen beeld 

te kunnen vormen van de structuur van de huidige en wenselijke publiek-private samenwerking 

binnen de gemeente Utrecht.  

Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat de gemeente zich afstandelijk profileert ten opzichte van 

de ontwikkeling van duurzame ondernemingen. Als gevolg hebben de marktpartijen vrijheid in hun 

handelen, maar ontstaat er een kloof tussen hen en de gemeente Utrecht. De geïnterviewde 

ondernemers werken hierdoor nauw samen met andere ondernemers, maar hebben tegelijkertijd 

weinig kennis over de mogelijkheden die publiek-private samenwerking hen kan bieden. 

Desalniettemin geven de respondenten van dit onderzoek aan dat zij beter contact willen met de 

gemeente Utrecht en dat zij betrokken willen worden bij de regionale ontwikkeling. De huidige 

communicatie tussen de gemeente Utrecht en ondernemers verloopt stroef, of is zelfs afwezig. Zowel 

de gemeente Utrecht als de geïnterviewde ondernemers werken naar een duurzamere 

voedselconsumptie van de gemeente toe, waardoor zij beide belang hebben bij een betere 

samenwerking. Het duurzaamheidsstreven blijkt onder ondernemers verbindend te werken, maar 

heeft deze invloed momenteel niet op de publiek-private relaties. Als boodschap aan de gemeente 

Utrecht geldt het advies om in tweespraak te gaan met duurzame ondernemers omtrent de 

voedselconsumptie, met als doel om de verduurzamingsopgave van de regio holistisch en mogelijk 

efficiënter te laten verlopen.   
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Inleiding 
Aanleiding 

Op 28 juni 2019 presenteerde de Nederlandse overheid het klimaatakkoord: een samenvatting van de 

gemaakte afspraken binnen de Verenigde Naties omtrent duurzaamheid. Voor 2030 moet Nederland 

een forse vooruitgang boeken in het verduurzamen van haar samenleving, met name op het gebied 

van de emissieproblematiek (Rijksoverheid, 2019). Met de start van het nieuwe decennium neemt 

zodoende de druk op de overheid toe: om Nederland in 2030 voor de beoogde 

duurzaamheidsdoelstellingen klaar te stomen, is het van belang dat het huidige klimaatbeleid een 

hoge mate van effectiviteit heeft. Een van de hoofdonderwerpen binnen dit beleid is de 

emissieproblematiek van Nederland (Guterres, 2019); de uitstoot van broeikasgassen is te hoog, met 

als gevolg een overschrijding van de geaccepteerde ecologische voetafdruk van de gemiddelde burger. 

Waar er gemiddeld 2 hectare land per persoon beschikbaar is op de wereld, gebruikt de gemiddelde 

Nederlander 6.3 hectare (De Natuur en Milieufederaties, z.d.).  

Hoewel de emissieproblematiek vele oorzaken kent, focust dit onderzoek zich op de voedselindustrie. 

Uit het rapport van Kordestani, Peighambari & Foster (2015) blijkt dat onderzoeken naar 

duurzaamheid in de laatste decennia zich voornamelijk focusten op technologie en toerisme, 

waardoor er nog veel kennis te vergaren valt over de verduurzaming van de voedselindustrie. Uit 

onderzoek van Evans, Campbell & Murcott (2012) blijkt dat de voedselconsumptie vaak over het hoofd 

gezien wordt door wetenschappers, omdat het een van de basisbehoeften van de mens is; volgens 

Evans et al. leidt haar vanzelfsprekendheid ertoe dat het onderwerp derhalve relatief weinig 

onderzocht is. Voedselproductie, -verwerking en -transport zijn wereldwijd echter verantwoordelijk 

voor meer dan een derde van de totale broeikasgasuitstoot, waardoor op dit gebied een hoop vooruit 

geboekt moet worden met het oog op een duurzame toekomst (Heller & Keoleian, 2015). Door de 

verkleining van de mondiale relatieve afstanden, wordt er binnen Nederland voedsel geconsumeerd 

van over de hele wereld. In 2018 importeerde Nederland landbouwproducten met een totale waarde 

van 61.4 miljard euro. Ruim 60 procent van deze import kende haar origine binnen de Europese Unie, 

de rest kwam uit verder weg gelegen landen (Berkhout, 2019). Transport en productie van deze 

producten gaat gepaard met een hoge uitstoot van broeikasgassen: een van de voornaamste punten 

van het VN-klimaatakkoord waarop Nederland moet gaan inspelen om haar emissie terug te dringen 

(Rijksoverheid, 2019). Een verduurzaming van de voedselindustrie is dus noodzakelijk om de beoogde 

emissiedoelen te behalen. De Nederlandse overheid heeft als doel om haar uitstoot met 49% 

verminderen voor 2030, waardoor gemeenten aangespoord worden om actie te ondernemen 

(Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 2019). Binnen de Nederlandse politiek vindt immers een 

decentralisatieproces plaats: de nationale overheid schuift steeds meer van haar taken door naar 

gemeentelijk schaalniveau (Milieuorganisatie Natuur & Milieu, 2018). Als gevolg van dit groeiende 

takenpakket van de gemeente, stijgt eveneens haar verantwoordelijkheid voor het ondernemen van 

stappen richting een duurzamere gemeentelijke voedselconsumptie (Boogers, Schaap & Van den 

Munckhof, 2009).  

Om de verduurzaming van alle gemeentes in Nederland te bevorderen, is het belangrijk om te kijken 

naar reeds behaalde successen van gemeenten op het gebied van duurzaamheid; hieruit kunnen 

immers lessen gehaald worden voor gemeenten die nog aan de basis staan van het 

verduurzamingsproces. Uit onderzoek van milieuorganisatie Natuur & Milieu (2018) blijkt dat Utrecht 

de meest duurzame gemeente van Nederland is. Utrecht kent een gemiddelde ecologische voetafdruk 

van 4.5 hectare per persoon (De Natuur en Milieufederaties, z.d.); hoewel dit cijfer minder is dan het 

landelijk gemiddelde, is het nog steeds twee keer zo hoog als het mondiale streven. Het huidige 

voedselbeleid van Utrecht, onderdeel van de tak ‘Volksgezondheid’, kent op een aantal punten een 
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duurzame invulling (Gemeente Utrecht, 2019); naast de aanwezigheid van een aantal concrete 

plannen, zoals het aanleggen van watertappunten in de stad, heeft het huidige beleid van de 

gemeente Utrecht vooral een uitnodigende structuur voor ondernemers. In het beleid wordt 

nadrukkelijk de oproep gedaan aan duurzame ondernemers om contact te zoeken met de gemeente, 

die haar hulp aanbiedt bij de ontwikkeling van deze ondernemingen. De nadruk binnen de 

verduurzaming van het Utrechtse voedselbeleid ligt aldus op de samenwerking met beginnende 

duurzame ondernemingen, waardoor het initiatief voor duurzame ontwikkeling bij de ondernemers 

zelf ligt (Gemeente Utrecht 2018; Gemeente Utrecht, 2019). De samenwerking tussen een bestuurlijke 

en een private instantie wordt ook wel publiek-private samenwerking, of in het kort PPS genoemd. De 

PPS binnen de gemeente Utrecht lijkt derhalve centraal te staan in de duurzame ontwikkeling van de 

regio, waardoor het van belang is dat zij optimaal functioneert. Als het succes van de gemeente 

Utrecht op het gebied van duurzame ontwikkeling ook weerspiegelt wordt in de PPS omtrent de 

voedselconsumptie, kan zij allicht als voorbeeld dienen voor gemeenten die worstelen met de 

verduurzaming van haar samenleving en haar consumptie. PPS kan namelijk als universeel instrument 

toegepast worden in elke gemeente. Dit onderzoek tracht aldus de samenwerking tussen de 

gemeente en duurzame ondernemingen omtrent de voedselconsumptie te analyseren aan de hand 

van de volgende onderzoeksvraag:  

Welke rol heeft de gemeente Utrecht in de ontwikkeling van duurzame ondernemingen omtrent de 

voedselconsumptie en hoe bezien de desbetreffende ondernemers deze rol? 

Probleemstelling 

Welke rol heeft de gemeente Utrecht in de ontwikkeling van duurzame ondernemingen omtrent de 

voedselconsumptie en hoe bezien de desbetreffende ondernemers deze rol? 

Deze hoofdvraag wordt opgedeeld in de volgende deelvragen: 

1. In hoeverre verschilt de PPS omtrent de verduurzaming van de voedselconsumptie op papier 

met de ervaringen van ondernemers en gemeentelijk medewerkers? 

2. In hoeverre lopen de definities van ‘duurzame voedselconsumptie’ uiteen onder de 

respondenten en heeft dit invloed op de PPS? 

3. Welke rol heeft de gemeente Utrecht in de ontwikkeling van duurzame ondernemingen 

omtrent de voedselconsumptie? 

4. Hoe bezien duurzame ondernemers omtrent de voedselconsumptie de rol van de gemeente in 

haar ontwikkeling? 

Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen welke rol het huidige beleid van de gemeente Utrecht 

(met als doel het verduurzamen van de consumptie van haar inwoners) speelt in de ontwikkeling van 

duurzame ondernemingen in de gemeente. Door ondernemers die zich bezighouden met het 

verduurzamen van de voedselconsumptie te interviewen over hun relatie met gemeente, wordt een 

beeld gevormd van de rol van de gemeente in de ontwikkeling van deze ondernemingen. Aanvullend 

worden deze ondernemers bevraagd over hun waardering van de positie die de gemeente aanneemt 

in de groei van de duurzame ondernemingen. De verhouding tussen de gemeente en duurzame 

ondernemingen wordt zo geëvalueerd, gepaard met een waarderingsonderzoek van de huidige PPS 

vanuit de optiek van de duurzame ondernemers. 
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Wetenschappelijke relevantie 

Op wetenschappelijk niveau zijn een aantal onderzoeken gedaan naar duurzame consumptie, 

voornamelijk met als doel om te definiëren hoe de consumptie van voedsel verduurzaamt kan worden 

(Azzurra, Massimiliano & Angela, 2019; Roundtable, 2006). Beleid rondom voeding is frequenter 

onderhevig aan onderzoek; vaak worden hierbij aspecten van talloze beleidsplannen van over de 

wereld betrokken (De Schutter, Jacobs & Clément, 2020; Maxwell & Slater, 2003). Er is tevens specifiek 

onderzoek gedaan naar beleid omtrent duurzame consumptie (De Schutter, Jacobs & Clément, 2020; 

Spaargaren, 2003). Deze onderzoeken worden echter gekenmerkt door uiteenlopende adviezen en 

aanbevelingen voor toekomstig beleid omtrent de voedselconsumptie, zonder rekening te houden 

met verschillen tussen samenlevingen en de context van beleid. Deze mate van abstractie en 

algemeenheid kan lokale beleidsvorming vermoeilijken, doordat er onduidelijkheid ontstaat over hoe 

beleid ingevuld moet worden aan de hand van de eigen regionale context. Dit onderzoek onderscheidt 

zich van eerdergenoemde onderzoeken door haar specifieke focus op het huidige beleid van de 

gemeente Utrecht. Er is eenmaal eerder onderzoek gedaan naar voedselbeleid op kleinere schaal in 

Nederland: Sibbing, Candel & Termeer (2019) vergeleken het voedselbeleid van verschillende 

gemeenten op hun inhoud en omvang. Uit dit onderzoek bleek dat vrijwel alle gemeenten een 

achterstand kennen op de integratie van duurzaamheid in hun beleidsstukken. Bovendien zagen 

Sibbing et al. regelmatig een aanwezigheid van duurzaamheid in beleidstukken op papier, maar 

stelden zij terecht de vraag of deze plannen in de realiteit ook tot uitwerking komen. Uit onderzoek 

van milieuorganisatie Natuur & Milieu (2018) is echter gebleken dat Utrecht een vooruitstrevende 

gemeente is op het gebied van duurzaamheid. Door als ‘case study’ een bestaand gemeentelijk kader, 

dat zich tevens succesvol duurzaam aan het ontwikkelen is, onder de loep te nemen, kan beleid 

omtrent duurzame consumptie aan de hand van de regionale context uiteengezet worden. Het 

onderzoeken van Utrechtse ondernemers aan de hand van maatschappelijke context werpt zo een 

nieuwe blik op beleid omtrent duurzame voedselconsumptie en kan waardevol zijn voor andere 

gemeenten met de wens om zich verder te verduurzamen.   

Maatschappelijke relevantie 

Duurzaamheid is niet alleen een actueel onderwerp binnen de wetenschap, maar ook in de 

hedendaagse samenleving: het aantal mensen dat maatschappelijk bewust consumeert groeit gestaag 

(de Bakker, Dagevos & Spaargaren, 2008). Uit onderzoek van de gemeente Utrecht (2018) blijkt tevens 

dat steeds meer mensen in de gemeente bewust nadenken bij hun vleesconsumptie en de oorsprong 

van hun voeding. Om aansluiting te houden met de groeiende vraag naar duurzame producten, krijgt 

gemeentelijk beleid in Utrecht ook steeds meer een duurzame invulling (Gemeente Utrecht, 2019). 

Als gevolg van de decentralisatie van de Nederlandse politiek krijgen gemeenten steeds meer de 

verantwoordelijkheid om haar samenleving te verduurzamen (Milieuorganisatie Natuur & Milieu, 

2018). Het gemeentelijk handelen rondom duurzaamheidsvraagstukken wordt derhalve steeds 

belangrijker, vanwege de centrale positie die de gemeente aangemeten krijgt tijdens het 

voortdurende decentralisatieproces (Boogers et al., 2009). Omvangrijke gemeentelijke plannen 

omtrent duurzame voedselconsumptie zijn hierdoor relatief nieuw, waardoor een 

waarderingsonderzoek naar de PPS omtrent duurzame ontwikkeling zeer waardevol kan zijn voor het 

perfectioneren van beleidsplannen. Het groeiende takenpakket van de gemeente leidt er toe dat de 

gemeente steeds meer steunt op ondernemers voor het uitvoeren van plannen (Terpstra, 2002); een 

soortgelijke situatie is zichtbaar in de gemeente Utrecht omtrent het duurzame voedselbeleid 

(Gemeente Utrecht, 2019). Een herwaardering van de gemeentelijke positie in de ontwikkeling van 

duurzame ondernemingen kan van belang zijn voor het ontwikkelingsproces op andere plekken in 

Nederland, waar de invulling van PPS differentieert en mogelijk minder soepel verloopt. Dit onderzoek 



  Samen Duurzaam 

 
9 

kan bovendien de tevredenheid van ondernemers over de gemeentelijke besluitvorming positief 

beïnvloeden doordat de PPS binnen de gemeente Utrecht onder een kritische loep genomen wordt. 

Geografische relevantie 

De geografie staat aan de basis van dit onderzoek, aangezien zij het belang van de ruimte in 

wetenschappelijk onderzoek onderstreept (De Pater, 2014). In dit geografisch onderzoek staat echter 

het beleid van de gemeente Utrecht centraal. Beleid is een poging van de overheid om het gedrag van 

de mens in de ruimte te beïnvloeden, aldus Schneider & Ingram (1990). Als gevolg van de toenemende 

decentralisatie van de Nederlandse politiek krijgen beleidsplannen gaandeweg een dualistisch 

karakter (Boogers, Schaap & Van den Munckhof, 2009). Beleidsvorming vanuit de gemeente Utrecht 

heeft enerzijds invloed op het handelen van ondernemers binnen haar invloedssfeer, terwijl de 

gemeente anderzijds steeds afhankelijker wordt van ondernemers voor het uitvoeren plannen 

omtrent duurzame ontwikkeling. Door het toenemende belang van ondernemers in de ruimtelijke 

ontwikkeling van een regio, wordt in dit onderzoek de PPS omtrent duurzame voedselconsumptie 

binnen het ruimtelijk kader van de gemeente Utrecht geanalyseerd. Door dit onderzoek vanuit een 

geografische invalshoek te benaderen, wordt het belang van de regionale context binnen PPS 

onderstreept. Deze invalshoek biedt tevens ruimte voor een analyse van de menselijke kant van het 

ondernemerschap, terwijl gelijktijdig de beleids- en bestuurskundige kant van de PPS onderzocht kan 

worden. De geografische wetenschap is zo haast een interdisciplinaire uitvalsbasis voor de analyse 

van een onderwerp waarbij deze veelzijdigheid van groot belang is.  
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1. Context en beleid 
Dit hoofdstuk speelt een belangrijke rol bij het vormen van context bij dit onderzoek. De focus van dit 

onderzoek ligt op het analyseren van de PPS tussen de gemeente Utrecht en duurzame 

ondernemingen omtrent de voedselconsumptie in de regio. Om deze samenwerking te kunnen 

analyseren, is het essentieel om te kijken waaraan zij gegrond ligt. De gemeentelijke invulling van PPS 

wordt bepaald door haar beleid; het eerste gedeelte van dit hoofdstuk bestaat derhalve uit een 

verdieping van beleidsplannen van de gemeente Utrecht omtrent de duurzame voedselconsumptie. 

Deze synthese wordt vervolgens aangevuld met een analyse van wetenschappelijke literatuur rondom 

de definitie van duurzame consumptie. Om onderzoek te kunnen doen naar de duurzame consumptie, 

is het belangrijk om een totaalbeeld te vormen van datgene wat consumptie precies duurzaam maakt. 

Binnen deze analyse wordt een focus gelegd op vegetarische/veganistische voeding, transport en de 

origine van voedsel en ten slotte de voedselverspilling (Scarborough et al., 2014; Coley, Howard & 

Winter, 2009; Gustavsson, Cederberg, Sonesson, Van Otterdijk, & Meybeck, 2011). 

1.1 Duurzame voedselconsumptie in het beleid van de gemeente Utrecht 
Voorafgaand aan deze paragraaf is het, in het kader van transparantie, belangrijk om te benoemen 

dat de gemeente Utrecht geen concreet beleid omtrent duurzame voedselconsumptie kent. Plannen 

voor voedselconsumptie zijn verspreid over verscheidene beleidsstukken waarin sporadisch een 

duurzame invulling gegeven wordt aan aspecten van de consumptie. Dit hoofdstuk dient als een 

synthese van de verschillende beleidsplannen en poogt een totaalbeeld te vormen van het beleid van 

de gemeente Utrecht omtrent duurzame voedselconsumptie. In figuur 1 volgt een schematische 

weergave van de significante onderzochte beleidsstukken, op volgorde van behandeling: 

Nr. Titel Auteur Jaar van publicatie: 

1. Landelijke nota gezondheidsbeleid 
‘Gezondheid Dichtbij’ 

Rijksoverheid 2011 

2. Nota ‘Gezondheid voor Iedereen’ Gemeente Utrecht 2019 

3. Duurzaamheidsverslag  Gemeente Utrecht 2018 
Tabel 1 - De beleidsstukken die geanalyseerd worden in dit hoofdstuk 

1.1.1 ‘Gezondheid Dichtbij’ 
De gemeentelijke nota’s omtrent duurzame voedselconsumptie worden afgeleid vanuit de landelijke 

politiek van Nederland. Om de 4 jaar wordt er een nieuwe landelijke nota gezondheidsbeleid 

gepubliceerd met daarin de doelen en plannen van de Nederlandse overheid om de gezondheid van 

haar inwoners te verbeteren. In 2020 wordt er een nieuwe nota gepubliceerd door het huidige 

kabinet; deze is op het moment van schrijven nog niet gepubliceerd. Het huidige integrale beleid van 

de gemeente Utrecht is aldus gebaseerd op het landelijke gezondheidsbeleid van 2016-2019 

(Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, z.d.). Uit de kamerbrief van minister Schippers en 

staatssecretaris Van Rijn (2015, 4 december) blijkt echter dat voor deze 4 jaar geen nieuwe nota 

gepubliceerd is, vanwege tevredenheid over het beleid van de voorgaande 4 jaren. De kamerbrief 

levert een aantal extra zaken aan ter aanvulling op het beleid van 2012-2015, geen van alle zijn echter 

relevant voor dit onderzoek omtrent duurzame voedselconsumptie. De basis voor het 

volksgezondheidsbeleid van de gemeente Utrecht ligt derhalve in ‘Gezondheid Dichtbij’, de landelijke 

nota gezondheidsbeleid uit 2011 (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2011). In de nota 

uit 2011 wordt sporadisch gesproken over duurzame voeding; het begrip komt vooral aan bod als men 

spreekt over de invulling van voorlichtingsprojecten omtrent voeding voor jongeren en ouderen. 

Opvallend is echter dat er geen definitie gegeven wordt van duurzame voeding, gepaard met de 

absentie van concrete plannen voor de verduurzaming van de Nederlandse consumptie. Als gevolg 

moeten gemeenten zelf achterhalen welke aspecten de consumptie van voedsel duurzaam maken en 
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kiezen zij vervolgens zelf een definitie waarnaar zij de eigen gemeentelijke consumptie gaan 

transformeren. De verantwoordelijkheid voor het maken van de juiste stappen richting de 

verduurzaming van de voedselconsumptie ligt zo bij de gemeenten zelf, wat in lijn staat met de trend 

van decentralisatie die momenteel heerst in de Nederlandse politiek (Boogers, Schaap & Van den 

Munckhof, 2009).     

1.1.2 ‘Gezondheid voor Iedereen’ 
De gemeente Utrecht heeft haar interpretatie van het nationale voedselbeleid opgenomen in de nota 

‘Gezondheid voor Iedereen’, het volksgezondheidsbeleid van Utrecht van 2019 tot 2023 (Gemeente 

Utrecht, 2019). In dit plan worden de doelen van de gemeente voor de voedselconsumptie uitgelicht 

en wordt er verantwoording afgelegd voor de houding die de gemeente aanneemt in de ontwikkeling 

van duurzame ondernemingen. In vergelijking tot de landelijke nota bevat de gemeentelijke nota 

concretere plannen en doelstellingen, gepaard met verwijzingen naar omgevingsvisies en ruimtelijke 

plannen. Dit gegeven toont aan dat de decentralisatie haar einde kent bij het gemeentelijk 

schaalniveau, waar politieke visies aldus omgezet worden tot handelingen. Het 

volksgezondheidsbeleid van Utrecht wordt op een aantal punten gekleurd door gemeentelijke 

plannen omtrent de verduurzaming van de voedselconsumpties van haar inwoners.  

In de nota ‘Gezondheid voor Iedereen’ geeft de gemeente Utrecht ten eerste haar definitie van 

duurzame voedselconsumptie in de volgende zinssnede:  

‘Gezond en duurzaam voedsel (…): niet teveel eten, een voedingspatroon met meer plantaardige en 

minder dierlijke producten en minder suikerhoudende en alcoholische dranken.’ (Gemeente Utrecht, 

2019, p. 19) 

De gemeente Utrecht streeft in haar beleid naar een vegetarisch en idealiter veganistisch dieet van 

haar inwoners. Dit staat in lijn met onderzoek van Scarborough et al. (2014), wat aantoont dat een 

veganistisch dieet zorgt voor significant minder broeikasgasuitstoot in de supply chain. Vervolgens 

doet de gemeente uitspraken over de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente. Zij stellen dat in 

nieuwe omgevingsplannen en bouwprojecten gepoogd wordt zoveel mogelijk een duurzaam 

voedselaanbod te integreren. De voedselomgeving van nieuwbouwprojecten krijgt aldus in het heden 

al een duurzame invulling, met het oog op een duurzamere én gezondere voedselconsumptie van de 

toekomstige bewoners van deze projecten. Naast omgevingsplannen kent de gemeente tevens 

andere beleidsmiddelen om de samenleving binnen haar invloedssfeer te beïnvloeden. Een 

opvallende zinsnede uit de nota ‘Gezondheid voor Iedereen’ is echter de onderstaande quote:  

‘We onderzoeken hoe we een gezonder en waar mogelijk duurzamer voedselaanbod in de stad ook via 

beleidskaders en vergunningenbeleid kunnen stimuleren.’ (Gemeente Utrecht, 2019, p. 27) 

Hieruit blijkt dat decentralisatie van de Nederlandse politiek nog volop in gang is. De gemeente heeft 

nog geen concrete plannen klaarliggen om haar nieuwe taken mee te kunnen vervullen, maar zit nog 

in de ontdekkende fase omtrent haar beleid (Boogers, Schaap & Van den Munckhof, 2009). Juist 

hierdoor is de nadruk leggen op PPS geen slechte keuze: door de absentie van concrete plannen en 

beleid is het uitvoeren van ontwikkelingsprojecten binnen de gemeente zonder sturing vrij lastig. 

Echter, door samen te werken met bottom-up initiatieven van ondernemers die de gemeente zelf ten 

goede komen, kan de fysieke ontwikkeling van de regio zich blijven voltrekken tot de gemeente zelf 

concrete plannen heeft klaarliggen. Als gevolg wordt de samenwerking met ondernemers hierdoor 

het meest frequent besproken als topic binnen het huidige volksgezondheidsbeleid van Utrecht 

(Gemeente Utrecht, 2019). De gemeente spreekt zich uit over PPS door zich te profileren als ‘zoekend 

naar verbinding’ met ondernemers die zich inzetten voor een duurzamere voedselconsumptie. 
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Horecaondernemers worden bovendien specifiek besproken: de gemeente probeert in samenwerking 

met deze voedselaanbieders de menukaart te verruimen met duurzame opties. Passend bij haar 

voorbeeldfunctie verklaard de gemeente afsluitend dat het haar eigen interne catering aan het 

verduurzamen is, met als doel om de interne voedselconsumptie van haar eigen medewerkers minder 

milieubelastend te maken. Al met al profileert de gemeente Utrecht zich binnen haar meest recente 

nota volksgezondheid als een facilitator en aanjager van duurzame ontwikkeling. 

1.1.3 ‘Duurzaamheidsverslag’ 
Een ander beleidsstuk dat rapporteert over de duurzame consumptie, is het ‘Duurzaamheidsverslag’ 

uit 2018. In het duurzaamheidsverslag van de gemeente Utrecht worden allerlei aspecten van de 

provinciale samenleving met het oog op verduurzaming onder de loep genomen (Gemeente Utrecht, 

2018). Bemerkingswaardig is dat slechts 2 van de 48 pagina’s daadwerkelijk toegewijd zijn aan de 

voedselconsumptie, terwijl het aandeel van de voedselproductie en -consumptie in de emissie-

problematiek dermate groot is (Heller & Keoleian, 2015). Ook in dit rapport neemt de gemeente de 

woorden gezond en duurzaam in dezelfde zin aan bod. De definitie van ‘duurzame voeding’ die in dit 

rapport wordt gegeven is A) minder dierlijk voedsel en B) meer plantaardig voedsel. Verder wordt ook 

in dit rapport het belang van een duurzame horeca en catering benoemd. Een nieuw topic is echter 

‘voedselafval’, een fase in de levenscyclus van voedsel die als het ware na de consumptie van voedsel 

komt. Het rapport focust zich vervolgens op cijfers betreffende de voedselconsumptie van de 

inwoners van gemeente Utrecht. Deze data laat een lichte toename in de verkoop van biologische 

producten zien, samen met een afname van de vleesconsumptie en het gebruik van stadslandbouw. 

Hoewel deze gegevens op zijn minst een positief beeld schetsen, tonen zij geen beleidsmatige 

ingrepen van de gemeente zelf. Het rapport verschaft zo geen duidelijkheid over de concrete middelen 

waarmee de gemeente Utrecht tracht haar voedselconsumptie te verduurzamen (Gemeente Utrecht, 

2018). 

1.2 Definitie ‘duurzame voedselconsumptie’ 
De definitie die bestuurlijke instanties hanteren wanneer zij streven naar een ‘duurzamere 

voedselconsumptie’ is van grote invloed op de invulling van de duurzame ontwikkeling. Waar de 

gemeente Utrecht streeft naar de consumptie van minder dierlijke en meer plantaardige producten, 

kennen andere instanties een andere definitie met daarbij verscheidene uiteenlopende maatregelen. 

Deze paragraaf wijdt zich aan het inkaderen van de definitie van ‘duurzame voedselconsumptie’.  

1.2.1 Vegetarische en veganistische voeding 
Scarborough et al. (2014) classificeerde in hun onderzoek verschillende soorten diëten naar hun 

broeikasgasuitstoot als gevolg van de productie, verwerking, opslag en het transport van 

voedselproducten. De wetenschappers vergeleken het gemiddelde dieet van 2000 calorieën per dag 

van vleeseters, viseters, vegetariërs en veganisten op kg CO2-uitstoot. Uit het onderzoek van 

Scarborough et al. blijken duidelijk verschillen in broeikasgasuitstoot tussen de verschillende soorten 

diëten; het veranderen van dieet kan aldus een grote bijdrage leveren aan het verduurzamen van de 

voedselconsumptie. Scarborough et al. toonden aan dat veganistisch dieet verantwoordelijk is voor 

grofweg 2 keer zo weinig broeikasgasuitstoot dan het dieet van een (gemiddelde) vleeseter. Een dieet 

waarbij geen vlees maar slechts vis geconsumeerd wordt, staat qua CO2-uitstoot vrijwel gelijk aan een 

vegetarisch dieet. Met het oog op een verduurzaming van de voedselconsumptie is het streven naar 

de consumptie van zo min mogelijk dierlijke producten aldus het meest succesvol, alhoewel de 

transitie naar een vegetarisch dieet ook al een significante impact heeft. Springmann et al. (2016) 

ondersteunen deze conclusie en schatten dat een mondiale transitie naar een verminderde 

vleesconsumptie, in lijn met de aanbevolen vleesconsumptie volgens de World Health Organisation 

(2003), kan leiden tot een wereldwijde reductie van broeikasgasuitstoot tussen de 29 en 70% in 2050.  
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Dieet Gemiddelde kg CO2-uitstoot per dag 

Vleeseters  5.63 

Viseters 3.91 

Vegetariërs 3.81 

Veganisten 2.89 
Tabel 2 – Verschillende diëten en hun gemiddelde CO2-uitstoot (Scarborough et al., 2014) 

De consumptie van dierlijke producten heeft een grote impact op het milieu als gevolg van de huidige 

structurele organisatie van de veeteelt. Hoewel duurzame vormen van veeteelt steeds frequenter 

voorkomen, leidt de intensieve veeteelt op grote schaal tot milieuproblemen (Food and Agriculture 

Organisation of the United Nations, 2012; Garnett, 2011). Allereerst vereist de intensieve veeteelt 

enorme hoeveelheden water, zowel als drinkwater voor de dieren zelf als voor de landbouwproducten 

waarmee de dieren gevoed worden (Doreau, Corson & Wiedemann, 2012). Naast water voor de 

voerproductie is er ook land nodig: meer dan de helft van alle akkerbouwproductie is bestemd voor 

het voeden van de veeteelt (Sansoucy, z.d.). De veeteelt is tevens verantwoordelijk voor een regionale 

verstoring van de stikstofcyclus. Door bijvoorbeeld de uitwerpselen van het vee of door het gebruik 

van kunstmest voor de groei van voedsel voor het vee, raakt de lokale stikstofkringloop uit balans 

(Garnett, 2011). Deze verstoring kan indirect gevolgen hebben voor de biodiversiteit en de 

problematiek kan zich bovendien verspreiden naar omliggende gebieden door de uitspoeling van 

nitraten en fosfaten in het grondwater (Jenkinson, 2001). Naast watervervuiling heeft de veeteelt zelf 

ook enorme hoeveelheden land nodig dat, eenmaal omgevormd tot akkerbouwgrond, productiever 

gebruikt kan worden om de mondiale populatie te voeden. De groeiende vraag naar dierlijke 

producten heeft ontbossing tot gevolg in gebieden die willen voldoen aan deze vraag (Food and 

Agriculture Organisation of the United Nations, z.d.). Als het grondgebied wat mondiaal gebruikt 

wordt voor het verbouwen van veevoer gebruikt zou worden voor het verbouwen van voedsel voor 

de mens, dan kan er voldoende voedsel geproduceerd worden voor 9 miljard mensen in 2050 (Food 

and Agriculture Organisation of the United Nations, z.d.). Door minder dierlijke- en meer plantaardige 

producten te consumeren, kunnen grote stappen gemaakt worden richting een duurzame consumptie 

met aandacht voor de toekomstige, groeiende wereldpopulatie. 

1.2.2 Transport en de origine van voedsel 
Niet alleen de manier waarop voedsel geproduceerd wordt, maar ook de origine van voedsel bepaald 

hoe duurzaam de consumptie is. Tijdens en na de voedselverwerking worden producten over de hele 

wereld verspreid om aan de mondiale vraag te voldoen. Dit wereldwijde transportnetwerk kent 

gigantische hoeveelheden broeikasgasuitstoot als gevolg. Bij verse producten is het bovendien van 

belang dat zij gekoeld getransporteerd worden, zodat de producten langer houdbaar zijn en nog 

voldoen aan de kwaliteitswensen van het land van bestemming. De hoeveelheid energie die nodig is 

voor het koelen van voedselproducten is echter zeer groot: 15% van alle energie die wereldwijd 

gebruikt wordt, gaat naar het koel houden van voeding, en is lang niet altijd duurzame opgewekt 

(James & James, 2010). Gekoeld transport is bovendien zelf verantwoordelijk voor 1% van de CO2-

uitstoot op aarde, doordat fossiele brandstoffen vaak gebruikt worden als energiebron voor het 

transport (James & James, 2010; Pirog, Van Pelt, Enshayan & Cook, 2001). Kortom, de origine van 

voedsel is zeer bepalend voor de definitie van duurzame voedselconsumptie. Om de 

voedselconsumptie te verduurzamen, houden verscheidene organisaties zich daarom bezig met het 

lokaliseren van de voedselconsumptie. Door lokale producten regionaal te consumeren, wordt het 

transport zoveel mogelijk vermeden, omdat er een kleinere afstand overbrugt hoeft te worden tussen 

de producent en de consument (Pirog et al., 2001). Bovendien wordt de lokale economie 

gestimuleerd, waardoor lokale ondernemers haar positie binnen de supply chain, het economische 

netwerk van bedrijven achter de voedselproductie, kunnen versterken (Schönhart, Penker & Schmid, 
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2009). Voor de consument kent lokale consumptie 2 kanten; door meer regionaal te consumeren 

neemt het aanbod van exotische producten af. Echter, door het transport van voedsel zoveel mogelijk 

te verminderen door regionale producten te eten, zijn de voedselproducten verser is de prijs lager 

(Schönhart, Penker & Schmid, 2009).  

1.2.3 Voedselverspilling 
Waar de productie en verspreiding van voedselproducten op nog veel punten moet verbeteren om 

een duurzaam karakter te krijgen, kent de voedselindustrie nog een ander significant probleem die 

haar verduurzaming in de weg staat. Wereldwijd wordt ongeveer 1/3 van al het geproduceerde 

voedsel niet geconsumeerd; er vindt op grote schaal voedselverspilling plaats van reeds eetbare 

producten (Gustavsson et al., 2011). Deze verspilling vindt verspreid door de gehele supply chain 

plaats en is hierdoor moeilijk te traceren, laat staan te verhelpen. Boeren gooien een mislukte oogst 

weg, voedselverwerkingsbedrijven behouden alleen de best-ogende gewassen en consumenten 

kopen voedsel wat ze vervolgens niet consumeren (Stenmarck et al., 2016). Doordat de mondiale 

voedselverspilling zoveel verschillende oorzaken kent, zijn er uiteenlopende oplossingen voor deze 

problematiek. Volgens Stenmarck et al. is er in Westerse landen de meeste winst te behalen bij 

voedselaanbieders en consumenten: het consumptiegedrag van individuen is immers van grote 

invloed op de hoeveelheden voedsel die verspild worden. Door consumenten te informeren over de 

voedselverspilling en een bewustzijn te creëren rondom het doen van aankopen van 

voedselproducten, kunnen volgens Stenmarck et al. (2016) grote stappen gemaakt worden richting 

een duurzamere voedselconsumptie in Westerse landen. Andere instanties benaderen de 

verspillingsproblematiek door de hoge standaard van Westerse consumenten te bekritiseren; veel 

gewassen worden weggegooid omdat de consument ze er niet aantrekkelijk uit vindt zien, terwijl de 

producten gewoon eetbaar zijn. Door deze producten in gerechten te verwerken is hun uiterlijk 

minder belangrijk en vindt de consument het bovendien wel acceptabel om deze producten te eten.  

Ten slotte zijn er instanties die zich bezighouden met het bewerkstelligen van een circulaire economie. 

Het begrip ‘circulaire economie’ staat voor een samenleving waarbij elke vorm van afval- of 

restproducten verwerkt worden in nieuwe producten (Borrello et al., 2017). Dit kan doormiddel van 

‘upcycling’, waarbij de waarde van het restproduct verhoogd wordt door haar te verwerken in een 

hoogwaardiger eindproduct. Een voorbeeld hiervan is het verwerken van oneetbare bananenschillen 

tot compost voor de landbouw. Sommige restproducten zijn niet meer in waarde te verhogen, 

waardoor zij een proces van ‘downcycling’ doorgaan. Hier wordt gepoogd om alsnog waarde te geven 

aan afvalproducten, ook al worden zij hierdoor minder waardevol. Een voorbeeld hiervan is het 

decoreren van een restaurant met auto-onderdelen die niet meer gebruikt kunnen worden in garages 

voor reparaties. Op het gebied van voeding en consumptie betekent het bewerkstelligen van een 

circulaire economie dat elk restafval gebruikt moet worden voor een nieuw doeleinde en dat 

voedselverspilling niet meer plaats mag vinden (Thi, Kumar & Lin, 2015).  

Al met al is duidelijk dat de definitie die men hanteert van duurzame voedselconsumptie een 

belangrijke rol speelt in de invulling van duurzame ontwikkeling van een regio. Een circulaire economie 

bijvoorbeeld ontstaat niet uit zichzelf, maar moet beleidsmatig geïmplementeerd worden. De doelen 

die gesteld worden in beleid, afhankelijk van de gekozen definitie van duurzame voedselconsumptie, 

zijn zo bepalend voor het handelen van actoren binnen de invloedssfeer van het beleid. De 

verschillende aspecten die consumptie duurzaam maken, tonen bovendien aan dat duurzaamheid een 

veelzijdig begrip is; het is hierdoor van belang dat wetenschappelijk gegronde keuzes gemaakt worden 

om tot een duurzamere voedselconsumptie te komen. Het volgende hoofdstuk wijdt zich aan een 

analyse van het netwerk omtrent de voedselproductie en -consumptie, gevolg door een analyse van 

de rol die beleid aan kan nemen in de verduurzaming van de voedselconsumptie. Deze analyse wordt 

gedaan door een synthese te vormen van wetenschappelijke literatuur en beleidsplannen; zij kan 
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aldus gezien worden als een algehele verkenning van de beschikbare, relevante literatuur omtrent de 

duurzame voedselconsumptie.   
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2. Theoretisch kader 
Dit hoofdstuk wijdt zich aan de theoretische inkadering van dit onderzoek. Om PPS tussen een 

gemeente en ondernemers omtrent duurzame voedselconsumptie te begrijpen, is het van belang om 

een concreet beeld te vormen van het netwerk achter deze consumptie. Door het samenspel tussen 

de verschillende ondernemingen in kaart te brengen, wordt de rol die elke actor speelt in de 

verduurzaming van de voedselconsumptie verduidelijkt. De verschillende ondernemingen zijn 

onderverdeeld naar de overkoepelende rol die zij spelen in het netwerk omtrent de consumptie: 

‘productie’, ‘verwerking en verspreiding’ of ‘verkoop’. Afsluitend wordt er in dit hoofdstuk aandacht 

geschonken aan de verschillende invullingen van PPS, zodat in het analyserende deel van dit 

onderzoek de samenwerking binnen de gemeente Utrecht aan de hand van bestaande 

wetenschappelijke inzichten onderzocht kan worden.  

2.1 Supply Chain 
Hoe simpel het aanschaffen van levensmiddelen is voor de consument, hoe gecompliceerd 

daarentegen het proces voorafgaand aan de consumentaankoop daadwerkelijk is. Om te zorgen dat 

elke consument een ruim assortiment aan producten kan aanschaffen in een supermarkt of 

restaurant, is er een internationaal netwerk opgezet wat verantwoordelijk is voor de bevrediging van 

de vraag van de consument. Dit netwerk wordt ook wel de ‘supply chain’ genoemd (Marsden, Banks 

& Bristow, 2000). Binnen de supply chain, schematisch 

weergegeven in figuur 1, werken verschillende ondernemingen 

samen om voedselproducten van de akker of plantage naar 

supermarkten en restaurants te brengen. Roth, Tsay, Pullman & 

Gray (2008) onderscheiden in hun onderzoek de volgende 

actoren: 

1. Boerenleveranciers 

2. Boeren 

3. Handelaren en opslag 

4. Verwerkingsbedrijven 

5. Distributeurs 

6. Verkopers  

7. Consumenten 

Hoewel de definitie van de supply chain als gegeven door Roth et 

al. (2008) vrijwel allesomvattend is, mist zij echter een belangrijke 

actor in het netwerk met het oog op een duurzamere consumptie; 

Teigiserova, Hamelin & Thomsen (2020) betrekken bij de supply 

chain tevens de verwerking van het afval tijdens de productie en na de consumptie van 

voedselproducten, een topic wat steeds belangrijker wordt met het oog op de verduurzaming van de 

voedselconsumptie. Op vrijwel elke plek in de supply chain vindt voedselverspilling plaats; deze 

verspilling is soms onontkoombaar (denk aan het weggooien van oneetbare schillen), maar soms ook 

een gevolg van de lange weg die de voedselproducten doorgaan van de productie tot aan de 

consument.  

  

Figuur 1 - Schematische weergave van de supply chain 
van voedselproducten (Roth, Tsay, Pullman & Gray, 
2008) 
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2.1.1 Productie 
Boerenleveranciers staan aan de basis van de voedselproductie. Waar boeren verantwoordelijk zijn 

voor de daadwerkelijke productie van gewassen en vruchten, kunnen zij dit proces veelal niet 

zelfstandig. Het verbouwen van gewassen gaat hand in hand met een intensief gebruik van 

grondstoffen, zoals bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen en mest. Sommige producten die gebruikt 

worden bij de productie van voedsel, zoals veevoer of mest voor de akker, kunnen door de boer zelf 

geproduceerd of gerecycled worden (Tripp & Longley, 2006). Andere producten, zoals bijvoorbeeld 

bestrijdingsmiddelen voor landbouwgewassen, worden daarentegen extern geproduceerd en 

verkocht aan de voedselproducenten (Malak-Rawlikowska & Milczarek-Andrzejewska, 2016). 

Boerenleveranciers verschaffen de producenten zo van goederen om de voedselproductie in stand te 

houden. De ‘farmers’ of boeren zijn bekendere actoren in het productienetwerk en hebben als 

hoofddoel om voedsel te produceren en te verkopen. Hoewel de landbouw een veelzijdige sector is, 

is zij  hoofdzakelijk onder te verdelen in de akkerbouw en de veeteelt. Over het algemeen staan de 

boeren niet in directe verbinding met de consumenten, maar verkopen zij hun producten aan 

leveranciers of verwerkingsbedrijven (Roth et al., 2008).  

2.1.2 Verwerking en verspreiding 
Tussen de productie en de consumptie van voedselproducten bevindt zich een fase van 

voedselverspreiding en -verwerking (Roth et al., 2008). Een groot deel van de landbouwproducten zijn 

zodra zij de akkers en velden verlaten nog niet gereed voor de verkoop. Sommige producten moeten 

slechts verpakt worden voordat zij in de schappen liggen, terwijl andere producten nog veelvoudig 

verwerkt moeten worden (Roels & Van Gijseghem, 2011). Daar waar een appel vrij eenvoudig naar 

winkels gebracht kan worden voor de verkoop, zijn er logischerwijs meerdere stappen nodig om 

appelmoes op dezelfde plek te krijgen. Voedselverwerkingsbedrijven zijn zo verantwoordelijk voor de 

productie van het brede scala aan producten in winkels en op menukaarten. Echter, niet alle 

producten hoeven zoals genoemd verder verwerkt te worden en kunnen direct naar de vragende 

ondernemingen. Distributiecentra zijn aldus verantwoordelijk voor de verspreiding van producten 

onder alle ondernemingen met vraag naar deze producten en coördineren zo de wisselwerking van 

vraag en aanbod (Roth et al., 2008).  

2.1.3 Verkoop  
Nadat alle voedselproducten verwerkt zijn en uiteindelijk aangekomen zijn bij distributiecentra, begint 

de fase van de verkoop (Roth et al., 2008). Ondernemingen, variërend van supermarkten tot horeca, 

kopen bij een distributiecentrum de gewenste voedselproducten op voor hun eigen verkoop. Na 

aankoop worden de voedselproducten gepresenteerd in een setting dat zij toegankelijk worden voor 

de consument. Bij een restaurant is dit in de vorm van een menukaart, terwijl supermarkten hun 

schappen vullen voor consumentenaankopen. De voedselproducten worden zo voor het merendeel 

verkocht aan de consumenten, hoewel een klein deel altijd achterblijft. Vanwege houdbaarheidsdata, 

schade of andere mankementen kan niet de volledige ingekochte voorraad verkocht worden; deze 

producten worden weggegooid, gerecycled of uitgeleverd aan liefdadigheidsorganisaties zoals de 

voedselbank (Roels & Van Gijseghem, 2011).  
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2.2 Publiek-private samenwerking 
De Nederlandse overheid staat aan de leiding van de Nederlandse staat en heeft zo de 

verantwoordelijkheid voor het maken en uitvoeren van plannen en projecten. De afgelopen jaren is 

er echter een decentralisatieproces opgang gekomen, waarbij bezuinigingen op bestuurlijke 

budgetten plaatsvinden en taken van de nationale overheid overgedragen worden naar de lagere 

schaalniveaus van gemeenten (Klijn, Edelenbos & Hughes, 2007). Een groeiend gemeentelijk 

takenpakket gaat gepaard met een grotere verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de 

ruimtelijke ontwikkeling van Nederland (Terpstra, 2002). Als oplossing voor deze immense opgave 

gingen Nederlandse gemeenten opzoek naar verbinding: publiek-private samenwerking (PPS).  

2.2.1 Machtsverhoudingen binnen PPS 
De essentie van de PPS is simpel: de gemeente werkt samen met lokale ondernemers en 

projectontwikkelaars aan een opgave die uiteindelijk de gemeente zelf ten goede komt (Verhees, 

2013). Klijn & van Twist (2007) onderscheiden in hun onderzoek echter 2 verschillende vormen van 

PPS: contractarrangementen en partnerschaparrangementen. Het verschil tussen de 2 

samenwerkingsverbanden ligt in de essentie van de relatie tussen het publieke en het private. Bij 

contractarrangementen fungeert de gemeente als opdrachtgever, bijvoorbeeld voor de ontwikkeling 

van een nieuwe woonwijk of infrastructuur. Als uitvoerende kracht wordt een private onderneming 

gekozen, die zijn werk doet als opdrachtnemer. De gemeente staat zo aan de leiding van het project 

en heeft hierdoor een controlerende en leidende rol (Klijn, Edelenbos & Hughes, 2007). Bij een 

partnerschaparrangement wordt de verhouding tussen publiek en privaat meer gelijk getrokken; de 

kern van dit samenwerkingsverband ligt in de tweespraak. In een open dialoog komen de gemeente 

en de private ondernemingen tot gezamenlijke oplossingen en ideeën, met als doel om een 

ontwikkelingsproces tot een goed einde te brengen (Klijn & van Twist, 2007). In Nederland is het 

afsluiten van partnerschaparrangementen het meest populair, doordat bij deze vorm van PPS de 

risico’s gedeeld worden tussen beide partijen en omdat de daadwerkelijke uitvoering van plannen 

voornamelijk door de private ondernemingen gedaan wordt (Klijn, Edelenbos & Hughes, 2007).  

Naast de 2 verschillende arrangementen die afgesloten kunnen worden om PPS in gang te brengen, 

kunnen er bovendien verschillende houdingen zijn die de gemeente aanneemt binnen de 

samenwerking met private ondernemers. In het rapport van onderzoeksbureau I&O Research (2020) 

worden de verschillende rollen die de gemeente aan kan nemen binnen PPS onderzocht aan de hand 

van een kwadrantenmodel (figuur 2). Zij onderscheiden in hun rapport 4 verschillende houdingen die 

de gemeente aan kan nemen, elk resulterend in een karakteristiek verschillend PPS. Het onderscheid 

wordt gemaakt tussen de volgende 4 rollen: 

 Top-Down Bottom-Up 

Uitvoerend Ondernemende 
gemeente 

Gemeente als 
partner 

Normerend Normerende 
gemeente 

Ondersteunende 
gemeente 

Figuur 2- De 4 verschillende gemeentelijke rollen (I&O Research, 2020) 

Een ondernemende gemeente is uitvoerend en leidend, zij staat aan de basis van de ontwikkeling van 

de regio. Hoewel ondernemers zeker betrokken worden bij de ontwikkeling van de regio, staan zij qua 

machtsverhoudingen in dienst van de gemeente. Deze top-down gemeentelijke rol is karakteristiek 

voor contractarrangement, waar de gemeente fungeert als opdrachtgever en ondernemers als 
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opdrachtnemer (Klijn & van Twist, 2007). De uitvoering van beleid vindt in het geval van een 

ondernemende gemeente grotendeels plaats door de gemeente, en gedeeltelijk ook door 

ondernemers. Een normerende gemeente kent eenzelfde top-down karakter, waarbij de gemeente de 

leiding neemt over de ruimtelijke ontwikkeling van de regio. De uitvoering van beleidsplannen wordt 

in het geval van deze gemeentelijke rol echter gedaan door private instanties. De gemeente is 

normerend in de zin dat zij plannen, beleid en regels opstelt waar private opdrachtnemers zich aan 

moeten houden.  

Tegenover de top-down gemeentelijke rollen staan de bottom-up varianten, zichtbaar aan de 

rechterkant van figuur 2. Een gemeente als partner lijkt qua karakter sterk op een ondernemende 

gemeente, alleen bemoeid zij zich minder met de ontwikkelingsplannen van een regio. Ondernemers 

kunnen met hun plannen naar de gemeente toestappen, waarna overgegaan kan worden op de 

uitvoering van de plannen. De gemeente kent in deze ontwikkelingsvorm een partnerrol, doordat zij 

meehelpt met de uitvoering van plannen van ondernemers waar nodig. Zij is een partner in de 

uitvoering van plannen, maar het initiatief voor de aanlevering van deze plannen ligt bij de 

ondernemers zelf. Ten slotte kent men de ondersteunende gemeente als de meest afstandelijke rol 

die een gemeente kan aannemen. Ook bij deze rol leveren ondernemers plannen aan voor de 

ruimtelijke ontwikkeling van een regio, maar zij voeren deze echter zelfstandig uit. De gemeente 

fungeert slechts als ‘jury’ door toestemming te verlenen, regels op te stellen of andere middelen te 

faciliteren. De ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente is zo in private handen, maar de gemeente 

geeft richting aan de plannen waar dit nodig is.  

2.2.2 Ethiek binnen PPS 
PPS is frequent onderhevig aan onderzoek door haar ongewone dualistisch karakter. Het partnerschap 

tussen een bestuurlijke- en een commerciële organisatie is volgens klassiek geografe Jacobs (1992) 

verre van perfect, als gevolg van de verschillende normen en waarden die centraal staan in beide 

ondernemingen. Smit & van Thiel (2002) omschrijven deze discrepantie door beide instanties te 

karakteriseren met een eigen ethos. Waar een private onderneming over het algemeen gedreven 

wordt door een commercieel ethos, eigent een bestuurlijke organisatie zich een martiaal ethos toe. 

Een commercieel ethos staat voor het streven naar monetaire successen, een streven wat 

commerciële instanties nodig hebben om te blijven voortbestaan. Een bestuurlijke organisatie als een 

overheid of gemeente kan zich nooit volledig laten leiden door een commercieel ethos, doordat zij 

overstijgende belangen kent. Zij is als instantie bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de inning van 

belastingen en het handhaven van de wetgeving, een verantwoordelijkheid die botst met een 

commercieel winststreven. Hoewel deze botsing van normen en waarden een PPS niet onmogelijk 

maakt, vermoeilijkt zij deze zeker. Bovens (1996) heeft de verschillende ethos samengevat door aan 

elke ethos waarden te koppelen, zoals te zien in tabel 3.  

 

 

 

 

 

 

 

Bedrijf Overheid 

Leiderschap Verantwoording 

Winst Algemeen belang 

Efficiëntie Behoorlijkheid 

Effectiviteit Rechtmatigheid 

Innovatie Zorgvuldigheid 

Eigen belang Roeping 

Resultaten Regels 

Exit Voice 

Aanpassing Anticipatie 

Geheimhouding Openbaarheid 

Figuur 3 - Verschillende waarden van ondernemingen en overheden (Bovens, 1996) 
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De zichtbare tegenstelling tussen de verschillende waarden toont aan hoe complex PPS in essentie is. 

Hoewel zeker niet elke onderneming elk van de bovenstaande waarde naleeft, geven zij een accuraat 

beeld van de algemene bedrijfsideologie ten opzichte van die van een bestuurlijke instantie.  

PPS omtrent duurzame ontwikkeling benadert een interessant raakvlak tussen de twee ethos van de 

verschillende organisaties (Hueskens, Verhoest & Block, 2014). Waar duurzame ontwikkeling als het 

algemeen belang gezien kan worden, kan het ook zeker een bron van inkomsten zijn voor organisaties 

die een commercieel ethos betamen. Het creëren van een duurzame samenleving komt ten goede 

aan de gehele bevolking en kan derhalve toegeschreven worden als een 

overheidsverantwoordelijkheid. Een overheidsinstantie is als gevolg van haar martiaal ethos immers 

verantwoordelijk voor het naleven van het algemeen belang, terwijl private ondernemingen dit belang 

in wezen niet hoeven te vertegenwoordigen. Wel kan duurzaamheid centraal staan in een private 

onderneming als zij de kern is van het bedrijfsmodel; het zijn vaak deze organisaties die in aanmerking 

komen voor PPS omtrent duurzame ontwikkeling. 

Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer (2002) blijkt dat bestuurlijke instanties als gevolg van de 

complexe samenwerking vaak te hoge verwachtingen hebben van PPS-projecten. Een succesvolle PPS 

moet realistisch benaderd worden en het kost door haar duale karakter meer tijd om zich te 

ontplooien als gevolg van het dialoog dat continu plaatsvindt tussen de 2 (of meer) instanties (Smit & 

van Thiel, 2002; Klijn, Edelenbos & Hughes, 2007). Echter, PPS kent ook pluspunten ten opzichte van 

ontwikkelingsprojecten die door een individueel opererende instantie aangepakt worden; Van den 

Hurk & Verweij (2017) toonden aan dat PPS vaak leidt tot innovatievere oplossingen voor problemen. 

Deze oplossingen worden echter wel vaak aangeleverd en uitgevoerd door de private opdrachtnemer, 

waardoor er een afstand ontstaat tussen de partijen binnen het samenwerkingsverband.   
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3. Methode 
In het eerste deel van dit hoofdstuk wordt een verantwoording afgelegd voor de gekozen 

onderzoeksmethode. Vervolgens wordt er aandacht besteed aan de operationalisering van de 

wetenschappelijke literatuur tot de uiteindelijk topiclist voor de interviews. Als derde wordt de keuze 

voor de geïnterviewde actoren verantwoord, gevolgd door een paragraaf gewijd aan bijzonderheden 

omtrent de validiteit en betrouwbaarheid dit onderzoek. Ten slotte wordt er aandacht besteed aan 

de gekozen methode voor data-analyse in dit onderzoek; hier wordt een beeld geschetst van de 

gemaakte stappen in de verwerking van de antwoorden van respondenten na de afname van 

interviews.  

3.1 Methode 
Dit onderzoek maakt gebruik van een kwalitatieve onderzoeksmethode, namelijk het interviewen van 

een expert bij de gemeente en het interviewen van verscheidene duurzame ondernemingen. De keuze 

voor deze onderzoeksmethode is gemaakt aan de hand van de probleemstelling van dit onderzoek. 

Dit onderzoek heeft als doel om PPS tussen de gemeente Utrecht en ondernemers omtrent de 

duurzame voedselconsumptie vanuit de optiek van de ondernemers te analyseren. Om een concreet 

beeld te kunnen vormen van de samenstelling en waardering van de PPS vanuit de kant van de 

ondernemers, is het nodig om door te kunnen vragen op gegeven antwoorden. Dit onderzoek is niet 

op zoek naar een cijfer van 1 tot 10 als beoordeling voor de PPS, maar naar verdergaande gevoelens 

en houdingen ten opzichte van het samenwerkingsverband. Kwantitatieve onderzoeksmethoden, 

zoals het afnemen van enquêtes, zijn beperkend in de zin dat de bevraging gebonden is aan de vooraf 

opgestelde vragen (Hay, 2016). Vanuit deze overweging is de keuze gemaakt voor een kwalitatieve 

onderzoeksmethode. Een kwalitatieve onderzoeksmethode leent zich tevens meer het onderzoeken 

van duurzame ondernemingen. De antwoorden van een individu op een enquête staan niet 

representatief voor een gehele organisatie, terwijl aan de hand van een interview juist doorgevraagd 

kan worden naar allerlei takken van de organisatie. De antwoorden uit interviews overstijgen zo het 

individu, waardoor een gehele onderneming onderzocht kan worden.  

Hoewel er verschillende soorten interviews zijn, is er in dit onderzoek gekozen voor het houden van 

semigestructureerde interviews. Er kunnen zo vooraf een aantal topics opgesteld worden waarover 

de respondent geïnterviewd wordt; het voordeel van een semigestructureerd interview is echter dat 

de onderzoeker kan afwijken van de topics of juist kan doorvragen naar interessante uitspraken voor 

het onderzoek (Hay, 2016). De vrijheid die deze onderzoeksmethode zo biedt kan zorgen voor meer 

diepgang en relevantie in de uiteindelijke resultaten (Wilson, 2012).  

Hoewel respondenten tevens onderzocht zouden kunnen worden aan de hand van focusgroepen, is 

deze keuze met het oog op de gewenste onderzoeksresultaten niet gemaakt. De kracht van 

focusgroepen ligt in de mogelijkheid tot het vergaren van collectieve ideeën of meningen van 

respondenten (Gill, Stewart, Treasure & Chadwick, 2008); er vindt niet alleen interactie plaats tussen 

de interviewer en respondenten, maar ook tussen respondenten onderling. Echter, de ondernemers 

die geïnterviewd worden in dit onderzoek verschillen onderling sterk in hun rol die zij spelen in de 

supply chain. Een supermarkt is bijvoorbeeld moeilijk te vergelijken met een organisatie die zich bezig 

houdt met voedselverspilling, waardoor een collectieve mening van deze ondernemingen van 

twijfelachtige waarde is. Door elke respondent los van elkaar te interviewen, kan er voldoende 

informatie vergaard worden over de relatie tussen de onderneming in kwestie en de gemeente. De 

onderzoeker kan vervolgens zelf een vergelijking maken tussen de antwoorden van respondenten, 

waardoor ook dit waardevolle aspect van de onderzoeksmethoden niet verloren gaat (Wilson, 2012). 
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Dit onderzoek wordt gedaan onder uitzonderlijke omstandigheden in 2020; het coronavirus houdt de 

wereld in bedwang en zorgt voor een beperking van sociaal contact tussen mensen. Mede door deze 

inperking van het handelingsvermogen is de keuze gemaakt voor het houden van online interviews. 

De afweging is gemaakt tussen het houden video-interviews en telefonische interviews, waarna de 

keuze voor videobellen de juiste bleek. De interactie tussen de respondent en de interviewer is 

prettiger wanneer de lichaamstaal van elkander gelezen kan worden en kan tevens een grote rol 

spelen bij de interpretatie van de antwoorden van de respondent zelf (Salmons, 2019).  

3.2 Operationalisering 
In dit deel van het methodologisch hoofdstuk wordt de totstandkoming van de structuur van de 

interviews toegelicht. De semigestructureerde interviews zijn afgenomen aan de hand van een vooraf 

opgestelde topic list, welke samengesteld is aan de hand van de onderzochte wetenschappelijke 

literatuur. In bijlage 2 is de operationaliseringstabel van dit onderzoek te vinden, waarbij de 

onderzochte literatuur herleid wordt tot de relevante hoofd- en subthema’s voor de interviews. Aan 

de hand van deze operationaliseringstabel is vervolgens een topiclist opgesteld, welke gebruikt wordt 

als leidraad bij de conversaties met respondenten om zo gelijke gespreksonderwerpen bij elk van de 

afzonderlijke interviews te bespreken.  

Code Topic Voorbeeldvraag 

T1-A Beschrijving 
onderneming 

Zou u een beeld kunnen schetsen van uw onderneming? 

T1-B Beschrijving positie Zou u een beeld kunnen schetsen van de rol die u vervult binnen de 
gemeente? 

T2-A Rol onderneming Hoe zou u de rol van uw onderneming in de verduurzaming van de 
consumptie van Utrecht omschrijven? 

T2-B Rol gemeente Hoe zou u de rol van de gemeente in de verduurzaming van de consumptie 
van Utrecht omschrijven? 

T3 Definitie duurzame 
consumptie 

- Wat is volgens u de definitie van duurzame consumptie? 
- In hoeverre is deze definitie bepalend voor uw handelen? 
- Heeft u weet van de definitie van ‘duurzame consumptie’ van de 

gemeente/ondernemingen met wie u samenwerkt? 

T4 Arrangement Wat voor arrangement heeft uw onderneming gesloten met de gemeente? 

T5 Positie gemeente Welke positie neemt de gemeente Utrecht aan binnen uw ervaringen met 
PPS? (Tool 1) 

T6 Ethos  Rangschikking van waarden (Tool 2) 

Figuur 4 - Topic list 

De volgorde van de topic list is niet statisch, maar kan aangepast worden aan de hand van de context 

van een interview. Soms geeft een respondent al antwoord op vragen die nog niet gesteld zijn, of loopt 

het gesprek uit zichzelf richting gewenste onderwerpen. De topic list fungeert zo voornamelijk als een 

hulpmiddel om gelijke onderwerpen per interview te bespreken, maar kan desondanks een rol op de 

achtergrond hebben. De voorbeeldvragen in de topic list geven een beeld van de betekenis van 

bepaalde topics, maar zijn niet perse de gestelde vragen in de interviews. In figuur 2 is de topic list 

gevisualiseerd, waardoor haar samenstelling verduidelijkt wordt. Waar de eerste 4 topics behandeld 

worden in een normale conversatie-vorm, worden er voor de laatste 2 topics twee tools gebruikt. 
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Hieronder worden de operationalisering van de 6 verschillende topics verduidelijkt, gepaard met een 

uitleg over de twee verschillende gebruikte tools. 

T1: Beschrijving onderneming/positie 

Het eerste topic (T1) betreft een omschrijving van de onderneming van de actor die geïnterviewd 

wordt. Door als inleiding een actor haar onderneming te laten omschrijven (T1-A), wordt een volledig 

beeld gevormd van de onderneming die onderzocht wordt. De antwoorden van respondenten kunnen 

zo beter begrepen worden binnen de context van zijn of haar onderneming. Dit staat deels in lijn met 

deelvraag 2 van dit onderzoek, waarbij de doorwerking van verschillende definities van duurzame 

voedselconsumptie onderzocht wordt. Een bedrijf wat zich bezighoudt met het verminderen van 

voedselverspilling streeft ogenschijnlijk een andere definitie van duurzame voedselconsumptie na dan 

een organisatie die streeft naar een lokale consumptie.  

De antwoorden van respondenten kunnen vervolgens tevens beter vergeleken worden; sterke 

verschillen tussen de antwoorden van ondernemingen met een soortgelijke structuur tonen aan dat 

de PPS aan meer gegrond ligt dan aan de samenstelling van een onderneming, waardoor interessante 

doorvraagmogelijkheden ontstaan binnen de conversatie. Helderheid krijgen over de samenstelling 

van PPS is van belang om een volledig beeld te vormen van PPS in de realiteit ten opzichte van PPS op 

papier; Topic T1 is aldus essentieel voor het beantwoorden van deelvraag 1 van dit onderzoek. Bij een 

conversatie met een actor van de gemeente wordt logischerwijs niet naar een onderneming gevraagd, 

maar naar de positie van de respondent binnen de gemeente (T1-B). Ook hier wordt gepoogd een 

algemeen beeld te vormen van de rol van de respondent, om vervolgens de antwoorden van de 

respondent binnen de context van zijn of haar werkzaamheden te begrijpen. Topic T1-B speelt zo een 

rol bij de beeldvorming van de gemeentelijke kant van PPS, met name in de zoektocht naar uniciteit 

in de antwoorden. De vraag is of er in de realiteit eenzelfde eenheid geld in de verschillende 

samenwerkingen met lokale ondernemers als op papier lijkt, of dat PPS per scenario verschilt; door 

Figuur 5 - Schematische visualisatie van de topic list 
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verschillende gemeentelijk medewerkers te interviewen, kan geconcludeerd worden of er een 

eenheid bestaat in het gemeentelijk handelen. 

T2: Rol onderneming/gemeente 

Het tweede topic (T2) kent tevens twee invullingen, afhankelijk van de actor die geïnterviewd wordt. 

Tijdens een conversatie met een ondernemer wordt er gevraagd naar de rol van zijn of haar 

onderneming in de verduurzaming van de voedselconsumptie van de gemeente Utrecht. Deze topic 

biedt zo duidelijkheid over de positie van een onderneming in de supply chain van de gemeente (Roth 

et al., 2008). Het topic (T2) draagt zo enerzijds bij aan het vormen van een compleet beeld van een 

onderneming, gelijk aan topic (T1), en heeft anderzijds een belangrijke functie binnen de analyse van 

de antwoorden van een respondent. Aan de hand van T2-A kunnen de antwoorden van ondernemers 

die dezelfde rol binnen de supply chain vervullen vergeleken worden, maar kunnen zij juist ook 

vergeleken worden met totaal verschillende ondernemingen. Aan een actor van de gemeente kan 

gevraagd worden naar de rol van de gemeente binnen de duurzame ontwikkeling in de regio, om te 

kijken of de antwoorden van de verschillende gemeentelijke medewerkers onderling overeenkomen 

(T2-B). Ook hier wordt gepoogd een beeld te vormen van de gemeentelijke kant van PPS, met het oog 

op de uniciteit binnen de bestuurlijke organisatie. Uiteenlopende antwoorden van gemeentelijke 

respondenten wijzen op een absentie van uniciteit in het gemeentelijk gedachtegoed, een gegeven 

wat ogenschijnlijk doorwerkt in het handelen van de gemeente in verschillende publiek-private 

samenwerkingen. Er kan zo gekeken worden of er eendracht bestaat binnen de gemeente over de rol 

die zij als instantie aanneemt binnen de regionale ontwikkeling, of dat de ideeën hierover onderling 

verschillen. Dit kan vervolgens van significante waarde zijn voor het karakter van de PPS binnen de 

gemeente, doordat de rol die de gemeente zichzelf aanmeet bepalend is voor de invulling en 

uitwerking van het samenwerkingsverband. Topic T2 biedt zo een belangrijk contrast wat in een 

analytisch stadium van dit onderzoek van pas kan komen. 

T3: Definitie duurzame voedselconsumptie 

Uit het theoretisch kader is gebleken dat de definitie die men hanteert van ‘duurzame 

voedselconsumptie’ sterk bepalend is voor de invulling van duurzame ontwikkeling die plaatsvindt 

binnen een regio. De vraag aan ondernemingen en de gemeente om hun definitie van duurzame 

voedselconsumptie te geven, geeft een beeld van het ideaal waar ondernemingen naar streven. Een 

sterke variatie aan definities tussen actoren toont aan dat er geen sterk leidende definitie heerst 

binnen de gemeente, wat de duurzame ontwikkeling binnen de regio kan vermoeilijken. Uit het 

volksgezondheidsbeleid van de gemeente Utrecht (2019) blijkt dat binnen de gemeentelijke definitie 

van duurzame voedselconsumptie de consumptie van minder dierlijke en meer plantaardige 

voedselproducten de toont aangeeft. Dit staat in lijn met onderzoeken van onder andere Scarborough 

et al. (2014) en Springmann et al. (2016), die aantoonden dat de uitstoot gerelateerd aan de 

voedselconsumptie en -productie significant verlaagd kan worden door een mondiale transitie te 

maken naar een vegetarisch of veganistisch dieet. Er is echter een breed scala aan wetenschappelijk 

onderbouwde definities van duurzame voedselconsumptie (Coley, Howard & Winter, 2009; 

Gustavsson et al., 2011), waardoor de gemeentelijke definitie niet vanzelfsprekend gedeeld hoeft te 

worden door de Utrechtse ondernemers. Door respondenten te vragen naar hun definitie van 

‘duurzame voedselconsumptie’ en naar hoeverre deze definitie bepalend is voor hun handelen, kan 

onderzocht worden in hoeverre de uiteenlopende definities de samenwerking tussen actoren 

vermoeilijkt.  
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T4: Arrangement 

Topic T4 is afgeleid van de onderzoeken van Klijn & van Twist (2007) en Klijn, Edelenbos & Hughes 

(2007); de onderzoekers maken binnen hun rapport een duidelijk onderscheid tussen 

contractarrangementen en partnerschaparrangementen binnen PPS. Deze 2 verschillende 

samenwerkingsverbanden geven elk een compleet andere invulling aan de coöperatie tussen de 

gemeente en ondernemingen, waardoor het van belang is om hen te onderscheiden binnen de 

geïnterviewde actoren. Naast de verschillende actoren te vragen of zij een van de twee 

arrangementen hebben afgesloten met de gemeente, kan er doorgevraagd worden naar preciezere 

details omtrent dit samenwerkingsverband, om te achterhalen of hier onderling ook nog verschillen 

zijn aan te tonen. Aan een medewerker van de gemeente kan gevraagd worden naar de verschillende 

arrangementen, wanneer deze worden afgesloten en in hoeverre er binnen de arrangementen nog 

verschillen zijn per onderneming. Het vormen van een beeld over de afgesloten arrangementen is van 

belang om de machtsverhouding tussen de gemeente en ondernemingen in kaart te brengen en sluit 

zo aan bij deelvraag 1 en 3 van dit onderzoek. Helderheid over deze verhoudingen verschaft 

duidelijkheid over de rol van de gemeente in PPS, maar is ook essentieel voor de vergelijking van PPS 

op papier en in de realiteit. Hoewel de literatuur slechts 2 verschillende samenwerkingsverbanden 

onderscheidt (Klijn & van Twist, 2007; Klijn, Edelenbos & Hughes, 2007), hoeft de doorwerking van 

gemeentelijk beleid in de realiteit niet zo zwart-wit te zijn. 

T5: Positie gemeente in PPS 

Het vijfde topic (T5) gaat over de positie die de gemeente aanneemt in de ontwikkeling van een 

onderneming omtrent de duurzame voedselconsumptie. De gemeente Utrecht geeft in haar 

volksgezondheidsbeleid aan te fungeren als een facilitator en aanjager van duurzame ontwikkeling, 

maar hoe dit precies tot uiting komt is uit de literatuurstudie niet op te maken. Om achter deze rol te 

komen, wordt er voor deze topic gebruik gemaakt van een tool. Na de afname van de tool bij de 

respondent, kan er nog doorgevraagd worden over de antwoorden van hem of haar. Zo wordt er 

gepoogd om een compleet beeld te vormen van de positie die de gemeente aanneemt binnen de PPS 

met ondernemingen omtrent de duurzame voedselconsumptie. Aan een respondent die werkzaam is 

bij de gemeente kan gevraagd worden naar zijn of haar ervaringen met PPS en het gemeentelijk ideaal 

omtrent PPS. Er wordt zo een beeld gevormd van de huidige PPS vanuit gemeentelijk opzicht, gepaard 

met een beeld van de invulling van PPS naar gemeentelijk streven. 

Tool 1 

Omdat de rol van de gemeente in de ontwikkeling van een duurzame onderneming per onderneming, 

maar vooral ook per persoonlijke perceptie kan verschillen, wordt er bij deze topic gevraagd aan de 

respondent om begrippen te rangschikken; elk begrip omschrijft een verschillende rol die de 

gemeente aan kan nemen. De begrippen zijn afgeleid van het onderzoek van I&O Research (2020), 

waarin er 4 verschillende rollen uiteengezet worden van de gemeente binnen PPS. Het is de taak van 

de respondent om de begrippen op volgorde te leggen, gerangschikt op juistheid naar eigen ervaring 

met PPS. Voordat de respondent de begrippen moet rangschikken, wordt elk van de begrippen 

uiteengezet om onduidelijkheden weg te nemen. Een ondernemer geeft aan de hand van deze tool 

aldus antwoord over zijn of haar PPS met de gemeente, terwijl een gemeentelijk medewerker 

uitspraak doet over zijn of haar ervaringen met PPS. Vervolgens wordt de respondent gevraagd om 

dezelfde begrippen opnieuw te rangschikken, maar dit keer naar de invulling van hun ideale PPS. Er 

wordt zo een vergelijking gemaakt tussen de huidige PPS en de ideale PPS van de respondent, zodat 

zowel de samenstelling van de huidige PPS als de wensen van de ondernemer naar voren komen. De 

volgende begrippen moeten door de respondent gerangschikt worden: 
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1. Ondernemende gemeente 

2. Normerende gemeente 

3. Ondersteunende gemeente  

4. De gemeente als partner 

T6: Ethos  

Topic T6 is afgeleid van het onderzoek van Klijn & van Twist (2007) en spreekt zich uit over de 

samenkomst van 2 verschillende ethos bij PPS, namelijk het martiale ethos van de overheid en het 

commerciële ethos van een onderneming. PPS is een uniek instrument binnen het beleidskundig 

spectrum vanwege haar dualistische karakter. Ondernemers kennen een meer monetair en 

marktgericht streven, terwijl bestuurlijke organisaties als gemeenten juist het algemeen belang 

naleven. In het onderzoek van Klijn & van Twist worden een aantal waarden genoemd, elk passend bij 

een van de 2 ethos. Echter, sommige van deze waarden vallen niet eenzijdig toe te bedelen aan een 

van de 2 ethos. Aan de hand van een tweede tool worden de respondenten bevraagd over de 

verschillen tussen hun huidige PPS en hun ideale PPS door de genoemde waarden te categoriseren.  

Tool 2 

Om de perceptie van respondenten op hun ideale PPS te achterhalen, is er gekozen om een tweede 

tool toe te passen tijdens het afnemen van de interviews. De tool wordt gebruikt als een innovatieve 

manier om waarden te koppelen aan de samenwerking tussen de gemeente en ondernemers. 

Allereerst wordt de respondent gevraagd om verscheidene waarden te koppelen aan de gemeente, 

dan wel een onderneming omtrent de duurzame voedselconsumptie. De respondent deelt deze 

waarden in en creëert zo het karakter van zijn of haar ideale PPS. Uit deze indeling blijkt waar de 

respondent vindt dat de beoefening van deze specifieke waarde vandaan moet komen, waarna een 

dataset ontstaat welke gecombineerd en vergeleken kan worden met de resultaten van Tool 1. Tool 2 

levert zo net als Tool 1 een bijdrage aan het creëren van een beeld van de ideale PPS van de 

respondenten, maar analyseert deze kwestie juist vanuit de intrinsieke normen en waarden van elk 

individu. De eerste 5 waarden uit de onderstaande lijst zijn afkomstig uit het onderzoek van Klijn & 

van Twist (2007), waarin verschillende waarden gebruikt worden om het martiale en het commerciële 

ethos te omschrijven; de laatste waarde ‘duurzaamheid’ is hier aan toegevoegd. Duurzaamheid is als 

begrip een interessant raakvlak tussen het commerciële en het martiale ethos, zoals beschreven in 

het onderzoek van Hueskens, Verhoest & Block (2014). Zij kan immers gezien worden als het algemeen 

belang, maar ook als het streven van een onderneming an sich vanwege monetaire of ethische 

overwegingen. De respondent moet de volgende waarden indelen bij ‘ondernemer’, ‘gemeente’ of 

‘beide’: 

1. Leiderschap 

2. Innovatie 

3. Eigen belang 

4. Verantwoording 

5. Algemeen belang 

6. Duurzaamheid  
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3.3 Onderzoekseenheden en selectie 
Als gevolg van de decentralisatie van de Nederlandse politiek krijgen gemeenten steeds meer de 

verantwoordelijkheid voor het bestuur van haar eigen regio (Milieuorganisatie Natuur & Milieu, 2018). 

Het gemeentelijk handelen wordt als gevolg steeds belangrijker, vanwege de centrale positie die de 

gemeente aangemeten krijgt tijdens het voortdurende decentralisatieproces (Boogers, Schaap & Van 

den Munckhof, 2009). Het groeiende takenpakket van de gemeente leidt er toe dat de gemeente 

steeds meer steunt op ondernemers voor het uitvoeren van plannen (Terpstra, 2002); een soortgelijke 

situatie is zichtbaar in de gemeente Utrecht omtrent het duurzame voedselbeleid (Gemeente Utrecht, 

2019). De keuze voor het interviewen van ondernemers omtrent de duurzame voedselconsumptie is 

derhalve gemaakt als gevolg van het groeiende belang van het handelen van de desbetreffende 

ondernemers voor de ontwikkeling van de regio. De onderstaande lijst is een opsomming van de 

actoren die geïnterviewd zullen worden in dit onderzoek: 

1. Respondent 1 

Respondent 1 is een stichting die zich bezighoudt met het lokaliseren van de voedselconsumptie door 

lokaal gekweekt voedsel te produceren. Op haar terrein worden verscheidene gewassen geteeld, 

maar het doel van de organisatie reikt verder dan slechts de productie. Het doel van de stichting is 

educatie; de instantie laat consumenten zien hoe gewassen op een eerlijke en biologische manier 

groeien. Doordat consumenten kunnen kijken naar het productieproces, probeert de organisatie 

consumenten bewuster te maken in haar voedselkeuzes. Naast de mogelijkheid om in kassen te kijken, 

geeft de stichting workshops en lezingen; op deze manier worden consumenten tevens begeleid in 

het telen van eigen groente en fruit.  

2. Respondent 2 

Deze respondent zet zich in voor een circulaire economie. De onderneming haalt bij talloze 

organisaties koffiedik op, een grondstof die anders als afval weggegooid zou worden. Het opgehaalde 

koffiedik wordt vervolgens gewerkt om compost te creëren voor de verbouwing van oesterzwammen. 

Deze oesterzwammen worden verwerkt tot voedselproducten, welke vervolgens verkocht worden 

aan bedrijven of horecaondernemers. De onderneming speelt zo een rol in de lokale productie, maar 

ook in het creëren van een circulaire economie door een oplossing te bieden aan bedrijven die een 

afvalstroom circulair willen laten verwerken. 

3. Respondent 3 

Respondent 3 is een gemeentelijk medewerker, werkzaam bij de gemeente Utrecht in 2020. De 

medewerker bekleed binnen de gemeente een stedelijke functie, welke bestaat uit 2 delen. De 

hoofdfunctie heet senior-adviseur ‘Gezond stedelijk leven’, een functie waarbij de respondent advies 

levert omtrent de gezonde en duurzame verstedelijking van de stad Utrecht. De andere functie die de 

respondent bekleed is coördinator ‘Circulaire economie’. Deze nevenfunctie is verbonden aan het 

streven van de gemeente Utrecht naar een volledig circulaire economie in de toekomst.  

4. Respondent 4 

Deze respondent is een horecaondernemer, gevestigd in de binnenstad van Utrecht. Vanwege 

intrinsieke overtuigingen is het restaurant op allerlei vlakken zo duurzaam mogelijk ontwikkeld. De 

respondent is als eigenaar zelf verantwoordelijk voor de levering van voedselproducten, welke 

zelfstandig opgehaald worden bij lokale producenten. De voedselproducten worden duurzaam 

geconserveerd, waarna gestreefd wordt naar een seizoensgebonden consumptie van haar gasten. 

Respondent 4 levert zo een bijdrage aan het lokaliseren van de voedselconsumptie, maar ook aan het 
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verkleinen van de voedselketen door de eliminatie van tussenpersonen binnen de levering van 

voedselproducten. 

5. Respondent 5 

Deze ondernemer is eigenaar van een driedelige horecaonderneming, bestaande uit een restaurant, 

café en een traiteur. Binnen deze verschillende zaken wordt er gepoogd om zoveel mogelijk duurzame, 

lokale en biologische producten te gebruiken in de geserveerde gerechten. De respondent geeft zelf 

aan nog in een ‘switch’ te zitten, waardoor de ontwikkeling richting een duurzame onderneming nog 

in volle gang is. De ondernemer zet zich in voor een duurzame afvalverwerking door samen te werken 

met andere ondernemers, maar probeert ook haar gasten duurzamer te maken door het organiseren 

van workshops en masterclasses. Ten slotte wordt binnen de ondernemingen zelf aandacht besteed 

aan duurzaamheid op alle fronten; denk hierbij aan het plaatsen van dubbele ramen, het inzetten van 

fietsen als transport en de aankoop van biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen.  

6. Respondent 6 

De onderneming van respondent 6 bestaat uit 3 frietzaken en 6 ‘frietfietsen’: mobiele frietkramen 

voor op evenementen. De ondernemer is naar eigen zeggen op 3 vlakken bezig met duurzaamheid. 

Allereerst maakt hij of zij gebruik van biologische producten, variërend van voedselproducten tot 

schoonmaakmiddelen en verpakkingen. Vervolgens worden de ondernemingen ook intern 

verduurzaamd door te kijken naar het energiegebruik; men streeft naar het gebruik van groene 

stroom en heeft bovendien zuinige elektra geïnstalleerd. Ten slotte benadrukt de respondent de 

duurzame relaties met de consumenten, welke verder reikt dan slechts het leveren van 

voedselproducten. Door culturele activiteiten als kunstexpedities te organiseren, ziet respondent 6 

een belangrijke toegevoegde waarde in zijn of haar onderneming voor de maatschappij. 

7. Respondent 7 

Respondent 7 is voorzitter van een voedselcollectief binnen de gemeente Utrecht. Als organisatie 

zetten zij zich in voor een lokale voedselconsumptie. Leden van dit collectief hebben de mogelijkheid 

om seizoensgebonden en lokaal geproduceerd voedsel direct bij de producent te bestellen, waarna 

het collectief zorgt voor het transport en de uitlevering. Het collectief biedt zo een afzetmarkt voor 

lokale producenten, maar creëert tegelijkertijd een mogelijkheid voor consumenten om producten te 

kopen die men niet in de supermarkt kan aanschaffen. Er wordt zo nauw contact onderhouden met 

lokale boeren, waar tevens regelmatig excursies op eigen terrein georganiseerd worden. Ten slotte 

geeft respondent 7 aan dat zij een rol spelen in de bewustwording van consument over lokale en 

gezonde voeding.  

8. Respondent 8 

Deze zelfstandig ondernemer begon in eerste instantie als een zuurdesembakkerij, maar is inmiddels 

aan het ontwikkelen richting een groter bedrijf. Door brood als middel te gebruiken, poogt respondent 

8 een verhaal over te brengen naar consumenten over het belang van een korte keten en ‘slow food’. 

Naast de productie van brood, organiseert de respondent tevens workshops en activiteiten voor 

consumenten. Als doel ziet respondent 8 om consumenten te leren om hun eigen producten te 

maken. De organisatie is zo gevestigd op zuurdesembrood, maar focust zich op de educatie.  

De keuze voor deze actoren is gemaakt aan de hand van de theoretisch inkadering van het onderzoek. 

Allereerst zijn de verschillende actoren representatief voor verschillende schaalniveaus van 

consumptie. De supply chain rondom de voedselconsumptie is veelzijdig, zoals te zien in figuur 1 in 

het theoretisch kader (Roth, Tsay, Pullman & Gray, 2008). Om een zo compleet mogelijk beeld te 
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vormen van dit netwerk, worden er verschillende ondernemingen vanuit verschillende plekken uit de 

supply chain gekozen voor de interviews.  De gemeente staat als overheidsinstantie boven de supply 

chain en kan deze beïnvloeden met haar beleid. Er kan tevens een PPS aangegaan worden met 

bedrijven vanuit elke tak in het netwerk. Horecaondernemingen spelen daarentegen een rol in de 

verkoop van voedselproducten, door samengestelde gerechten aan te bieden aan haar gasten. 

Daarnaast vervult de horeca een recreatieve rol binnen de consumptie in de stad, in tegenstelling tot 

bijvoorbeeld supermarkten die slechts verantwoordelijk  zijn voor de consumptie van inwoners 

binnenshuis (He, Tucker, Irwin, Gilliland, Larsen & Hess, 2012; Humphery, 1998). Uit onderzoek van 

He et al. (2012) blijkt dat de voedselomgeving binnen een wijk een significante invloed heeft op de 

voeding die geconsumeerd wordt door de inwoners van deze wijk, waardoor de geïnterviewde 

horecaondernemers een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de voedselconsumptie in haar 

omgeving. Een aantal andere actoren zijn gekozen als respondent door te kijken naar de verschillende 

definities van duurzame consumptie, met als doel om een gevarieerde groep van duurzame 

ondernemers als respondenten te creëren. Frequent terugkerende topics in de wetenschappelijke 

literatuur zijn lokale consumptie en voedselverspilling (Coley, Howard & Winter, 2009; Gustavsson et 

al., 2011). Door het geconsumeerde voedsel een lokale origine te geven, worden de vervuiling 

gerelateerd aan transport verminderd. Het gros aan respondenten zet zich in om de lokale 

voedselproductie rondom Utrecht te koppelen aan haar lokale consumptie. Ook de eigen productie 

van voedselproducten in Utrecht speelt een rol in het lokaliseren van de voedselconsumptie, een 

gegeven waar respondent 1, 2 en 8 zich mee bezighouden. Doormiddel van hun lokale productie 

zetten deze respondenten zich in voor een kortere keten, welke gepaard gaat met de rol die zij zichzelf 

aanmeten omtrent het creëren van bewustwording onder consumenten over gezonde en duurzame 

voeding. Ten slotte is voedselverspilling een fenomeen wat door de gehele supply chain voorkomt 

(Gustavsson et al., 2011); wereldwijd worden tonnen aan eetbare voedselproducten weggegooid, 

waardoor de productie van voedsel steeds maar groter wordt. Een deel van de respondenten probeert 

de voedselverspilling tegen te gaan door samen te werken met afvalverwerkingsbedrijven. Zij 

vervullen hierdoor een belangrijke rol in het verduurzamen van de voedselconsumptie.   

3.4 Validiteit en betrouwbaarheid 
In dit onderzoek is de keuze gemaakt voor het houden van semigestructureerde interviews als 

onderzoeksmethode. Het voordeel van deze methode, is dat er na antwoorden van de respondent 

doorgevraagd kan worden over bepaalde topics die van belang zijn voor het onderzoek (Hay, 2016). 

De resultaten krijgen zo meer diepgang, waardoor de antwoorden duidelijker te begrijpen zijn in de 

context van de respondent. In het kader van transparantie is het echter belangrijk om te realiseren 

dat het doorvragen tijden een interview gebeurd op initiatief van de onderzoeker. De afweging die 

gemaakt wordt over welke uitspraken of topics relevant zijn om over door te vragen, zijn als gevolg 

een subjectieve interpretatie van de onderzoeker. Desondanks wordt er gepoogd om het interview 

richting de uitgekozen topics te sturen, door ten allen tijde de wetenschappelijke literatuur in het 

achterhoofd te houden. Doordat de structuur van de interviews bepaald is door wetenschappelijke 

literatuur te operationaliseren, fungeert zij als een wetenschappelijk onderbouwde leidraad voor de 

interviews.  

Tijdens dit onderzoek worden de interviews digitaal afgenomen; deze keuze is gemaakt in verband 

met de coronapandemie, waarbij door de overheid aangeraden wordt om sociaal contact zoveel 

mogelijk te vermijden. Deze vorm van interviewen kan de resultaten echter beïnvloeden, omdat 

bijvoorbeeld non-verbale communicatie niet of niet goed overkomt (Hay, 2016). Toch kan het houden 

van online interviews ook positieve gevolgen hebben: geïnterviewden kunnen thuis blijven als ze 

bijvoorbeeld weinig tijd hebben, kunnen zelf hun geschikte moment kiezen en blijven in hun eigen 

vertrouwde omgeving (Hay, 2016). Het is belangrijk om te realiseren dat de coronapandemie tevens 
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gevolgen heeft gehad op de respons van dit onderzoek; in een ‘normalere’ periode hadden mogelijk 

meer ondernemers de tijd op willen brengen om te helpen bij dit onderzoek. In hoeverre een ‘face-

to-face’ interview, in tegenstelling tot digitaal, invloed gehad zou hebben op de resultaten van dit 

onderzoek is onbekend.  

3.5 Data-analyse 
Nadat de benoemde actoren geïnterviewd zijn, is de hieruit verkregen data geanalyseerd. Elk 

interview is opgenomen zodat de conversaties later getranscribeerd konden worden. Voorafgaand 

aan elk interview, is aan de respondent toestemming gevraagd voor het opnemen van het interview. 

Er is hierbij benadrukt dat de interviews slechts opgenomen worden voor de onderzoeker om de 

gesprekken later te kunnen transcriberen, en dat alle namen van personen en organisaties 

geanonimiseerd zullen worden. De transcripten zijn vervolgens gebruikt om diepgaandere analyses 

uit te voeren op de antwoorden van de respondenten. Door de transcripten naar het digitale 

programma Nvivo te uploaden, is het mogelijk om de verschillende conversaties onderling te 

vergelijken. Aan de verschillende topics zijn codes verbonden, zodat alle transcripten gecodeerd en 

vervolgens vergeleken konden worden. Een voorbeeld van de uitgevoerde codering is te vinden in 

bijlage 3 van dit onderzoek.  Alle gebruikte codes zijn terug te vinden in de codeboom, welke 

opgenomen is in bijlage 1 van dit onderzoek. De topic list is zo voorafgaand aan de interviews 

samengesteld, terwijl de codeboom deels deductief tot stand gekomen is. De verschillende 

antwoorden van de respondenten zijn nadien gecategoriseerd en gecodeerd, waardoor uiteindelijk 

de definitieve codeboom van dit onderzoek tot stand gekomen is.  Door de codeboom deductief 

samen te stellen, bleef er ruimte om nieuwe inzichten en antwoorden van respondenten te verwerken 

in het uiteindelijke onderzoek. Als gevolg zijn er geen belangrijke inzichten genegeerd omdat zij 

voorafgaand aan de interviews niet bekend waren bij de onderzoeker. Sommige onderdelen van de 

codeboom zijn echter wel voorafgaand aan de interviews samengesteld, doordat deze codes reeds 

naar voren kwamen uit de eerdere literatuurstudie. Een voorbeeld hiervan is het onderscheid tussen 

contract- en partnerschapsarrangementen. Al met al is de codeboom een construct van literaire 

inzichten en deductief vergaarde codes.    
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4. Resultaten 
Door het houden van interviews met 8 respondenten is een variatie aan data verkregen, welke op een 

gestructureerde manier geïnterpreteerd en geanalyseerd moeten worden. Om een concreet en helder 

beeld te vormen van de antwoorden van de respondenten, is er voor gekozen om het 

resultatenhoofdstuk op te delen naar de 4 deelvragen van dit onderzoek. Elk van de deelvragen wijdt 

zich aan een verschillend deelonderwerp wat van belang is voor het beantwoorden van de 

uiteindelijke hoofdvraag:  

Welke rol heeft de gemeente Utrecht in de ontwikkeling van duurzame ondernemingen omtrent de 

voedselconsumptie en hoe bezien de desbetreffende ondernemers deze rol?  

Per deelvraag worden de gerelateerde antwoorden van de respondenten besproken of geciteerd. De 

resultaten van de 2 gebruikte tools worden tevens toegelicht, ondersteund met een toelichtingen  van 

respondenten op hun antwoorden. Belangrijk is het feit dat alle uitspraken die gedaan worden in dit 

hoofdstuk slechts gaan over de geïnterviewde respondenten. Er wordt geen poging gedaan om de 

bevonden resultaten te generaliseren naar alle ondernemers omtrent de verduurzaming van de 

voedselconsumptie in Utrecht.   

4.1 In hoeverre verschilt de PPS omtrent de verduurzaming van de voedselconsumptie 

op papier met de ervaringen van ondernemers en gemeentelijk medewerkers? 
Om de gemeentelijke plannen omtrent de verduurzaming van de voedselconsumptie van Utrecht te 

vergelijken met het daadwerkelijke proces zoals deze ervaren wordt door ondernemers, is ervoor 

gekozen om ‘Gezondheid voor iedereen’ als uitgangspunt te nemen (Gemeente Utrecht, 2019). In dit 

volksgezondheidsbeleid staan de belangrijkste aandachtspunten voor de gemeente Utrecht 

uitgeschreven voor de voedselconsumptie van haar inwoners. Uit het literatuuronderzoek aan het 

begin van dit rapport zijn de volgende speerpunten, op volgorde van behandeling, herleid uit de tekst: 

1. Gemeentelijke definitie van duurzame voedselconsumptie 

2. Verduurzaming van menukaarten in de horeca 

3. Integratie van een duurzaam voedselaanbod in nieuwe ontwikkelingsplannen 

4. Gemeentelijke profilering 

Hoewel de ervaringen van ondernemers enigerlei uiteenlopen, is het reeds mogelijk om te kijken hoe 

de ondernemers de specifieke aandachtspunten ervaren. Om van alle uiteenlopende ervaringen een 

gestructureerde conclusie te kunnen trekken, is ervoor gekozen om de bovenstaande speerpunten als 

uitgangspunt te gebruiken ter beantwoording van deelvraag 1. Zo wordt doormiddel van een 

confirmatieproces gekeken of de speerpunten uit het beleid op papier daadwerkelijk tot uiting komen 

in de Utrechtse samenleving, beredeneerd aan de hand van de ervaringen van de geïnterviewde 

respondenten. Overige ervaringen van ondernemers omtrent het verduurzamingsproces binnen de 

gemeente worden logischerwijs ook bij de beantwoording van de andere deelvragen besproken.  

Gemeentelijke definitie van duurzame voedselconsumptie 

Het allereerste speerpunt binnen de het volksgezondheidsbeleid is de gemeentelijke definitie van een 

duurzame voedselconsumptie (Gemeente Utrecht, 2019). De gemeente Utrecht onderstreept binnen 

dit rapport het belang van een vegetarisch of idealiter een veganistisch dieet voor de verduurzaming 

van de voedselconsumptie. Uit verscheidene onderzoeken blijkt dat een vegetarisch of veganistisch 

dieet een significant lagere broeikasgasuitstoot kent gedurende de supply chain dan een dieet waarbij 

wel dierlijke producten geconsumeerd worden (Scarborough et al., 2014; Springmann et al., 2016). 

Opvallend is dat geen van de respondenten een soortgelijke definitie benoemde wanneer hen 
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gevraagd werd naar hun definitie van een duurzame voedselconsumptie (Persoonlijke communicatie, 

2020). Aangezien deelvraag 2 van dit onderzoek volledig gewijd is aan de verschillende definities van 

duurzame voedselconsumptie, wordt er in deze paragraaf niet uitgebreid ingegaan op deze 

verschillen. Uit de uiteenlopende definities blijkt echter wel dat de geïnterviewde ondernemers zo 

niet een soortgelijk streven kennen als de gemeente, waardoor de vraag herrijst waarvoor deze 

definitie is opgesteld. Een instantie die zich bezighoudt met de verduurzaming werkt immers naar een 

eigen gekozen definitie van duurzaamheid toe. Dat de gemeente haar eigen aanbestedingen volgens 

haar eigen definitie doet, wordt duidelijk uit het volgende citaat van de geïnterviewde gemeentelijk 

medewerker: 

‘Er worden hier en daar wel wat contracten gesloten. Dit heeft vooral betrekking op zaken die wij zelf 

regelen, zoals bijvoorbeeld die uitbesteding waar ik het net over had. (…) Als wij een cateraar nodig 

hadden, dan gingen we naar een cateraar opzoek. Tegenwoordig gaan wij steeds meer eisen stellen, 

zoals bijvoorbeeld duurzame criteria.’ (Respondent 3, persoonlijke communicatie, 2020) 

Uit het Utrechtse volksgezondheidsbeleid blijkt dat de gemeente haar eigen catering volledig 

vegetarisch gemaakt heeft, wat in lijn staat met het gegeven antwoord van de geïnterviewde 

gemeentelijke respondent (Gemeente Utrecht, 2019). In de directe invloedssfeer van de gemeente 

blijkt de gegeven definitie van duurzame voedselconsumptie zo een belangrijke rol te spelen. De 

gemeente lijkt zich tevens zeer bewust te zijn van haar invloedssfeer en erkent dat zij niet de macht 

heeft om alle actoren binnen de Utrechtse voedselketen te beïnvloeden:  

‘Terugkomend op die prioriteiten die wij hebben opgesteld. Deze prioriteiten zijn opgesteld aan de 

hand van de vraag waar de gemeente het meeste invloed op heeft als je naar de circulaire economie 

kijkt. (…) Wij hebben onderzocht waar onze invloed het grootste is.’ (Respondent 3, persoonlijke 

communicatie, 2020)  

Respondent 3 benoemt in het interview een lijstje van de gemeentelijke prioriteiten, welke opgesteld 

zijn door te kijken waar de invloedssfeer van de gemeente Utrecht het grootste is. De volgende 

prioriteiten zijn door de gemeente Utrecht opgesteld (Respondent 3, persoonlijke communicatie, 

2020):  

1. Vestigingsklimaat 

2. Investeringsklimaat en inkoop 

3. Circulair bouwen 

4. ‘Van afval naar grondstof’ 

5. ‘Opwerken naar circulair en de kennisagenda’ 

Uit de bovenstaande prioriteiten blijkt dat de gemeente Utrecht voornamelijk aandacht besteed aan 

nieuwe ondernemers en investeerders. De focus ligt op nieuwe vestigingen, nieuwe investeerders en 

nieuwe bouwprojecten. Door te focussen op deze gebieden waar de gemeentelijke invloed het sterkst 

is, ontstaat er een relatief vrije markt op andere plekken waar de gemeentelijke invloed klaarblijkelijk 

zwak is: reeds gevestigde ondernemingen. De ruimte die hierdoor aan ondernemers gegeven wordt, 

verklaard de uiteenlopende definities van de duurzame voedselconsumptie onder de respondenten: 

er wordt vanuit de gemeente geen poging gedaan om het duurzame ontwikkelingsproces eenzelfde 

richting te geven door de definities gelijk te trekken. Geen van de geïnterviewde respondenten geeft 

aan aangespoord te worden vanuit de gemeente om zich meer in te zetten voor 

duurzaamheidsinitiatieven, zoals respondent 1: 

‘I: Wordt er vanuit de gemeente verder nog aangespoord tot duurzaamheidsinitiatieven?  
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R: Nee, niet persé. (…) Wij zijn dus erg vrij in ons handelen.’ (Respondent 1, persoonlijke communicatie, 

2020)  

De uiteenlopende definities van ondernemers zijn hierdoor intrinsiek tot stand gekomen, of in ieder 

geval zonder invloed vanuit de gemeente Utrecht. Duurzaamheid is een gegeven wat onder de 

geïnterviewde ondernemers zelfstandig ontwikkeld en geïmplementeerd is in de betreffende 

ondernemingen. 

Verduurzaming van menukaarten in de horeca 

Hoewel geen van de geïnterviewde actoren een vegetarisch of veganistisch dieet benoemd hebben 

als definitie van een duurzame voedselconsumptie, betekent dit echter niet dat zij niet toeleven naar 

een dergelijke consumptie. Op bijvoorbeeld de menukaarten van de geïnterviewde restaurants zijn 

frequent vegetarische/veganistische opties aanwezig voor de consument. Binnen het Utrechtse 

voedselbeleid wordt de poging tot de verduurzaming van de menukaarten van horecaondernemingen 

tevens benoemd als speerpunt voor de duurzame ontwikkeling van de regio. De geïnterviewde 

gemeentelijk medewerker benoemt zelf ‘the Greenhouse’ restaurant als intensief 

samenwerkingsproject tussen de gemeente Utrecht en een ondernemer, een restaurant waar door 

80 % van de gasten vegetarische of veganistische gerechten geconsumeerd worden (Respondent 3, 

persoonlijke communicatie, 2020):  

‘(…) we hebben bijvoorbeeld ook meegeholpen bij de ontwikkeling van ‘The Greenhouse’ restaurant. 

Om dat mogelijk te maken hebben wij meegeholpen. Wij zijn natuurlijk niet direct verantwoordelijk 

voor wat dat nu is en hoe het nu werkt.’ (Respondent 3, persoonlijke communicatie, 2020) 

Naast dit specifieke restaurant geeft geen van de geïnterviewde ondernemers aan dat zij een druk 

ervaren vanuit de gemeente om hun menukaart te verduurzamen. 4 van de 7 geïnterviewde 

ondernemers geeft zelfs aan dat zij nog nooit in contact geweest zijn met de gemeente (Respondent 

2, 4, 7, 8, persoonlijke communicatie, 2020). Ook deze absentie van contact met de gemeente staat in 

lijn met de afstandelijke profilering van de gemeente Utrecht zelf in haar beleid; deze afstand wordt 

verder toegelicht bij de beantwoording van deelvraag 3 en 4. Uit de resultaten van dit onderzoek lijkt 

echter de wens om de menukaarten van horecaondernemingen te verduurzamen zo meer een unieke 

gebeurtenis dan een actief gemeentelijk streven voor alle ondernemers.  

Integratie van een duurzaam voedselaanbod in nieuwe ontwikkelingsplannen 

Een derde speerpunt in ‘Gezondheid voor Iedereen’ is de integratie van een duurzaam voedselaanbod 

in nieuwe ontwikkelingsplannen voor de gemeente (Gemeente Utrecht, 2019). Duurzame 

ondernemers zouden gratie verleend worden voor de vestiging in nieuwbouwprojecten, om zo in de 

toekomst een duurzaam voedsellandschap te creëren. De geïnterviewde gemeentelijk medewerker 

bevestigd dat dit een strategie is die toegepast wordt in de praktijk:  

‘In dit geval is de plek heel belangrijk, wij helpen met huisvestiging en de plaatsing in een gunstige 

regio. Verder helpen wij ook soms met procedures.’ (Respondent 3, persoonlijke communicatie, 2020) 

Binnen de groep geïnterviewde ondernemers is er geen hulp verleend vanuit de gemeente voor de 

huisvesting van de verschillende instanties; dit betekent echter niet dat dit niet gebeurt. Alle 

geïnterviewde ondernemers zijn reeds gevestigd binnen de gemeente, waardoor zij niet in 

aanmerking komen voor de ondersteuning die de gemeente Utrecht biedt aan beginnende 

ondernemers. Respondent 3 bevestigd dat de gemeentelijke focus ligt op het aantrekken van nieuwe 

ondernemers, zoals ook al naar voren kwam uit de prioriteiten die opgesteld zijn door de gemeente 

Utrecht:  
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‘Verder proberen wij ook actief duurzame en circulaire bedrijven in de stad te krijgen. Zij worden zo 

opgenomen in de ontwikkeling van de regio.’ (Respondent 3, persoonlijke communicatie, 2020) 

Kijkend naar de resultaten van dit onderzoek zijn er aldus onvoldoende gegevens beschikbaar om 

concrete uitspraken te kunnen doen over de gemeentelijke assistentie bij de huisvesting van 

ondernemers, dat wil zeggen vanuit de optiek van ondernemers. Wel komt uit het interview met de 

gemeentelijk medewerker naar voren dat de gemeente actief opzoek is naar nieuwe duurzame 

ondernemers in ontwikkelingsgebieden, wat overeenkomt met het huidige volksgezondheidsbeleid 

van de gemeente Utrecht (Respondent 3, persoonlijke communicatie, 2020; Gemeente Utrecht, 

2019). Dit speerpunt binnen ‘Gezondheid voor iedereen’ lijkt zo ook in de huidige gemeentelijke 

samenleving doorwerking te hebben. 

Gemeentelijke profilering 

Een laatste speerpunt binnen het Utrechtse volksgezondheidsbeleid wijdt zich aan de houding die de 

gemeente aanneemt in de duurzame ontwikkeling van de regio. De gemeente Utrecht draagt zich in 

dit rapport uit als ‘zoeken naar verbinding’ met ondernemers die zich bezighouden met de 

verduurzaming van de voedselconsumptie (Gemeente Utrecht, 2019). Aan deze uitspraak zijn zowel 

deelvraag 3 en 4 van dit onderzoek gewijd, gepaard met de afname van Tool 1 onder de respondenten 

om te kijken of deze gemeentelijke profilering gegrond is. De resultaten van dit onderdeel van dit 

onderzoek zijn verderop in dit hoofdstuk te vinden. De gemeentelijke profilering wordt zo later in dit 

hoofdstuk uitgebreid behandeld.   
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4.2 In hoeverre lopen de definities van ‘duurzame voedselconsumptie’ uiteen onder 

de respondenten en heeft dit invloed op de PPS? 
Elk van de geïnterviewde respondenten was in een bepaalde vorm bezig met de verduurzaming van 

de Utrechtse voedselconsumptie, zij het op zeer verschillende manieren. Hoewel in hoofdstuk 3 reeds 

beschreven is op welke manier de respondenten zich inzetten voor een duurzamere 

voedselconsumptie binnen de gemeente Utrecht, is aan de respondenten tevens gevraagd hoe zij hun 

rol in de verduurzaming van de voedselconsumptie bezien. Opvallend is dat het gros aan 

respondenten zichzelf een educatieve rol toe-eigende (Respondent 1, 2, 4, 7, 8, persoonlijke 

communicatie, 2020); geen van de benaderde ondernemers had een bedrijf waarbij de educatie 

centraal leek te staan. Respondenten gaven echter vaak aan dat zij met hun duurzame onderneming 

pogen de consument iets te leren over het leiden van een duurzaam leven. De onderneming zelf wordt 

zo regelmatig gezien als middel, terwijl het informeren en onderwijzen van consumenten het 

hoofddoel is. Respondent 8 verwoordde dit gedachtegoed passend met het onderstaande citaat over 

haar onderneming:  

‘Het is een initiatief rondom brood, maar het gaat mij meer om de educatie. Het brood is het middel, 

het had bijvoorbeeld ook cider kunnen zijn. Het gaat mij meer om het verhaal van ‘slow food’, van de 

korte keten.’  (Respondent 8, persoonlijke communicatie, 2020) 

Naast de educatie gaven veel ondernemers ook ‘distributie’ aan als zijnde centraal binnen hun 

ondernemerschap. Een groot deel van de verschillende onderzochte ondernemingen waren op een 

bepaalde manier bezig met de verspreiding van voedselproducten; soms waren deze producten zelf 

geproduceerd, maar soms fungeerde de onderneming als overbruggende actor tussen de consument 

en de producent.  

Distributie 7x 

Educatie 11x 

Ondersteunend 2x 

Productie 3x 
Tabel 3 - Rollen in de verduurzaming van de voedselconsumptie 

Aan de verschillende respondenten werd tevens gevraagd of zij het begrip ‘duurzame 

voedselconsumptie’ konden definiëren, aangezien er binnen de wetenschappelijke literatuur 

verschillende definities te vinden zijn (Scarborough et al., 2014; Coley, Howard & Winter, 2009; 

Gustavsson et al., 2011). Uit de antwoorden van de respondenten blijkt dat de meningen over wat 

‘duurzame consumptie’ is sterk uiteenlopen. Een lokale consumptie wordt het vaakst als duurzaam 

bestempeld (7x), hoewel zij zeker niet door elke respondent benoemd wordt. Een aantal 

respondenten benoemen tevens het belang van een korte keten (5x) en een lage uitstoot (5x) binnen 

de consumptie. Andere definities benadrukken circulariteit (4x), het onderhouden van duurzame 

relaties binnen de samenwerking (3x) en de seizoensgebonden consumptie (1x) als een vorm van 

duurzame voedselconsumptie (Persoonlijke communicatie, 2020).  

 

 

 

 

Korte keten 5x 

Duurzame relaties 3x 

Circulair 4x 

Verminderde uitstoot 5x 

Seizoensgebonden 1x 

Lokaal 7x 

Belangrijk 5x 

Op de achtergrond 1x 

Tabel 4 en 5- Verschillende definities van 'duurzame voedselconsumptie' & het belang van de definities bij samenwerking 
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De grote verschillen tussen de definities van ‘duurzame voedselconsumptie’ tussen de geïnterviewde 

ondernemers, laten zien dat er geen uniformiteit heerst over het karakter van de duurzame 

consumptie waar naar gestreefd wordt. Duurzaamheid blijkt echter wel belangrijk te zijn voor de 

samenwerking tussen verschillende instanties. Door de respondenten is 5x aangegeven dat 

duurzaamheid belangrijk is voor de samenwerking tussen partijen, terwijl maar 1x expliciet genoemd 

is dat het duurzaamheidsstreven op de achtergrond staat. De verschillende definities lijken echter 

geen grote rol te spelen voor vorming van samenwerkingsverbanden tussen instanties, zij het een 

gemeente of ondernemer. Het duurzaamheidsstreven blijkt voorop te staan; verschillende 

respondenten geven aan voornamelijk samen te werken met andere bedrijven die duurzaamheid 

belangrijk vinden, zoals verwoord door respondent 5.  

‘We proberen ook echt wel te werken met alleen de bedrijven die echt met duurzaamheid in hun hart 

bezig zijn. Niet met bedrijven die dingen roepen maar in het echt niks doen, een gegeven wat je in de 

horeca wel veel tegenkomt’ (Respondent 5, persoonlijke communicatie, 2020) 

Op welke manier bedrijven zich bezighouden met duurzaamheid is onder de respondenten 

onbelangrijk, dat zij dit doen staat echter wel centraal. Samenwerkingsverbanden tussen duurzame 

ondernemingen staan bij de geïnterviewde respondenten fundamenteel gebouwd op duurzaamheid:  

‘(…) als een bedrijf zegt dat het hen niks interesseert wat er met hun afval gebeurd of waar hun 

producten vandaan komen dan werken wij hier niet mee samen.’ (Respondent 2, persoonlijke 

communicatie, 2020) 

Het feit dat verschillend definities van ‘duurzame voedselconsumptie’ niet voor discrepanties in de 

samenwerking tussen instanties zorgt, heeft mogelijk te maken met de universaliteit van het begrip. 

Duurzaamheid wordt regelmatig als containerbegrip gebruikt, waardoor een precieze definiëring van 

het begrip haast onmogelijk is. Wat echter wel overeenkomstig is tussen alle verschillende definities, 

is de wens om de wereld te verbeteren. Ongeacht het middel, werkt elke duurzame ondernemer toe 

naar een schonere en in zijn of haar ogen ‘betere’ wereld. Dit streven is hoogstwaarschijnlijk wat 

duurzame ondernemers verbindt. Daarnaast hebben ondernemers een vrije keuze in de 

samenwerkingen die zij aangaan binnen hun ondernemerschap. Als gevolg van deze zelfstandigheid 

gaan ondernemers op zoek naar partners met wie zij prettig overweg kunnen:  

‘Ik had eerst een werkplek, maar die heb ik nu verhuisd naar een koffiezaakje. Ik ben bevriend met de 

eigenaar en ik heb al eerder met haar samengewerkt.’ (Respondent 8, persoonlijke communicatie, 

2020) 

Deze vorm van contact leggen lijkt van groter belang te zijn dan de verschillende definities van 

duurzame voedselconsumptie die 2 individuen kunnen hebben. Uiteindelijk komen 

samenwerkingsverbanden voort uit vraag en aanbod: als ondernemer heb je ‘iets’ nodig, en je gaat 

op zoek naar een andere instantie die dat ‘iets’ kan leveren: 

‘Wij maken zeker contact met andere ondernemers, (…), maar ook met bijvoorbeeld instanties waar 

wij brood vandaan halen. De eigenaar van deze broodzaak is een ontzettend inspirerende man, hoe hij 

tegen dingen als duurzaamheid aankijkt. (…) Het is mooi om te zien wat we voor elkaar kunnen doen.’ 

(Respondent 5, persoonlijke communicatie, 2020) 

In de zoektocht naar een aanbieder van datgene wat een ondernemer zoekt,  is de keuze uiteraard 

ook niet oneindig. Soms zijn bepaalde diensten zo specifiek, dat er binnen deze niche maar een aantal 

instanties zijn die aan de vraag naar deze dienst voldoen. Bovendien, zodra een geschikte en prettige 

partner gevonden is, gaat men dan geen samenwerking aan vanwege een verschil in definities van 
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duurzame voedselconsumptie? Al met al is het duidelijk dat er verschillende randvoorwaarden 

zwaarder wegen bij de vorming van nieuwe samenwerkingsverbanden; de verschillende definities van 

een duurzame voedselconsumptie lijken binnen de resultaten van dit onderzoek geen centrale rol te 

spelen bij de samenwerking tussen instanties.  
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4.3 Welke rol heeft de gemeente Utrecht in de ontwikkeling van duurzame 

ondernemingen omtrent de voedselconsumptie? 
Tool 1 

Om te achterhalen welke rol de gemeente Utrecht aanneemt ten opzichte van de ontwikkeling van 

duurzame ondernemingen omtrent de voedselconsumptie, is ervoor gekozen om Tool 1 toe te voegen 

aan dit onderzoek. In het eerste deel van deze tool wordt aan de ondernemers gevraagd om hun 

huidige samenwerking met de gemeente Utrecht te omschrijven door 4 gemeentelijke rollen te 

rangschikken. Als eindresultaat ontstaat er een top 4 gebaseerd op het gemiddelde van alle 

antwoorden van de verschillende ondernemers, welke de huidige situatie voor de geïnterviewde 

ondernemers binnen de gemeente Utrecht moet omschrijven. Op nummer 1 van deze top 4 staat 

aldus de gemeentelijke rol die het beste de huidige rol van de gemeente Utrecht in de ontwikkeling 

van duurzame ondernemingen omschrijft. Van de 8 geïnterviewde ondernemers gaven 4 

ondernemers echter direct aan dat zij geen enkele vorm van contact hebben met de gemeente 

Utrecht; zij hebben daarvoor besloten om dit deel van Tool 1 niet te beantwoorden, omdat de vraag 

niet van toepassing was op hun ondernemerschap. Het feit dat deze ondernemers geen contact 

hebben met de gemeente Utrecht, is desalniettemin ook een antwoord op de deelvraag. De helft van 

de geïnterviewde ondernemers geeft aan dat de gemeente Utrecht geen rol heeft in de ontwikkeling 

van hun onderneming. Het volgende antwoord van respondent 2 is typerend voor de situatie van deze 

ondernemers: 

‘I: (…) Hebben jullie contact met de gemeente over bijvoorbeeld subsidies, regulaties, wetten of 

soortgelijke zaken? 

R: Nee 

I: Dus jullie opereren volledig zelfstandig binnen de gemeente?  

R: Ja, we zijn gewoon een bedrijf wat zijn eigen koers vaart en zijn eigen geld verdient.’  

(Respondent 2, persoonlijke communicatie, 2020)  

4 van de 8 respondenten gaven echter aan sporadisch contact te hebben met de gemeente, waardoor 

zij Tool 1 wel konden invullen (Respondent 1, 2, 3, 8, persoonlijke communicatie, 2020). Aan de hand 

van de antwoorden van deze 4 respondenten is uiteindelijk de volgende top 4 gemaakt van 

gemeentelijke rollen, welke symbool staat voor de huidige samenwerking tussen de gemeente Utrecht 

en de geïnterviewde respondenten: 

1. Ondersteunende gemeente 

2. Gemeente als partner/Normerende gemeente 

3. Gemeente als partner/Normerende gemeente 

4. Ondernemende gemeente 

Tool 1 – Huidige situatie 

 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Gemiddeld 

Ondernemend 4 2 2 - - - - 4 1.5 

Partner 2 4 3 - - - - 2 1.375 

Normerend 3 1 4 - - - - 3 1.375 

Ondersteunend 1 3 1 - - - - 1 0.75 
Tabel 6 - Resultaten van Tool 1, beschrijving van de huidige rol van de gemeente 
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Uit deze top 4 blijkt dat de gemeente zich voornamelijk een normerende rol toe-eigent: de uitvoering 

van ontwikkelingsplannen vindt bottom-up plaats, waardoor ondernemers de vrijheid krijgen om hun 

eigen plan te trekken. De gemeente oefent invloed uit door bijvoorbeeld vergunning wel of niet goed 

te keuren, waardoor zij als het ware sturing geeft aan de regionale ontwikkeling waar nodig. Deze rol 

staat in lijn met de antwoorden van ondernemers die aangeven geen enkel (of weinig) contact te 

hebben met de gemeente. Deze ondernemers ervaren de eerdergenoemde vrijheid, maar zijn 

hoogstwaarschijnlijk nog nooit in een situatie geweest waar de gemeente Utrecht besloot om in te 

grijpen. Door de lage respons op dit deel van Tool 1, is er een gedeelde 2de en 3de plek binnen de 

gevormde top 4. Het is hierdoor lastig uitspraken te doen over de overige rollen die ervaren worden 

door de respondenten.  

Ervaringen van respondenten 

De profilering van de gemeente Utrecht als een ‘normerende gemeente’ komt tevens naar voren uit 

de antwoorden van de respondenten: geen van de respondenten gaf aan nauwe banden te hebben 

met de gemeente. Respondent 1 gaf aan dat zijn contact met de gemeente ‘op de losse voet’ staat en 

dat zijn organisatie ‘in gesprek is’ met de gemeente over de ontwikkeling van de regio, waarbij zij zelf 

‘zijdelings betrokken zijn’ (Persoonlijke communicatie, 2020). De instantie waar respondent 1 

werkzaam is, is zo het meest van alle ondernemingen betrokken bij de gemeente; hij of zij verklaart 

dan ook als enige respondent ‘content te zijn met het contact met de gemeente’. Respondent 2 ‘kent 

wel wat mensen’ bij de gemeente, vanwege een vroegere samenwerking tussen zijn of haar 

onderneming en de gemeente Utrecht (Respondent 2, persoonlijke communicatie, 2020). Deze 

samenwerking is echter nu ‘op de lange baan’, maar de ondernemer ontvangt af en toe een berichtje 

als update over een mogelijke nieuwe aanbesteding. Respondent 3 is zelf werkzaam bij de gemeente, 

waardoor hij of zij meer kennis heeft van het contact tussen ondernemers en de gemeente Utrecht. 

Er wordt aangegeven dat de gemeente voornamelijk bij nieuwe ontwikkelingsplannen of eigen 

uitbestedingen actief contact zoekt met ondernemers, zoals eerder behandeld in dit hoofdstuk 

(Respondent 3, persoonlijke communicatie 2020). Ten slotte geeft respondent 8 aan dat hij of zij zelf 

geen contact heeft met de gemeente, maar dat hij of zij kennis heeft van PPS met andere ondernemers 

(Respondent 8, persoonlijke communicatie, 2020). Uit al deze antwoorden van de respondenten komt 

duidelijk naar voren dat hun contact en de samenwerking met de gemeente Utrecht zuinig is. 

Respondent 1 geeft als enige aan wel contact te hebben met de gemeente, maar dit contact komt 

voornamelijk door de ligging van de onderneming in een door de gemeente aangewezen 

ontwikkelingsgebied (Respondent 1, persoonlijke communicatie, 2020). Respondent 3 werkt bij de 

gemeente, waardoor zijn of haar antwoorden moeilijk te relativeren zijn met de antwoorden van de 

geïnterviewde ondernemers. Respondent 2 en 8 zijn vaag over hun contact met de gemeente, dat dit 

derhalve niet als intensief beschreven kan worden (Respondent 2, 8, persoonlijke communicatie, 

2020). Wel is duidelijk dat de gemeente Utrecht zich weinig bemoeit met de uitvoering van plannen, 

zoals te zien aan de positionering van ‘ondernemende gemeente’ op nummer 4 van de ranglijst. De 

geïnterviewde respondenten geven aan dat de gemeente Utrecht weinig bezig is met concrete 

ontwikkelingsprojecten, in ieder geval naar hun ervaringen: 

‘Het is een beetje onduidelijk wat de gemeente kan en doet. Ze hebben ook een te afstandelijke rol.’ 

(Respondent 5, persoonlijke communicatie, 2020) 

Uit de ervaringen van het gros van de geïnterviewde respondenten blijkt dat er een zekere mate van 

onduidelijkheid heerst over de rol van de gemeente in de regionale ontwikkeling. Vaak geven de 

respondenten twijfelend antwoord als hen gevraagd wordt naar de gemeente, doordat zij weinig 

kennis hebben over het gemeentelijk handelen. Respondent 5 geeft aan dat deze onwetendheid 

veroorzaakt wordt door de afstandelijke rol die de gemeente aanneemt (Respondent 5, persoonlijke 
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communicatie, 2020). Zoals eerder genoemd ontstaat er door deze gemeentelijke houding vrijheid 

voor ondernemers, maar wordt logischerwijs de afstand tussen ondernemers en de gemeente ook 

groter. Als gevolg is de kennis van beide actoren over elkaar gering, zoals benoemd wordt door 

respondent 4:  

‘Nou, doordat ik geen contact heb, is de gemeente voor mij totaal niet belangrijk. Er is van beide kanten 

geen interesse.’ (Respondent 4, persoonlijke communicatie, 2020) 

De vraag is echter of deze afstand tussen de gemeente en ondernemers problematisch is; de 

gemeente Utrecht is namelijk nog steeds de meest succesvolle gemeente van Nederland op het gebied 

van duurzaamheid (Milieuorganisatie Natuur & Milieu, 2018). Ondernemers geven tevens aan dat zij 

zichzelf wel redden, mede door de samenwerkingen met andere ondernemers die zij zelf aangaan. 

‘In sommige situaties is het denk ik nodig om geïnformeerd te worden vanuit de gemeente over wat er 

gaande is. De communicatie is gewoon slecht, maar die heb ik ook niet nodig, want ik red mezelf wel.’ 

(Respondent 4, persoonlijke communicatie, 2020) 

Een belangrijke wens die echter wel uitgesproken wordt door ondernemers, is het feit dat zij beter 

geïnformeerd willen worden vanuit de gemeente. Mede hierdoor zou bovendien de afstand tussen 

de gemeente en ondernemers enigszins verkleind kunnen worden. Bij de beantwoording van de 

laatste deelvraag in dit hoofdstuk wordt er dieper ingegaan op de wensen en de kritiek van 

ondernemers: 

‘I: Als ik het zo hoor, is er vanuit jou geen verdere wens om meer samen te werken met de gemeente, 

klopt dat?  

R: Tja, ik vind het op zich wel prettig als ik word geïnformeerd, maar misschien is het wel gewoon prima 

zo. Af en toe een update ontvangen en dat het daar bij blijft. Misschien dat het voor hun ook lastig is.’ 

(Respondent 6, persoonlijke communicatie, 2020) 

Samenwerking 

 

 

 

Ten slotte werden de respondenten gevraagd naar de concrete samenwerkingsverbanden die zij 

hebben met de gemeente. Klijn & van Twist (2007) onderscheidden in hun onderzoek zowel contract-

als partnerschapsarrangementen: 2 verschillende vormen van PPS. Contractarrangementen omvatten 

samenwerkingen tussen een gemeente en ondernemers, waarbij de ondernemers als opdrachtnemer 

gecontracteerd worden voor de uitvoering van plannen. Partnerschapsarrangementen zijn 

daarentegen meer gelijkvloers: de gemeente en ondernemers werken naast elkaar om plannen uit te 

voeren die in tweespraak opgesteld zijn. Opvallend is dat onder de geïnterviewde respondenten 

vrijwel geen enkele vorm van arrangementen voorkomen. Een enkele keer benoemd de geïnterviewde 

gemeentelijk medewerker een afgesloten contractarrangement, welke van toepassing is op een 

aanbesteding van de gemeentelijk catering. Later in dit interview geeft respondent 3 toelichting op 

dit afgesloten contract: 

‘Er worden hier en daar wel wat contracten gesloten. Dit heeft vooral betrekking op zaken die wij zelf 

regelen, zoals bijvoorbeeld die uitbesteding waar ik het net over had. Wij gaan hier op zoek naar de 

Arrangementen Contractarrangement 1x 

Partnerschapsarrangement 0x 

Samenwerking met andere 
ondernemers 

- 12x 

Tabel 7 - Frequentie van afgesloten arrangementen met de gemeente & samenwerkingsverbanden met andere 
ondernemers 
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meest duurzame, gewenste optie. Onze eigen inkoop is vaak georganiseerd via contracten. Verder 

maken wij wel concrete afspraken met ondernemers en instanties, hoewel die lang niet altijd 

contract-gebonden zijn.’ (Respondent 3, persoonlijke communicatie, 2020)  

De absentie van arrangementen binnen de samenwerking tussen de gemeente en ondernemers, is op 

2 manieren te verklaren. Aan de ene kant heeft dit te maken met de afstandelijke houding die de 

gemeente Utrecht aan blijkt te nemen omtrent de ontwikkeling van de duurzame voedselconsumptie. 

Door deze afstandelijke houding, worden er logischerwijs geen projecten opgezet onder de leiding van 

de gemeente Utrecht. De markt wordt zoveel mogelijk vrijheid gegeven, waardoor de duurzame 

ontwikkeling als het ware uit zichzelf ontplooid, met hier en daar de benodigde sturing vanuit de 

gemeente. Ten tweede blijkt de absentie van arrangementen in de PPS een bewuste keuze vanuit de 

gemeente Utrecht, aldus respondent 3:  

‘Vroeger gingen wij meer op zoek naar datgene wat we nodig hebben. (…) Tegenwoordig gaan wij 

steeds meer eisen stellen, zoals bijvoorbeeld duurzame criteria. Zo gaan wij eigenlijk steeds meer de 

samenwerking aan, in plaats van zaken simpelweg uit te besteden. De samenwerkingen die wij dan 

aangaan, zijn bedoeld om de meest innovatieve en duurzame dingen te krijgen. Als je op voorhand 

eisen stelt aan de dingen die je wilt hebben, dan sluit je misschien wel dingen uit die nog veel beter 

zijn waar een marktpartij zelf mee kan komen.’ (Respondent 3, persoonlijke communicatie, 2020)  

De gemeente Utrecht probeert ogenschijnlijk de vrijheid van de marktpartijen zo min mogelijk in te 

perken, met als doel om tot innovatieve oplossingen te komen. Al met al is er zo een logische 

verklaring voor de lage frequentie van arrangementen en het frequent voorkomen van onderlinge 

samenwerking tussen ondernemers onder de respondenten.   
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4.4 Hoe bezien duurzame ondernemers omtrent de voedselconsumptie de rol van de 

gemeente in haar ontwikkeling? 
Naast een analyse van de huidige samenwerking tussen de gemeente Utrecht en duurzame 

ondernemers omtrent de voedselconsumptie, is er tevens een waarderingsonderzoek gedaan. De 

geïnterviewde respondenten zijn gevraagd hun ideale samenwerking met de gemeente toe te lichten, 

mede aan de hand van Tool 1 van dit onderzoek. Vervolgens hebben de respondenten Tool 2 ingevuld, 

waar zij verschillende waarden hebben moeten rangschikken naar hun ideale PPS. Ten slotte zijn 

dezelfde respondenten bevraagd naar hun kritiek en wensen omtrent de huidige gemeentelijke 

coöperatie. Al met al wordt er zo een beeld gevormd van de zwakkere punten van de huidige markt 

in Utrecht, aangevuld met de wensen van de geïnterviewde ondernemers om deze markt te 

verbeteren.  

Tool 1 – Wenselijke situatie 

 

Huidige situatie Wenselijke situatie 

1. Ondersteunende gemeente 1. Gemeente als partner 

2. Gemeente als partner/normerende gemeente 2. Ondersteunende gemeente 

3. Gemeente als partner/normerende gemeente 3. Ondernemende gemeente 

4. Ondernemende gemeente 4. Normerende gemeente 
Tabel 9 - De top 4 van gemeentelijke rollen, verdeeld naar de huidige situatie en de wenselijke situatie 

Waar bij de beantwoording van deelvraag 3 gekeken werd naar de rangschikking van de verschillende 

gemeentelijke rollen naar de huidige situatie in Utrecht, staat bij deelvraag 4 de wenselijke situatie 

centraal. Alle 8 respondenten hebben de 4 gemeentelijke rollen gerangschikt naar hun ideale 

samenwerking met de gemeente Utrecht. Van al deze antwoorden is een gemiddelde genomen, 

waardoor er top 4 ontstaat; hoe hoger een rol staat in de rangschikking, hoe wenselijker deze is binnen 

de gemeente Utrecht. Als meest wenselijke gemeentelijke rol geven de respondenten aan dat zij een 

gemeente als partner willen zien (Persoonlijke communicatie, 2020). Een gemeente als partner helpt 

bij de uitvoering van plannen, hoewel de algemene ontwikkeling binnen een gemeente bottom-up 

plaatsvindt (I&O Research, 2020). De gemeente zoekt binnen deze rol zo toenadering tot de 

ondernemers binnen haar invloedssfeer, en poogt als ‘partner’ te helpen bij de uitvoering van de 

plannen van de ondernemers. Er is zo een duidelijk verschil tussen de huidige en de wenselijke 

gemeentelijke rol in Utrecht. Waar een ondersteunende gemeente en een gemeente als partner beide 

binnen een bottom-up markt opereren, ligt het verschil in de houding die gemeente aanneemt binnen 

deze markt. Volgens de geïnterviewde respondenten neemt de gemeente Utrecht een begrenzende 

houding aan binnen haar invloedssfeer. Zij nemen op deze manier afstand van de ontwikkeling van 

ondernemingen, maar geven enigerlei richting door het beleid en de wetten die zij opstellen. De 

regionale ontwikkeling binnen de gemeente Utrecht omtrent de verduurzaming van de 

voedselconsumptie vindt op deze manier voornamelijk plaats door het handelen van de ondernemers. 

Deze verdeling is tevens zichtbaar in de resultaten van Tool 2.  

 

 

 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Gemiddeld 

Ondernemend 3 3 4 3 3 3 3 4 3.25 

Partner 1 2 1 1 1 2 1 1 1.25 

Normerend 4 4 2 4 4 4 4 3 3.625 

Ondersteunend 2 1 3 2 2 1 2 2 1.875 
Tabel 8 - Resultaten van Tool 1, beschrijving van de wenselijke rol van de gemeente 
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Tool 2 

 

Aan de hand van Tool 2 werden respondenten indirect bevraagd over hun perceptie op de 

verschillende ethos van de gemeente en ondernemers. Aan de respondenten werden verschillende 

waarden voorgelegd, welke in theorie passen bij de gemeente, dan wel de ondernemers. De 

respondenten moesten vervolgens de verschillende waarden indelen naar hun perceptie op de ideale 

PPS. De resultaten van Tool 2 zijn zo representatief voor het gewenste karakter van de PPS binnen de 

gemeente Utrecht, bezien vanuit een optiek van de geïnterviewde respondenten. Uit de 

bovenstaande tabel blijkt direct dat de respondenten een bottom-up ontwikkelingsproces ambiëren: 

het gros van de waarden zijn ingedeeld bij ‘ondernemer’ of ‘beide’ (Persoonlijke communicatie, 2020). 

De ondernemers staan zo in de ideale PPS centraal bij de respondenten, doordat zij volgens hen de 

verschillende waarden moeten uitdragen in tegenstelling tot de gemeente. Dit gegeven schaart deels 

met de huidige situatie in de gemeente Utrecht, waar de respondenten aangeven dat ondernemers 

aan de basis staan van de planvorming en uitvoering. De waarde ‘leiderschap’ wordt bovendien door 

de respondenten nooit aan uitsluitend de gemeente toegeschreven. Hieruit blijkt dat geen van de 

respondenten een top-down regionale ontwikkeling als ideaal voor zich ziet. 4x wordt ‘leiderschap’ 

aan zowel de gemeente als de ondernemer toegeschreven, een situatie die schaart met de 

gemeentelijke rol ‘gemeente als partner’ uit Tool 1 (Persoonlijke communicatie, 2020). Deze rol komt 

als meest gewenste rol naar voren uit Tool 1, waar de respondenten gevraagd werden om de 

verschillende gemeentelijke rollen te rangschikken naar hun ideale situatie binnen de gemeente 

Utrecht. Binnen de gemeente Utrecht opereren ondernemers en de gemeente naast elkaar, waardoor 

het vereist is dat beide instanties leiderschap vertonen.  

De waarde ‘innovatie’ is door alle respondenten toegeschreven aan ondernemers (Persoonlijke 

communicatie, 2020). Ook dit duidt op een bottom-up hiërarchie, waarbij het initiatief voor regionale 

ontwikkeling in eerste instantie vanuit de ondernemers komt. Respondent 2 heeft het volgende te 

zeggen over innovatie binnen de gemeente Utrecht:  

‘Innovatie, nee ik weet niks van innovatie vanuit de gemeente dus die zou ik ook bij ons indelen. Ik weet 

immers dat wij wel aan innovatie doen. Ik heb nog nooit vanuit de gemeente een innovatief idee 

gehoord.’ (Respondent 2, persoonlijke communicatie, 2020)  

Ook de geïnterviewde gemeentelijk medewerker erkent dat innovatie voornamelijk vanuit 

ondernemers komt:  

‘Innovatie komt voornamelijk uit de marktpartijen. Wij erken de markt als een belangrijke bron van 

innovatie, maar dat neemt niet weg dat je soms ook zelf met creatieve oplossingen moet komen. Toch 

denk ik dat innovatie voornamelijk in de markt zit.’ (Respondent 3, persoonlijke communicatie, 2020) 

In een zekere zin ligt het huidige karakter van de PPS binnen de gemeente Utrecht reeds in lijn met de 

ideale PPS van de respondenten. Uit Tool 1 bleek dat de gemeente als instantie opereert als een 

‘ondersteunende gemeente’; een houding waarbij de regionale ontwikkeling bottom-up plaatsvindt. 

 Ondernemers Gemeente Beide 

Leiderschap 4x - 4x 

Innovatie 8x - - 

Eigen belang 7x - 1x 

Verantwoording 6x - 2x 

Algemeen belang 2x 3x 3x 

Duurzaamheid 4x 1x 3x 
Tabel 10 - De indeling van waarden naar 'ondernemers', 'gemeente' of 'beide' 
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Innovatie komt zo hoofdzakelijk vanuit de ondernemers, maar wordt gestuurd door vergunning en 

wetten vanuit de gemeente. Dit gegeven schaart tevens met de resultaten van de waarde 

‘verantwoording’; deze waarde wordt hoofdzakelijk toegeschreven aan ondernemers, aangezien zij 

verantwoordelijk zijn voor de vorming en uitvoering van ontwikkelingsplannen (Persoonlijke 

communicatie, 2020). Doordat het initiatief voor de regionale ontwikkeling hoofdzakelijk vanuit 

ondernemers komt, is het tevens logisch dat de ondernemers de verantwoording dragen voor het 

opstellen en uitvoeren van hun eigen plannen.  

Vervolgens werden de respondenten gevraagd om de waarden ‘eigen belang’ en ‘algemeen belang’ 

in te delen bij de gemeente, ondernemers of allebei. In een klassieke PPS handelt een gemeente naar 

het algemeen belang, terwijl ondernemers het eigen belang vertegenwoordigen. Dit verschil komt 

voort uit de verschillende ethos van de instanties, een gegeven wat reeds uitgelegd is in hoofdstuk 2 

van dit onderzoek (Klijn & van Twist, 2007). Uit de resultaten van Tool 2 blijkt dat de PPS niet zo 

klassiek verdeeld is als blijkt uit de wetenschappelijke literatuur. Het eigen belang wordt door 7 van 

de 8 respondenten toebedeeld aan de ondernemers, zoals voorspeld door Klijn en van Twist (2007) 

(Persoonlijke communicatie, 2020). De indeling van de waarde ‘algemeen belang’ is echter 

verschillend van het onderzoek van Klijn en van Twist. Deze waarde wordt per respondent bij een 

andere instantie ingedeeld, waardoor er hier geen duidelijke ‘winnaar’ aan te wijzen valt. 

Respondenten die het algemeen belang deels aan ondernemers toeschrijven, combineren deze 

waarde vaak met de waarde ‘duurzaamheid’. Duurzaamheid wordt door velen als algemeen belang 

gezien, aangezien de verduurzaming van de planeet ten goede van al haar inwoners komt. De 

geïnterviewde respondenten spelen elk een rol in de verduurzaming van de voedselconsumptie van 

Utrechters, waardoor zij frequent zichzelf de waarde ‘algemeen belang’ toebedelen. Het antwoord 

van respondent 1 sluit goed aan bij deze kwestie: 

‘(…) Daarnaast richten wij ons ook op de lokale voedselproductie, wat ook een gegeven is wat goed 

aansluit op het algemeen belang. Ik denk dat zowel de gemeente als wij het algemeen belang 

behartigen, maar wel op een ander niveau.’ (Respondent 1, persoonlijke communicatie, 2020) 

Zoals te lezen in de bovenstaande quote, combineert respondent 1 de waarde ‘algemeen belang’ met 

de waarde ‘duurzaamheid’. Via deze beredenering eigent de geïnterviewde ondernemer zichzelf de 

waarde ‘algemeen belang’ toe, wat afwijkend is van de conclusies van Klijn en van Twist (2007). Zodra 

PPS toegepast wordt als middel omtrent duurzaamheidsvraagstukken, is stelling dat slechts de 

gemeente een algemeen belang behartigt niet meer zo vanzelfsprekend. Waar de maatschappelijke 

druk tot verduurzaming steeds groter wordt, kan het als logisch gevolg gezien worden dat ook 

ondernemers zich hiervoor gaan inzetten. Zij sluiten op deze manier aan bij een trend die mogelijk 

voor meer klanten kan zorgen, maar kunnen dit echter ook vanuit intrinsieke redenen ondernemen. 

Respondent 5 geeft aan dat het naleven van het algemeen belang essentieel is voor een succesvolle 

onderneming:  

‘Als je het algemeen belang dient, dan doet dat je goed. Het werkt tevens verbindend. Als je naar het 

algemeen belang leeft, dan creëer je een betere samenleving. Dat blijkt ook nu weer, we moeten het 

samen oplossen. Dit brengt uiteindelijk de onderneming het verst, als je verder kijkt dan alleen je eigen 

straatje’ (Respondent 5, persoonlijke communicatie, 2020) 

Desondanks zijn er ook duurzame ondernemers die zichzelf niet de waarde ‘algemeen belang’ 

toebedelen, vaak omdat zij hun eigen rol niet groot genoeg vinden om het als algemeen belang te 

zien. Respondent 6 zegt hierover het volgende: 
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‘Tuurlijk doen wij een gedeelte voor het ecologisch belang, maar ik vertel er ook bij dat wij daarmee 

medewerkers houden en onszelf tevreden stellen. We vinden het wel belangrijk voor het algemeen 

belang, maar ik vind dat vergezocht.’ (Respondent 6, persoonlijke communicatie, 2020) 

Respondent 6 geeft aan dat het streven naar duurzaamheid ook vanuit het eigen belang voort kan 

komen. Waar hij of zij hierdoor de waarde ‘algemeen belang’ niet aan zichzelf toebedeeld, doen 

sommige respondenten dit juist wel. De toebedeling van de waarde ‘algemeen belang’ aan de 

gemeente of ondernemers lijkt zo meer een kwestie van taal of persoonlijke mening te zijn.  

De waarde ‘duurzaamheid’ was niet aanwezig in het onderzoek van Klijn en van Twist (2007), maar is 

op eigen initiatief toegevoegd aan dit onderzoek. Aan de hand van de indeling van deze waarde, is het 

mogelijk om de mening van de respondenten te peilen omtrent de verduurzaming van de gemeente 

Utrecht. De antwoorden van de respondenten op deze waarde tonen aan vanuit wie de respondenten 

vinden dat het initiatief moet komen voor de verduurzaming van de gemeente. Uit de resultaten blijkt 

dat de ondernemers hier grotendeels voor aansprakelijk gesteld worden. 4 respondenten vinden dat 

ondernemers volledig verantwoordelijk zijn voor de verduurzaming van Utrecht, terwijl nog 3 anderen 

de ondernemers gedeeltelijk verantwoordelijk vinden (Persoonlijke communicatie, 2020). Ook deze 

verdeling staat in lijn met de gewenste verhoudingen tussen de gemeente en ondernemers. De 

gewenste bottom-up samenleving waar ondernemers in hun handelen leidend zijn, zorgt er indirect 

voor dat ook duurzame handelingen vanuit de ondernemers moeten komen. Respondent 1 koppelt 

de waarde ‘duurzaamheid’ direct aan de waarde ‘innovatie’:  

‘Misschien dat dat wel kwam toen het crisis was, waardoor de gemeente dat (eerdergenoemde) 

subsidiepotje hadden, maar inmiddels ligt het initiatief voor duurzaamheid meer bij ons. Ik denk dat 

wij veel meer daar mee bezig zijn, met het ontwikkelen van nieuwe concepten.’ (Respondent 1, 

persoonlijke communicatie, 2020) 

De verduurzaming van samenlevingen is een vrij nieuw proces, waardoor innovatie hier een grote rol 

bij speelt. Zoals blijkt uit Tool 2, vinden de respondenten dat innovatie binnen de gemeente Utrecht 

hoofdzakelijk vanuit de ondernemers komt, waardoor ‘duurzaamheid’ tevens door velen bij de 

ondernemers ingedeeld wordt (Persoonlijke communicatie, 2020). De respondenten die 

duurzaamheid bij zowel de gemeente als ondernemers plaatsen, geven aan dat zij de waarde te 

belangrijk vinden om hem slechts door ondernemers te laten beoefenen: 

‘Duurzaamheid (…) moet vanuit de politiek komen, dan maakt de ondernemer ook makkelijker de 

keuze, want je hebt eigenlijk geen keuze. Het is nu misschien nog te vrijblijvend, om bijvoorbeeld je 

afval aan de straat te zetten zonder te scheiden. Als de gemeente daar meer daadkracht toont, dan 

zou ik daar heel blij mee zijn. Je moet dan wel. Ik vind die sturing dan zelfs nog belangrijker dan de 

vrijheid die je anders hebt. (…) Wil je echt een duurzame samenleving, dan zou dit initiatief absoluut 

vanuit de gemeente moeten komen.’ (Respondent 5, persoonlijke communicatie, 2020) 

Vanwege het grote belang, geeft respondent 5 aan dat er vanuit de gemeente gestuurd moet worden 

op duurzaamheid, de verduurzaming van de gemeente loopt immers sneller als zij verplicht wordt. Al 

met al zijn de respondenten het erover eens dat duurzaamheid vanuit ondernemers moet komen, en 

dat zij mogelijk meer gestimuleerd mag worden vanuit de gemeente (Persoonlijke communicatie, 

2020).    
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Kritiek en wensen 

Om de waardering van ondernemers van de PPS omtrent de ontwikkeling van hun ondernemingen te 

achterhalen, zijn de respondenten gevraagd naar hun kritiek op deze samenwerking. Vervolgens zijn 

de respondenten bevraagd over hun wensen ter verbetering van de samenwerking met de gemeente 

Utrecht, om zo een handvat te geven aan de gemeente over directe verbeterpunten binnen hun 

handelen. Hoewel de kritiek en wensen los van elkaar gepresenteerd worden, is het evident dat deze 

2 gegevens met elkaar verbonden zijn. Door beide onderwerpen apart te behandelen, is het mogelijk 

om meer verduidelijking te geven omtrent de genoemde steekwoorden waarmee de wensen en 

kritiek zijn samengevat.  

Kritiek 

 

De voornaamste geuite kritiek op de gemeente Utrecht heeft te maken met het karakter van de 

instantie. Ondernemers bestempelen de gemeente als ‘traag’, doelend op de tijd die gemeente nodig 

heeft voor haar handelen (Persoonlijke communicatie, 2020). Een aantal geïnterviewde respondenten 

benoemen dit als voornaamste reden dat zij weinig samenwerken met de gemeente:  

‘Ik heb gewoon nu niet zoiets van, ik ga met mijn problemen eens bij de gemeente aankloppen. Een 

ondernemer wil vooruit en wil niet de ellenlange procedures in, wat je bij de gemeente gewoon vaak 

hebt. Ik weet gewoon niks over de gemeente, naast dat het een boel papierwerk is. Ik denk dus ook 

niet aan de gemeente, want het duurt allemaal te lang. Daarom ben ik een samenwerking aangegaan 

met een andere ondernemer voor mijn afvalverwerking (…) Ik werk hier graag mee, ze denken mee, ze 

komen langs, ze steken de handen uit de mouwen.’ (Respondent 5, persoonlijke communicatie, 2020) 

‘Als zelfstandig ondernemer wil je ook gewoon snel handelen, vaak is de gemeente toch wel een log 

apparaat. Het is dus niet in een instantie waarbij ik denk: daar ga ik veel tijd in steken.’ (Respondent 

8, persoonlijke communicatie, 2020) 

Zoals de bovenstaande respondenten duidelijk aangeven, zorgen de verschillende denkwijzen van 

ondernemers en gemeenten voor een complexe samenwerking. Waar ondernemers snel vooruit 

willen, duurt het gemeentelijk handelen vaak langer door de verscheidene procedures die doorlopen 

moeten worden. Als gevolg van deze trage procesgang, geven respondenten aan dat zij liever niet met 

de gemeente samenwerken, maar met andere ondernemers (Persoonlijke communicatie, 2020). Deze 

instanties kennen een soortgelijk vlot handelingsvermogen, waardoor het prettigere actoren zijn om 

mee samen te werken als ondernemer zijnde. De respondenten geven overigens aan dat zij de 

gemeente niet alleen traag vinden functioneren, maar dat zij haar ook te afstandelijk vinden. Hoewel 

een afstand tussen de gemeente en ondernemers in eerste instantie geen probleem is, geven de 

respondenten tevens aan dat de communicatie tussen de gemeente en ondernemers slecht verloopt. 

Respondent 5 vat de huidige situatie binnen de gemeente Utrecht goed samen met de volgende 

quote: 

‘Het is een beetje onduidelijk wat de gemeente kan en doet. Ze hebben ook een te afstandelijke rol.’ 

(Respondent 5, persoonlijke communicatie, 2020) 

Afstandelijk 5x 

Onhandige regels 2x 

Slechte communicatie 4x 

Slechte website 1x 

Traag 9x 

Tabel 11 - De benoemde kritiekpunten van ondernemers op de houding van de gemeente Utrecht 
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Waar de gemeente een afstandelijke houding aanneemt en zich als uitnodigend profileert, heerst er 

onduidelijkheid onder de geïnterviewde respondenten over het handelingsvermogen van de 

gemeente (Gemeente Utrecht, 2019). Respondenten hebben geen kennis van de mogelijkheden die 

de samenwerking met een gemeente hen als ondernemers kan bieden (Persoonlijke communicatie, 

2020). Een aantal van de respondenten, zoals respondent 1, hebben tevens slechte ervaringen gehad 

met de gemeente Utrecht, waarbij communicatie stroef verliep en lang duurde, waardoor zij nog 

verder afgeschrikt zijn van PPS: 

‘Wat betreft de communicatie met de gemeente gaan er soms wel maanden overheen en dat 

frustreert. Je bent dan plannen aan het maken en dat blijkt dan soms na een lange tijd toch niet te 

kunnen. Dat is zonde van je energie, en een initiatief zoals de onze draait heel erg op energie, vooral 

van vrijwilligers.’ (Respondent 1, persoonlijke communicatie, 2020) 

Als gevolg van de moeilijke communicatie en mogelijk slechte ervaringen, heeft de afstandelijke doch 

uitnodigende profilering van de gemeente Utrecht weinig toegevoegde waarde. Het is volgens de 

respondenten van dit onderzoek onduidelijk waarbij de gemeente Utrecht hen kan ondersteunen, er 

is onvoldoende kennis en betrokkenheid bij elkaar om interesse op te wekken, en de procesgang van 

de gemeente verloopt over het algemeen te langzaam. Als gevolg trekken ondernemers binnen de 

gemeente Utrecht meer naar elkaar toe, dan dat zij toenadering zoeken tot de gemeente Utrecht. 

Hoewel dit over het algemeen niet voor problemen zorgt, vinden een aantal respondenten dit zonde: 

‘Als een gemeente leidend is, dan weet je eerder waar je aan toe bent. Ik denk dat dat wel eens mist 

bij ons in de stad. (…) Ik denk dat de gemeente dan een andere taak heeft dan zich uitnodigend op te 

stellen.’ (Respondent 4, persoonlijke communicatie, 2020) 

‘Wat betreft het contact tussen ondernemers en de gemeente, denk ik dat wij misschien elkaars 

belangen niet zien.’ (Respondent 8, persoonlijke communicatie, 2020) 

Bovenstaande respondenten geven aan dat zij de afstandelijke houding van de gemeente niet als 

ideaal zien, aansluitend bij de eerder uitgelichte resultaten van Tool 1. De respondenten erkennen de 

toegevoegde waarde die de gemeente zou kunnen leveren aan de ontwikkeling van duurzame 

ondernemingen, ondanks dat zij weinig kennis hebben van de mogelijkheden (Persoonlijke 

communicatie, 2020). Het lijkt hierdoor alsof zij open staan voor een verdieping van de huidige PPS, 

mits de communicatie tussen de instanties op een vlotte manier kan verlopen.  

Ten slotte zijn ook een ‘slechte website’ en ‘onhandige regels’ genoemd als kritiek op de gemeente 

Utrecht. Doordat deze 2 kritiekpunten slechts enkele keren benoemd zijn, lijken deze problemen zich 

niet bij een grotere groep respondenten voor te doen. Een ‘slechte website’ sluit echter deels aan bij 

de kritiek op een slechte communicatie; door de website van de gemeente Utrecht toegankelijker te 

maken voor ondernemers kan er duidelijkheid geschept worden over de mogelijkheden voor PPS en 

de toenadering tot ondernemers versterkt worden.  
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Wensen 

 

Hoewel de wensen van de geïnterviewde respondenten voor de PPS met de gemeente Utrecht 

verbonden zijn met de eerder geuite kritiek, is ervoor gekozen om deze apart te behandelen. Hoewel 

sommige wensen van respondenten gedeeld worden door alle overige respondenten, zitten er ook 

een aantal unieke uitspraken tussen die nader beschreven moeten worden. Door de wensen apart te 

behandelen, kan er een helder beeld gevormd worden van alle aandachtspunten voor de gemeente 

Utrecht, mochten zij overwegen om hun handelen aan te passen. Allereerst is het evident dat de 

respondenten een betere communicatie wensen. Elke respondent van dit onderzoek gaf aan dat hij 

of zij problemen heeft met het huidige contact met de gemeente Utrecht (20x) (Persoonlijke 

communicatie, 2020). Het contact is te langzaam, te moeilijk te vergaren, of het is onduidelijk waar 

een ondernemer zich kan melden voor bepaalde vragen. Bovenal geeft het merendeel van de 

respondenten aan helemaal geen contact te hebben met de gemeente; dit staat in lijn met de 

afstandelijke profilering van de gemeente Utrecht. 6 van de 8 respondenten geeft echter aan dat zij 

wel (beter) contact wensen (Persoonlijke communicatie, 2020). Wanneer gevraagd werd op welke 

manier deze wens vervuld moet worden, werd er door de respondenten geen unaniem antwoord 

gegeven. Respondent 5 geeft aan dat hij of zij in gesprek zou willen gaan met de gemeente, om te 

kijken wat zij voor elkaar zouden kunnen betekenen (Persoonlijke communicatie, 2020). Hier sluit 

respondent 7 zich bij aan door aan te geven dat er hoogstwaarschijnlijk gedeelde belangen zijn waar 

zij elkaar in kunnen ondersteunen (Persoonlijke communicatie, 2020). Respondent 5 geeft echter aan 

dat zij vooral gehoord wil worden:  

‘(…) ze moeten gewoon luisteren. Ze moeten luisteren naar wat er speelt, wat mensen nodig hebben, 

waar ze mee kunnen helpen.’ (Respondent 5, persoonlijke communicatie, 2020) 

In hoeverre ondernemers bereid zijn om de gemeente te helpen bij de uitvoering van plannen is een 

andere kwestie, maar de roep om ondersteuning is wel duidelijk. 10x gaven de respondenten aan dat 

zij door de gemeente ondersteund willen worden in hun ondernemerschap (Persoonlijke 

communicatie, 2020). Om deze ondersteuning te kunnen geven, is het belangrijk dat beide instanties 

meer kennis krijgen over elkaar. Het gat tussen de gemeente en ondernemers is door de afstandelijke 

gemeentelijke profilering dermate groot, dat maatwerk een lastig proces wordt. Zowel respondent 2 

als 8 lijken hiervoor een oplossing te leveren:  

‘In een ideale situatie zou ik een contactpersoon hebben vanuit de afdeling circulair of iets dergelijks; 

iemand die zich bezighoudt met circulaire en duurzame ondernemingen.’ (Respondent 2, persoonlijke 

communicatie, 2020) 

‘Ik zou willen dat zij meedenken, maar dan zou je ook een goede brug moeten slaan tussen 

gemeentelijk- en ondernemend denken. Dit zijn wel twee verschillende dingen. Je zou dan bijvoorbeeld 

een contactpersoon in dienst moeten stellen die van beide walletjes heeft gegeten. Iemand die snapt 

hoe een ondernemer denkt en weet wat er voor hem of haar mogelijk is binnen het gemeentelijk 

apparaat. Het moet goed vertaald worden.’ (Respondent 8, persoonlijke communicatie, 2020) 

Beter contact 20x 

Daadkracht 4x 

Meer betrekken van ondernemers bij regionale 
ontwikkeling 

7x 

Ondersteuning 10x 

Standvastigheid 4x 

Tabel 12- De benoemde wensen van ondernemers voor het handelen van de gemeente Utrecht 
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Door een contactpersoon voor ondernemers aan te stellen, kan de communicatie tussen het publieke 

en het private verbeterd worden. De ondernemers weten waar zij naartoe moeten met vragen, zodat 

de gemeente weer een interessante instantie wordt voor de private sector om mee samen te werken. 

Belangrijk is dat de ondernemers toegelicht worden over het ‘wel-en-niet-kunnen’ van de gemeente. 

Er moet duidelijkheid gevormd worden over de kwesties waarmee de gemeente Utrecht 

daadwerkelijk kan helpen; op deze manier kan de communicatie via een contactpersoon doelgerichter 

verlopen. Respondent 8 geeft aan dat zij idealiter een contactpersoon heeft binnen de gemeente met 

kennis van het ondernemerschap (Persoonlijke communicatie, 2020). De boodschap uit deze wens, is 

dat er binnen de gemeente nagedacht moet kunnen worden als een ondernemer. De gemeente moet 

zich zeer bewust zijn van wat ondernemers willen, kunnen en nodig hebben. Door de huidige afstand 

tussen de publieke en private sector, is er onvoldoende kennis vanuit beide fronten over elkaar. 

Respondent 1 geeft aan dat duurzame ondernemers een belangrijke bijdrage leveren aan de 

stadsontwikkeling, waardoor hij of zij het verbazingwekkend vind dat er geen verdichting van het 

contact tussen de publieke en private sector plaatsvindt:  

‘Ik mis af en toe wel de hulp vanuit de gemeente, vooral omdat wij ook een hoop dingen doen die van 

grote toegevoegde waarde zijn voor de stad. Ik zie dit wel als een gemiste kans, omdat gemeentelijke 

betrokkenheid een grote boost kan geven aan onze ontwikkeling.’ (Respondent 1, persoonlijke 

communicatie, 2020) 

Interessant is dat geen enkele ondernemer concreet aangeeft waarbij hij of zij geholpen wil worden 

binnen het ondernemerschap (Persoonlijke communicatie, 2020). Velen spreken van ‘ondersteuning’, 

‘advies’ of ‘hulp’, maar geven geen concrete voorbeelden van aspecten waar zij tegenaan lopen. Ook 

dit wijst op de onwetendheid van ondernemers over de gemeente; er is geen kennis over de 

mogelijkheden die de gemeente Utrecht te bieden heeft. Gepaard bij deze wens om beter contact te 

hebben met de gemeente, is de wens van de respondenten om betrokken te worden bij de regionale 

ontwikkeling van de gemeente (7x) (Persoonlijke communicatie, 2020). Ondernemers zien hun eigen 

bijdrage aan de verduurzaming van de Utrechtse voedselconsumptie, en vragen zij zich af waarom zij 

vanuit de gemeente niet benaderd worden voor hulp of interesse:   

‘Stel dat zij het creëren van een korte keten als speerpunt hebben en ze komen erachter dat mijn 

onderneming daar actief in is, dan zouden zij mij aan het jasje moeten trekken. Ik denk dat veel 

ondernemers open staan voor een dialoog en dat beide partijen iets voor elkaar kunnen betekenen.’ 

(Respondent 8, persoonlijke communicatie, 2020) 

De wens om betrokken te worden bij de regionale ontwikkeling van de gemeente, sluit aan bij de reeds 

genoemde wens tot verdichting van de PPS. Moge beide partijen kennis hebben over elkaars belangen 

en wat zij voor elkaar kunnen betekenen, dan is een logische vervolgstap om te kijken hoe de 

duurzame instanties verder ontwikkeld kunnen worden; als gevolg wordt het aandeel van de 

organisaties dermate groter, waardoor zij een belangrijker aandeel leveren in de verduurzaming van 

de Utrechtse voedselconsumptie. 

2 minder vaak genoemde wensen, ‘Daadkracht’ (4x) en ‘Standvastigheid’, zijn meer te herleiden naar 

de huidige situatie binnen de gemeente Utrecht (Persoonlijke communicatie, 2020). Deze wensen 

spreken zich uit over negatieve ervaringen met de gemeente Utrecht, waarbij ondernemers te weinig 

standvastigheid of daadkracht ervaren hebben. De wens voor daadkracht is te herleiden naar de 

wenselijke gemeentelijke rol van de respondenten; gemiddeld is de wens voor een gemeente als 

partner het grootst. Een gemeente als partner helpt bij de uitvoering van plannen, in tegenstelling tot 

de huidige ondersteunende gemeente (I&O Research, 2020). Respondent 1 beschrijft deze situatie 

passend met de onderstaande quote:  
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‘Ja, ik mis af en toe de daadkracht. Vooral als partner ook. Ik merk dat wanneer de gemeente iets echt 

belangrijk vindt dat ze meer hun handen uit de mouwen steken dan bij andere topics. Ik zou ze liever 

frequenter als partner willen zien, want dat is nu niet het geval.’ (Respondent 1, persoonlijke 

communicatie, 2020) 

Eerder in dit hoofdstuk is er verder ingegaan op de verschillende gemeentelijke rollen, waardoor hier 

verder geen aandacht aan besteed zou worden. De wens voor standvastigheid heeft te maken met 

enkele ervaringen van ondernemers, waardoor het moeilijk is om te herleiden of dit een groter 

probleem is binnen de gemeente Utrecht. Respondent 1 geeft aan ‘visievorming’ en ‘stelling inname’ 

te missen zodra hij of zij contact heeft met de gemeente, maar andere respondenten hebben hier 

geen soortgelijke uitspraken over gedaan (Persoonlijke communicatie, 2020). Over dit onderwerp is 

aldus onvoldoende informatie om er concrete uitspraken over te kunnen doen.  
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Discussie 
Voordat de belangrijkste bevindingen van dit onderzoek gepresenteerd kunnen worden, is het 

belangrijk om te reflecteren op de draagkracht van dit rapport. Hierbij is het allereerst belangrijk om 

de context van het onderzoeksproces te bevatten. Dit onderzoek is uitgevoerd ten tijde van de 

coronapandemie, waardoor de Nederlandse samenleving op zijn minst verstoord genoemd mag 

worden. Ondernemers kregen het zwaar te verduren, waardoor zij een moeilijk bereikbare 

respondentengroep waren voor de afname van interviews. In totaal zijn er 8 respondenten 

geïnterviewd voor dit onderzoek (waaronder 1 gemeentelijk medewerker), terwijl een zestigtal 

ondernemers benaderd is voor hun medewerking. Door een groter aantal respondenten te 

interviewen, zou de draagkracht van dit onderzoek vergroot kunnen worden; er zouden uitspraken 

gedaan kunnen worden over een grotere groep ondernemers die zich binnen de gemeente Utrecht 

bezighouden met de verduurzaming van de voedselconsumptie van haar inwoners. Door een 

soortgelijk onderzoek na de coronacrisis op grotere schaal uit te voeren, zou gekeken kunnen worden 

naar de mogelijkheid tot generalisatie van de resultaten van dit onderzoek naar een grotere groep 

ondernemers. De conclusies die uit dit onderzoek voortkomen doen slechts uitspraak over de 

geïnterviewde respondenten, en zijn niet te generaliseren naar alle ondernemers omtrent de 

duurzame voedselconsumptie in de gemeente Utrecht. 

De keuze voor een kwalitatieve onderzoeksmethode heeft evenzeer invloed gehad op de resultaten 

van dit onderzoek. Door het houden van interviews met de respondenten hebben de 

onderzoeksresultaten van dit onderzoek meer diepgang dan een kwantitatieve onderzoeksmethode 

had kunnen aanleveren (Hay, 2016). Er kon tevens doorgevraagd worden op de antwoorden van 

respondenten, waardoor er specifiek gevraagd kon worden naar meningen, gevoelens en gedachten 

van de respondent (Wilson, 2012). De uiteindelijke data per respondent is hierdoor zeer omvangrijk, 

waardoor de analyse per respondent zeer verdiepend is. Door hetzelfde onderzoek uit te voeren aan 

de hand van een kwantitatieve onderzoeksmethode, bijvoorbeeld door enquêtes af te nemen, 

ontstaan er zeer verschillende data waarmee de hoofdvraag beantwoord moet worden. Enquêtes 

zijn sneller in te vullen, vrijblijvender voor de respondent, en kunnen gemakkelijk naar grote getale 

respondenten opgestuurd worden (Hay, 2016). Als gevolg kunnen zo meer respondenten onderzocht 

worden, maar kent de dataset minder diepgang dan die van een kwalitatief onderzoek (Wilson, 

2012); een dergelijke aanpak bij vervolgonderzoek naar dit onderwerp zou tot zeer verschillende 

conclusie kunnen leiden van dit onderzoek. 

Het gebruik van Tool 2 in dit onderzoek heeft een waardevolle bijdrage geleverd bij het vormen van 

een beeld van de ideale PPS van de respondenten. Door waarden toe te bedelen bij de gemeente, 

ondernemers of allebei, konden de normen en waarden van respondenten onderzocht worden. 

Hieruit komen de overtuigingen van respondenten naar voren over hoe zij vinden dat de PPS binnen 

de gemeente Utrecht gestructureerd moet worden. Deze tool zou echter uitgebreid kunnen worden, 

door hem net als Tool 1 tweeledig toe te passen. Respondenten kunnen zo eerst gevraagd worden om 

de verschillende waarden in te delen naar de huidige PPS, om deze vervolgens alsnog naar hun ideale 

situatie toe te wijzen. Op deze manier kan een completer beeld gevormd worden van de huidige 

samenwerking in de gemeente Utrecht, en is het makkelijker om te kijken welke aspecten reeds 

verbeterd moeten worden volgens de respondenten.   

Vanuit een wetenschappelijk opzicht kan de literaire basis van dit onderzoek uitgebreid worden voor 

een concretere analyse van de samenwerking tussen ondernemers en de gemeente. Bepaalde literaire 

verdiepingen, zoals het onderscheid tussen contract- en partnerschaparrangementen binnen PPS, 

hebben slechts een bescheiden toevoeging geleverd aan het begrijpen van de 

samenwerkingsverbanden binnen de gemeente Utrecht (Klijn & van Twist, 2007). Waar bleek dat geen 
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van de respondenten betrokken was bij een dergelijk arrangement, is er op basis van de overige tools 

en interviewvragen verdieping gezocht omtrent de publiek-private relaties binnen hun 

ondernemerschap. Door een uitgebreider literatuuronderzoek te starten naar constructen en 

theorieën die deze relatie beschrijven, kan zij op een meer gestructureerde manier onder de loep 

genomen worden.  

Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek zijn er een aantal beleidsadviezen te leveren aan de 

gemeente Utrecht. De conclusies van dit onderzoek zijn als het ware aandachtspunten voor de 

beleidsmakers van de gemeente; zij vormen een bundeling van de kritiek en wensen van de 

geïnterviewde respondenten voor de PPS omtrent de verduurzaming van de voedselconsumptie van 

Utrechters. Uit de antwoorden van de respondenten blijkt dat de afstandelijke houding van de 

gemeente niet als optimaal beschouwd wordt. Respondenten spreken de wens uit om beter contact 

te willen met de gemeente om zo meer betrokken te worden bij de duurzame ontwikkeling van de 

gemeente Utrecht (Persoonlijke communicatie, 2020). Deze conclusies worden verder uitgediept in 

het afsluitende hoofdstuk van dit rapport. Aan de gemeente wordt aangeraden om contact te zoeken 

met de duurzame ondernemers omtrent de voedselconsumptie binnen haar invloedssfeer. Ga in 

gesprek om te kijken wat beide instanties voor elkaar kunnen betekenen. Uiteindelijk heeft iedereen 

hetzelfde doel voor ogen: een duurzamere voedselconsumptie van de inwoners van de gemeente 

Utrecht. Door nauwere samenwerkingsverbanden te smeden, kan de reikwijdte van de duurzame 

ondernemingen vergroot worden, waardoor het duurzaam ondernemerschap een centralere rol kan 

spelen binnen de gemeente. Om de tevredenheid (en mogelijk het succes) van de PPS binnen de 

gemeente te vergroten, kan het vruchten afwerpen om de aangeleverde aandachtspunten verder te 

exploreren in tweespraak met de Utrechtse ondernemers. Dit onderzoek kan zo gezien worden als de 

eerste stap richting een krachtiger netwerk binnen de gemeente Utrecht, in de hoop dat haar 

duurzame koers lonender gevaren kan worden.  
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Conclusie 
Om een beeld te vormen van het belang van dit rapport, is het belangrijk om terug te gaan naar de 

aanleiding van dit onderzoek. Nederland moet voor 2030 haar uitstoot van broeikasgassen drastisch 

verminderen om zo aan de afgesproken doelen van het klimaatakkoord te voldoen (Rijksoverheid, 

2019). Een derde deel van deze uitstoot wordt momenteel veroorzaakt door de productie, transport 

en consumptie van voedsel (Heller & Keoleian, 2015); het is evident dat deze sector middels grondige 

hervormingen verduurzaamt moet worden. Hoewel de gemeente Utrecht uitblinkt op het gebied van 

duurzaamheid, betekent dit zeker niet dat zij perfect is in haar handelen. Sterker nog, de gemeente 

moet nog hard aan de slag om haar ecologische voetprint naar het gewenste niveau te doen dalen (De 

Natuur en Milieufederaties, z.d.). Gepaard met de actuele decentralisatie van de Nederlandse politiek, 

groeit de verantwoordelijkheid van de gemeente om adequaat te handelen richting een duurzame 

voedselconsumptie van haar inwoners (Milieuorganisatie Natuur & Milieu, 2018; Boogers et al., 2009). 

Door het groeiende takenpakket van de gemeente Utrecht wordt het steeds moeilijker om de plannen 

omtrent de verduurzaming van de voedselconsumptie zelfstandig uit te voeren: de gemeente behoeft 

assistentie. Dit is waar dit onderzoek aan bod komt; het doel van dit onderzoek was om het beleid van 

de gemeente Utrecht omtrent de verduurzaming van de voedselconsumptie onder de loep te nemen, 

met een specifieke focus op de samenwerking met de duurzame ondernemers binnen haar 

invloedssfeer. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de volgende onderzoeksvraag: Welke rol 

heeft de gemeente Utrecht in de ontwikkeling van duurzame ondernemingen omtrent de 

voedselconsumptie en hoe bezien de desbetreffende ondernemers deze rol?  

De huidige rol van de gemeente in de ontwikkeling van duurzame ondernemingen omtrent de 

voedselconsumptie wordt door de 8 geïnterviewde respondenten gemiddeld genomen als 

‘ondersteunend’ gezien (Persoonlijke communicatie, 2020). De regionale duurzame ontwikkeling 

vindt binnen de gemeente Utrecht bottom-up plaats; ondernemers staan zo centraal en kunnen op 

eigen initiatief plannen ontwikkelen en uitvoeren. De gemeente neemt als het ware afstand van de 

publieke sector, maar geeft sturing aan haar ontwikkeling doormiddel van beleid, of bijvoorbeeld door 

het wel of niet verlenen van vergunningen (I&O Research, 2020). Ondanks deze afstandelijke 

profilering is de gemeente Utrecht ook actief betrokken bij sommige marktpartijen. Uit het interview 

met een gemeentelijk medewerker blijkt dat deze actieve houding voornamelijk naar voren komt bij 

de eigen aanbestedingen en bij het aantrekken van nieuwe ondernemers (Respondent 3, persoonlijke 

communicatie, 2020). Bij eigen aanbestedingen wordt door de gemeente Utrecht bewust gekozen 

voor duurzame opties, waardoor zij zo een voorbeeldfunctie aanneemt ten opzichte van andere 

instanties in de gemeente. In ontwikkelingsgebieden binnen de gemeente wordt tevens een duurzaam 

voedsellandschap gewaarborgd door te focussen op het aantrekken van duurzame uitbaters, welke 

de voorkeur krijgen over ‘fastfoodketens’ of minder gezonde opties. De gemeente is als partij zo 

voornamelijk actief op gebieden waar zij een grote invloed hebben, aldus respondent 3 (Persoonlijke 

communicatie, 2020). Als gevolg van deze afstandelijke profilering van de gemeente Utrecht hebben 

de reeds gevestigde marktpartijen veel vrijheid in hun handelen, maar ontstaat er tevens een kloof 

tussen hen en de gemeente. Contact tussen de duurzame ondernemers omtrent de 

voedselconsumptie en de gemeente Utrecht is minimaal, waardoor beide partijen weinig kennis over 

elkander hebben. Ondernemers geven aan dat zij zich redden door veel samen te werken met andere 

ondernemers, maar spreken de wens uit om beter contact met de gemeente te willen (Persoonlijke 

communicatie, 2020). Door een gebrek aan kennis over het handelingsvermogen van de gemeente is 

de interesse naar haar als partner gering. De respondenten van dit onderzoek geven bovendien aan 

dat zij niet goed weten waarvoor zij de gemeente zouden kunnen benaderen als zij assistentie 

behoeven.  
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Uit dit onderzoek blijkt dat de respondenten liever een ‘gemeente als partner’ zien, dan een 

‘ondersteunende gemeente’ (Persoonlijke communicatie, 2020). Dit houdt in dat de geïnterviewde 

duurzame ondernemers hulp willen vanuit de gemeente bij de ontwikkeling van hun ondernemingen. 

De bottom-up duurzame ontwikkeling van de gemeente Utrecht zou zich in dit scenario voortzetten, 

maar wordt ondersteund door de uitvoering van plannen door de gemeente. De gemeente Utrecht 

zou zich meer als marktpartij op moeten stellen, om zo een bijdrage te leveren aan de huidige 

regionale ontwikkeling door ondernemers. Om deze ondersteuning te vorm te geven, spreken de 

respondenten van dit onderzoek een aantal wensen uit.  

Allereerst geven ondernemers aan dat zij beter contact willen met de gemeente. Respondenten geven 

aan dat zij weinig tot niet in contact staan met de gemeente (Persoonlijke communicatie, 2020); het 

huidige contact dat er wel is, verloopt stroef. Daarnaast ervaren de respondenten de afstandelijke 

profilering van de gemeente en zouden zij liever meer toenadering willen zien vanuit de gemeente. 

Doordat er weinig interesse getoond wordt in de marktpartijen, voelen de respondenten zich niet 

onderdeel van een groter geheel. De geïnterviewde ondernemers geven aan dat zij graag betrokken 

willen worden bij regionale ontwikkeling van de regio; zowel de gemeente als de ondernemers hebben 

immers een gelijk streven: een duurzamere voedselconsumptie van de inwoners van de gemeente 

Utrecht. Om het contact met de gemeente Utrecht te verbeteren, dragen een aantal respondenten 

het aanstellen van een contactpersoon als oplossing aan. Op deze manier weten ondernemers waar 

zij zich kunnen melden met vragen, waardoor de afstandelijke profilering niet leidt tot een kloof tussen 

de gemeente en ondernemers. Wel wensen de respondenten dat deze contactpersoon voldoende 

kennis heeft van het ondernemerschap: ondernemingen functioneren als instantie immers zeer 

verschillend van een gemeente (Respondent 2 & 8, persoonlijke communicatie, 2020). Het aanstellen 

van een contactpersoon voor ondernemers hoeft echter niet de enige juiste oplossing te zijn om het 

contact tussen ondernemers en de gemeente Utrecht te verbeteren. Een aanbeveling die voortkomt 

uit dit rapport, is om vervolgonderzoek te doen naar de meest effectieve (en tevens wenselijke) vorm 

van communicatie bij PPS in de gemeente Utrecht.  

Duurzaamheid blijkt als streven verbindend te werken bij de samenwerking tussen instanties. Hoewel 

elke instantie een verschillende definities heeft van de ‘duurzame voedselconsumptie’, zorgt het 

streven naar een duurzamere samenleving an sich voor een belangrijke band tussen ondernemingen. 

Hoewel de gemeente Utrecht een gelijk streven heeft als de duurzame ondernemingen binnen haar 

invloedssfeer, zijn de publiek-private relaties niet zo sterk als de samenwerking tussen 

ondernemingen onderling. De publiek-private samenwerking binnen de gemeente Utrecht kan 

tenslotte volgens de respondenten van dit onderzoek nog voldoende verbeterd worden. De 

onderbenutting van PPS als middel ter verduurzaming van de voedselconsumptie zou zonde zijn: 

zowel de gemeente als de ondernemers proberen immers eenzelfde doel te bereiken. Om een volledig 

duurzame voedselconsumptie binnen de gemeente Utrecht te bewerkstelligen, is een hechtere 

samenwerking tussen de gemeente en ondernemers essentieel. Door de decentralisatie van de 

Nederlandse politiek leunt de gemeente Utrecht steeds meer op private partijen voor de uitvoering 

van ontwikkelingsplannen (Boogers et al., 2009). Ondernemers zetten zelfstandig al stappen richting 

een duurzamere voedselconsumptie, waardoor zij de aangewezen persoon zijn om betrokken te 

worden bij de duurzame ontwikkeling van de Utrechtse voedselconsumptie. Met hun diensten 

verlichten zij de druk van de gemeente, terwijl zij gelijktijdig hun eigen brood verdienen. Door een 

herwaardering van de publiek-private samenwerking omtrent de verduurzaming van de 

voedselconsumptie, kan de gemeente Utrecht grote stappen maken om de gemiddelde ecologische 

voetprint van haar inwoners te verkleinen. Zij kan zo als voorbeeld dienen voor andere gemeenten, 

waar het verduurzamingsproces reeds een nieuwe of grotere opgave is.  



  Samen Duurzaam 

 
55 

Al met al is de voornaamste boodschap van dit rapport een oproep tot verbinding en samenwerking. 

‘Samen Duurzaam’, zo luidt de titel van dit onderzoek. Door de publiek-private relaties binnen de 

gemeente Utrecht te versterken, kan een netwerk opgebouwd worden waarmee de duurzame 

ontwikkeling van de regio efficiënter kan verlopen. Een holistische aanpak voor de 

verduurzamingsopgave van de voedselconsumptie is niet alleen lonend voor het milieu, maar ook voor 

de tevredenheid van de private sector over het gemeentelijk handelen. Door een herwaardering van 

publiek-private samenwerking als middel ter verduurzaming van de gemeente, kunnen aldus de 

belangen van zowel de gemeente Utrecht als van ondernemers behartigd worden. Dát, dat is pas echt 

samen duurzaam.  
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Bijlage 2: Operationaliseringstabel 
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Bijlage 3 – Voorbeeldcodering 
Het onderstaande fragment is afkomstig uit het interview met respondent 4 (Persoonlijke 

communicatie, 2020) 

- 

I: Een bijzondere vraag die voor mij hieruit voort komt, is hoe jij de duurzame voedselconsumptie 

zou definiëren?  

R: Dat is een goede vraag. Voor mij persoonlijk is duurzaam ook een duurzame relatie met 

leveranciers die goed met hun producten en grond omgaan. Mijn leveranciers verpakken niks in 

plastic en zorgen zelf voor duurzaam transport. Voor mij is het belangrijk dat je een duurzame relatie 

hebt met leveranciers die op een duurzame manier werken. Dat is voor mij de definitie van 

duurzame consumptie.  

I: Dus de bedrijven met wie jij samenwerkt, die hebben een beetje dezelfde definitie van 

duurzaamheid?  

R: Ja 

I: Staat dat centraal in de samenwerking?  

R: Dat denk ik wel. De meeste bedrijven waar ik mee samenwerk zijn ook verbonden met slow-cook 

netwerken. Dat zijn wij zelf ook, dus dat geeft altijd wel een beetje een beeld van hoe wij zelf met 

producten om willen gaan.  

I: Oké, en dan eigenlijk over een compleet andere samenwerking. Hoe is jouw contact met de 

gemeente Utrecht?  

R: Ik heb eigenlijk geen contact met de gemeente Utrecht. Zij hebben geen invloed op mijn 

organisatie.  

- 

LEGENDA: 

… = Definitie van ‘duurzame voedselconsumptie’; Duurzame relaties 

… = Definitie van ‘duurzame voedselconsumptie’; Verminderde uitstoot 

… = Rol van definitie ‘duurzame voedselconsumptie’ in samenwerking; Belangrijk 

 


