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Overgewichtcijfers jeugd Amsterdam



Rol voedselomgeving

◼ 200 voedselkeuzes per dag waarvan de meeste onbewust
◼ 84% ongezond voedselaanbod in Amsterdam
◼ Overheid heeft een taak om in te grijpen
◼ Directe relatie met de coronacrisis: volksgezondheid én het 

economisch belang van ondernemers die voedsel aanbieden



Publiciteit voedselomgeving: onderzoek

◼ Onderzoek landelijke overheidsmaatregelen WUR & UU: Rijksoverheid 
laat kansen liggen als het gaat om een gezonde voedselomgeving

◼ 2 rapporten gemeentelijk instrumentarium - Citydeal Voedsel op de 
stedelijke agenda en UvA: Gemeenten hebben wel de 
verantwoordelijkheid, maar onvoldoende juridische instrumenten om te 
zorgen voor een gezonde voedselomgeving



Publiciteit voedselomgeving: politiek

◼ Brandbrief G4+Ede aan staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS
◼ Motie van leden Sazias (50PLUS) en van Esch (PvdD) uit Tweede Kamer 

aangenomen: “verzoekt de regering, in samenspraak met gemeenten te 
bezien hoe wettelijk verankerd kan worden dat gemeenten meer 
instrumenten krijgen om te zorgen voor een gezonde voedselomgeving”

◼ Toezegging staatssecretaris om de juridische mogelijkheden te 
onderzoeken (reactie in mei 2021)



Publiciteit voedselomgeving: campagnes

◼ Tijd voor gezonde voeding: Alliantie Voeding voor de 
gezonde generatie (Diabetes Fonds, Hartstichting, Maag 
Lever Darmstichting, Nierstichting ism Unicef NL, Gemeente 
Amsterdam, Gezonde Generatie): productverbetering, 
suikertaks, kindermarketing

◼ #maakgezondgewoon: JOGG en 89 wethouders: lokale inzet 
ongezonde leefomgeving (leefstijltransitie)



Wat doet GGD Amsterdam nog meer naast 
onderzoek, signaleren en lobbyen?

◼ Health in all policies!
◼ Subsidie- en vergunningenbeleid, beschikkingen, APV, 

convenanten, huurcontracten, inkoopbeleid..



Amsterdamse richtlijn gezonde
voedselomgeving

◼ Adviezen van het Voedingscentrum vertaald naar een kader voor al het 
voedselbeleid en vergunnings- en subsidievoorwaarden

◼ Lokale toepassing: 
• Sport- en schoolkantines
• Gemeentelijke sportaccommodaties
• (Sport)evenementen
• Gesubsidieerde buurt- en wijkactiviteiten uit de sociale basis
• Verkooppunten in de openbare ruimte 
• Reclame in het metroareaal en in de buitenruimte.



Vraagstellingen



Welke instrumenten worden in jullie 
gemeente al wel/niet ingezet en waarom?



Zijn er goede voorbeelden uit jullie 
gemeente om te delen?



Zouden jullie actief willen optrekken in 
gezamenlijke lobbyactiviteiten en/of 
ontwikkeling en uitvoering van lokale 
aanpak in stedelijk verband?


