Aan de workshop Economie & Ondernemerschap (Stimulering Korte Keten) hebben 4 dames
zeer actief meegedaan.
Na mijn inleiding (Azi Azimulla) ontstond een goede inhoudelijke discussie.
Daaruit werden twee duidelijke doelen geformuleerd:
1.
binnen 2 jaar producten van duurzame stadslandbouw producenten in het aanbod van een of
meerdere AH-winkels als pilot om ervaringen op te doen in de praktijk van de korte keten
2.
binnen 1 jaar een goed functionerende vertegenwoordiging van de stadslandbouw sector
realiseren om als een professionele gesprekspartner het beleid uit te dragen, doelen te
realiseren en ontwikkelingen te stimuleren i.s.m. de belangrijke actoren die al bezig zijn.
Om dit te realiseren serieus werk maken van de opties die Eetbaar Rotterdam biedt (zij zijn al
jaren een professionele en serieuze gesprekspartner van alle belangrijke actoren in het
beleidsspectrum maar missen de mensen die hen moeten ondersteunen om de sector als
collectief te organiseren en het draagvlak in en om de stad op te bouwen.
Onder de vier deelnemers was Amelia Oei, ambtenaar Gemeente Rotterdam, Economische
Zaken.
Zij gaf aan dat de Gemeente Rotterdam niet zit te wachten op een gelegenheidsclub die alleen
maar de vinger wijst naar de Gemeente Rotterdam; ze noemde nadrukkelijk de manier
waarop de teksten zijn gepresenteerd......'de Gemeente Rotterdam MOET...etc'. Op de
gerichte vraag 'wat de Gemeente Rotterdam kan bijdragen om de gepresenteerde doelen te
realiseren' antwoordde ze "we willen met professionele gesprekspartners met draagvlak van
de sector te maken hebben om onze programma's te inspireren en elke aanvraag voor een
bijdrage zal binnen de bestaande criteria serieus worden beoordeeld". Als voorbeeld noemde
ze het trainingsprogramma dat binnenkort wordt gestart voor de plattelands producenten in de
regio waarin de inbreng van partners is geïntegreerd (Universiteit Wageningen, Eetbaar
Rotterdam, Food Council, collectief van het platteland onder de vlag van LTO e.a.). Ze vindt
de doelen legitiem en gaf aan dat een professionele zakelijke benadering sneller omarmd zal
worden omdat de trein al op de rails staat......het is aansluiten of de boot missen. Verder zei ze
dat juist de verscheidenheid in de sector een inspiratiebron kan zijn om tot ontwikkelingen te
komen die recht doen aan de commerciële, sociale en ecologische doelen en belangen.
*Naast Amelia Oei namen aan de workshop deel:
- Mariette Kamphuis/De Bloemenakker biologisch geteelde bloemen
- Melissa van der Beek van Rotterzwam
- Angelique van Amen

