
Beleidskader Landbouw en Voedsel 2030

Wat voor voedselprovincie willen, kunnen en moeten we zijn? Die vraag beantwoorden we als Provincie Noord-Brabant in 
het Beleidskader landbouw & voedsel 2030. Het antwoord is dit: een provincie met een landbouw- en voedselsector die innovatief is en 
vooroploopt in kwaliteit en duurzaamheid. En die een bijdrage levert aan een nieuwe balans tussen economie, maatschappij en ecologie.

4. Doelstellingen voor 2030:

1. We hebben alles in huis in Brabant:

De provincie wil tot 2030 forse stappen  
zetten die zich richten op vier doelen:

Landbouw en Voedsel zit in ons DNA. Dat maakt de  Brabantse landbouw- en voedselketen uniek in  Nederland en zelfs in Europa.
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3. De Brabantse voedselketen 3.0:
Hoe ziet het Brabantse landbouw- en voedselsysteem 3.0 er straks uit?  
Het heeft vier kenmerken:
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2. Het is tijd voor een 
nieuwe balans:
We lopen tegen de grenzen 
aan van wat goed is voor 
mens, dier en natuur. 
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