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Met kinderen en jongeren die 
opgroeien in een gezonde 
omgeving



Leefomgevingen
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- Pilot Eetomgeving Scholen

- Wat kan de gemeente doen?



Pilot Eetomgeving Scholen



https://wiki.jogg.nl/userfiles/Ontwikkelingen%20voedingsaanbod%20rondom%20vo-%20en%20mbo-scholen%20periode%202004-2019.pdf 5

https://wiki.jogg.nl/userfiles/Ontwikkelingen voedingsaanbod rondom vo- en mbo-scholen periode 2004-2019.pdf


3 pilotgemeenten, 4 schoolomgevingen

Alkmaar (2)

Katwijk 
(1)

Lelystad (1) 



Doel: JOGG-gemeenten aansporen 
tot, en ondersteunen in het positief 
beïnvloeden van de eetomgeving in 
en rondom vo- en mbo-scholen. 



Aanpak: integrale inzet op 3 sporen



• Voedselbeleid (lokaal preventieakkoord, detailhandelsbeleid)
• Instrumentarium (subsidies, verordeningen, vergunningen)

• Gezonde Schoolkantine / Gezonde School – thema Voeding
• Sterke gezonde school community

• Actief betrekken voedselaanbieders
• Gezonde business case
• Publiek Private Samenwerking
• Richtlijn Eetomgevingen Voedingscentrum



Spoor 1: 
Wat kan de gemeente doen? 

Rapport Gemeentelijk Instrumentarium Voedselomgeving City Deal, 2021
Raamwerk Eetomgeving vo- en mbo-scholen JOGG

https://www.ggd.amsterdam.nl/publish/pages/922449/gemeentelijk_instrumentarium_voedselomgeving_-_city_deal_1.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2020-10/raamwerk_eetomgeving_sept2020.pdf


Verantwoordelijkheid?
• Internationaal Verdrag Inzake de Rechten van het 

Kind

• Internationaal Verdrag inzake economische, 
sociale en culturele rechten (IVESCR) 

• Nationaal preventieakkoord

• Wet Publieke Gezondheid & Jeugdwet 
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Pilot gemeenten 

❖ Werksessie ‘Verbinden van beleidsdomeinen’.

❖ Verkenning of dit thema een plek kan krijgen in het lokale preventieakkoord

• Omgevingsbeleid: routes en afstanden

• Economisch beleid voor voedselaanbieders

• Gezonde leefstijl in onderwijsbeleid
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1. Beleid en kaders 
✓ Beleid: Lokaal preventieakkoord
✓ Kaders: (1) Omgevingswet, -visie en –plan 

(2) Detail handelbeleid & horecabeleid 
(3) Inkoopbeleid 
(4) Reclamebeleid 

2. Instrumentarium 
✓ Subsidieregelingen
✓ Vergunningen en verordeningen 

Mogelijkheden



“Alkmaarders eten en drinken 

gezonder” met als doelstelling 

“Gezonde voedingskeuzes zijn 

makkelijker te maken”. 

❖ Pilot Eetomgeving Scholen 

JOGG’

❖ Supermarkten - Campagne 

gezonde voeding

❖ Evenementen - Gezonde keuze
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https://alkmaar.raadsinformatie.nl/document/9888826/1/GEWIJZIGD_Agenda_Alkmaar_Gezond_2021-2024_DV

https://alkmaar.raadsinformatie.nl/document/9888826/1/GEWIJZIGD_Agenda_Alkmaar_Gezond_2021-2024_DV
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❖Subsidieregelingen 
❖Vergunningen en verordeningen

• APV 
• Bestemmingsplan

Instrumentarium 



Algemene Plaatselijke 
Verordening 

(APV) 

Wat kan er wél?

https://nos.nl/regio/noord-holland/artikel/85424-de-peiling-rond-middelbare-scholen-moeten-snackvrije-zones-komen


(nieuw) bestemmingsplan

Wat kan er wél?

https://www.katwijkactueel.nl/2021/02/gemeente-katwijk-weigert-komst-mcdonalds/




“Gemeente moet zich niet bemoeien met aantal 
fastfoodketens” (april, 2021)

https://youtu.be/055zTce_DmE


Meer weten?
070 219 22 65 info@jogg.nl jogg.nl

Meer weten over de pilot?
Check de website voor relevante nieuwsberichten m.b.t. de pilot

Heb je nog vragen?
Stuur een e-mail naar miriam.muhl@jog.nl

https://jogg.nl/nieuws/lokale-jogg-teams-starten-pilot-gezondere-eetomgeving-scholen
mailto:miriam.muhl@jog.nl

