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Onderwerp 

  

Subsidie Circulair Food Center 

 

 

 

Beste heer Van Limpt, 

 

Uw vragen van 14 januari 2021 kunnen wij als volgt beantwoorden: 

 

Vragen: 

In de besluitenlijst van het college van 5 januari wordt gesproken over het project Circulair Food 

Center, waarover wij als raad middels de raadsinformatiebrief hierover worden geïnformeerd. Een 

fikse ambitie, voortbordurend op de verspillingsfabriek. En het toekennen van een subsidie van  

€ 375.000.— over drie jaar.  

Onze vraag hierover is de volgende: waarom wordt deze subsidie verstrekt door de gemeente 

Meierijstad en is het geen onderdeel van het regionale samenwerkingsverband? Die toch vanuit 

hun nieuwe agenda de ambitie “gezond eten en minder verspilling” heeft opgenomen. Is dit niet bij 

uitstek een project dat regionaal opgepakt dient te worden en waarvan de investeringen dan ook 

breed worden gedragen? 

We wachten de beantwoording af. 

 

Antwoord: 

Het Circular Food Center (CFC) krijgt financiële middelen van het rijk, de provincie, de gemeente 

Meierijstad en het bedrijfsleven. Ook krijgt het Circular Food Center via de stichting Samen Tegen 

Voedselverspilling ondersteuning van kennis- en onderwijsinstellingen. AgriFood Capital (AFC) is 

één van de partners van de stichting Samen Tegen Voedselverspilling en (mede) trekker van de 

Regio Deal Noordoost Brabant (zie ook de Raadsinformatiebrief over de Regio Deal Noordoost 

Brabant d.d. 18 augustus 2020). Daarmee heeft AFC een belangrijke rol in de totstandkoming van 

het breed gedragen CFC project. Voor onze gemeente geldt dat duurzaamheid en innovatie 

belangrijke ambities zijn. Daarnaast vinden wij het belangrijk om onze positie in de AgriFood regio 
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te verstevigen en te versterken. Het Circular Food Center richt zich op het inrichten van een 

circulair en verspillingsvrij voedselsysteem en biedt onze gemeente kansen. Wij zijn de bakermat 

van het thema #verspillingsvrij dat inmiddels via de in onze gemeente gevestigde stichting Samen 

Tegen Voedselverspilling (inter)nationaal aandacht krijgt. Wij zijn er trots op en blij mee dat ook 

het Europese kenniscentrum rond #verspillingsvrij in onze gemeente is gehuisvest en dragen 

graag ons steentje bij.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad 

De secretaris,                                      De burgemeester 

                                                            

 

drs. M.G.C. Wilms-Wils RA                   ir. C.H.C. van Rooij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


