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Aanleiding

Motie van de TK leden Thijssen Bromet en Tjeerd de Groot die de regering
verzoekt om een stappenplan op te stellen om bij te dragen aan de verbetering
van de mondiale voedselzekerheid

De brief gaat tevens in op

een motie over de Farmer Managed Natural Regeneration metho^e

een motie over het verschepen van graan uit de graandeal naar landen die het

meest zwaar getroffen zijn en

een motie over het hernieuwen van de graan en mestdeal en het

voorbereiden van voedselzekerheidsscenario s voor het geval de graan en

mestdeal niet meer wordt nageleefd en oogsten in Oekrame fors tegenvallen

Daarnaast geeft deze brief ook een reactie op

een toezegging over de samenhang tussen voedselzekerheid en klimaat

een toezegging over voedselzekerheid en handelsketens en

een toezegging om tijdens de RBZ OS van 28 november 2002 te pleiten voor

meer inzet van Nederland en de EU voor het ontwikkelen van lokale

voedselproductiesystemen in de armste landen

Als bijiage bij de brief op verzoek van de Kamercommissie BuHaOS een eerste

halfjaarlijkse rapportage over de mondiale ontwikkelingen op het gebied van

voedselzekerheid

De brief gaat ter medeondertekening parallel in de lijn bij het ministerie van

LNV

Geadviseerd besluit

Graag uw instemming met bijgaande gezamenlijk door u en uw collega van LNV

te ondertekenen kamerbrief

Graag uw goedkeuring voor het in de brief alvast opvoeren van een drietal

activiteiten die nog niet het gehele interne beoordelings en goedkeuringstraject
hebben doorlopen zie onder toelichting

Pagina 1 van 3

00001 1243531



Kernpunten

De brief schetst de stappen die het kabinet zet ter verbetering van de mondiale

voedselzekerheid langs drie sporen

1 Stappen uit de crisis

Bijdragen aan acties die de directe effecten op kwetsbare

voedselconsumenten en kleinschalige voedselproducenten mitigeren onder

meer het steunen van de graandeal
2 Stappen naar Zero Hunger in 2030

voortzetten en intensiveren middels de eerder aangekondigde
budgetverhoging voor voedselzekerheid van de lopende inzet gericht op het

behalen van SDG 2 conform eerdere kamerbrieven en de jaarlijkse
resultatenrapportage in Jaarverslag en website en daarbinnen

3 Stappen naar schokbestendioe voedselsvstemen

de les die de huidige voedselcrisis leert meer accent op veerkracht en

vangnetten voor kwetsbare consumenten robuustheid van lokale

voedselproductiesystemen ecologische houdbaarheid op mondiale schaal en

stabiliteit van voedselmarkten
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De geschetste inzet valt geheel binnen de bestaande beleids en budgettaire
kaders De brief sluit af met het belang van diplomatieke inzet als tegenwicht
tegen het Russische narratief over de oorzaken van honger met name in Afrika

Toelichting

In de brief worden drie activiteiten investeringen beschreven die zich nog in het

proces van goedkeuring of vastlegging bevinden

Een bijdrage van USD 30 miljoen aan 6e African Emergency Food Production

Facility van de Afrikaanse Ontwikkelingsbank waarmee in Afrika zaden en

kunstmest voor boeren beschikbaar worden gemaakt voor de komende

zaaiseizoenen Dit is onderdeel van de directe respons op de crisis spoor 1

en zal zich richten op Ethiopie en Mozambique
Een additionele bijdrage optopping van EUR 9 2 miljoen aan een lopend

programma van de Nederlandse NGO Solidaridad

Een begin 2023 te publiceren tender gericht op het bevorderen van

gemtegreerd beheer van bodemvruchtbaarheid voor robuuste

voedselproductie in de Sahel en de Hoorn van Afrika Totale omvang is EURO

200 miljoen 100 miljoen voor Sahel 100 miljoen voor Hoorn met een

looptijd van 10 jaar Dit is onderdeel van het accent op schokbestendigheid

spoor 3 en daarbinnen robuuste lokale voedselsystemen

Wat betreft de modes

Farmer Managed Natural Regeneratlon methode

deze methode is al integraal onderdeel van de inzet zoals toegelicht op p 5

van de brief

Het verschepen van graan uit de graandeal naar landen die het meest zwaar

getroffen zijn
hiertoe is recent een bijdrage toegezegd aan het Grain from Ukraine

initiatief zie p 3

Het hernieuwen van de graan en mestdeal en het voorbereiden van

voedselzekerheidsscenario s voor het gevai de graan en mestdeal niet meer

wordt nageleefd en oogsten in Oekraine fors tegenvailen
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de graandeal is onlangs verlengd op mondiale voedselzekerheid wordt al

ingezet op basis van scenario s van FAO WFP e a stappenplan bijiage en

wat scenario s voor NL EU betreft wijzen studies van Wageningen UR uit dat

hier de voedselzekerheid niet in gevaar komt bij uitvallen van de graanexport
uit Oekrame zie p 3
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Wat betreft de toezeggingen

De samenhang tussen voedselzekerheid en klimaat

dit is onderdeel van de inzet op schokbestendigheid zie p 4

Voedselzekerheid en handelsketens

ook onderdeel van schokbestendigheid is een stabiele wereldvoedselmarkt

waarin vrije handel en lokale voedselzekerheid elkaar niet uitsluiten maar

voedselketens wel steeds op duurzaamheid en ecologische houdbaarheid

moeten worden beoordeeld zoals toegelicht op p 5 6

Tijdens de RBZ OS van 28 november 2002 pleiten voor meer inzet van

Nederland en de EU voor het ontwikkelen van lokale

voedselproductiesystemen in de armste landen

dit pleidooi is door u gehouden zoals vermeld op p 6
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