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Titelamendement

Doorontwikkelen en verduurzamen werkzaamheden voedselbank

Datum PS

14 november 2018

Voordrachtnr.
Onderwerp

Begroting 2019

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld
agendapunt;

Besluiten:
Het bij het voornoemde voorstel behorende ontwerpbesluit als volgt te wijzigen
1

.

Vast te stellen de Begroting 2019 met dien verstande dat € 300.000 uit het vrij besteedbare deel
van de algemene reserve wordt ingezet ter ondersteuning van het doorontwikkelen en
verduurzamen van de (distributie)werkzaamheden van de voedselbank in Zuid-Holland.

Toelichting:

-

-

De voedselbanken in Zuid-Holland leveren op dit moment wekelijks voedselpakketten,
samengesteld uit voedsel dat anders weggegooid wordt, aan circa 9.000 gezinnen. Minder
voedselverspilling betekent minder afval en minder vernietigingskosten. Zo dragen de
voedselbanken bij aan een circulaire economie.
ln Zuid-Holland zijn twee regionale distributiecentra, namelijk in Rotterdam en Den-Haag. Hier
wordt het landelijk en regionaal verkregen voedsel verdeeld over de in totaal 39 lokale
voedselbanken in Zuid-Holland.
De 39 lokale voedselbanken betalen voor de werkzaamheden van de regionale distributiecentra.
Deze kosten zijn dusdanig hoog, dat er financieel geen ruimte overblijft om te investeren in de
toekomst.
De voedselbanken willen enerzijds hun werkzaamheden uitbreiden om meer gezinnen te kunnen
bedienen en meer verspilling van voedsel tegen te gaan. Anderzijds willen de voedselbanken
graag investeren in verduurzaming van de logistieke infrastructuur (wagenpark, distributiecentra,
verlichting, koeling), zodat een kostenbesparing en milieuwinst behaald kan worden als het gaat
om brandstof en elektriciteit.
De locaties van de voedselbanken zijn geen hoogwaardig vastgoed en zeer zeker niet energieefficiënt. ln Rotterdam is het centrum gevestigd in een oude loods, gelegen in een transformatie
gebied. ln Haaglanden moet het distributiecentrum op korte termijn op last van de gemeente
vertrekken.

Met een bijdrage van € 300.000 worden de voedselbanken in staat gesteld een eerste stap te zetten
in het verder uitbouwen en verduurzamen van hun werkzaamheden. Deze bijdrage wordt ingezet
voor:

1) Onderzoek enerqiemaatreqelen

a.

voertuiqen en qebouwen
Vervolgonderzoek naar energiemaatregelen aan voertuigen en gebouwen die structureel
bijdragen aan duurzaamheid en verlaging van de exploitatielasten. Er is een eerste inschatting
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van de omvang van de te nemen maatregelen (zie 2. No-regret maatregelen), maar dit moet
nader uitgewerkt worden tot een uifuoeringsplan.
Onderzoek naar de samenwerking/integratie van de distributiecentra Rotterdam/Haaglanden.
Dit om zowel de vervoersefficiency te verbeteren als een verdere verduurzaming van de
energie-efficiency van het vastgoed te kunnen realiseren.

b.

2) No-reqret maatreqelen:
3)

lnvesteren in no-regret energie besparende maatregelen (b.v. LED verlichting, koeling) en
duurzame energie (b.v. zonnepanelen, energie uit niet gebruikt voedsel) om de exploitatielasten
van gebouwen en voertuigen structureel te kunnen verlagen.
Teqenqaan voedselversoillinq:
Onderzoeken hoe op grotere schaal voedselverspilling kan worden voorkomen.

Vervolg

Door bovengenoemde maatregelen komt op termijn investeringsruimte vrij. Enerzijds door
kostenbesparing op energiemaatregelen in gebouwen en voertuigen en anderzijds door
doorontwikkeling van de distributie (efficiency). Er zit een afhankelijkheid en volgtijdelijkheid in het
realiseren van besparingen, uitbreiden van de werkzaamheden en het behalen van efficiency
voordelen. Met de bijdrage van € 300.00O zal dit proces de nodige tijd vergen. Mogelijk ziet het
college in overleg met de voedselbank kans om met concrete investeringsvoorstellen te komen om dit
proces verder te versnellen. We roepen het college dan ook op om met de voedselbanken in ZuidHolland in gesprek te blijven over:
Distributie in de korte keten. Dat doet de voedselbank namelijk erg goed en daar kunnen anderen
partijen binnen Zuid-Holland wellicht van leren.
De plannen voor samenwerking/integratie van de distributiecentra Rotterdam/Haaglanden en dan
met name wat betreft de energie-efficiency van het vastgoed.
Voorkomen van voedselverspilling door uitbreiding van de doelgroep en distributiecapaciteit.
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