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Onderwerp
‘Let een beetje op elkaar’. Voedseloverschotten door crisis benutten voor
kwetsbare groepen

Aan de leden van Provinciale Staten
Toelichting vragensteller
De oproepen van de MP en Minister Bruins in deze dagen van crisis luidt: ‘Let een
beetje op elkaar’. De noodzakelijke crisismaatregelen van het Kabinet leidden tot een
abrupte stop van de vraag van horeca en evenementen-organisatie aan voedsel.
Hierdoor kan de omvangrijke voedselproductie in de provincie Zuid- Holland voor een
deel niet meer afgezet worden. Tuinders zitten met een overschot aan verse
producten en voedselbanken met een tekort. Het kabinet neemt verschillende
maatregelen om ondernemers die in de financiële problemen dreigen te komen, te
helpen. 1
Tegelijkertijd raakt de Corona-crisis een groep mensen rechtstreeks: kwetsbare
individuen die hun inkomen zien verdampen, die geen vast contract hebben, vaak een
nulurencontract of zzp’ers die in de culturele sector of horeca geen inkomen hebben,
die met een bestaansminimum moeten zien rond te komen. De voedselbank krijgt het
de komende weken steeds moeilijker om de voorraad voedsel op peil te houden,
terwijl de doelgroep uitbreidt.
In de wetenschap dat Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland alles op
alles zet in deze crisistijd en hard werkt om de adviezen van de deskundige partijen op
de juiste manier op te volgen willen de provinciale Statenfracties van PvdA,
GroenLinks, ChristenUnie & SGP, en SP de volgende vragen stellen en een oproep
plaatsen:
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‘Kamerbrief over economische maatregelen met betrekking tot het coronavirus’,

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/03/12/kamerbrief-over-economischemaatregelen-met-betrekking-tot-het-coronavirus
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1.

De distributiecentra van de voedselbank in de provincie Z-H voorzien een tekort aan
voedsel en tegelijkertijd een aanzienlijke uitbreiding van de doelgroep die rechtstreeks
geraakt wordt door de huidige crisis. Tevens dreigt een tekort aan vrijwilligers die de
distributie kunnen verzorgen en heeft een aantal voedselbanken aangekondigd de
deuren te moeten sluiten.
Antwoord
In Zuid-Holland opereren talloze lokale voedselbanken. De voedselbanken betrekken
hun voedsel voor een deel uit de omgeving en voor een deel van regionale
distributiecentra. De provincie Zuid-Holland wordt bediend door twee van die
distributiecentra: Rotterdam en Haaglanden.
Voedselbanken leveren meestal samengestelde pakketten met voedsel en
huishoudelijke goederen. Voor een groot deel bestaat dat uit houdbare goederen.
Voedselbanken kunnen maar een beperkte hoeveelheid verse producten afnemen.
De situatie verschilt per voedselbank. Sommige voedselbanken komen wel degelijk in
de problemen met hun operatie terwijl andere goed kunnen blijven opereren. Bij
navraag bij de directies van Haaglanden en Rotterdam valt in grote lijnen het volgende
op:
• Het distributiecentrum in Rotterdam is operationeel en geeft aan dat er
voldoende voedsel is.
• Haaglanden heeft de activiteiten op het distributiecentrum aanzienlijk moeten
terugschroeven. Dat komt voornamelijk door vrijwilligers op cruciale posities
die niet meer kunnen of willen werken. Daardoor komt er veel minder voedsel
bij de uitgiftepunten en lokale voedselbanken. Dit wordt op korte termijn
opgelost door supermarktbonnen te verstrekken aan de klanten van de
Voedselbank. De gemeenten financieren dit nu vanuit hun lokale taak. Het
Rijk heeft een bijdrage toegezegd van 4 miljoen euro om de voedselbanken
die genoodzaakt zijn te moeten stoppen, bij te staan.
• Distributiecentrum Haaglanden is in gesprek met Defensie om met specifieke
logistieke kennis de distributiefunctie weer op te starten.
• Er is vooralsnog geen zichtbare toename in het aantal aanmeldingen
(klanten) bij de Voedselbanken.
• Er zijn op zich voldoende vrijwilligers die willen meehelpen, het probleem zit
meer in het vervullen van cruciale logistieke rollen in het distributieproces.

2.

Kan het College gehoor geven aan de oproep om te bezien hoe de partijen het
overgebleven voedsel binnen de logistieke netwerken in de provincie gedistribueerd
kunnen worden richting de distributiecentra voor de voedselbanken? En kan de
provincie nagaan -ook op korte termijn- hoe in deze crisis daarin haar ‘bovenregionale’
rol te vervullen?
a.
Zo nee, hoe ziet de provincie haar rol in deze?
Antwoord
De situatie bij lokale voedselbanken is voornamelijk een gemeentelijke
aangelegenheid waar gemeenten ook op inspringen (getuige bijvoorbeeld de
financiering van supermarktbonnen). Er kan inderdaad een rol voor de provincie zijn
om coördinatie te voeren om overschotten in tuin- of akkerbouw niet te verspillen.
Primair ligt die taak echter bij de bedrijven en sectoren zelf. Bovendien hebben de
Voedselbanken zelf ook heel goede netwerken in de landbouw- en voedselwereld.

Vooralsnog is er vanuit de distributiecentra van de voedselbanken Haaglanden en
Rotterdam geen specifieke hulpvraag waar de provincie een rol in kan spelen. De
provincie is in nauw contact met de tuinbouw, de landbouw en de voedselbanken. We
bekijken waar wij een specifieke rol van toegevoegde waarde kunnen spelen om
voedselverspilling tegen te gaan. Zie ook het antwoord bij vraag 4.
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Op korte termijn krijgt dit vorm in een samenwerking met het Resilience programma
van Start-up in Residence. In dit extra programma wordt samengewerkt aan
innovatieve oplossingen voor COVID-19 gerelateerde vraagstukken. Hier brengen we
een challenge in om oplossingen te vinden voor het logistieke vraagstuk rondom verse
producten en de behoefte van voedselbanken. De innovatieve oplossingen die hieruit
voortkomen kunnen impact hebben in de huidige situatie, maar ook perspectief bieden
op permanente toegevoegde waarde in de toekomst.
De voedselbanken vervullen een rol om voedsel dat niet meer in de reguliere keten
kan blijven, naar hun klanten te krijgen. Daarmee wordt voedselverspilling
tegengegaan. De provincie heeft een subsidie verleend aan de voedselbanken
Haaglanden en Rotterdam om de operatie te verduurzamen en efficiënter te maken
(PZH-2019-693190873, 25-06-2019).
Tot nu toe zijn er nog weinig signalen dat er vanuit de voedselproductie grote
hoeveelheden voedsel “over” zijn. Het zijn onzekere tijden en daarom houdt de
provincie de vinger aan de pols bij de tuinbouw en landbouw. Op dit moment is alleen
in de frietketen een groot overschot aan aardappels. Het bedrijfsleven werkt samen
met de overheid aan oplossingen. De provincie is hier nauw bij betrokken.

3.

Conform het collegeprogramma is het tegengaan van voedselverspilling een
belangrijke ambitie. Kan het College ook voor de langere termijn toezeggen
voedselverspilling –met name bij de groente- en fruitveilingen en de tuinbouwsectormet concrete projecten toe te werken om deze verspilling aan te pakken om concreet
bij te dragen aan de circulaire doelstellingen van het college-akkoord ‘Elke dag beter
in. Zuid-Holland’?
Antwoord
In de Algemene Statencommissie van 5 december 2018 over het Omgevingsbeleid
heeft gedeputeerde Bom-Lemstra toegezegd om met een voorstel te komen over de
provinciale inzet op het thema ‘voedselverspilling’. Op dit moment loopt een
verkenning naar de kenmerken van voedselverspilling in de provincie Zuid-Holland en
mogelijke oplossingen hiervoor inclusief de rol en het handelingsperspectief voor de
provincie. Deze verkenning is nog niet afgerond, en staat geagendeerd voor
bespreking in Provinciale Staten in Q2. Wij ronden deze verkenning af en zullen bij
bespreking hiervan in Provinciale Staten op uw vraag terugkomen.

4.

Kan het college tevens zorgdragen dat de inspanningen van de Zuid-Hollandse
tuinders en andere betrokken voedselproducerende bedrijven die vanwege hun
maatschappelijke betrokkenheid zich inspannen om ook ‘op elkaar te letten’ daartoe
ook maximaal in de gelegenheid worden gesteld en ondersteund worden? Graag een
toelichting.

Antwoord
De provincie is in gesprek met de Taskforce Korte Ketens om landelijke regie,
aandacht en een mogelijk noodfonds op te zetten voor lokale voedselinitiatieven
(zogenaamde korte ketens). De Task Force Korte Ketens heeft het voortouw genomen
om de vele initiatieven rondom lokaal geproduceerd voedsel verder te helpen.
Enerzijds door het aanbod beter op elkaar af te stemmen en anderzijds door vraag te
creëren naar lokaal voedsel. In Zuid-Holland sluiten we graag aan bij dit initiatief met
ons netwerk Voedselfamilies Zuid-Holland, het project De Kortste Weg en de vele
initiatieven en ondernemingen die hierin al functioneren (zoals Rechtstreex of Instock).
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Gedeputeerde Bom-Lemstra maakt ook deel uit van de landelijke regiegroep
Coronacrisis tuinbouw, en in dat kader wordt hier zeker voor beijverd. Ook wordt
ambtelijk capaciteit beschikbaar gesteld om te bezien hoe deze ondernemers optimaal
gefaciliteerd kunnen worden.

5.

De voedselbanken in Nederland hebben momenteel onvoldoende vrijwilligers,
hierdoor sluiten sommige hun deuren. 2 Is dit in Zuid-Holland ook het geval? Kan GS
hierin i.s.m. de gemeenten in haar ‘bovenregionale’ rol van meerwaarde zijn? Graag
uitwerking van het antwoord.
Antwoord
Zie het antwoord onder vraag 1.
We blijven de komende tijd in contact met de Voedselbanken Haaglanden en Rotterdam
om een vinger aan de pols te houden. Als provincie zijn we ook in contact met de
Rijksoverheid over de economische effecten van de corona-crisis en waar we in kunnen
springen als daarom gevraagd wordt.

Ondertussen zijn er tal van initiatieven van de grond gekomen om de tuinbouw,
landbouw en ook Voedselbanken te helpen met donaties of handjes. Op
Voedselbanken.nl of de site van de lokale voedselbank kan iedereen zich als
vrijwilliger aanmelden. Met de actie Stay Save en Geef hopen de voedselbanken extra
geld op te halen.
Via helponsoogsten.nl en werkenindelandentuinbouw.nl kunnen mensen zich
aanmelden om te helpen met de oogst van land- en tuinbouwproducten. Via deze
platforms hebben zich inmiddels meer dan 1.000 mensen aangemeld.

Den Haag,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,
voorzitter,
drs. H.M.M. Koek
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drs. J. Smit

‘Voedselbanken sluiten tijdelijk wegens gebrek aan vrijwilligers’,

https://www.nu.nl/amsterdam/6038003/voedselbanken-sluiten-tijdelijk-wegens-gebrek-aanvrijwilligers.html?fbclid=IwAR1K4GE6foy20Z7IgDDy6uu_aF45CLuF3K5Bw1y3R2gl1e7We69R5JrJ9lk
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