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Onderwerp  

Behandeling Motie 919: Let een beetje op elkaar’. 

Ondersteuning initiatief Groente en Fruit-Brigade

tbv het aanbod verse groenten en fruit voor de

voedselbank-pakketten.   

  

Geachte Statenleden, 

 

In uw vergadering van 22 april 2020 hebt u de motie 919 ‘Let een beetje op elkaar’ aangenomen,

waarin u het college verzoekt:

a. Samen met de Groente en Fruitbrigade en de relevante organisaties in de provincie Zuid-

Holland die hiermee bezig zijn om de tafel te gaan om de voorstellen te bespreken.

b. Het verzoek van de Groente- en Fruitbrigade nader te bezien en PS te informeren hoe dit

initiatief verder te ondersteunen.

 

Behandelvoorstel

 

Er gebeurt op het tegengaan van voedselverspilling al erg veel in Zuid-Holland en ook als

provincie spelen we een belangrijke rol. Daarom zullen we u eerst een beeld geven van wat er al

gebeurt, om vervolgens tot een voorstel te komen voor de behandeling van de motie.

 

Het reduceren van voedselverspilling en hoogwaardig verwaarden van (voedsel)reststromen is

speerpunt in de strategie voor circulair Zuid-Holland, die onlangs door uw Staten is vastgesteld.

De relevantie zit in Zuid-Holland met name in de glastuinbouw van de Greenports, vanwege de

grootschalige productie en doorvoer van ‘kwetsbare’ groenten en fruit (tegenover meer robuuste

teelten in de akkerbouw). Daarnaast is de Provincie succesvol met het reduceren van de eigen

verspilling (bedrijfsrestaurant, lunches en catering) via initiatieven als TooGoodtoGo en

ZeroFoodWaste. 
 

Er is toenemende aandacht en actie vanuit de ondernemers in de Greenports op het tegengaan

van voedselverspilling. Zowel vanuit maatschappelijk besef als vanuit economische kansen.

Lopende initiatieven zijn o.a. BioBoost Platform (innovatieve verwaarding van reststromen),

samenwerkingen met InstockMarket (handelsplatform horeca), Groente- en Fruitbrigade
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(voedselbanken) en de samenwerking tussen Harvest House en Food Fellows (soepen en

sauzen).

 

Op dit moment verrichten we als provincie onderzoek naar inzichten in de keten en mogelijke

handelingsperspectieven voor de provincie. De geplande bespreking van de uitkomsten staat

voor de KNM commissie van 17 juni. Voorlopige inzichten wijzen uit: naast lopende initiatieven

van bedrijven met eigen activiteiten om verspilling te reduceren, liggen er kansen in meer

ketensamenwerking en het gezamenlijk stellen van ambities. De provincie zou hierbij de eerste

stap kunnen zetten. 

 

In de tussentijd staan we uiteraard niet stil. Naar aanleiding van de coronacrisis heeft de provincie

(mede) het Startup In Resilience programma opgezet. Een van de challenges waaraan gewerkt

wordt betreft het matchen van voedseloverschotten aan sociale restaurants. De Groente- en

Fruitbrigade wordt hier ook bij betrokken.

 

In uw commissievergadering van 17 juni en Statenvergadering van 1 juli a.s. staat het onderwerp

“Voedselverspilling” op de agenda, naar aanleiding van de bovengenoemde verkenning naar

voedselverspilling, die is uitgevoerd onder diverse spelers in de Zuid-Hollandse productie- en

distributieketen in opdracht van de provincie. Motie 919 ‘Let een beetje op elkaar’ zien we als

logisch onderdeel van de bredere context van het voedselverspillingsvraagstuk. Daarom stellen

we voor dat we de verdere bespreking van de handelingsperspectieven van de provincie met

betrekking tot de verzoeken in uw motie betrekken bij de behandeling van de verkenning

voedselverspilling.

 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 
 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

  


