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Status
A-Openbaar

Datum vergadering Gedeputeerde Staten
2 juni 2020

Eindtermijn
2 juni 2020

Onderwerp
Verkenning Voedselverspilling Zuid-Holland
Advies
1.

Kennis te nemen van de verkenning naar voedselverspilling in Zuid-Holland.

2.

Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de verkenning naar voedselverspilling in
provincie Zuid-Holland, inclusief het aanstellen van een kwartiermaker, waarmee de
verkenning aan Provinciale Staten wordt aangeboden.

3.

Vast te stellen de publiekssamenvatting over de verkenning naar voedselverspilling in de
provincie Zuid-Holland

Besluit GS
Vastgesteld conform advies.

Bijlagen
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1.
2.
3.

GS-brief aan PS over aanpak voedselverspilling Zuid-Holland
Verkenning Voedselverspilling Zuid-Holland
Aanpak Voedselverspilling in eigen organisatie

4.

Start-up in Resillience Challenge voedsel ZH

1

Toelichting voor het College

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’. Daarnaast hebben Provinciale Staten op 22 april 2020 de motie
919 ‘Let een beetje op elkaar’ ingediend waarin Provinciale Staten de provincie oproepen om
initiatieven te ondersteunen waarbij voedseloverschotten terecht komen bij voedselbanken. Voor
wat betreft het reduceren van voedselverspilling in Zuid-Holland is er een verkenning uitgevoerd
naar inzichten, kansen en het handelingskader voor de provincie om binnen te acteren.
Gedeputeerde Staten willen graag met Provinciale Staten in gesprek over de mogelijkheden voor
de provincie, op basis van gedegen informatie en een idee van de impact die juist de provincie
kan hebben met een specifieke aanpak.
Financieel en fiscaal kader
De dekking wordt gevonden binnen de bestaande middelen van de opgave Greenports en
Circulair Zuid-Holland.
Totaalbedrag exclusief BTW
Programma

: ca. € 50.000
: Programma 4 - Concurrerend Zuid-Holland

Financiële risico’s

: Er zijn geen financiële risico’s.

Juridisch kader
Nvt

2 Voorafgaande besluitvorming
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’. Daarnaast hebben Provinciale Staten op 22 april 2020 motie
919: ‘Let een beetje op elkaar’ ingediend waarin Provinciale Staten de provincie oproepen om
initiatieven te ondersteunen waarbij voedseloverschotten terecht komen bij voedselbanken. De
behandeling van deze motie is op 12 mei 2020 vastgesteld in Gedeputeerde Staten.

3 Proces
Met bijgaande brief worden Provinciale Staten geïnformeerd over de verkenning
voedselverspilling Zuid-Holland. Daarbij gaan Gedeputeerde Staten het gesprek aan met
Provinciale Staten over mogelijke provinciale inzet om voedselverspilling in de provincie te
reduceren. De behandeling van motie 919 past in deze bredere context.
Behandeling vindt plaats in de KNM-commissie op 17 juni a.s. en op 1 juli in Provinciale Staten.

4 Participatie
In de verkenning naar voedselverspilling is een twintigtal organisaties geïnterviewd om inzichten
te verkrijgen en kansen te verkennen voor handelingsperspectief van de provincie.
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De gesproken partijen zijn: InnovationQuarter, Flevofood, Kennisnetwerk Voedsel, FoodValley,
Provincie Brabant, Provincie Limburg, The Greenery, DOOR coöperatie, Groenten Fruit Huis,
Gemeente Rotterdam / Food Cluster Rotterdam, Samen Tegen Voedselverspilling, Food Fellows,
Kloosterboer, Milgro, Renes AGF Recycling, Farm Frites, Nature’s Pride, Avans Hogeschool,
Deltamilk, De Graafstroom.
Participatie zal verder worden vormgegeven via een kwartiermaker.
Voor de Startup in Resilience-challenge m.b.t voedseloverschotten en voedselbanken wordt een
aantal maatschappelijke organisaties betrokken, waaronder Stichting Shareaty, Buurtbuik en
Groente- en Fruitbrigade. Tijdens dit traject heeft World Startup Forum (een open forum) partijen
opgeroepen om te kunnen aansluiten.

5 Communicatiestrategie
Via publiekssamenvatting.
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