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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2020-752169302 DOS-2020-
0007213

Onderwerp

Green Deal Catering, Eten uit de Korte Keten

 
Advies

1 . Aan te gaan de Green Deal Catering, Eten uit de Korte Keten met de Minister van

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de provincies Groningen, Friesland, Drenthe,

Flevoland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en

Limburg, inhoudende dat de provincie Zuid-Holland zich inspant de inkoop van lokale

producten, producten uit Nederland, producten met bekende herkomst en producten met

0-1 tussenschakel voor de eigen catering te vergroten, en zich inspant bij te dragen aan

kennisdeling en informatie uitwisseling. 

2. De portefeuillehouder land- en tuinbouw te mandateren om tekstuele wijzigingen van

ondergeschikte aard aan te brengen in de Green Deal Catering, Eten uit de Korte Keten.  

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Green Deal Catering, Eten uit de Korte

Keten. 
 

Aangezien de Commissaris van de Koning, na rechtsgeldige besluitvorming door GS,

bevoegd is de juridische binding aan te gaan, is het advies aan hem een machtiging af te geven

aan mevr. Adri Bom-Lemstra, gedeputeerde voor Economie en innovatie, Land- en tuinbouw

(inclusief faunabeheer), Gezond en veilig (milieu, bodem, klimaatadaptatie), om de Green Deal

Catering, Eten uit de Korte Keten met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de

provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-

Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg namens de provincie Zuid-Holland te ondertekenen. 

Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
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1 Toelichting voor het College

 

De provincie wil binnen de ambitie vitale landbouw een sterker regionaal voedselsysteem en wil

(keten)innovatie en verduurzaming stimuleren. Het gaat hierbij ook om initiatieven bij de catering

in het provinciehuis om meer lokale producten te gebruiken. Al enige jaren zetten de mensen van

de catering zich hiervoor in, zijn er grote stappen gezet en is er ervaring opgedaan. Het is de

ambitie om hiermee door te gaan en waar mogelijk dit verder te ontwikkelen. 

 

Op initiatief van de Minister van LNV vindt een zg. Nationale Handelsmissie korte ketens en

streekproducten plaats op 5 oktober 2020 ter stimulering van de korte voedselketens en de

kringlooplandbouw. Alle provincies doen hieraan mee. Deze gelegenheid is door provincies en

Ministerie aangegrepen een impuls te geven aan de eigen inkoop uit de korte voedselketen.

Daartoe hebben zij een Green Deal Catering opgesteld. Om deze Green Deal te kunnen sluiten,

is een GS-besluit nodig. 

 

Het doel van de Green Deal is het stimuleren van voedsel uit de korte keten. Dit stimuleert de

eigen catering om, naast de inspanningen die zij al levert, extra aandacht te geven aan inkoop

van lokaal voedsel, transparantie in de keten op herkomst van voedsel, verminderen van

tussenschakels, uitwisseling van informatie en kennisdeling. Dit helpt de producenten van lokaal

voedsel en de korte keten ondernemers. Het heeft een positief effect op kringlooplandbouw, op

de verbinding boer-burger via voedsel en op bewustwording van duurzaam en gezond eten. 

 

De Green Deal bevat onderdelen die voor alle partijen gelden, zoals gezamenlijke inzet op

activiteiten, governance, monitoring en communicatie. Verder heeft elke partij de inspanningen

geformuleerd, waar men zelf voor verantwoordelijk is. De partijen bepalen zelf de kwantiteit en

kwaliteit van de activiteiten en het tijdspad van de uitvoering. Ze zullen elkaar helpen met

uitwisseling van informatie en kennisdeling. 

 

De Nationale Handelsmissie is een bestuurlijke ontmoeting tussen de Minister van LNV,

gedeputeerden van alle provincies en ondernemers in de korte voedselketens. Het is ook een

netwerkbijeenkomst, aanleiding voor promotie en publiciteit rond de korte keten en

streekproducten. Ook wordt gecommuniceerd over het realiseren van een online Korte Keten

Platform bij het Ministerie van LNV. Daar werken ook alle provincies aan mee. Verder is het een

gelegenheid om de samenwerking tussen de provincies op het thema korte voedselketens een

impuls te geven. 

 

De intenties zullen in de praktijk worden gebracht door de keuzes bij de inkoop van producten

voor de catering. De intenties van de Green Deal zijn voor de provincie realistisch omdat er al

enkele jaren ervaring is opgedaan met lokaal en uit de korte ketens inkopen. Verdere stappen zijn

mogelijk. De Green Deal beoogt dit te stimuleren maar legt geen verplichtingen op en schrijft niet

voor. Het is aan de verantwoordelijken voor de inkoop en de uitvoerenden om te bepalen hoever

men hier in de praktijk kan en wil gaan. 

 

De cateringorganisatie is al enige tijd bezig met verduurzaming van inkoop, aanbod en de

werkprocessen. Dat gaat over veel meer dan korte ketens en lokaal inkopen: energie,
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verpakkingen, circulariteit, afvalstromen, transport, tegengaan van verspilling. Dit zijn relevante

thema’s die samenhangen met de Green Deal maar daarin niet expliciet zijn opgenomen. Meer

thema’s opnemen zou zo’n deal met 13 partijen onhaalbaar hebben gemaakt. Er is ambitie om

stappen te maken en resultaten te boeken op al deze duurzaamheids-thema’s. 

Bij de uitvoering van de Green Deal zijn de volgende aandachtspunten aan de orde: sturen op het

beperken van extra administratieve lasten bij meerdere leveranciers, sturen op budget indien

meer lokaal inkopen leidt tot hogere kosten voor de producten en sturen op het bijdragen aan de

rapportages van de Green Deal. 

 

In de periode waar de corona-maatregelen in het provinciehuis van kracht zijn, is er een andere

invulling van de catering aan de orde dan in normale tijden. De Green Deal is ook voor deze

situatie van toepassing. Het is aannemelijk dat er een normalisering komt waarbij er veel meer

catering-activiteiten plaatsvinden en er een groter volume producten zal worden ingekocht. De

Green Deal is niet voor de korte termijn en kent een looptijd van drie jaren. 

 

Het stimuleren van het eten van voedsel uit de korte keten past in het beleid van de provincie op

basis van de Innovatie Agenda Duurzame Landbouw (PS, 2016) en de Hoofdlijnennotitie vitale

landbouw (GS, 2020). 

 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excusief BTW : € 0,00

Programma   : Programma 5 - Versterken natuur in Zuid-Holland

Financiële risico’s  : Er zijn geen financiële risico’s. 

 

Juridisch kader

Met het aangaan van de Green Deal spreekt de provincie enkele intenties uit zich in te spannen

een aantal activiteiten uit te voeren die relevant zijn voor het thema van de Green Deal. Deze zijn

niet in rechte afdwingbaar. De intenties van partijen worden gecoördineerd en gemonitord door

een ambtelijke stuurgroep. 

 

De Green Deal is opgesteld met 13 partijen. De verwachting is, dat er op een bepaald moment

alsnog tekstuele wijzigingen nodig zijn vanuit een of meer van deze partijen. Daarom wordt een

mandaat gevraagd voor de portefeuillehouder om tekstuele wijzingen van ondergeschikte aard

aan te brengen. Dat wil zeggen geen tekstaanpassingen met juridische of financiële gevolgen.

Voor Zuid-Holland worden geen wijzigingen verwacht. Indien een van de andere partijen een

wijziging of aanpassing voorstelt, heeft deze betrekking op diezelfde partij. Het raakt dus de

provincie Zuid-Holland niet. 

 

De CdK is bevoegd om, nadat GS rechtsgeldig hebben besloten, op grond van artikel 176

Provinciewet de juridische binding tot stand te brengen. Op grond van de door de CdK afgegeven

machtiging wordt mevr. Adri Bom-Lemstra, gedeputeerde voor Economie en innovatie, Land- en

tuinbouw (inclusief faunabeheer), Gezond en veilig (milieu, bodem, klimaatadaptatie), gemachtigd

om de namens de provincie de Green Deal Catering, Eten uit de Korte Keten te ondertekenen. 
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2 Voorafgaande besluitvorming

 

Aanleiding voor dit voorstel is de Nationale Handelsmissie korte ketens en streekproducten van

de Minister van LNV op 5 oktober 2020 waar ook alle provincies aan deelnemen. Het doel hiervan

is het stimuleren van het eten van voedsel uit de korte keten. Deze Nationale Handelsmissie is

voor de provincies en het Ministerie aangegrepen om een impuls te geven aan de inkoop van de

eigen catering uit de korte voedselketens en van streekproducten. Dat heeft geresulteerd in het

voorbereiden van een Green Deal Catering. Dit was een ontwikkelproces met alle provincies en

Ministerie. De landelijke Taskforce Korte Keten en Greendish hebben hierbij  geadviseerd. 

3 Proces

 

Rond het thema korte voedselketens is er nog geen samenwerking tussen alle provincies. Wel

zijn er contacten in netwerken en in programma’s en projecten met enkele provincies. De Green

Deal biedt de mogelijkheid deze samenwerking aan te gaan met concrete activiteiten m.b.t. de

eigen catering. Elke provincie heeft de eigen intenties en inspanningen geformuleerd.

Tegelijkertijd stimuleert de Green Deal uitwisseling van kennis. De landelijke Taskforce Korte

Keten en de adviseurs van Greendish zijn als niet-overheidspartijen betrokken bij de Green Deal. 

 

Na besluitvorming kan de Green Deal worden ondertekend. Partijen spannen zich in de intenties

van de Green Deal uit te voeren. Een ambtelijke stuurgroep wordt belast met uitvoering,

coördinatie en monitoring. 

4 Participatie

 

De Green Deal is tot stand gekomen met inhoudelijke bijdragen van alle provincies en het

Ministerie van LNV. Participatie is uitgevoerd door het betrekken van de landelijke Taskforce

Korte Keten en Greendish als deskundigen en adviseurs met ervaring in de korte voedselketen en

in verduurzaming van catering in organisaties. 

5 Communicatiestrategie

 

De Green Deal wordt ondertekend tijdens de Nationale Handelsmissie Korte Ketens op 5 oktober

a.s. De communicatie daarover vindt gezamenlijk met andere ondertekenaars plaats. Als

provincie benutten we het moment om te laten zien welke stappen we al zetten op dit vlak. De

Green Deal wordt gepubliceerd in de Staatscourant. 

 


