
1/4

GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2021-771140673 

DOS-2017-0009702

Onderwerp

Voedselverspilling: resultaten verkenning en kwartiermakersfase en vervolgstappen

Advies

1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de verkenning, kwartiermakersfase en

vervolgstappen voor voedselverspilling in provincie Zuid-Holland.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan Provinciale Staten over de

verkenning, kwartiermakersfase en vervolgstappen voor voedselverspilling in Zuid-Holland

en bijlagen 

Besluit GS

Vastgesteld conform advies.

Bijlagen

1. GS-brief aan Provinciale Staten over aanpak voedselverspilling Zuid-Holland

2. Rapportage Kwartiermaker Voedselverspilling (maart 2021)

3. Verkenning naar voedselverspilling in Zuid-Holland  (maart 2020)

4. Aanpak Voedselverspilling in eigen organisatie (mei 2020)

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 30 maart 2021 2 juni 2021
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1 Toelichting voor het College

 

Op verzoek van Provinciale Staten zijn de eerste stappen gezet naar provinciale inzet op het thema

‘voedselverspilling’.  Vorig jaar is er een verkenning uitgevoerd naar een handelingsperspectief voor

de provincie Zuid-Holland. Hier uit kwam naar voren dat de provincie Zuid-Holland naar verwachting

inderdaad een bijdrage kan leveren aan het reduceren van voedselverspilling. De aanwezigheid van

zowel omvangrijke voedselproductie, de Rotterdamse haven met veel import van voedsel en

voedingsstoffen én een groot aantal inwoners maakt het thema relevant. Het biedt kansen om vraag

en aanbod in de keten (beter) op elkaar aan te laten sluiten en verspilling te minimaliseren. De

provincie kan volgens de rapportage, als relatief onafhankelijke partij, de verschillende partijen in de

keten verbinden, uitdagen en helpen. 

Als uitkomst van de verkenning is een kwartiermaker aangesteld die in de periode september 2020 – 

april 2021 samen met bedrijven en andere organisaties en overheden gezamenlijke ambities en

kansrijke projecten heeft geformuleerd.  Met de aanstelling van de kwartiermaker heeft de provincie

een eerste stap gezet. Het onderwerp voedselverspilling is in de afgelopen periode succesvol onder

de aandacht gebracht in het netwerk in de voedselketen in onze regio. Vanuit het netwerk staan

organisaties op om dit verder te brengen  Continuering vindt onder andere plaats vanuit het

Innovatiepact 2 van de Greenport West-Holland, de Stichting Samen tegen Voedselverspilling en

mogelijk tevens de Regiodeal Zuid-Hollandse eilanden.

De behandeling van de verkenning en het aanstellen van de kwartiermaker stond in juni j.l.

geagendeerd tijdens de vergadering van de commissie KNM. Wegens de corona-crisis was er

destijds vanuit Provinciale Staten echter met name aandacht voor de verwachte toename van

mensen die afhankelijk zouden worden van de voedselbanken en voor de productie-overschotten ten

gevolge van corona,  zoals de friet-aardappelen. Provinciale Staten hebben toen vooral (via motie

919 “Let een beetje op elkaar”)  aandacht besteed aan het financieel ondersteunen van de Stichting

Groente- en Fruitbrigade, die een rol vervult in de bevoorrading van voedselbanken met overschotten

van verse groente en fruit. De Groente- en Fruitbrigade heeft vervolgens een bijdrage ontvangen van

de provincie ter grootte van 50.000 euro, gekoppeld aan de opening van een extra locatie op de

Dutch Fresh Port. Naar aanleiding van deze steun is een aantal bedrijven van de DFP gestart met

levering van voedseloverschotten, waarmee in Q4 2020 aanvullend volume van 99 ton groente en

fruit ten behoeve van de voedselbanken is gerealiseerd.

Aangezien het agenderen van voedselverspilling op eigen verzoek van Provinciale Staten heeft

plaatsgevonden en de verwachting derhalve is dat zij betrokken willen zijn bij de provinciale inzet,

brengen we de inzichten en aanbevelingen uit de verkenning, alsmede de inspanningen van de eigen

organisatie, nogmaals onder de aandacht. Aanvullend worden Provinciale Staten op de hoogte

gebracht van de bevindingen van de kwartiermaker die afgelopen periode in onze opdracht aan de

slag is geweest en over hoe deze eerste stap  in het formuleren van gezamenlijke ambities en

projecten met marktpartijen wordt voortgezet.  We zullen in gesprek gaan over hoe zij de rol van de

provincie zien.

Beleidsmatig wordt voorgesteld om het onderwerp voedselverspilling mee te nemen als bouwsteen in

de ontwikkeling van een integraal voedselperspectief in Zuid-Holland.
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Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag exclusief BTW         : € 0 

Ambitie                                             : 4 Concurrerend ZH

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

Er zijn geen uitgaven of risico’s voor Zuid-Holland. De te volgen richting betreft het inzetten van het

provinciaal netwerk. Mocht er in de toekomst wel sprake zijn van uitgaven, zal dit getoetst worden

aan nieuw te ontwikkelen beleid, en voorgelegd worden aan Gedeputeerde Staten/Provinciale Staten

ter besluitvorming. Hier is nu nog geen zicht op. 

Eventuele toekomstige uitgaven vinden dekking in de bestaande budgetten behorend bij de

desbetreffende opgaven. 

De continuering van kwartiermaker binnen het Innovatiepact wordt gedekt binnen de huidige

begroting van Ambitie 4; en binnen het budget Innovatiepact Greenports 2.0.

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’. Daarop is eind 2019 vanuit de opgaven Greenports, Duurzame

Landbouw en Circulair Zuid-Holland een opdracht verleend aan Bureau &Flux om een verkenning uit

te voeren naar verspilling in voedselketens in Zuid-Holland en mogelijk handelingsperspectief voor de

provincie. Tijdens de commissievergadering KNM van 17 juni j.l. is de verkenning voedselverspilling

besproken. In de brief worden de resultaten van de verkenning nogmaals kort toegelicht. Als uitkomst

van de verkenning is een kwartiermaker aangesteld die in de periode september 2020 – april 2021

samen met bedrijven en andere organisaties en overheden gezamenlijke ambities en kansrijke

projecten heeft geformuleerd. 

 

Tevens is op 17 juni j.l. besloten om als antwoord op de motie 919 ‘Let een beetje op elkaar’  een

financiële bijdrage à € 50.000 aan de Groente en Fruitbrigade te leveren  ten behoeve van uitbreiding

met een nieuwe locatie op de Dutch Fresh Port. En dat de kwartiermaker sociaal-maatschappelijke

initiatieven zoals de Groente en Fruitbrigade zal betrekken in het vinden vna structurele oplossingen

en nieuwe samenwerkingen.  
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3 Proces

Met bijgaande brief worden Provinciale Staten geïnformeerd over de verkenning

voedselverspilling, resultaten van de kwartiermakersfase, en de vervolgstappen. 

 

4 Participatie en rolneming

 

In de verkenning naar voedselverspilling is een twintigtal organisaties geïnterviewd om inzichten te

verkrijgen en kansen te verkennen voor handelingsperspectief van de provincie. 

In de eindrapportage van de kwartiermaker staat een overzicht van de tientallen partijen die zij

kwartiermaker gesproken heeft. 

Participatie zal verder worden vormgegeven via bestaande netwerken, zoals de Greenports, Stichting

Samen tegen Voedselverspilling en mogelijk de Regiodeal Zuid-Hollandse eilanden. 

De provincie heeft de kwartiermaker ingezet om bestaande initiatieven in het netwerk te verkennen

en aan te jagen en om partijen die nog niet bezig zijn met voedselverspilling te 

enthousiasmeren en verbinden. De provincie heeft haar inzet daarmee gericht op de rollen van

responsieve en samenwerkende overheid.

 

5 Communicatiestrategie

 Via publiekssamenvatting.

 


