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Vragen m.b.t. Memo Green Deal Catering ondertekening RGW 14 oktober 2020 

Partij Nr. Vraag / Input Antwoord / Reactie 
PvdD 1 Er staat dat de provincie Utrecht in het bedrijfsrestaurant en bij 

catering op locatie zoveel mogelijk gezonde en duurzame 
voeding zo serveren. Kunt u aangegeven wat u hieronder 
verstaat? 

De provincie Utrecht heeft de volgende doelen opgenomen in de Green Deal: 
1. het samen met Greendish de komende drie jaar inzetten op het 

beschikbaar maken van gezonde en duurzame voeding voor alle 
bezoekers van het bedrijfsrestaurant in het Huis voor de provincie. 
Hetzelfde doel geldt voor de catering op locatie.  

2. streven naar transparantie in de keten door de herkomst van onze 
cateringproducten inzichtelijk te maken; 

3. vaker en meer lokale producten inkopen voor in het 
cateringassortiment. Lokaal wil zeggen dat het product in 
Nederland, en het allerliefste in Utrecht, is geproduceerd of anders 
maximaal één tussenschakel kent tussen producent en de provincie 
Utrecht. Doel: eind 2022 ligt het percentage lokaal ingekochte 
producten rond 40%. 

4. het op basis van een nulmeting reduceren van de CO2-uitstoot van 
het productaanbod in het bedrijfsrestaurant en de catering.  

5. hiertoe een groter productaanbod in het bedrijfsrestaurant en de 
catering opnemen op basis van plantaardige eiwitten; 

6. verspilling van voedsel tegengaan door bewustwording te creëren 
van verspilling bij gasten en medewerkers. door de cateraar te 
stimuleren zo veel mogelijk no waste recepturen te serveren.  

 
De doelstellingen werken wij verder uit met de cateraar en in samenwerking met 
de partijen van de Green Deal. De impact van de realisatie van deze 
doelstellingen is afhankelijk van de ontwikkelingen rondom COVID-19. 
 

 2 Kunt u aangegeven wat deze ondertekening betekent voor het 
vegetarische c.q. veganistische gehalte van de catering? 

Zoals in doel 5 van bovenstaand lijstje gesteld zullen wij het aanbod op basis van 
plantaardige eiwitten in het bedrijfsrestaurant gaan vergroten.  

 3 Er wordt aangegeven dat de provincie Utrecht het goede 
voorbeeld gaat geven in de eigen bedrijfscatering en dat zij dat 
via het bedrijfsrestaurant en via catering op locatie zal gaan doen.  
Kunt u dit breder trekken, zodat ook de catering rondom 
vergaderingen hieronder gaat vallen? 

Deze vraag beantwoorden wij tijdens de commissie RGW. 

GroenLinks 4 Goed om te horen dat de Provincie Utrecht deze Green Deal 
Catering Overheidslocaties heeft ondertekend. Het lijkt 
GroenLinks een mooie stap richting meer gezonde, lokale en 
duurzame producten binnen het provinciehuis. Wij hebben 
hierover nog wel een paar vragen:   
Het streven naar meer lokaal voedsel en korte ketens is iets wat 
wij van harte ondersteunen. Is er bekend hoe het er nu voor staat 
binnen de Provincie Utrecht? 

De provincie Utrecht heeft in de zomer van 2020 als start van de verduurzaming 
een nulmeting laten uitvoeren op het assortiment van het bedrijfsrestaurant. 
Deze nulmeting is ook uitgevoerd bij zeven andere provincies en op vijf locaties 
van diverse ministeries. Het bedrijf Greendish, dat onze organisatie helpt bij het 
verduurzamen van de bedrijfscatering, zal dit komende jaren blijven doen en op 
deze manier de voortgang monitoren en vergelijken. 
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 5 Hoeveel procent van het voedsel in de bedrijfskantine en catering 
is lokaal voedsel? Hoeveel procent van de producten heeft niet 
meer dan 1 tussenschakel? Hoeveel procent producten uit het 
seizoen worden geserveerd? 

Uit de nulmeting bleken de volgende resultaten: 
• 58% van het productaanbod is in Nederland geproduceerd. Dit is ruim boven 

het gemiddelde van de gebenchmarkte locaties/organisaties (28%). 
• 10% van het aanbod heeft niet meer dan één schakel tussen producent en 

consument. Dit is onder het gemiddelde (16%). 
• 10% is van lokale herkomst (dus in NL én niet > 1 schakel). Dit is net onder 

het gemiddelde (11%). 
• 2% volle grond-/seizoensproducten. Dit is onder het gemiddelde (17%). 
• 14% heeft een keurmerk. Dit is onder het gemiddelde (rond 26%, maar dit is 

niet op alle locaties gemeten) 
• 41% heeft een onbekende herkomst (dit ligt onder het gemiddelde) en 86% 

van de teeltwijze is onbekend (dit ligt boven het gemiddelde van 65%) 
 

 6 En naar welke doelen streven we met deze Green Deal dan? De provincie Utrecht heeft de volgende doelen opgenomen in de Green Deal: 
1. het samen met Greendish de komende drie jaar inzetten op het 

beschikbaar maken van gezonde en duurzame voeding voor alle 
bezoekers van het bedrijfsrestaurant in het Huis voor de provincie. 
Hetzelfde doel geldt voor de catering op locatie.  

2. streven naar transparantie in de keten door de herkomst van onze 
cateringproducten inzichtelijk te maken; 

3. vaker en meer lokale producten inkopen voor in het 
cateringassortiment. Lokaal wil zeggen dat het product in 
Nederland, en het allerliefste in Utrecht, is geproduceerd of anders 
maximaal één tussenschakel kent tussen producent en de provincie 
Utrecht. Doel: eind 2022 ligt het percentage lokaal ingekochte 
producten rond 40%. 

4. het op basis van een nulmeting reduceren van de CO2-uitstoot van 
het productaanbod in het bedrijfsrestaurant en de catering.  

5. hiertoe een groter productaanbod in het bedrijfsrestaurant en de 
catering opnemen op basis van plantaardige eiwitten; 

6. verspilling van voedsel tegengaan door bewustwording te creëren 
van verspilling bij gasten en medewerkers. door de cateraar te 
stimuleren zo veel mogelijk no waste recepturen te serveren.  

 
De doelstellingen werken wij verder uit met de cateraar en in samenwerking met 
de partijen van de Green Deal. De impact van de realisatie van deze 
doelstellingen is afhankelijk van de ontwikkelingen rondom COVID-19. 
 

 7 Als het gaat om duurzaamheid dan denkt GroenLinks ook aan 
minder vlees/meer groente en meer vegetarische/vegan opties. 
Maakt de eiwittransitie deel uit van deze Green Deal Catering 
Overheidslocaties? 

De eiwittransitie komt ook aan bod in de Green Deal, zie uit bovenstaand lijstje 
doel 5.  
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 8 De Provincie Noord-Holland publiceerde dit artikel nav de het 
ondertekenen van de Green Deal Catering Overheidslocaties: 
Gedeputeerde Zita Pels geeft daar aan dat medewerkers eten dat 
overblijft kunnen kopen via de Too Good To Go app. Wat doet de 
Provincie Utrecht om voedselverspilling te reduceren bij 
vergaderlunches, borrels en in de kantine?  

De provincie heeft samen met onze cateraar Eurest in de afgelopen jaren veel 
inzet gepleegd op het verder reduceren van voedselverspilling in onze 
bedrijfscatering. Uit een meting vlak vóór de COVID-19-uitbraak is naar voren 
gekomen dat het afvalpercentage uit de voedselbereiding (ten opzichte van wat 
is ingekocht) is gedaald van 14% naar 6 à 7%.  In het bedrijfsrestaurant is het 
avalpercentage nihil geworden, o.a. door de bereiding van gerechten met 
(snij)restanten of overgebleven ingrediënten.  
 
Een punt van aandacht blijven de vergaderlunches: het komt nog regelmatig voor 
dat teveel lunches worden besteld, bijvoorbeeld omdat het aantal gasten dat een 
bijeenkomst bijwoont lager blijkt te zijn dan het opgegeven aantal. In het kader 
van de Green Deal willen we onze gasten en medewerkers bewuster maken van 
voedselverspilling. Hiervoor wordt een campagne gestart zodra de werksituatie in 
het Huis voor de provincie weer enigszins is genormaliseerd.   
 

 9 Is het inzetten van de Too Good To Go App een optie om 
voedselverspilling tegen te gaan en tegelijkertijd medewerkers 
gezond voedsel te bieden tegen een aantrekkelijke prijs? 

Deze vraag beantwoorden wij tijdens de commissie RGW. 

 

 

https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2020/Oktober_2020/Meer_lokale_producten_in_restaurants_overheid

