
 

 

 

MEMORANDUM 

 
 
 
 
 

DATUM 28-10-2020 

AAN Commissie RGW / Provinciale Staten 

VAN Gedeputeerde Hanke Bruins Slot 

ONDERWERP Memo Green Deal Catering –  Resterende vragen na RGW 14/10  

Hierbij sturen wij u de antwoorden op de vragen over het Memo Green Deal Catering (kenmerk 2020RGW 146) die 
tijdens de commissie RGW van 14 oktober jl. niet beantwoord zijn. 
 
 
Vraag 1 -  Partij voor de Dieren: 
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? 
 
Antwoord: 
'Catering op locatie' moet gelezen worden als alle vormen van bedrijfscatering buiten het bedrijfsrestaurant en de 
koffiecorner in de centrale hal van het Huis voor de provincie. Hieronder vallen bijvoorbeeld het lunchbuffet op de 
eerste verdieping, borrels of de catering rond Statenvergaderingen. Deze vormen van catering worden ook wel 
aangeduid met 'banqueting'. De Green Deal heeft zeker óók betrekking op deze catering. 
 
 
Vraag 2 – GroenLinks: 
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? 
 
Antwoord: 
Dat is inderdaad een goede optie. Sterker nog, onze cateraar Eurest heeft de Too Good to Go-app begin september 
ingericht; deze is helemaal klaar voor gebruik. Helaas hebben we de app nog niet kunnen inzetten vanwege het 
momenteel zeer beperkte aantal gebruikers van de cateringvoorzieningen.  
 
 
Vraag 3 – ChristenUnie 
De Cateringdeal ‘Eten uit de Korte Keten’ is een prachtig resultaat en inspirerend voorbeeld van de samenwerking 
tussen LNV, de provincies en de Taskforce Korte Keten. Het is goed te horen dat deze deal heel concreet handen 
en voeten krijgt in het bedrijfsrestaurant van de provincie Utrecht. Tegelijkertijd is de scope van de Intentieverklaring 
breder. Zo gaat het onder meer over het uitwerken van een gezamenlijke Roadmap, waarin ondersteunen van 
pioniers, nieuwe kansen, en de relatie boer-burger-buurt verder wordt uitgewerkt.  
Wat is de inbreng van Gedeputeerde vanuit de provincie Utrecht in dit samenwerkingsverband? Wanneer wordt de 
Roadmap en de Korte Keten Deal verwacht? 
 
Antwoord: 
In de totstandkoming van de Green Deal zijn wij met de betrokken provincies en het ministerie inderdaad tot de 
conclusie gekomen dat er meerwaarde zit in onderlinge samenwerking en uitwisseling, verdergaand dan rondom 
het verduurzamen van de catering. We zijn daarom overeengekomen om de komende tijd gezamenlijk een opdracht 
te verlenen aan de Taskforce Korte Ketens. Wij vragen hen als kwartiermaker in kaart te brengen in welke vorm wij 
kunnen samenwerken, hoe een gedeelde agenda op korte ketens eruit moet zien en welke financiële afspraken 
daarbij horen.  
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Op dit moment werken we aan afbakening van de opdracht en een offerte uitvraag voor deze kwartiermaker. Als 
provincie Utrecht zijn we betrokken bij dit proces en betalen we mee aan de kwartiermaker. De planning is om in 
november 2020 de opdrachtverlening rond te maken. De resultaten vragen wij in het voorjaar van 2021 op te 
leveren.  
 
 
Vraag 4  – ChristenUnie 
Neemt Gedeputeerde die bredere scope nu al mee in de provinciale uitwerking van de Intentieverklaring, 
bijvoorbeeld met betrekking tot de provinciale programma’s Kringlooplandbouw en Voedselagenda? 
 
Antwoord: 
Wij investeren in de opdracht aan de Taskforce Korte Ketens omdat dit ons waardevolle input geeft voor het verder 
ontwikkelen van onze eigen inzet op voedsel en landbouw en ons helpt te bepalen waar we zelf aan werken en 
waar we samenwerken met andere regio’s. Parallel daaraan gaan wij aan de slag met het opstellen van de 
Voedselagenda. Hierin worden uiteraard de relaties tot de Samenwerkingsagenda Landbouw en de landelijke visie 
Kringlooplandbouw gedefinieerd. 
 
 
Vraag 5  – ChristenUnie 
Wat is de stand van zaken met betrekking tot beleidsvoorbereiding en -vorming voor de Voedselagenda in onze 
provincie? 
 
Antwoord: 
Wij willen in januari 2021 een expertmeeting organiseren met Statenleden ten behoeve van de invulling van de 
Voedselagenda. In maart 2021 zullen wij de Voedselagenda voorleggen in de Commissie RGW. 
 
 
Vraag 6  – ChristenUnie 
Wil Gedeputeerde in overweging nemen om PS in dit stadium al mee te nemen in een ‘stand van zaken 
Voedselagenda’ door middel van een expertmeeting of inspiratiedag(deel), waarin naast de al eerder door een 
groepje Statenleden aangedragen thema’s en sprekers, ook de ‘Nationale Handelsmissie’ en Korte-Keten-Deal aan 
bod komen?  
 
Antwoord: 
Wij nemen de Korte Keten Deal, geïnitieerd tijdens de Nationale Handelsmissie zeker mee als onderwerp voor de 
expertmeeting waarvoor we leden van PS zullen uitnodigen. Ook de punten uit het woordvoerdersoverleg van 
afgelopen maart over de voedselagenda nemen we mee in de organisatie. Enkele suggesties voor sprekers hieruit 
hebben wij al benut voor de Food Print online bijeenkomst afgelopen oktober. 


