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Titel motie : Ondersteuning transportkosten Voedselbanken Groningen 

Datum PS : 4-7-2018 

Onderwerp : Voorjaarsnota 2018 

 

 

           

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen d.d. 04 juli 2018 

 

Constaterende dat: 

 

- de Voedselbanken in onze provincie sinds 1 juni 2018 een eigen distributiecentrum hebben en 

door toename van het aantal cliënten meer voedsel, ook van buiten onze provincie, zelf moeten 

verwerven; 

- de Voedselbanken veel vaker (vaak dagelijks, behalve op zondagen) langs steeds meer 

supermarkten gaan rijden om voedsel te verwerven, waardoor verspilling nog krachtiger te lijf wordt 

gegaan; 

- de Voedselbanken in onze provincie hun organisatie gaan aanpassen aan de veranderende 

omstandigheden om: 

1. een wekelijkse uitgifte aan alle cliënten te realiseren (is nu nog niet overal gerealiseerd),  

2. tenminste 15-20 producten binnen de nieuwe Schijf van Vijf te leveren, 

3. op alle wekelijkse dagen open te zijn en zo een deel van het voedsel snel uit te kunnen geven, 

4. de onderlinge samenwerking tussen de Voedselbanken in onze provincie te optimaliseren 

waar onder onderlinge uitwisseling van producten, als doelstellingen lokaal niet behaald 

kunnen worden; 

- deze omstandigheden bijdragen aan meer vervoersbewegingen; 

- hierdoor de kosten voor transport aanzienlijk omhoog gaan.  

 

Overwegende dat: 

 

- Ondanks een aantrekkende economie en een dalende werkeloosheid de verwachting is dat het 

aantal Voedselbank-cliënten vooralsnog zal toenemen in de werkgebieden van de Voedselbanken 

Midden-Groningen, Oldambt, Veendam en de stad Groningen;  

- door een tijdelijke bijdrage er substantieel bij wordt gedragen aan de vermindering van 

voedselverspilling;  

 

 

 



- een evenwichtiger verdeling van voedselproducten binnen alle Voedselbanken in onze provincie 

direct bijdraagt aan de versterking van de onderlinge samenwerking tussen de Voedselbanken in 

de provincie Groningen. De Voedselbanken zijn dan beter in staat om grotere hoeveelheden 

groenten en fruit binnen te halen van buiten onze provincie. Dit alles betekent voor de cliënten van 

de Voedselbanken in onze provincie dat ze meer en gezondere voedselproducten krijgen 

aangeboden; 

 

Verzoekt het College: 

 

om bij de begroting van 2019 (evenals 2016 t/m 2018) een substantieel bedrag te reserveren voor 

alle negen Voedselbanken ten behoeve van de exploitatie hun distributiecentrum. 

 

 

en gaan over tot de orde van de dag!  
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