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Klimaatdeal Consumptie 2 
Samenwerking ‘Rotterdam tegen Verspilling’ 
Wat houdt de klimaatdeal in? 
Er zijn al verschillende partijen actief om voedselverspilling tegen te gaan, maar in het kader van het RKA 
willen we dit graag opschalen en hier een grotere gecoördineerde samenwerking van maken om in allerlei 
sectoren de voedselverspilling terug te dringen in Rotterdam. We kijken welke afspraken er gemaakt 
kunnen worden met de verschillende partijen in de stad en óók met de producenten. Hoe gaan we om 
met voedsel in de stad; niet alleen aan de voorkant, maar ook aan de achterkant. Door partijen hieraan te 
verbinden zorg je ervoor dat dit niet alleen een opgave is van de gemeente, maar van iedereen in de stad.  
 
We bekijken hoe de verschillende initiatieven op voedselverspilling in de stad elkaar kunnen versterken en 
vanuit de gemeente versterkt kunnen worden. Wat hebben zij nodig en hoe kunnen we samen ervoor 
zorgen dat de bewoner bewuster omgaat met kopen van voedsel. Ook willen we bewoners handvatten 
bieden in de vorm van kennis en tools om de persoonlijke voedselverspilling terug te dringen.  
 
Er wordt een concept plan opgesteld om deze samenwerking vorm te geven, waarna we een oproep 
zullen doen voor partijen om zich aan te sluiten. Gezamenlijk wordt een strategie uitgewerkt en 
gedefinieerd welke partij welke rol oppakt en wat ieders verantwoordelijkheid is binnen de 
samenwerking. 
Om voort te bouwen op al bestaande initiatieven in de stad die actief zijn bij het terugdringen van de 
voedselverspilling uit de stad, zullen we deze partijen direct vanaf het begin betrekken bij het ontwikkelen 
van de samenwerkingsstrategie en kijken hoe we hun initiatieven kunnen opschalen en ondersteunen.  
Wat gaan we bereiken? 
Op de lange termijn willen we in alle sectoren de voedselverspilling zover mogelijk terugdringen. We 
streven naar 50% vermindering in 2030. Om dit te bereiken wordt een grootschalige samenwerking 
gestart met partijen uit verschillende sectoren om dit een opgave te maken van de gehele stad.  
Wie is de trekker? 
De Gemeente Rotterdam  
Welke partijen doen mee en wat brengen ze in? 
- In de eerste fase trekt Gemeente Rotterdam deze samenwerking. Hierna moet dit een opgave worden 

van alle deelnemende partijen.  
- Deelnemende partijen: (inbreng van deze partijen nader te bepalen.) 

o Stichting Voedselsurplus (Shareaty) neemt deel aan de samenwerking. Zij zijn al sinds 2017 
actief bezig is om voedselverspilling bij supermarkten terug te dringen door overschotten te 
laten doneren aan sociale restaurants. Samen met 50|50 zijn ze in september 2019 een 
distributiecentrum voor voedseloverschotten gestart. Ze richten zich op het vermijden van 
voedselverlies, activeren van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt, bieden van 
werkgelegenheid, bestrijden van armoede, versterken van sociale organisaties en het 
bevorderen van sociale deelname. De doelstellingen willen zij bereiken door 
voedseloverschotten te verzamelen, koelen, optimaal herverdeeld en (gekoeld/ingevroren) te 
leveren aan sociale organisaties. Dit geeft een enorme versnelling in de samenwerking 
rondom verspilling in Rotterdam. 
De gemeente subsidieert het distributiecentrum in de opstartfase (als één van de financiers) 
en B&W is laatst ook op bezoek geweest. Aan hen is gevraagd of ze ambassadeur willen 
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worden tegen voedselverspilling door het onderwerp met bedrijven en sociale organisaties te 
bespreken. 

o Stichting Zero Foodwaste Rotterdam (ZFR) neemt deel aan de samenwerking. Ze zijn 
momenteel bezig met het starten van een permanent ophaal-, distributie- en 
verwerkingssysteem voor reststromen van grote agro-foodbedrijven en groothandels uit (de 
omgeving van) Rotterdam. Er is ruim voldoende reststroom om dit distributiecentrum te 
starten aangezien ZFR zich richt op een andere deel van de voedselreststroom keten dan 
Stichting Voedselsurplus. Hun producten komen ten goede aan sociale projecten in de stad, 
aan studenten, ouderen, basisschoolkinderen plus aan verduurzaming van de horeca en 
worden op die manier zowel economisch, sociaal als cultureel verwaard van afval tot opnieuw 
waardevolle, eetbare producten. Dit is nader uitgewerkt in hun projectplan.  

o Samskip stelt 2 koelcontainers ter beschikking voor het pilot distributiecentrum van stichting 
Zero Foodwaste voor 2 jaar. Daarna kunnen de containers bij succes van de pilot worden 
overgekocht door stichting Zero Foodwaste en anders kosteloos worden teruggegeven.  

o De Erasmus Sustainability Hub zoekt uit wat hen rol hierin kan zijn.  
o De gemeente kijkt naar de mogelijkheden om partner te worden van Samen tegen Verspilling 

en hen zo ook aan te sluiten bij deze samenwerking.  
o Overige deelnemende partijen worden gezocht nadat de samenwerking strategie verder 

gespecificeerd is.   
Wat is het tijdspad? 
- Een afspraak maken Toine Timmersman van ‘Samen tegen Verspilling’ de nationale samenwerking 

tegen voedselverspilling om te kijken of we met hem een lokale strategie tegen verspilling op 
hoofdlijnen kunnen uitwerken.  

- Lokale partners in de samenwerking zoeken en de strategie verder specificeren.  
- Begin volgend jaar willen we een concrete strategie om voedselverspilling te reduceren in Rotterdam 

uitgewerkt hebben.  
- Hierna willen we een samenwerkingsverband sluiten met zo veel mogelijk partijen in de stad en 

concrete acties initiëren.  
Wat is er nodig? 
- Expertise op het vlak van voedselverspilling, o.a. onderzoek, netwerk, monitoring etc.  
- Om partner te worden van de samenwerking ‘Samen tegen Verspilling’ is jaarlijkse bijdrage nodig (ter 

indicatie een bedrag rond de €2500,- plus eigen bijdragen). 
- Zero Foodwaste Rotterdam heeft een plan klaarliggen om grote reststromen her te verdelen en te 

verwerken. Dit kan een enorme versnelling geven in de samenwerking rondom verspilling in 
Rotterdam. Stadsbeheer wil al vanaf 2017 samenwerken, dit hebben ze toegezegd. Hier moeten nu 
duidelijke acties uit voort komen (o.a. een startsubsidie om te kunnen starten). Het vorige college was 
ook op de hoogte van dit plan en hier enthousiast over.  

o Een aanvraag bij Rabobank loopt voor een startsubsidie, waar onder andere een busjes van 
kan worden gekocht voor het ophalen en herverdelen van reststromen. 

o Op korte termijn hebben zij nog 2 bouwketen nodig, één als werkplaats en één wordt 
opgebouwd als professionele keuken voor kookworkshops en productontwikkeling.  

o Samskip ondersteunt het initiatief door twee koelcontainers voor twee jaar beschikbaar te 
stellen, welke bij succes van de pilot tegen een laag bedrag over gekocht kunnen worden.  

 
 
 
 
 
 
 
 


