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Schriftelijke vragen over de 'Week zonder vlees'

Geachte mevrouw Voerman,
In uw bovengenoemde brief stelt u ons een aantal schriftelijke vragen over de 'Nationale week zonder vlees' die
wordt gehouden van 11 tot 17 maart 2019. In deze brief beantwoorden wij uw vragen.
1. Is het u bekend dat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedseikwaiiteit vorig jaar heeft
opgeroepen om mee te doen aan de eerste Week zonder vlees?
Antwoord: Ja, dat is ons bekend.
2. Bent u bereid om ais provincie het publiek dit Jaar ook te vragen om mee te doen of te wijzen op het
bestaan van de Week zonder Vlees? Zo nee, waarom niet? Zo Ja, op welke wijze?
Antwoord: Indien u met 'het publiek' bedoelt de inwoners van de provincie of de bezoekers van het
provinciehuis, dan kan voor dit jaar daarvoor geen actie meer worden ondernomen. Voor volgend jaar zullen
wij dat gaan doen. Wij zullen tegen die tijd ook een promotieplan maken en aansluiten bij de landelijke Week
zonder Vlees
3. Bent u bereid om ook partner te worden van de Week zonder vlees? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Ja, voorafgaand aan de Week zonder Vlees volgend jaar zullen wij dat gaan doen.
4. Bent u bereid om tussen 11 en 17 maart op het provinciehuis deel te nemen aan de Week zonder
vlees, en de cateraar te verzoeken om die dagen voor de catering vleesloos in de kopen en te
bereiden? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: De gehele week wordt in het provinciehuis aandacht besteed aan het thema 'nationale week zonder
vlees'. Dit gebeurt onder andere door een beperkt aanbod van vlees in het luxe assortiment en berichtgeving
via de communicatieschermen. Daarnaast hebben we in het beleid opgenomen, samen met de cateraar Vitam,
een dag per maand geen vlees op te nemen in het assortiment. Op deze "Veggie day" worden de vlees- en
visproducten vervangen door alternatieve producten. Dit geldt zowel voor de banqueting producten
(geserveerde lunches) als voor het assortiment in het bedrijfsrestaurant. Op 12 maart is er weer een "Veggie
day" gehouden.
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5. Bent u bereid om tussen 11 en 17 maart op het provinciehuis deel te nemen aan de Week zonder
vlees, en de cateraar te verzoeken om die dagen voor de kantine vleesloos in te kopen en te
bereiden? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Zie het antwoord op vraag 4.
6. Bent u bereid om binnen de catering van de provincie het concept "Carnivoor? geef het door." in te
voeren, waarbij aiie maaitijden in basis geschikt worden gemaakt voor iedereen - carnivoren,
herbivoren en omnivoren - en de maaltijd alleen op verzoek uit te breiden zijn met vlees of vis,
waardoor zowel de keuzevrijheid wordt vergroot als een flinke klimaatwinst wordt gekoekt? Zo nee,
waarom niet?
Antwoord: Wij gaan samen met onze cateraar onderzoek doen naar de mogelijkheden om dit concept voor de
banqueting producten (geserveerde lunches) in te voeren.
7. Bent u bereid om binnen de kantine van de provincie het concept "Carnivoor? geef het door." in te
voeren, waarbij alle maaitijden in basis geschikt worden gemaakt voor iedereen - carnivoren,
herbivoren en omnivoren - en de maaitijd alleen op verzoek uit te breiden zijn met vlees of vis,
waardoor zowel de keuzevrijheid wordt vergroot ais een flinke kiimaatwinst wordt gekoekt? Zo nee,
waarom niet?
Antwoord: Wij gaan onderzoek (laten) doen naar de mogelijkheden om dit concept in het bedrijfsrestaurant in
te voeren.
8. Welke initiatieven zijn er binnen onze provincie al ontplooid om de consumptie van dierlijke
eiwitten te verminderen? Tot welk resultaat hebben ze geleid, en bent u van mening dat de
provincie hiermee voldoende bijdraagt aan de eiwittransitie?
Antwoord: Het belangrijkste initiatief is de al eerder genoemde maandelijkse Veggie day. Verder kunnen op
verzoek producten zonder dierlijke eiwitten worden geleverd. Wij hebben ons de laatste jaren wei vergaand
gespecialiseerd in duurzame en biologische producten en zijn minder vlees en meer vervangers gaan
aanbieden. Wij zijn wel van mening dat het bedrijfsrestaurant een breed assortiment moet voeren waarbij voor
vrijwel alle medewerkers, herbivoor, omnivoor of carnivoor, voldoende aanbod is v an iunchproducten.
9. Erkent u dat vermindering van de vleesconsumptie grote positieve impact heeft op klimaat, natuur,
dierenwelzijn, biodiversiteit en voedselzekerheid en daarmee kan bijdragen aan diverse
beleidsdoelen van onze provincie? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Ja, wij erkennen dat.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Groningen:

, voorzitter.

