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Antwoord op schriftelijke vragen over kankerverwekkende 
stoffen in bepaalde vleessoorten 

Geachte mevrouw De Wrede, 

In uw brief van 29 oktober 2015 heeft u ons een aantal vragen gesteld over 
bovengenoemd onderwerp. Hierbij beantwoorden wij uw vragen, waarbij wij voor 
de duidelijkheid eerst de vragen herhalen. 

1. Bent u ervan op de hoogte dat nagenoeg alle soorten vleesbeleg voor 
brood worden gerookt, gezouten of met bewaarmiddelen bewerkt, terwijl 
deze nu op dezelfde lijst 1 van lARC staan waar ook asbest, aflatoxine en 
tabak op staan? 

Antwoord: 
Ja. 

2. Bent u het met de Partij voor de dieren eens dat, gezien het voorgaande, 
het serveren van gerookt, gezouten of met bewaarmiddelen bewerkte 
vleesproducten zoals ook hamburgers en worst tijdens lunch- en 
dinerpauzes aan medewerkers en bezoekers in de praktijk gelijk staat aan 
het bewust blootstellen van de medewerkers aan (andere) gevaarlijke 
stoffen? Zo ja, welke conclusies trekt u hieruit? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord: 
De provincie beschermt uiteraard haar medewerkers tegen ongewilde 
blootstelling aan gevaarlijke stoffen in de werkomstandigheden. Hier is 
echter sprake van een bewuste keuze door de medewerkers zelf. 
Daarnaast is hier sprake van een verschillend risico. 
Het is onze taak om de mensen zo goed mogelijk te informeren en een 
afgewogen assortiment aan te bieden waarin ook duurzame en gezonde 
producten worden aangeboden. 

3. Onderschrijft u dat zowel werkgevers als overheden een taak hebben om 
de gezondheid van hun werknemers respectievelijk burgers te beschermen 
tegen gevaarlijke en carcinogene stoffen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, 
bent u van plan in het provinciehuis te stoppen met het serveren van 
gerookte, gezoute of houdbaar gemaakte vleesproducten? 
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Antwoord: 
De overheid heeft de taak om mensen de keuze ten aanzien van 
consumptie van etenswaren bewust te laten maken. Dit doen wij middels 
voorlichting, communicatie en acties. Denk aan: het geven van advies "eet 
vlees met mate", het promoten van gezonde voeding, medewerkers te 
verleiden tot het consumeren van gezonde voeding en door producten als 
groenten en fruit goed zichtbaar in het assortiment te laten zijn. 

4. Onderschrijft u dat de consumptie van vleeswaren aantoonbaar (veel) 
meer negatieve gevolgen heeft voor het klimaat, milieu, gezondheid en 
dierenwelzijn (wereldwijd) dan de consumptie van plantaardige eiwitten 
terwijl vegetarische producten de benodigde voedingsstoffen ook kunnen 
leveren? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord: 
Het is algemeen bekend dat de productie van vlees gevolgen heeft voor 
het klimaat, milieu, gezondheid en dierenwelzijn. Wij volgen het advies van 
het Ministerie van Volksgezondheid naar aanleiding van de publiciteit rond 
deze maatregel, om minderte eten van genoemde producten, maar waarin 
ook gewezen wordt op de gezonde voedingsstoffen in vlees. 

5. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het gezien bovenstaande 
beter zou zijn om in het geheel geen vlees meer te serveren op het 
provinciehuis? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u ook bereid om hier 
consequenties aan te verbinden en geen vlees meer te serveren, dan wel 
met een voorstel aan de Staten te komen, met als doel de consumptie van 
dode dieren te verminderen en uiteindelijk af te schaffen? 

Antwoord: 
Wij zijn van mening dat de medewerkers zelf vrij zijn in, en 
verantwoordelijk zijn voor hun eigen keuzes met betrekking tot de 
consumptie van etenswaren. In de aanbesteding van de catering, die het 
afgelopen jaar tot een contract met een nieuwe cateraar heeft geleid, 
hebben wij extra aandacht besteed aan het aanbod van duurzame 
producten, streekproducten en gezonde voedig. Daardoor is het aanbod in 
het bedrijfsrestaurant weer een stuk gezonder en duurzamer geworden. 
Samen met onze (nieuwe) cateraar Vitam en zorgen wij voor heldere 
informatie over het aanbod zodat de mensen zelf een bewuste keuze 
kunnen maken. 

Wij vertrouwen erop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

voorzitter. 

secretaris. 


