MOTIE
Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.: 13
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp: Carnivoor? Geef het door!
Agendapunt: 11c
Onderwerp Statenvoorstel: Programmabegroting 2022
Nummer Statenvoorstel: 2790537

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op: 10 november 2021
Constaterende dat:
•
Vlees, vis en zuivel de meest milieu en klimaat belastende onderdelen van ons voedselpakket zijn;
•
Een meer plantaardig en minder dierlijk voedingspatroon bevorderlijk voor de gezondheid is;
•
De voedselkeuze in sterke mate wordt bepaald door het aanbod en de sociale norm;
•
Er tijdens bijeenkomsten van de provincie Flevoland, bijvoorbeeld tijdens PS-vergaderingen, zuivel
en vlees wordt aangeboden als de standaard, uitzonderingen daargelaten;
•
De Provincie Flevoland hierbij standaard aan genodigden vraagt of zij hun dieetwensen willen
doorgeven;
•
Bij het hanteren van het concept ‘Carnivoor? Geef het door!’ van professor Henriëtte Prast, de norm
wordt omgedraaid, waardoor mensen die geen dieetwensen hebben doorgegeven standaard een
maaltijd krijgen aangeboden zonder vlees of vis;
• In dit systeem iedereen de maximale keuzevrijheid behoudt om vlees of vis te eten;
• Het regelmatig voorkomt dat er onvoldoende aanbod is voor mensen die uit principe of als flexitarier
willen kiezen voor vegetarisch/plantaardig eten, terwijl er van het gangbare eten met vlees of vis
heel veel overblijft;
Overwegende dat:
•
De Provincie een voorbeeldfunctie heeft en ook het goede voorbeeld zou moeten geven in de
plantaardige eiwittransitie, zoals ook door de gezondheidsraad en het voedingscentrum geadviseerd
wordt;
•
Een meer plantaardig voedingspatroon een positieve bijdrage levert aan het behalen van de
klimaatdoelen en het verkleinen van onze ecologische voetafdruk;
•
Er met het standaard aanbieden van plantaardige maaltijden gezondheidswinst kan worden behaald;
•
Verschillende overheden het concept “Carnivoor? Geef het door!” hebben doorgevoerd in hun
catering;
•
Verspilling van eten altijd zonde is, maar verspilling van vlees, vis of zuivel extra zonde, omdat dat
veel meer grondstoffen heeft verbruikt en dierenleed heeft veroorzaakt;
•
Door de norm om te draaien er altijd voldoende eten voor iedereen beschikbaar is en minder
verspilling zal plaatsvinden.
•
Doordat er waarschijnlijk minder verspilling zal plaatsvinden, kunnen ook de kosten van de catering
omlaag;

□

□

Spreken uit (dictum)
Verzoeken het college (dictum) / X Dragen het college op (dictum) /
Voor maaltijden, op het Provinciehuis en bij door de provincie Flevoland georganiseerde bijeenkomsten, een
plantaardige basis te nemen en vlees, vis of zuivel optioneel te maken;

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: J. Luijendijk (PvdD)

Handtekening initiatiefnemer:

De motie wordt ondersteund door:
PARTIJ

NAAM ONDERTEKENAAR

HANDTEKENING

Voor

Tegen

Fractie Van der Starre

Stemverhouding
Totaal
JA21
VVD
PVV
GroenLinks
CDA
PvdA
ChristenUnie
SP
D66
PvdD
SGP
Fractie Van der Starre
DENK
Forum voor Democratie
GO
50PLUS
De motie is:

Aangenomen

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 10 november 2021.
Statengriffier,

Voorzitter,

mr. A. Kost

L. Verbeek

Verworpen

