Provincie Flevoland
T.a.v. Voorzitter van Provinciale Staten dhr. L. Verbeek
Onderwerp:

Schriftelijke vragen ex. artikel 23 Reglement van Orde Provinciale Staten van
Flevoland over Advies RLI reductie van de veestapel

Datum:

16 mei 2018

Geachte Voorzitter van Provinciale Staten,
Overeenkomstig artikel 23, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie van de Partij voor
de Dieren de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over het advies van de Raad
voor de Leefomgeving en Infrastructuur om de veestapel te reduceren en een afname van de
consumptie van vlees, zuivel en eieren te stimuleren:
1. Op welke wijze bent u voornemens de aanbevelingen uit het rapport te integreren in provinciaal
beleid? Welke toegevoegde waarde ziet u weggelegd voor de provincie ten opzichte van de
andere partijen in dit vraagstuk?
2. Heeft u naar aanleiding van het rapport al (hernieuwd) overleg gehad met het Rijk over de
toekomstige ontwikkeling van de veehouderij? Zo nee, bent u bereid dergelijk overleg (in IPO
verband) te initiëren?
3. Welke kaders bent u voornemens te stellen om producenten en consumenten te ondersteunen
in de transitie naar een duurzaam en gezond voedselsysteem? Kunt u dit beantwoorden voor
veehouderij, landgebruik, natuurinclusieve en biologische landbouw en circulaire economie?
4. Bent u voornemens extra stappen te ondernemen om (biologische) akkerbouw te stimuleren, in
plaats van veehouderij?
5. Bent u van mening dat er voor de provincie een urgente taak ligt om te werken aan reductie van
de veestapel? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke aanpassingen gaat u maken in het huidige
beleid om te komen tot een reductie van de veestapel en daarmee een afname van de effecten
op klimaat, volksgezondheid en milieu?
6. Vindt u het wenselijk om meer provinciale bevoegdheden te krijgen over begrenzing van de
veehouderij met het oog op volksgezondheid? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze bent u
actief om, na het afketsen van de Interimwet veedichte gebieden, deze bevoegdheden te
verkrijgen?
7. Op welke wijze wilt u gaan bijdragen aan een gezond verdienmodel voor boeren? Bent u bereid
het provinciale deel van de subsidies (o.a. de POP regelingen) uitsluitend nog aan te wenden
voor ecosysteemdiensten die boeren uitvoeren en niet voor (indirecte) bedrijfs- c.q.
inkomenssteun?
8. In de provinciale energieprogramma’s wordt niets gezegd over de rol van voedsel inzake
klimaatverandering. Bent u het met ons eens dat het een vertekend beeld geeft dat alleen de
benodigde energietransitie wordt genoemd, terwijl de eiwittransitie minstens zo belangrijk is?
Bent u bereid om dit aan te passen? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?
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9. Bent u van mening dat er een apart provinciaal voedselbeleid zou moeten komen? Zo ja, welke
stappen gaat u ondernemen en op welke termijn? Zo nee, waarom niet?
10. Onder het motto: verbeter de wereld, begin bij jezelf: Welke mogelijkheden ziet u binnen de
eigen organisatie om de aanbevolen verschuiving naar plantaardig eten te bewerkstelligen? Bent
u bijvoorbeeld bereid om in de catering en bedrijfskantine personeel en bezoekers uit te nodigen
om meer plantaardig te eten, bijv. door verandering van het aanbod, speciale acties (gratis
vleesvervangers)?

Bij voorbaat dank voor de beantwoording.
Namens de Flevolandse fractie van de Partij voor de Dieren,
Leonie Vestering, lid Provinciale Staten

Schriftelijke vragen fractie Partij voor de Dieren Flevoland inzake Advies RLI reductie van de veestapel
– 16 mei 2018

