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IPCC rapport

Geachte mevrouw Pallandt

Bij boven aangehaalde brief stelt u ons vragen over het rappoft van het IPCC met betrekking tot de
impact van voedselproductie op het land en het klimaatl (gepubliceerd op 8 augustus 2Ol9)
overeenkomstig aftikel 60 Reglement van Orde algemeen bestuur Watercchap Brabantse Delta 2008.
Wij hebben uw brief besproken in onze vergadering van 3 september 2Ot9 en besloten u als volgt te
antwoorden.

1. Bent u bekend met het rapport van het IPCC dat hierboven genoemd wordt?
Antwoord

Ja,

¡

2, Hebt u reeds besloten, of bent u voornemens, te ondezoeken op welke manieren de resultaten uit dit
rappott van invloed kunnen z$n op de keuzes van waterschap Brabantse Delta met betrekking tot
voeding? Zo ia, kunt u toelichten hoe u dit aan gaat pakken? Zo nee, waarom niet?
Antw-oord

Het directieteam steft in overleg met de Ondernemin gsraad het cateringbeleid vast dat telkens
voorafgaand aan een aanbesteding voor catering wordt geévalueerd en dan waar nodig aangepast, Met
het oog op een aanbesteding is in maart 2OL9 de meest recente bijstelling geweest van het
cateringbeleid. Een aantal speerpunten uit dit beleíd:
r Het bevorderen van vitaliteit van de medewerkers door biJvoorbeeld het verstrekken van gratis
Lokaal Hollands fruit;
r Socíal Return (paÉicípatiewet);

r
.

Circulaire catering waarbij wel oog blijft voor effectiviteit en praktische uitvoerbaarheid;
Het belang van het welzijn van de medewerkers wordt benadrukt door een uítgebreid aanbod van
gezonde, biologische en vegetarísche voeding. De vraag naar gezonde producten zal worden
gestímuleerd door gezonde voeding te subsidíëren;
¡ Bínnen het gezonde assoftíment worden broodproducten en zuivelproducten onder meer als EKO,
vegetarisch - en/of biologisch-dynamische producten aangeboden;
¡ Voor een definitie van gezonde voeding worden in de basís de ríchtlijnen van het
Voedingscentrum gehanteerd. Hierbíj geldt de nieuwe schijf van vijf (2016) als richtlijn.
De catering is gezamenlijk met de 3 Brabantse waterschappen aanbesteed. Het caterlngbeleid van de 3
waterschappen (o.a. assoftiment en prijsbeleid) is gelijk getrokken. De opdracht is per 1 september
20l9gegund aan een nieuwe cateraar.,
De Brabantse waterschappen hebben het cateringbeleíd onder meer veftaald in príjsstelling. Gezond
assortiment wordt gesubsidieerd en dus gestimuleerd voor een minus opslag van 25o/o te hanteren,
Overig assortiment kent een + opslag van 75o/o en oven /snackassortiment van *t5}o/o (NB Brabantse
Delta heeft bewust geen friteuse in zijn keuken). Het aanbod van assortiment dient minimaal 50olo te
bestaan uit gezonde voeding. Dit is een eis die gedurende de overeenkomst wordt gemonitord.

3, Bent u het met ons eens dat uít het rapport van IPCC blijkt dat een verschuiving naar niet-dierlíjke
dieiten beter is voor het klimaat? Zo nee, waarom níet? En 4. Neemt u deze conclusie van het IPCC over?
Zo nee, waarom niet?
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Amtuuoord
De verschufuidmg maar miiet dderfrijke pnoductern fierikernmeirn wi¡'ah eem duddeflljke hend irn de
caterftnghmamdle. B¡'abantse Delfia uolgt deze a[genneme voedämgstrenrd en hou¡dt daannee ook rtekenÉng
met wensem voord<onnend urit eenr Klanttewedenihe{dsondenzoek hij aamvang en gedurende de
overeenkomrst" De toenffmemde vraag maar vegetarrilsche en veganústisdre ploducten is vertaald i*r de

besór{jvång van dÈenshrerlening in de overeenkonrst"
5" Ku¡nt u Ðangen erî welk gedeelte van het aanbod äm het bednjfsrestaurrant een volwaardige vegetarisdre
rrnattÍ$d is, m welk gedeelte een volwaardige vegarnristische nnaaltÍ"fd is? Dat wil zeggen zonder
meerekenen van bifvoorbeeld enkele sh¡ks fruit. En 6, Bent u, gezien de conclusies van [ret rappoü van

het IPCC, beneid de verhouding van plantaardþe en diierlijke producten in de bedrijfskantine te
heroverwegen?

Antwoord
De cateraar dient dagelijks een aanbod van vegetariscfie producten aan te bieden in het restaumnt. Een
percentage is op voorhand niet te noemen aangezien dit vraag en aanbod gesh¡urd is.

7. Kunt u beschrijven oÇ en hoe er bij de keuze voor voedsel búiten het bedrijfsrestaurant rekening wordt
gehouden met duurzaamheld? Kunt u aangeven of er hier ook standaard (dus zonder dat erom hoeft te
r¡vorden gevnaagd ) plantaardige opties rrorden aangeboden?
Antwoord
Bij het aanbod buiten het restaurant worden dezeffde speerpunten gehanteerd als bij het aanbod in het
restaurant. Als daarom wordt gevraag worden plantaardige opties aangeboden. Niet standaard om te
voorkomen dat voedsel niet wordt geconsumeerd en er dus yoedselverspilling ontstaat.
8. Is r,vaterschap Brabantse Delta bewust bezig met het tegengaan van voedselvenspilling?
Hoe wordt dit gedaan? En 9. Bent u bereid op zoek te gaan naar manieren orn verdere stappen te zetten
in het tegengaan van voedselverspilling? Bent u bereid daarin innovatieve concepten, zoals bedrqven die
bijna-verspild voedselaanbieden tegen een gereduceerd tanef , en maatschappelijke concepten zoals
doneren aan de voedselbank, hierin mee te nemen?
Antwoord
Ja, Brabantse Delta zet bewust stappen tegen voedselverupilling.
Waste (voedselverspilling) is een KPI (Key ?erformance Indicator). De cateraar dient actief waste te
beperken door een en ander aantoonbaar te monitoren. Er wordt dus actief gestuurd om het waste
percentage te beperken.
In de beschríjving van díenstverlening is opgenomen dat het beperken van afyal zowef van
verpakkingsmaterialen als van voedselen dranken wordtgestimuleerd en een belangrijk KPI is ín de
uítvoering. Dit kan zich uitten door meer ad hoc bereídingen, koÉíng aanbíedingen bij overproductie en
dergelijke.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. Overeenkomstig het Reglement van
orde algemeen bestuur worden uw vragen en ons ant$/oord geagendeerd voor de
adering van het
algemeen bestuur van 11 september 2gt9 en gepubliceerd op de website
waterschap,
Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur,
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