
 
 
Breda, 12 augustus 2019 
 
Vragen (conform artikel 60 Reglement van Orde), van de fractie van de Partij voor de Dieren 
Brabantse Delta aan het Dagelijks Bestuur betreffende het rapport van het IPCC met betrekking tot 
de impact van voedselproductie op het land en het klimaat1 (gepubliceerd op 8 augustus 2019). 
 
Geacht bestuur, 
 

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

 
Voor de meeste werkgevers, en ook voor waterschap Brabantse Delta, geldt dat er zowel op vaste 
momenten en plaatsen (zoals de lunch in het bedrijfsrestaurant) als op variabele momenten (zoals 
een overleg dat gepaard gaat met gebak of broodjes) voedsel aan werknemers en gasten wordt 
aangeboden – tegen betaling dan wel gratis.  

 
2. Hebt u reeds besloten, of bent u voornemens, te onderzoeken op welke manieren de 

resultaten uit dit rapport van invloed kunnen zijn op de keuzes van waterschap Brabantse 

Delta met betrekking tot voeding? Zo ja, kunt u toelichten hoe u dit aan gaat pakken? Zo nee, 

waarom niet? 

 
Het rapport beveelt aan om vleesconsumptie te beperken. Ook wordt gesteld dat een verschuiving 
naar niet-dierlijke diëten (wat dus verder gaat dan enkel het uitsluiten van vlees en vis) kan leiden tot 
een significante afname van uitstootgassen. Uit eerdere vragen van de Partij voor de Dieren aan het 
Dagelijks Bestuur bleek dat momenteel slechts een kwart van het kantineaanbod bij Brabantse Delta 
vegetarisch óf biologisch is. 

 
3. Bent u het met ons eens dat uit het rapport van IPCC blijkt dat een verschuiving naar niet-

dierlijke diëten beter is voor het klimaat? Zo nee, waarom niet? 

4. Neemt u deze conclusie van het IPCC over? Zo nee, waarom niet? 

5. Kunt u aangeven welk gedeelte van het aanbod in het bedrijfsrestaurant een volwaardige 

vegetarische maaltijd is, en welk gedeelte een volwaardige veganistische maaltijd is? Dat wil 

zeggen zonder meerekenen van bijvoorbeeld enkele stuks fruit. 

6. Bent u, gezien de conclusies van het rapport van het IPCC, bereid de verhouding van 

plantaardige en dierlijke producten in de bedrijfskantine te heroverwegen? 

7. Kunt u beschrijven of, en hoe er bij de keuze voor voedsel búiten het bedrijfsrestaurant 

rekening wordt gehouden met duurzaamheid? Kunt u aangeven of er hier ook standaard (dus 

zonder dat erom hoeft te worden gevraagd) plantaardige opties worden aangeboden? 

 
Het rapport beveelt ook aan om voedselverspilling tegen te gaan. 
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8. Is waterschap Brabantse Delta bewust bezig met het tegengaan van voedselverspilling? Hoe 

wordt dit gedaan? 

9. Bent u bereid op zoek te gaan naar manieren om verdere stappen te zetten in het tegengaan 

van voedselverspilling? Bent u bereid daarin innovatieve concepten, zoals bedrijven die 

bijna-verspild voedsel aanbieden tegen een gereduceerd tarief, en maatschappelijke 

concepten zoals doneren aan de voedselbank, hierin mee te nemen? 

 
Wij vernemen graag uw reactie. 
 

Met vriendelijke groet, 

 

Cynthia Pallandt 

Ellen Putman 

 

Partij voor de Dieren 

 


