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M O T I E  2020-03- 
(vreemd aan de orde van de dag) 

 

Onderwerp: Vegetarisch eten wordt de standaard voor de gemeenteraad 

 

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 23 maart 

2020 gehoord de beraadslagingen, 

 

Overwegende dat 

1. Nederland in het klimaatakkoord van Parijs heeft afgesproken om de opwarming 

van de aarde onder de 2 graden te houden;  

2. het eten van vlees mondiaal een belangrijke veroorzaker is van uitstoot van 

broeikasgassen en daarmee van opwarming van de aarde; 

3. nu bijna de helft van wat er wereldwijd aan graan wordt geteeld, gevoerd wordt 

aan dieren, terwijl er elke dag meer dan 15 duizend kinderen sterven aan 

ondervoeding en een groot deel van de wereldbevolking -onnodig- honger lijdt; 

4. vlees nu veelal uit gewoonte een vast onderdeel is van de maaltijden van 

medewerkers, bestuurders, raadsleden en bezoekers van de gemeente, 

 

overwegende dat 

1. diverse ministeries, gemeenten en andere instellingen de norm in hun catering 

hebben omgedraaid volgens het principe 'Carnivoor geef het door'; 

2. vegetarisch de standaard is en wie vlees of vis wil eten, dit vooraf kan doorgeven; 

3. dit principe is ingevoerd bij o.a. Ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap, 

gemeenten Utrecht, Delft en Amsterdam en Universiteit Utrecht; 

4. bij de Duitse regering alle regeringsdiners standaard vegetarisch zijn;  

5. de gemeente Noordoostpolder duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan en 

een voorbeeldfunctie heeft voor de eigen organisatie, andere organisaties en voor 

inwoners;  

6. de keuzevrijheid geheel intact blijft bij het principe 'Carnivoor geef het door', maar 

het voor mensen gemakkelijker wordt gemaakt om duurzamer te eten: je hoeft er 

letterlijk geen moeite voor te doen, 

 

verzoekt het college 

om bij alle door of namens de gemeente georganiseerde bijeenkomsten het principe 

'Carnivoor, geef het door!' toe te passen, waarbij het uitgangspunt geldt dat niet 

vegetariërs, maar mensen die vlees of vis willen eten hun eet-voorkeuren doorgeven 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 
 


