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Geachte heer, mevrouw, 

 

Hierbij doen wij u toekomen ons antwoord op de door K. de Wrede van de PvdD 

gestelde vragen ex art. 38 RvO over Gemeentelijke Informatie over 

Klimaatverandering. De brief van de vragensteller(s) treft u als bijlage aan. 

 

1. In hoeverre bent u op de hoogte van de gevolgen die het eten van dieren en 

dierlijke producten heeft voor het klimaat? 

 

Daar zijn we zeker van op de hoogte en dit onderwerp kwam ook terug in onderdelen 

van het programma van de klimaatweek, zoals: de fietstour du klimaatboer, de 

resultaten van de ontwerpmanifestatie, en het debat op dinsdagavond: Boer voor 

discussie. De consumptie van dieren en dierlijk eiwit heeft direct invloed op de 

uitstoot van CO2. Zie hiervoor onder andere het (nationale) Klimaatakkoord. Dit gaat 

over mitigatie (het terugdringen van de uitstoot). De klimaatadaptatieweek is primair 

gericht op klimaatbestendigheid. Dit gaat over het aanpassen aan het klimaat dat reeds 

aan het veranderen is. Wel zien wij uiteraard het belang van mitigatie als adaptieve 

maatregel. Hieraan werken o.a. via ons Energieprogramma aan. Daarnaast dragen ook 

de routekaart Circulaire Economie en de (nieuwe) voedselagenda bij aan het 

verminderen van de CO2 uitstoot.  
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Volgvel 1 

 

2. Erkent u de conclusies die door wetenschappers zijn getrokken inzake de 

gevolgen van onze consumptie van dierlijke eiwitten voor het klimaat?  

 

Ja, dit erkennen wij. Zie beantwoording bij vraag 1. 

 

3. Kunt u toelichten hoe het mogelijk is dat u op een officiële gemeentelijke 

voorlichtingspagina in een stukje over klimaatverandering het onderwerp 

dierlijke eiwitten niet aanraakt?  

 

De kernboodschap van het bericht was: kom kijken en doe mee aan het programma 

over klimaatadaptatie. In dat programma was er van alles te doen en te zien over 

klimaatadaptatie. Met de focus op: ‘het aanpassen aan klimaatverandering’. Dus in 

mindere mate op de oorzaken van klimaatverandering en het terugdringen van de 

uitstoot van CO2. De voorbeelden die we daar wel noemen, zijn zoals gebruikelijk niet 

volledig, maar vooral toegevoegd vanwege de boodschap: geen adaptatie zonder 

mitigatie. 

 

4. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat de eiwittransitie minstens 

even belangrijk is als de energietransitie? 

 

Wij vinden de klimaattransitie net zo belangrijk als de energietransitie. Wij zien de 

eiwittransitie als belangrijk onderdeel van de klimaattransitie. 

 

5. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het bij het inperken van de 

klimaatverandering niet zozeer gaat om het doen van dingen, maar eerder om 

het laten? Denk hierbij aan veelvuldig vliegen, overconsumptie van goederen 

en consumptie van dierlijke eiwitten. 

 

Het werken aan zowel klimaatadaptatie en de energietransitie betreft zowel ‘doen’ als 

‘laten’ om klimaatbesteding of CO2 neutraal te worden.  

 

  



Volgvel 2 

 

6. In het stukje citeert u Linda Steg, hoogleraar Omgevingspsychologie aan de 

RUG en één van de sprekers tijdens de klimaatadaptatieweek. Waarom heeft u 

er niet voor gekozen om zelf een standpunt in te nemen?  

 

De klimaatadaptatieweek was een gezamenlijk programma van de Akkoordpartners 

(RUG, Hanzehogeschool, Gemeente, Provincie, Alfacollege, Noorderpoort) en het 

Global Center on Adaptation. Die gezamenlijkheid hebben we in het programma laten 

zien. In de week is de gemeente zelf ook ruimschoots aanbod geweest. 

 

Wij gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 
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