
 

Schriftelijke vragen (art. 39 Reglement van Orde) 
 
aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland 
 
datum : 14-09-2022  
van : Arjan Tolkamp en Daisy Vliegenthart (CDA) 
onderwerp : Geen vlees?  
  

 
 
Inleiding 
Vol verbazing heeft het CDA Gelderland kennisgenomen van het artikel in de Gelderlander (dd 14-09-
2022) waarin werd aangegeven dat op het WK Volleybal alleen plantaardig eten verkrijgbaar is. “De 
provincie betaalt mee aan het buffet, maar eist wel dat het grotendeels plantaardig is.” Verderop in het 
artikel wordt de heer Markink geciteerd die aangeeft dat we tijdens evenementen willen laten zien wat 
we belangrijk vinden. 
 
Het CDA is van mening dat we in Gelderland een breed scala aan voedingsmiddelen produceren en 
dat het juist van belang is dat we dat ook in die breedte laten zien op evenementen. Plantaardige 
producten, vis, vlees en ook insecten. We hebben een grote diversiteit aan (streek)producten, dat is 
de kracht van onze provincie. Wij menen dat dit ook het beleid van de provincie is en zijn dan ook zeer 
verbaasd over de eenzijdige benadering van wat Gelderland op het gebied van voedsel in huis heeft. 
 
Vandaar de volgende vragen: 
 

1. Klopt het dat op het WK Volleybal door de provincie Gelderland geëist is dat er bijna alleen 
maar plantaardig voedsel beschikbaar mag zijn? 

2. Is GS het met het CDA eens dat als we willen laten zien wat we belangrijk vinden dat, juist nu, 
daar ook vlees en vis een onderdeel van mag zijn? 

3. Is GS het met het CDA eens dat als we willen laten zien wat we belangrijk vinden dat, juist nu, 
daar ook voeding op basis van insecten een onderdeel mag zijn? 

4. Vanuit welk beleid of besluit vastgesteld door PS meent GS dat dit geëist kan worden?  
5. Is deze eis in het verleden al vaker gesteld bij evenementen? 
6. Zijn er meer evenementen in de toekomst waar deze eis is gesteld? 
7. Wat gaat GS doen om de beeldvorming rond voedsel in Gelderland in balans te brengen met 

hetgeen we daadwerkelijk produceren, ook aan onbewerkte producten en streekproducten? 
Om zo echt de verbinding te maken met wat we in huis hebben in Gelderland, op het gebied 
van plantaardig én dierlijk voedsel? 

 
 
 
 
 
 


