Oproep PJO’s Voedselvisie 2020 – 2030
DWARS, ROOD, Jonge Democraten (JD) & PINK!
Maandag 11 januari 2021 is de Voedselvisie Provincie Noord-Holland 2020 -2030
besproken in de vergadering van de Provinciale Staten. Hieromtrent hebben wij
het volgende op te merken.
Wij zijn van mening dat de intensieve veehouderij in Noord-Holland zo snel
mogelijk afgebouwd moet worden. Deze huidige vorm van veehouderij is
schadelijk, gevaarlijk, zeer achterhaald en daarom ook nergens meer voor nodig.
Steeds meer jongeren worden zich bewust van de impact van de veehouderij.
Wij vinden het daarom belangrijk dat onze provincie expliciet het standpunt
inneemt van de intensieve veehouderij af te willen door dit op te nemen in de
Voedselvisie.
Daarnaast zijn wij ervan overtuigd dat de provincie Noord-Holland zich moet
inzetten voor meer plantaardig voedsel. De eiwittransitie – de overgang van
dierlijke eiwitten naar plantaardige eiwitten – is meer dan noodzakelijk en wij
vinden het belangrijk dat onze provincie dit niet alleen erkent, maar actief
steunt. Meer en meer jongeren vinden ook de weg naar plantaardig voedsel. Er
zijn hedendaags zelfs veganistische studentenverenigingen. De provincie NoordHolland zou hierin niet achter mogen lopen en moet de burgers bewuster maken
over het feit dat plantaardig voedsel duurzamer en diervriendelijker is. Hiernaast
moeten plantaardige, lokale ondernemers op dit moment concurreren tegen de
grote, gesubsidieerde vee-industrie. De provincie Noord-Holland moet deze
ondernemers meer steun bieden, zodat zij zich ook op deze manier zich inzetten
voor de overgang naar meer plantaardig voedsel.
Hiernaast zijn wij van mening dat de provincie bij het maken van ruimtelijke
beslissingen, expliciet rekening moet houden met wilde dieren. Deze dieren
verdienen namelijk ook te ruimte om te leven. Wanneer wilde dieren namelijk
op de provinciale gronden komen, worden ze bejaagd onder het mom van
schadebestrijding of populatiebeheer. De beschikbare leefruimte is echter
schaars, aangezien 60% van de provinciale ruimte wordt gebruikt voor
landbouw, waarvan 60% voor het voeren van de dieren in de veehouderij. Met
andere woorden, er is al genoeg grond voor ons voedsel, het wordt alleen niet
efficiënt gebruikt. Door de veehouderij af te bouwen komt deze grond vrij.
Hieruit volgt dat plantaardig eten niet alleen duurzamer, diervriendelijker en
gezonder is, maar dat het ook ruimte bespaard. Deze ruimte kan teruggegeven
1

worden aan de natuur, zodat wilde dieren niet onnodig worden bejaagd op
provinciaal grondgebied.
Onze eisen:
1. Neem in de Voedselvisie 2020 – 2030 expliciet op dat de provincie NoordHolland de ambitie heeft om de intensieve veehouderij af te bouwen
tegen 2025;
2. Communiceer naar de inwoners van de provincie Noord-Holland dat
plantaardig voedsel eerlijk, duurzaam, diervriendelijk en minder ruimte
kost dan dierlijk voedsel. De provincie draagt zorg voor campagnes over
planaardig voedsel en doet niet mee aan de promotie van dierlijke
producten;
3. De provincie Noord-Holland houdt bij het maken van ruimtelijke
beslissingen expliciet rekening met in het wild levende dieren. Door
efficiënt gebruik te maken van de beschikbare landbouw grond door
plantaardig voedsel te verbouwen, komt er namelijk meer ruimte voor
dieren vrij, zodat zij niet bejaagd hoeven worden.
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