
Motie 2022 - 12 

Motie Vegetarisch als standaard 

Inhoud van de motie 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 

wethouders, tot het vaststellen van de Programmabegroting 2023; 

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 houden en eten van dieren uit de intensieve vleesindustrie een belangrijke veroorzaker is

van uitstoot van broeikasgassen welke bijdragen aan klimaatverandering;

3. vlees nu veelal uit gewoonte een vast onderdeel is van maaltijden en borrels, ook binnen de

catering van de gemeente;

4. diverse ministeries, gemeenten en andere instellingen de norm van hun catering hebben

omgedraaid van vlees naar vegetarisch;

is van mening dat: 

a. de gemeente een voorbeeldfunctie heeft ten opzichte van haar inwoners;

b. de gemeente een sterk signaal afgeeft als zij de standaard in haar catering omdraait naar

vegetarisch;

spreekt uit dat: 

1. bij alle door of namens de gemeente georganiseerde maaltijden en bijeenkomsten standaard

vegetarische consumpties worden aangeboden, en wie vlees of vis wil eten, dit van tevoren

kan aangeven;

2. als vlees of vis alsnog wordt aangeboden, dat dat biologisch is;

verzoekt het college: 

uitvoering te geven aan deze motie en de raad daarover te informeren 

en gaat over tot de orde van de dag. 



 

Het raadslid,  

Melindy Dirks, PvdA/GROENLINKS 

 

Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 544624 

Behandeld in de raadsvergadering van 3 november 2022 

Samenvatting  
Onderwerp is vegetarisch eten. 

De raad wordt verzocht uit te spreken dat bij alle door of namens de gemeente georganiseerde 

maaltijden en bijeenkomsten standaard vegetarische consumpties worden aangeboden, en wie 

vlees of vis wil eten, dit van tevoren kan aangeven. En als vlees of vis alsnog wordt aangeboden, 

dat dat biologisch is. 

Het college wordt verzocht dit uit te voeren. 

Resultaat 
De motie is ingetrokken d.d. 3 november 2022. 
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