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Geachte heer Spithoven,

Op 8 januari ji. ontving ik uw tweede brief waarin u het PBL wederom beticht van
onjuiste informatieverstrekking over het effect van minder vlees eten op de
uitstoot van broeikasgassen. U betwist de tekst van de Nederlandstalige variant
van een in 2014 op onze website geplaatst en onlangs iets verduidelijkt
publicatiebericht over een wetenschappelijk artikel. Uw kritiek is onjuist en
ongegrond.
Het huidige publicatiebericht over de relatie tussen minder vlees, zuivel en eieren
eten en klimaatwinst is correct, evenals de hierin vermelde percentages. Zo zal de
uitstoot van landbouw gerelateerde emissies van broeikasgassen volgens de
beste huidige inzichten in de EU met 25 tot 40 procent afnemen als alle EU
burgers de helft minder van deze dierlijke producten consumeren. De uitstoot van
landbouwemissies in de EU bedraagt circa 9 procent van de totale jaarlijkse
uitstoot van alle Europese bronnen.
-

-

Het publicatiebericht noemt de klimaatwinst van de helft minder vlees, zuivel en
eieren eten ‘fors’. Hiervoor zien wij twee redenen. Ten eerste dalen de
broeikasgasemissies door de landbouw dan met 25 tot 40%. Verder is een
reductie van de totale Europese broeikasgasemissies van 2 tot 4 procent (ofwel 25
tot 40 procent van het aandeel van 9 procent dat de landbouw heeft in die totale
emissies) hoe dan ook niet beperkt te noemen. Dit is een stevige reductie die in
elke maatschappelijke sector een flinke inspanning zal vergen.
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Kortom, de door het PBL gehanteerde cijfers waren en zijn volgens de beste
huidige inzichten correct. Ook uw eerdere opmerkingen hebben dan ook niet
geleid tot aanpassingen van de cijfers; we hebben wel ter verduidelijking enige
tekstuele aanpassingen doorgevoerd. Wij staan als PBL altijd open voor discussie,
maar dan graag op feitelijke gronden.
-
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Bij beantwoording van deze
bnefaagonzereferent,e

Met vriendelijke groet,

ir. Hans Mommaas
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