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Inleiding 
Ook in 2016 heeft de Partij voor de Dieren, Statenfractie Limburg zich in de Provinciale 
Staten actief bezig gehouden met het opkomen voor onze idealen.

In 2015 behaalde de Partij voor de Dieren Limburg 1 zetel, welke werd ingevuld door 
Frank Wassenberg. Omdat Frank Wassenberg tijdelijk in de Tweede Kamer nodig was, 
werd het stokje tijdelijk overgedragen aan Pascale Plusquin, destijds nr. 2 op de kieslijst 
voor de Provinciale Staten.

Het jaar 2016 was een belangrijk jaar voor de Statenfractie Limburg. De debatten over de 
nieuwe Natuurvisie waren losgebarsten, met daarbij als belangrijk onderdeel de 
hobbyjacht en de natuurlijke balans van de gebieden. Ook was er weer volop aandacht 
voor het dierenwelzijn en de milieu- en gezondheidsrisico’s van de intensieve veehouderij.

Als luis in de pels van de Provinciale Staten Limburg gingen wij de uitdaging aan om de 
coalitie en oppositie te overtuigen van het belang van duurzaamheid, dierenwelzijn, natuur 
en milieu en van de risico’s die verbonden waren aan de voorstellen van Gedeputeerde en 
Provinciale Staten.

Middels dit jaarverslag kijken wij tevreden terug naar 2016.

Partij voor de Dieren – 

Statenfractie Limburg
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Voorwoord 
Toen ik gevraagd werd om Frank Wassenberg te 
vervangen vanaf 15 december 2015 als Statenlid voor 
de Partij voor de Dieren in Limburg hoefde ik daar niet 
lang over na te denken, hoewel het geen gemakkelijke 
opgave is om in de voetsporen van zo’n ervaren en 
gewaardeerd Statenlid te stappen. En dan stond er 
ook nog meteen een heel belangrijk thema op de 
agenda, het Burgerinitiatief Stop de hobbyjacht. 

Wat was het een uitdaging om andere partijen mee te 
krijgen in het gedachtegoed dat de hobbyjacht 
verleden tijd moest worden in Limburg. 

Op de dag van indiening van het burgerinitiatief bleek 
het echt een nek-aan-nekrace te worden en uiteindelijk 

is de motie met 1 stem meerderheid aangenomen. Na de deze zoete overwinning was 
de toon gezet voor meerdere successen in de staten die u in dit jaarverslag kunt 
teruglezen. 

We hebben ook ons stempel kunnen drukken op voorstellen van andere partijen, zoals 
de paardenmotie, waarin aandacht is gevraagd voor de paarden opvangen, naast het 
oorspronkelijk plan om de paardensport op de kaart te zetten. Ook ben ik met de 
gedeputeerde op werkbezoek gegaan bij de Bioboeren in Limburg waarvoor nu steun 
is toegezegd. De motie vervoer en opvang voor Wilde Dieren heeft ook de nodige 
voeten in de aarde gehad en we zijn er nog niet. Volgend jaar komt de uitwerking van 
onze vuurwerkmotie, waardoor omwonenden in een bredere cirkel moeten worden 
gewaarschuwd, en er meer rekening wordt gehouden met dieren en natuurgebieden. 
Ook hebben we kritische vragen gesteld over werkzaamheden waarbij dieren over het 
hoofd werden gezien. 

De in dit jaarverslag benoemde successen heb ik niet alleen behaald. Ik wil dan ook 
onze beleidsmedewerker Lex de Savornin Lohman en onze fractiemedewerker 
Arantxa Vos en bedanken voor geweldige samenwerking, de feedback en de briljante 
plannen! 

Ook een woord van dank aan ons bestuur, ze maken het mogelijk dat wij ons met de 
inhoud kunnen bezig houden. Met de decentralisatie van de natuurtaken hebben we in 
2017 ook onze handen vol en u kunt erop rekenen dat de Statenfractie van Partij voor 
de Dieren Limburg ook in 2017 zal knokken voor dieren, natuur en milieu in Limburg. 

Pascale Plusquin – 

Statenlid Partij voor de Dieren Limburg
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Nieuws
Hieronder een overzicht van nieuwsberichten van (of over) Partij voor de Dieren Limburg. 
Er is onderscheid gemaakt tussen eigen persberichten) en vermeldingen of berichten van 
externe media zoals kranten, nieuwspagina e.d. (externe perspublicaties). Klik op de titel 
om het nieuwsbericht te openen.

Eigen persberichten 2016
December (2015)

 Pascale Plusquin volgt Frank Wassenberg tijdelijk op in de Provinciale Staten

Januari

 Burgerinitiatief Stop de hobbyjacht Limburg aangeboden aan Provinciale Staten 

Februari

 Burgerinitiatief Stop de Hobbyjacht sneller op agenda Staten, kansen op goede 
inhoudelijke behandeling vergroot! 

 Filmvertoning 'One Single Planet' - ECI Cultuurfabriek Roermond 

April

 Burgerinitatief Stop de hobbyjacht: de kop is eraf! 

 Limburg eindelijk in actie voor duurzame energie na druk PvDD 

 PvdD Limburg wil goede uitwerking IBA plannen 

Mei

 Limburgse Partij voor de Dieren fractie draagt de roze trui bij het Burgerinitiatief 
Stop de Hobbyjacht! 

 Olifant bij circus Heerlen en Kerkrade 

September

 Overschrijding fijn stof normen Nederweert mag niet worden "weggerekend" 

Oktober

 PvdD wil nu aanpak gezondheidsrisico's intensieve veehouderij! 

December 

 Provincie Limburg gaat bij vuurwerkevenementen omwonenden waarschuwen 
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https://limburg.partijvoordedieren.nl/news/provincie-limburg-gaat-bij-vuurwerkevenementen-omwonenden-waarschuwen
https://limburg.partijvoordedieren.nl/news/pvdd-wil-nu-aanpak-gezondheidsrisico-s-intensieve-veehouderij
https://limburg.partijvoordedieren.nl/news/overschrijding-fijn-stof-normen-nederweert-mag-niet-worden-weggerekend
https://limburg.partijvoordedieren.nl/news/olifant-bij-circus-heerlen-en-kerkrade
https://limburg.partijvoordedieren.nl/news/limburgse-partij-voor-de-dieren-fractie-draagt-de-roze-trui-bij-het-burgerinitiatief-stop-de-hobbyjacht
https://limburg.partijvoordedieren.nl/news/limburgse-partij-voor-de-dieren-fractie-draagt-de-roze-trui-bij-het-burgerinitiatief-stop-de-hobbyjacht
https://limburg.partijvoordedieren.nl/news/pvdd-limburg-wil-goede-uitwerking-iba-plannen
https://limburg.partijvoordedieren.nl/news/limburg-eindelijk-in-actie-voor-duurzame-energie-na-druk-pvdd
https://limburg.partijvoordedieren.nl/news/burgerinitatief-stop-de-hobbyjacht-de-kop-is-eraf
https://limburg.partijvoordedieren.nl/news/filmvertoning-one-single-planet-eci-cultuurfabriek-roermond
https://limburg.partijvoordedieren.nl/news/burgerinitiatief-stop-de-hobbyjacht-sneller-op-agenda-staten-kansen-op-goede-inhoudelijke-behandeling-vergroot
https://limburg.partijvoordedieren.nl/news/burgerinitiatief-stop-de-hobbyjacht-sneller-op-agenda-staten-kansen-op-goede-inhoudelijke-behandeling-vergroot
https://limburg.partijvoordedieren.nl/news/burgerinitiatief-stop-de-hobbyjacht-limburg-aangeboden-aan-provinciale-staten
https://limburg.partijvoordedieren.nl/news/pascale-plusquin-volgt-frank-wassenberg-tijdelijk-op-in-de-provinciale-staten


Externe perspublicaties 2016
December (2015)

 Paardenredser Plusquin volgt Frank Wassenberg op in Staten

Januari

 1875 handtekeningen voor Stop de Hobbyjacht Limburg

Maart

 Vuurwerk nachtmerrie voor baby eendjes

 Provincie wil beurs niet trekken voor stervende eikenbomen

Mei

 Limburg wil plezierjacht de das omdoen

 Limburg wil plezierjacht de das omdoen (AD)

Augustus

 Limburg neemt maatregelen tegen massale konijnensterfte

September

 Politiek stelt vragen over gezondheidsrisico's bij Dupont

November

 Vragen over diversiteitsbeleid provincie

 Pony's staan soms te verpieteren in een wei achteraf

December

 PvdD wil alsnog moeras bij Middelsgraaf Susteren

 PvdD maakt zich sterk voor moeras Middelsgraaf Susteren

 Vuurwerk waarschuwing voor dieren is nodig

 Vuurwerkwaarschuwing voor dieren komt er

 Provincie tegen gemeenschappelijk Europees tolsysteem
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https://www.1limburg.nl/provincie-tegen-gemeenschappelijk-europees-tolsysteem?context=default
https://www.1limburg.nl/vuurwerk-waarschuwing-voor-dieren-komt-er?context=section-1279
https://www.1limburg.nl/vuurwerk-waarschuwing-voor-dieren-nodig?context=section-1279
http://www.loesfm.nl/pvdd-maakt-zich-sterk-moeras-middelsgraaf-susteren/
https://www.1limburg.nl/pvdd-wil-alsnog-moeras-bij-middelsgraaf-susteren?context=section-1279
https://www.1limburg.nl/ponys-staan-soms-te-verpieteren-een-wei-achteraf?context=default
https://www.1limburg.nl/vragen-over-diversiteitsbeleid-provincie?context=section-1279
https://www.1limburg.nl/politiek-stelt-vragen-over-gezondheidsrisicos-bij-dupont?context=section-1279
https://www.1limburg.nl/limburg-neemt-maatregelen-tegen-massale-konijnensterfte?context=section-1279
http://www.ad.nl/nieuws/limburg-wil-plezierjacht-de-das-omdoen~a5635d1b/
http://www.bndestem.nl/algemeen/binnenland/limburg-wil-plezierjacht-de-das-omdoen-1.6012741
https://www.1limburg.nl/provincie-wil-beurs-niet-trekken-voor-stervende-eikenbomen?context=section-1279
https://www.1limburg.nl/vuurwerk-nachtmerrie-voor-baby-eendjes?context=section-1279
https://www.1limburg.nl/1875-handtekeningen-voor-stop-de-hobbyjacht-limburg
http://www.1limburg.nl/paardenredster-plusquin-volgt-frank-wassenberg-op-staten


Radio interviews
‘De Stemming’ is een interview- en discussieprogramma van de Limburgse ‘L1 Radio’. 
Interviews en debatten zijn live te volgen, of kunnen naderhand teruggeluisterd worden via 
de website.

In het kader van enkele topics werd Statenlid Plusquin van Partij voor de Dieren Limburg 
ook uitgenodigd voor een interview of debat.

Klik op de titel om het fragment terug te luisteren.

 Pascale Plusquin en Herman Nijskens over de Hobbyjacht

 Leidt teveel overheidsbemoeienis bij fauna en flora tot overlast?

Schriftelijke vragen
Het afgelopen jaar heeft de Statenfractie regelmatig schriftelijke vragen ingediend om haar 
ongenoegen te uiten, om opheldering te vragen of om toezeggingen van Gedeputeerde 
Staten te krijgen.

Klik op de titel om de schriftelijke vragen te kunnen lezen.

Dieren in het wild
 Schriftelijke vragen inzake vuurwerk Parade Brunssum in broedperiode eenden

 Schriftelijke vragen inzake RHD2-virus bij konijnen

Bio-industrie en landbouw
 Schriftelijke vragen: Gezondheidsschade vee industrie 

 Vragen Besmetting Q-koorts in Stamproy 

 Schriftelijke vragen gezondheidsschade vee-industrie

 Schriftelijke vragen eindrapportage pilot luchtwassers gemeente Nederweert

Klimaat, milieu en natuur
 Schriftelijke vragen over fijnstofoverschrijdingen in Nederweert 

 Vragen Stop op ontwikkeling kalkmoeras in natuurproject Middelsgraaf 

 Schriftelijke vragen inzake burgerparticipatie bij ontgrondingsvergunning centrale 
zandwinning Weert

 Vragen over massale eikensterfte in de Maasduiden door stikstofdeposities
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https://limburg.partijvoordedieren.nl/kamervragen/vragen-over-massale-eikensterfte-in-de-maasduinen-door-stikstofdeposities
https://limburg.partijvoordedieren.nl/kamervragen/schriftelijke-vragen-inzake-burgerparticipatie-bij-ontgrondingsvergunning-centrale-zandwinning-weert
https://limburg.partijvoordedieren.nl/kamervragen/schriftelijke-vragen-inzake-burgerparticipatie-bij-ontgrondingsvergunning-centrale-zandwinning-weert
https://limburg.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-stop-op-ontwikkeling-kalkmoeras-in-natuurproject-middelsgraaf
https://limburg.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-over-fijnstofoverschrijdingen-in-nederweert
https://limburg.partijvoordedieren.nl/kamervragen/schriftelijke-vragen-eindrapportage-pilot-luchtwassers-gemeente-nederweert
https://limburg.partijvoordedieren.nl/kamervragen/schriftelijke-vragen-gezondheidsschade-vee-industrie
https://limburg.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-besmetting-q-koorts-in-stamproy
https://limburg.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-gezondheidsschade-vee-industrie
https://limburg.partijvoordedieren.nl/kamervragen/schriftelijke-vragen-inzake-rhd2-virus-bij-konijnen
https://limburg.partijvoordedieren.nl/kamervragen/schriftelijke-vragen-inzake-vuurwerk-parade-brunssum-in-broedperiode-eenden
https://l1.nl/leidt-teveel-overheidsbemoeienis-bij-fauna-en-flora-tot-overlast-4930
https://l1.nl/pascale-plusquin-en-herman-nijskens-over-de-hobbyjacht-in-de-stemming-4014


Moties
Hieronder kunt u de moties terugvinden die zijn ingediend door de Statenfractie. Klik op de 
motie om de gehele tekst in te zien.

13 mei Motie Burgerinitiatief 'Stop de Hobbyjacht'     Status: Aangenomen

17 juni Motie voorbeeldfunctie biologisch inkoopbeleid Status: Aangenomen

17 juni Motie nieuwe natuurtaken volwaardig oppakken Status: Ingetrokken

30 september Motie gezondheidsrisico's intensieve veehouderij   Status: Ingetrokken

30 september Motie instrumentarium aanpak 
volksgezondheidsproblemen   

Status: Verworpen

4 november Motie dierenambulances   Status: Aangenomen

16 december Motie vreemd aan de orde van de dag: Inzake 
informeren omgeving bij vuurwerkevenementen   

Status: Aangenomen
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https://limburg.partijvoordedieren.nl/kamermoties/motie-vreemd-aan-de-orde-van-de-dag-inzake-informeren-omgeving-bij-vuurwerkevenementen
https://limburg.partijvoordedieren.nl/kamermoties/motie-vreemd-aan-de-orde-van-de-dag-inzake-informeren-omgeving-bij-vuurwerkevenementen
https://limburg.partijvoordedieren.nl/kamermoties/motie-nieuwe-natuurtaken-volwaardig-oppakken
https://limburg.partijvoordedieren.nl/kamermoties/motie-dierenambulances
https://limburg.partijvoordedieren.nl/kamermoties/motie-instrumentarium-aanpak-volksgezondheidsproblemen
https://limburg.partijvoordedieren.nl/kamermoties/motie-instrumentarium-aanpak-volksgezondheidsproblemen
https://limburg.partijvoordedieren.nl/kamermoties/motie-gezondheidsrisico-s-intensieve-veehouderij
http://www.ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=Limburg&ListId=3ab618cb-3876-475f-9e8a-1b7506707609&ReportId=04517eb8-3824-4108-b0b4-132814afad62&EntryId=40950564-8186-47ae-982e-40940731fafb&searchtext=plusquin
https://limburg.partijvoordedieren.nl/kamermoties/motie-burgerinitiatief-stop-de-hobbyjacht


Bijdragen
De bijdragen van de vergaderingen van de Provinciale Staten kunt u hier terug lezen. Klik 
op de titel om de gehele bijdrage te openen.

 Onderzoeksprogramma Healthy Eating and Food Innovation (HEFI)

 Aanvalsplan asbest en energie

 Burgerinitiatief Stop de Hobbyjacht

 Limburgse land en tuinbouw loont

 Invoering leges in het kader van de Wet Natuurbescherming 1998

 Subsidie MECC Maastricht

 Kader maatschappelijke organisaties 2017-2020

 Toekomst voor erfgoed

 Toelichting moties veehouderij

 Bijdrage Statenoverleg 04-11
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https://limburg.partijvoordedieren.nl/kamerspeeches/bijdrage-statenoverleg-04-11-2016
https://limburg.partijvoordedieren.nl/kamerspeeches/toelichting-moties-30-09
https://limburg.partijvoordedieren.nl/kamerspeeches/bijdrage-toekomst-voor-erfgoed
https://limburg.partijvoordedieren.nl/kamerspeeches/bijdrage-kader-maatschappelijke-organisaties-2017-2020
https://limburg.partijvoordedieren.nl/kamerspeeches/bijdrage-subsidie-mecc-maastricht
https://limburg.partijvoordedieren.nl/kamerspeeches/bijdrage-invoering-leges-in-het-kader-van-de-wet-natuurbescherming-1998
https://limburg.partijvoordedieren.nl/kamerspeeches/bijdrage-partij-voor-de-dieren-limburgse-land-en-tuinbouw-loont-2
https://limburg.partijvoordedieren.nl/kamerspeeches/bijdrage-partij-voor-de-dieren-burgerinitiatief-stop-de-hobbyjacht
https://limburg.partijvoordedieren.nl/kamerspeeches/bijdrage-partij-voor-de-dieren-over-aanvalsplan-asbest-en-energie
https://limburg.partijvoordedieren.nl/kamerspeeches/bijdrage-partij-voor-de-dieren-over-onderzoeksprogramma-healthy-eating-and-food-innovation-hefi

