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1- Voorwoord  

Beste lezer, 

We hebben een bewogen politiek jaar achter de rug. Met name de uitbraak van een zoönose 

Covid-19 (Corona) zette ook in de politiek de ons zo vertrouwde wereld volledig op zijn kop. 

Ook het provinciebestuur moest een nieuwe manier van werken vinden. Onze fractie heeft 

zich gelukkig niet belemmerd geweten, en kon haar werk op volle sterkte doorzetten. 

Inmiddels zijn er ook in onze provincie en dan met name in de stad Groningen veel mensen 

besmet. Ook op de provinciale besluitvorming heeft dit zijn weerslag. Helaas zien wij dat de 

dodelijke ernst van ziektes die overspringen van mens op dier nog niet tot uiting komt in 

moedige politieke daden. Overal waar heel veel dieren bij elkaar worden gehouden, kunnen 

dergelijke ziektes ontstaan. Nederland is het meest vee-dichte land ter wereld en volgens 

deskundigen daarom een tijdbom als het gaat om dierziektes die kunnen overslaan van dier 

op dier, maar ook van dier op mens. Ook onze provincie kent een behoorlijk aantal zeer 

grote stallen met in totaal miljoenen dicht op elkaar gepakte dieren. Voor de provinciale 

fractie een voortdurend punt van zorg, omwille van de grove aantasting van dierenwelzijn, en 

daarnaast het gevaar voor de mens. We komen op voor het recht van ieder individueel dier 

op een fatsoenlijk leven, een leven waarbij het zichzelf mag zijn. Maar ook voor een leefbare 

wereld voor de generaties na ons, waar zoönosen geen bedreiging blijven vormen.  

Iedere gelegenheid pakken we aan om te praten over het herstel van de biodiversiteit, het 

tegengaan van klimaatverandering en van milieuschade en aantasting van de natuur door 

bijvoorbeeld stikstof of uitstoot door industrie. Ieder politiek punt leggen we tegen de 

ecologische meetlat. Het voorbije jaar hebben we sterk ingezet op het kappen van bomen. 

Inmiddels runnen we een - helaas zeer goed gevuld -  bomenkap meldpunt.  

Een aantal zaken over het politieke jaar 2019/2020 hebben we er voor u uitgelicht en kunt u 

lezen in dit jaarverslag. Al onze politieke activiteiten kunt u nalezen op de website: 

https://groningen.partijvoordedieren.nl . 

We wensen u veel plezier met het lezen van dit verslag en danken u voor uw steun. Ook 

namens onze fractiemedewerkster Tessie Bevers en onze fractieondersteuners Chris 

Honselaar, Janette Bosma, Marieke Krikke en Thijs Versteegh. 

Met vriendelijke groet,  

Ankie Voerman 

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren  

Provinciale Staten van Groningen 

https://groningen.partijvoordedieren.nl/
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2 - Kernthema’s en resultaten 

In het voorbije politieke jaar heeft ons Statenlid Ankie Voerman stevig van zich laten horen 

om de belangen van dieren, mensen, natuur en milieu te vertegenwoordigen, en de visie van 

de Partij voor de Dieren te delen. In de volgende paragrafen geven wij kort weer waar onder 

meer onze focus lag en welke resultaten we daarbij geboekt hebben.   

Samenwerking  

Wij zijn blij dat mensen onze partij steeds beter weten te vinden. De fractie wordt gemaild en 

gebeld door mensen die informatie willen delen, om advies vragen, en verzoeken of wij 

problemen in de politieke arena voor het voetlicht kunnen plaatsen.  

De fractie heeft dit jaar veel mensen en groepen op weg geholpen om hun protest tegen 

bomenkap of uitbreiding van een veehouderijbedrijf vorm te geven. Wij wijzen op de 

mogelijkheden voor inspraak bij gemeente en provincie, geven adviezen over de juridische 

procedure die gevolgd kan worden, en verzamelen zoveel mogelijk informatie over de 

situatie. Waar mogelijk stellen we schriftelijke of mondelinge vragen aan het College, of 

agenderen het onderwerp. Hiervoor werken we samen met lokale en regionale specialisten. 

Het is een droevige constatering dat de leefomgeving van mensen en dieren regelmatig 

rücksichtslos wordt aangetast, en dat er georganiseerd protest nodig is om te proberen te 

redden wat er te redden valt. De overheid presenteert op papier prachtige plannen, maar in 

de uitvoering kunnen die erg verkeerd uitpakken voor bepaalde mensen of gebieden. Wij zijn 

blij dat wij in veel gevallen een positieve bijdrage kunnen leveren aan het organiseren van 

plaatselijke protestgroepen. Zo is de fractie onder andere betrokken bij het verzet tegen het 

opslokken van het bos aan de Driebondsweg door Meerstad, en het protest tegen 

uitbreidingen van melkveehouderijen in Tinallinge en Blijham. 

Natuur en biodiversiteit 

De fractie maakt zich al lange tijd ernstig zorgen om het hoge tempo waarin Groningen 

bomen verliest. Ook in onze provincie worden bomen en bosjes meedogenloos omgezaagd 

voor de aanleg van wegen, bedrijventerreinen of stadsuitbreiding. De afgelopen jaren 

verdwenen weer tientallen hectares groen. Bomen worden vaak gezien als lastige sta-in-de-

weg, kleine bosjes als onbelangrijk. Daarnaast brengen bomen veel geld op als grondstof 

voor zogenaamde 'bio-based' producten en dient hout als brandstof in biomassacentrales. 

Ondertussen etaleert het College van GS haar plan om vanaf nu 70 ha. bos per jaar aan te 

planten voor het klimaat. Een mooie eerste stap, maar het laten staan van bestaande bomen 

is vele malen effectiever. Bossen, singels en solitaire bomen zijn namelijk onmisbaar voor 

de instandhouding van de biodiversiteit en CO2 opslag. In de stad verhogen bomen de 

leefbaarheid met sprongen, bomen zorgen onder andere voor luchtzuivering, een betere 

waterafvoer en helpen warmte-eilanden tegengaan. En bomen maken mensen gezonder, 

blijer en gelukkiger!  

Het burgerprotest tegen bomenkap is hard aan het groeien. Ook wij kregen steeds vaker 

bericht van boze en bezorgde inwoners, omdat er langs wegen, in parken en bossen, 

rigoureus gekapt werd. ‘Waarom?, vroegen mensen, en ‘wat kunnen we er aan doen’? ‘Mag 

dit zomaar?’ ‘Kan de Partij voor de Dieren dit tegenhouden’? Hierop hebben we besloten een 

provinciaal bomenkapmeldpunt te starten. Met als doel inzichtelijk te maken waar, hoeveel 

en waarom er wordt gekapt in Groningen. De verzamelde meldingen geven ons meer inzicht 

https://groningen.partijvoordedieren.nl/bomenkap-meldt-het
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in wie de opdrachtgevers zijn, en hun beweegredenen om te kappen. We proberen te 

analyseren welke gemeenten het slechter of beter doen, en of er wel serieus naar 

alternatieven wordt gekeken. Als de provincie opdrachtgever is of vergunning verleent voor 

de kap, stellen we kritische vragen aan de gedeputeerden. Momenteel werken wij aan het 

opzetten van een zwartboek, voor zowel politiek als publiek. Wij hopen dat de aandacht die 

we genereren op termijn gaat leiden tot een veel zorgvuldigere omgang met de onmisbare 

groene rijkdom in onze provincie.  

 

 

Veehouderij 

Ook dit jaar heeft de fractie meermaals herhaald dat veel te veel dieren een dieronwaardig 

leven leiden in de Groninger veehouderij. De enige juiste weg vooruit is een verkleining van 

de veestapel. Wij zien dat het provinciebestuur nog steeds geen flinke stappen durft te 

zetten, maar veehouders juist alle medewerking verleent om binnen de bestaande regels 

toch maximaal te kunnen uitbreiden en op de oude voet verder te gaan. Hoeveel crises 

moeten er nog overheen komen voordat men de verandering durft in te zetten? In de 

Statenzaal blijven wij benadrukken dat de veehouderij de bron is van zoveel problemen, dat 

het voor het dierenwelzijn, klimaat, biodiversiteit, volksgezondheid, milieu én een leefbare 

toekomst onvermijdelijk is om er mee te stoppen.  

Ook dit jaar stelden we weer veel vragen over specifieke situaties waarin melkveehouderijen 

en kippenbedrijven mogen uitbreiden. In Kiel-Windeweer, Usquert en Zuidwolde worden 

kippenbedrijven herbouwd of uitgebreid, in onder andere Blijham en Tinallinge zijn plannen 

voor megamelkveehouderijen.  

De Statenleden brachten dit jaar een bezoek aan Natura 2000 gebied Lieftingsbroek, waar 

zij zich lieten informeren over de gevolgen van overmatige stikstofneerslag voor de 

kwetsbare natuur. De huidige stikstofimpasse heeft grote gevolgen voor de provincie. Er 

moeten maatregelen komen om onder andere Lieftingsbroek beter te beschermen, en het 

vergunningenstelsel moet terug naar de tekentafel. Er bestaat een reëel risico dat er een 

kloon van de vorig jaar door de rechter afgekeurde Programmatische Aanpak Stikstof wordt 
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bedacht, opportunistisch al GRAS gedoopt (Groninger Aanpak Stikstof). De Statenfractie 

vreest dat er trucs worden bedacht om veehouderijen ongehinderd door te kunnen laten 

gaan, waarbij verbetering van de natuurkwaliteit ongewis is. De fractie stelde meerdere sets 

schriftelijke vragen over de huidige stand van zaken en de aanpak die de provincie 

voorstaat. 

 

 

Dierenopvang en dieren in het wild 

De opvang van dieren uit het wild in Groningen is momenteel ontoereikend. Opvangcentra 

kampen met financiële en personele tekorten, dieren moeten naar Friesland of Drenthe 

worden gebracht voor deskundige opvang, en jagers hebben te veel invloed op de 

behandeling van bijvoorbeeld aangereden wild. De Partij voor de Dieren heeft ook dit jaar 

weer bij de provincie aangedrongen op een plan van aanpak, met bijbehorende praktische 

en financiële ondersteuning. Immers, de provincie is verantwoordelijk voor de bescherming 

van diersoorten, maar zodra deze dieren gewond raken, trekt zij haar handen van ze af. 

Onbegrijpelijk en onwenselijk. Wij stelden vragen over het noodgedwongen moeten stoppen 

van de vleermuisopvang in Adorp, en bekijken momenteel hoe we de provincie ertoe kunnen 

aanzetten om de nieuw op te richten vleermuisopvang structureel te ondersteunen. Samen 

met PvdD fracties uit alle andere provincies zijn we momenteel in overleg hoe we de 

provinciebesturen in beweging kunnen krijgen om hun verantwoordelijkheid te nemen.  

Verder vroegen wij het College om meer inzet voor het aanleggen van nieuwe 

uitstapplaatsen voor wild langs provinciale waterwegen, en meer aandacht voor 

otterpassages, nu de otter ook steeds vaker in Groningen gesignaleerd wordt.  
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Klimaat  

2020 is het jaar waarin de klimaatplannen van alle overheden vorm moeten gaan krijgen. De 

provincie werkt aan haar provinciale klimaatagenda en Regionale Energie Strategie. 

Tegelijkertijd staat de provincie op het punt om een vergunning te verlenen aan RWE voor 

de grootschalige bijstook van houtpellets uit kwetsbare bossen in Scandinavië en Amerika. 

Ook in middelgrote en kleinere biomassacentrales, waarvan er tientallen zijn in Groningen, 

gaat het verstoken van hout om warmte op te wekken onverminderd door. Deze 

tegenstrijdigheden waren talloze keren onderwerp van de debatbijdragen en moties. De visie 

op biomassa is gelukkig aan het schuiven, en we konden enkele mooie successen behalen. 

De fractie deed middels een motie een oproep aan het College om voor kleinschalige en 

middelgrote installaties per biomassastroom te zoeken naar bindende duurzaamheidscriteria, 

zodat uitsluitend gebruik wordt gemaakt van biomassa uit 100% traceerbare productie, die 

gegarandeerd geen schade toebrengt aan mens, dier en milieu. Deze motie werd 

aangenomen – hoe de uitvoering gaat lopen is momenteel nog ongewis.  

Ook werd een motie aangenomen die opriep om tenminste geen provinciale subsidie en 

leningsfaciliteiten meer te verlenen voor biomassa-gerelateerde elektriciteitsprojecten.  

Een motie die de provincie opriep om zich bij het Rijk sterk te maken voor afschaffing van de 

verhuurdersheffing, zodat deze gelden kunnen worden aangewend voor de verduurzaming 

van woningen, werd eveneens aangenomen. 

Ook gaat de provincie nu aan haar beleidsstukken standaard een klimaatparagraaf 

toevoegen. In december 2019 diende we deze motie in, maar werd deze aangehouden, in 

juli 2020 konden we dan vieren dat deze werd aangenomen. Met de klimaatparagraaf wordt 

de impact van beleidsvoorstellen op de klimaatproblematiek veel duidelijk en niet meer te 
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negeren, en moet bij elk dossier worden nagedacht over de mogelijkheden om negatieve 

invloeden te beperken en positieve invloeden te maximaliseren. 

Een ander ondergeschoven onderwerp in de klimaatplannen is het doorgeslagen 

consumentengedrag. Blijft de provincie net zoveel energie produceren zodat we op de oude 

voet door kunnen gaan? Of gaat zij zich ook inzetten om eerst zoveel mogelijk te laten 

bezuinigingen door bedrijven en burgers, om te werken aan gedragsverandering? De Partij 

voor de Dieren wil een aanpak bij de bron en een pas op de plaats voor nog meer 

economische groei en daarmee klimaatbelasting. Bij de transitie naar duurzame energie 

moet verder áltijd rekening gehouden worden met dieren en natuur. Zo stelden wij kritische 

vragen over de noodzaak van drijvende zonneparken, en drongen aan op beter ecologisch 

onderzoek bij het aanleggen van zo’n park op een plas in Sellingerbeetse. Ook vroegen we 

de provincie om te protesteren tegen de voorgenomen gaswinning boven Schiermonnikoog 

en Rottummerplaat. Het is volstrekt onbegrijpelijk dat, notabene zo dicht bij een zeer 

kwetsbaar natuurgebied, toch weer plannen zijn om fossiele brandstoffen naar boven te 

halen. 

 

 

Gaswinning en mijnbouw 

In 2019 en 2020 was de gaswinning wat minder prominent aanwezig in de Statenzaal dan 

vorig jaar – de provinciale rol is grotendeels uitgespeeld – maar de onvrede over het leed dat 

Groningers wordt aangedaan is er niet minder op geworden. Uit de rapportages aan de 

Staten blijkt keer op keer dat het versterken en herstellen nog steeds traag en stroperig 

verloopt. 

Ondertussen wordt de bodem steeds verder belast met alle risico’s van dien. Het 

Waterschap geeft aan dat de bodemdaling onbeheersbaar is, toch wil Nedmag zout blijven 

winnen uit risicovolle cavernes. De besluitvorming hierover ligt uiteindelijk bij het Rijk, maar 

wij blijven het College aansporen om zoveel mogelijk tegendruk te geven. 

 

Burgerrechten en burgerparticipatie 

In de Statenzaal wordt ook gepraat over racisme en discriminatie, onder meer naar 

aanleiding van de Black Lives Matter protesten. Onze fractie diende samen met Groen Links 
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een motie in om te erkennen dat discriminatie, in welke vorm dan ook, nog steeds een breed 

maatschappelijk probleem is, ook in de provincie Groningen. Wij riepen het College op zich 

hier uitdrukkelijk tegen uit te spreken en zich solidair te betonen met diegenen die ermee te 

kampen hebben, waar en hoe dan ook. Ook vroegen we te  onderzoeken óf en op welke 

wijze provinciaal beleid bij kan dragen aan inclusie. En een toezegging te doen om op 21 

maart jaarlijks aandacht te schenken aan de Internationale Dag tegen Racisme en 

Discriminatie middels berichtgeving of activiteiten. Deze motie werd aangehouden na een 

toezegging van de gedeputeerde. 

Het vele contact dat wij afgelopen jaar hadden met burgers bevestigde onze indruk dat 

samenwerken met en participatie van burgers wel op de agenda staat van PS en GS maar 

dat er in de praktijk nog veel aan schort. Een voorbeeld is de aanleg van Ring Zuid, 

waarover onder burgers grote zorgen bestaan. Als zij vervolgens deze zorgen kenbaar 

maken aan de overheid, worden zij niet gehoord of niet voorzien van de door hun verzochte 

en benodigde informatie. Soms worden WOB-verzoeken zelfs genegeerd. Dit geeft burgers 

het gevoel monddood gemaakt te worden. De fractie diende een motie in om dit alles aan de 

kaak te stellen en om een toezegging tot verbetering te krijgen. Het College en een aantal 

partijen herkenden zich echter onvoldoende in dit verhaal en de motie werd verworpen.  

 

Jacht 

In het voorbije jaar waren er veel ontwikkelingen rondom de jacht. Er was een incident 

waarbij dode vossen en reeën in een sloot bij Kiel-Windeweer werden gevonden door een 

wandelaar, waarmee de wreedheid van de jacht publiekelijk zichtbaar werd. Er waren 

meldingen van mensen die jagers nog net niet in hun achtertuin dieren zagen doden. De 

Faunabeheereenheid kwam met het onzalige plan om, omwille van weidevogelbescherming, 

ook dragende, zogende en jonge vossen te doden, een maatregel die tot gruwelijk 

dierenleed leidt. Het is uitermate frustrerend dat we het College en de meerderheid van de 

partijen hier niet op andere gedachten konden brengen. Kraaien eten ook eieren en kuikens, 

en zouden volgens het plan dan ook in kooien gevangen en gedood mogen worden. Echter 

mede dankzij alle aandacht voor de juridische onrechtmatigheid van dit besluit wordt hier 

(voorlopig) geen vergunning voor verleend en haalde de Faunabeheereenheid bakzeil.  

Het bewerkstelligen van verandering in het jachtdossier, voor bescherming van dieren in het 

wild, is een weg van de lange adem en vraagt voortdurend om alertheid. Toch boeken we af 

en toe kleine succesjes. Mede naar aanleiding van onze schriftelijke vragen over de 

bescherming van kleine marterachtigen heeft de provincie besloten de bunzing en hermelijn 

van de provinciale vrijstellingslijst te halen, zodat deze dieren niet meer zomaar gedood 

mogen worden. Samen met de Partij voor de Dieren Drenthe tekenden we protest aan tegen 

het doden van dieren op Groningen Airport Eelde. Inmiddels hebben twee 

dierenwelzijnsorganisaties de situatie voor de rechter gebracht.  

De aantallen dieren die worden doodgeschoten omdat ze mee-eten van de oogst zijn 

schrikbarend. De provincie mag hiervoor alleen een vergunning verlenen als voldoende is 

aangetoond dat er eerst preventieve maatregelen zijn getroffen om de dieren te verjagen. Wij 

stelden vast dat de provincie momenteel routinematig, op basis van nauwelijks geregistreerd 

en gemonitord gebruik van preventieve middelen, toestemming geeft voor het doden van 

zowel ganzen als andere diersoorten. Binnenkort wordt het ganzenakkoord geëvalueerd, dan 

gaan we deze fraudegevoelige constructie weer aankaarten. Verder vroegen wij het College 
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om af te zien van het plan om wasberen, wasbeerhonden en de eenden soort Rosse 

stekelstaart te doden maar te kiezen voor een diervriendelijke aanpak. Dit is nog in beraad 

en de voortgang zullen wij met argusogen volgen. 
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3 - Persberichten 

Hier vindt u de lijst met persberichten die naar de media zijn gestuurd. Klik op de titel van 

een bericht om het online te lezen. 

03-07-2019 Algemene beschouwingen: College doet ‘groene’ toezeggingen op 

aandringen van Partij voor de Dieren 

04-07-2019 Partij voor de Dieren lanceert provinciaal meldpunt bomen 

09-07-2019 Partij voor de Dieren wil pas op de plaats voor drijvende zonneparken 

16-07-2019 Duurzaamheid biomassa is een papieren waarheid 

08-08-2019 Gewonde reeën hebben geen eerlijke kans bij jagers 

19-08-2019 Partij voor de Dieren wil onderste uit de kan tegen gaswinning 

Rottumerplaat 

26-08-2019 Partij voor de Dieren vraagt om diervriendelijke aanpak ongewenste 

diersoorten 

03-09-2019 Provinciaal bomenkapmeldpunt voorziet in behoefte 

06-09-2019 Verhoog biodiversiteit voor aanpak eikenprocessierups 

10-09-2019 Partij voor de Dieren vraagt om meer wild uitstap plaatsen 

13-09-2019 Partij voor de Dieren: bescherming natuur moet hoger op agenda bij 

gemeenten 

17-09-2019 Partij voor de Dieren: maak haast met faunapassages voor otters 

26-09-2019 Gemeente Midden-Groningen handelde onzorgvuldig bij kap bomen 

Oosterpark 

08-10-2019 Worden Groninger plassen ook volgestort met verontreinigde bagger? 

14-10-2020 Meldpunt jachtincidenten voor misstanden rondom de jacht 

19-11-2019 Geen plaats voor mestvergisting in energietransitie 

20-11-2019 Partij voor de Dieren wil duidelijkheid over uitstoot biomassa-installaties 

18-12-2019 Mogelijk veel illegale stikstofuitstoot in veehouderij 

06-01-2020 Dreigend tekort aan opvang voor vleermuizen 

07-01-2020 Partij voor de Dieren vraagt provincie om stellingname in vuurwerkdebat 

01-02-2020 Eekhoorns en vleermuizen moeten wijken voor crematorium Veendam 

11-02-2020 Provincie moet ingrijpen in bomenkap stad Groningen 

20-02-2020 Provincie Groningen: protesteer tegen doden dieren Groningen Airport 

Eelde! 

05-03-2020 Schokkende vondst dode dieren in sloot Kiel-Windeweer 

09-03-2020 Partij voor de Dieren vraagt om provinciale bescherming van hermelijn, 

bunzing en wezel 

10-03-2020 Onduidelijkheid over nieuw onderzoek naar beschermde diersoorten 

begraafplaats Veendam 

15-03-2020 Stop discriminatie – steun de eiwittransitie! 

27-03-2020 Partij voor de Dieren uit kritiek op provinciaal faunabeleid – nauwelijks 

registratie preventieve middelen 

09-04-2020 Terugkeer naar business as usual geen optie 

16-04-2020 Provincie verspilt geld aan predatieonderzoek weidevogels 

24-04-2020 Drijvend zonnepark Sellingerbeetse: gevolgen natuur te weinig 

onderzocht 

22-05-2020 Partij voor de Dieren op de bres voor behoud bos Eemskanaalzone 

https://groningen.partijvoordedieren.nl/nieuws/algemene-beschouwingen-2019
https://groningen.partijvoordedieren.nl/nieuws/algemene-beschouwingen-2019
https://groningen.partijvoordedieren.nl/nieuws/partij-voor-de-dieren-lanceert-provinciaal-meldpunt-bomen
https://groningen.partijvoordedieren.nl/nieuws/partij-voor-de-dieren-wil-pas-op-de-plaats-voor-drijvende-zonneparken
https://groningen.partijvoordedieren.nl/nieuws/duurzaamheid-biomassa-is-een-papieren-waarheid
https://groningen.partijvoordedieren.nl/nieuws/gewonde-ree%C3%ABn-hebben-geen-overlevingskans-bij-jagers
https://groningen.partijvoordedieren.nl/nieuws/partij-voor-de-dieren-wil-onderste-uit-de-kan-tegen-gaswinning-rottumerplaat
https://groningen.partijvoordedieren.nl/nieuws/partij-voor-de-dieren-wil-onderste-uit-de-kan-tegen-gaswinning-rottumerplaat
https://groningen.partijvoordedieren.nl/nieuws/partij-voor-de-dieren-vraagt-om-diervriendelijke-aanpak-ongewenste-diersoorten
https://groningen.partijvoordedieren.nl/nieuws/partij-voor-de-dieren-vraagt-om-diervriendelijke-aanpak-ongewenste-diersoorten
https://groningen.partijvoordedieren.nl/nieuws/provinciaal-bomenkapmeldpunt-voorziet-in-behoefte
https://groningen.partijvoordedieren.nl/nieuws/partij-voor-de-dieren-verhoog-biodiversiteit-voor-aanpak-eikenprocessierups
https://groningen.partijvoordedieren.nl/nieuws/partij-voor-de-dieren-vraagt-om-meer-wild-uitstap-plaatsen
https://groningen.partijvoordedieren.nl/nieuws/partij-voor-de-dieren-bescherming-natuur-moet-hoger-op-agenda-bij-gemeenten
https://groningen.partijvoordedieren.nl/nieuws/partij-voor-de-dieren-bescherming-natuur-moet-hoger-op-agenda-bij-gemeenten
https://groningen.partijvoordedieren.nl/nieuws/partij-voor-de-dieren-maak-haast-met-faunapassages-voor-otters
https://groningen.partijvoordedieren.nl/nieuws/partij-voor-de-dieren-gemeente-midden-groningen-handelde-onzorgvuldig-bij-kap-bomen-oosterpark
https://groningen.partijvoordedieren.nl/nieuws/partij-voor-de-dieren-gemeente-midden-groningen-handelde-onzorgvuldig-bij-kap-bomen-oosterpark
https://groningen.partijvoordedieren.nl/nieuws/schriftelijke-vragen-inzake-verondiepen-plassen-met-vervuild-slib
https://groningen.partijvoordedieren.nl/nieuws/meldpunt-jachtincidenten-voor-misstanden-rondom-de-jacht
https://groningen.partijvoordedieren.nl/nieuws/geen-plaats-voor-mestvergisting-in-energietransitie
https://groningen.partijvoordedieren.nl/nieuws/partij-voor-de-dieren-wil-duidelijkheid-over-uitstoot-biomassa-installaties
https://groningen.partijvoordedieren.nl/nieuws/mogelijk-veel-illegale-stikstofuitstoot-in-veehouderij
https://groningen.partijvoordedieren.nl/nieuws/dreigend-tekort-aan-opvang-voor-vleermuizen
https://groningen.partijvoordedieren.nl/nieuws/partij-voor-de-dieren-vraagt-provincie-om-stellingname-in-vuurwerkdebat
https://groningen.partijvoordedieren.nl/nieuws/eekhoorns-en-vleermuizen-moeten-wijken-voor-crematorium-veendam
https://groningen.partijvoordedieren.nl/nieuws/provincie-moet-ingrijpen-in-bomenkap-stad-groningen
https://groningen.partijvoordedieren.nl/nieuws/provincie
https://groningen.partijvoordedieren.nl/nieuws/provincie
https://groningen.partijvoordedieren.nl/nieuws/schokkende-vondst-dode-dieren-in-sloot-kiel-windeweer
https://groningen.partijvoordedieren.nl/nieuws/partij-voor-de-dieren-vraagt-om-provinciale-bescherming-van-hermelijn-bunzing-en-wezel
https://groningen.partijvoordedieren.nl/nieuws/partij-voor-de-dieren-vraagt-om-provinciale-bescherming-van-hermelijn-bunzing-en-wezel
https://groningen.partijvoordedieren.nl/nieuws/negeert-provincie-eigen-toezichthouders
https://groningen.partijvoordedieren.nl/nieuws/negeert-provincie-eigen-toezichthouders
https://groningen.partijvoordedieren.nl/nieuws/stop-discriminatie-steun-de-eiwittransitie-1
https://groningen.partijvoordedieren.nl/nieuws/nauwelijks-registratie-preventieve-middelen-voorafgaand-aan-doden-dieren
https://groningen.partijvoordedieren.nl/nieuws/nauwelijks-registratie-preventieve-middelen-voorafgaand-aan-doden-dieren
https://groningen.partijvoordedieren.nl/nieuws/terugkeer-naar-business-as-usual-geen-optie
https://groningen.partijvoordedieren.nl/nieuws/provincie-verspilt-geld-aan-predatieonderzoek-weidevogels
https://groningen.partijvoordedieren.nl/nieuws/drijvend-zonnepark-sellingerbeetse-gevolgen-natuur-te-weinig-onderzocht
https://groningen.partijvoordedieren.nl/nieuws/drijvend-zonnepark-sellingerbeetse-gevolgen-natuur-te-weinig-onderzocht
https://groningen.partijvoordedieren.nl/nieuws/partij-voor-de-dieren-op-de-bres-voor-behoud-bos-eemskanaalzone
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26-05-2020 Partij voor de Dieren vraagt GS om opheldering inzake kippenstallen 

Usquert 

26-05-2020 Slachterijen, nertsenbedrijven en vleeskonijnen verhoogd risico op 

verspreiding covid-19 

08-06-2020 Is natuurbeleid provincie Groningen ambitieus genoeg? 

10-06-2020 Provincie wil snel duidelijkheid over provinciale aanpak verdroging 

11-06-2020 Beslissing over toekomst Groningen Airport Eelde hard nodig 

27-06-2020 Pleidooi voor zorgvuldig maaibeheer in natuurgebieden! 

 

4 - Opinieartikelen en weblogs 

Hier vindt u de lijst met opinieartikelen die naar de media zijn gestuurd en weblogs die op 

onze website zijn gepubliceerd. Klik op de titel van een bericht om het online te lezen. 

22-07-2019 De energietransitie is niet genoeg 

02-12-2019 De zondebok vogelvrij verklaard 

06-02-2020 Vergiftiging met overheidssteun 

26-03-2020 Jaag de vos niet over de kling 

 

  

https://groningen.partijvoordedieren.nl/nieuws/partij-voor-de-dieren-vraagt-gs-om-opheldering-inzake-kippenstallen-usquert
https://groningen.partijvoordedieren.nl/nieuws/partij-voor-de-dieren-vraagt-gs-om-opheldering-inzake-kippenstallen-usquert
https://groningen.partijvoordedieren.nl/nieuws/slachterijen-nertsenbedrijven-en-vleeskonijnen-verhoogd-risico-op-verspreiding-covid-19
https://groningen.partijvoordedieren.nl/nieuws/slachterijen-nertsenbedrijven-en-vleeskonijnen-verhoogd-risico-op-verspreiding-covid-19
https://groningen.partijvoordedieren.nl/nieuws/is-natuurbeleid-groningen-ambitieus-genoeg
https://groningen.partijvoordedieren.nl/nieuws/partij-voor-de-dieren-wil-snel-duidelijkheid-over-provinciale-aanpak-verdroging
https://groningen.partijvoordedieren.nl/nieuws/beslissing-over-toekomst-groningen-airport-eelde-hard-nodig
https://groningen.partijvoordedieren.nl/nieuws/reekalf-komt-om-bij-maaiwerkzaamheden-in-onlanden
https://groningen.partijvoordedieren.nl/nieuws/de-energietransitie-is-niet-genoeg
https://groningen.partijvoordedieren.nl/nieuws/de-zondebok-vogelvrij-verklaard
https://groningen.partijvoordedieren.nl/nieuws/vergiftiging-met-overheidssteun
https://groningen.partijvoordedieren.nl/nieuws/jaag-de-vos-niet-over-de-kling
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5 - Moties en amendementen 

Hier vindt u de lijst met moties en amendementen die tijdens de Statenvergaderingen zijn 

ingediend. Klik op de titel om de motie online te lezen. Let op: moties van andere partijen die 

wij mede-indienden staan hier niet bij. Deze worden wel altijd vermeld in de woordvoering 

van de betreffende Statenvergadering, waarin wij aangeven wat de reden is dat wij mede-

indiener zijn van een bepaalde motie of amendement. De woordvoeringen zijn te vinden via 

https://groningen.partijvoordedieren.nl/archief/bijdragen 

09-10-2019 Motie Mestvergisting 

09-10-2019 Motie Duurzaamheidscriteria biomassa 

13-11-2019 Motie CETA 

13-11-2019 Motie Versnelling eiwittransitie 

13-11-2019 Motie Verhoging doelstelling bosaanplant 

13-11-2019 Motie Geen jagende BOA’s 

13-11-2019 Motie Grond voor loterijbomen 

13-11-2019 Motie Inzet preventieve middelen 

13-11-2019 Motie Geen ontheffing kraaienvangkooien 

13-11-2019 Motie Niet alles kan meer in Groningen 

13-11-2019 Motie Subsidiestop biomassa voor elektriciteit 

13-11-2019 Motie Geen verruiming jacht N2000 

13-11-2019 Motie geen verruiming vossenjacht 

13-11-2019 Motie Vrijmaken middelen bosaanplant 

18-12-2019 Motie afschaffen verhuurdersheffing 

18-12-2019 Motie Klimaatparagraaf 

05-02-2020 Motie Monitoring vervuild water en slib Ring Zuid 

11-03-2020 Motie Ecologische doelstellingen Waddengebied 

27-05-2020 Motie Koolstofschuld RWE 

27-05-2020 Motie Stikstofemissie RWE 

10-06-2020 Motie 5G 

10-06-2020 Motie Samenwerking Oblast Leningrad 

10-06-2020 Motie Onderzoek toekomst GAE 

01-07-2020 Motie Inclusieve provincie 

01-07-2020 Motie Burgerparticipatie 

01-07-2020 Motie Toekomstbeeld regionalisering economie 

01-07-2020 Motie Klimaatparagraaf 

01-07-2020 Motie Sluiting put TR-9 Nedmag 

01-07-2020 Motie Net op zee bescherming Waddennatuur 

https://groningen.partijvoordedieren.nl/archief/bijdragen
https://groningen.partijvoordedieren.nl/moties/motie-mestvergisting
https://groningen.partijvoordedieren.nl/moties/motie-duurzaamheidscriteria-biomassa
https://groningen.partijvoordedieren.nl/moties/motie-ceta
https://groningen.partijvoordedieren.nl/moties/motie-versnelling-eiwittransitie
https://groningen.partijvoordedieren.nl/moties/motie-verhoging-doelstelling-bosaanplant
https://groningen.partijvoordedieren.nl/moties/motie-geen-jagende-boas
https://groningen.partijvoordedieren.nl/moties/motie-grond-voor-loterijbomen
https://groningen.partijvoordedieren.nl/moties/motie-inzet-preventieve-middelen
https://groningen.partijvoordedieren.nl/moties/motie-geen-ontheffing-kraaienvangkooien
https://groningen.partijvoordedieren.nl/moties/motie-niet-alles-kan-meer-in-groningen
https://groningen.partijvoordedieren.nl/moties/motie-subsidiestop-biomassa-voor-electriciteit
https://groningen.partijvoordedieren.nl/moties/motie-geen-verruiming-jacht-n2000
https://groningen.partijvoordedieren.nl/moties/motie-geen-verruiming-vossenjacht
https://groningen.partijvoordedieren.nl/moties/motie-vrijmaken-middelen-bosaanplant
https://groningen.partijvoordedieren.nl/moties/motie-afschaffen-verhuurdersheffing
https://groningen.partijvoordedieren.nl/moties/motie-klimaatparagraaf
https://groningen.partijvoordedieren.nl/moties/motie-monitoring-vervuild-water-en-slib-ring-zuid
https://groningen.partijvoordedieren.nl/moties/motie-ecologische-doelstellingen-waddengebied
https://groningen.partijvoordedieren.nl/moties/motie-koolstofschuld-rwe
https://groningen.partijvoordedieren.nl/moties/motie-stikstofemissie-rwe
https://groningen.partijvoordedieren.nl/moties/motie-5g
https://groningen.partijvoordedieren.nl/moties/motie-samenwerking-oblast-leningrad
https://groningen.partijvoordedieren.nl/moties/motie-onderzoek-toekomst-gae
https://groningen.partijvoordedieren.nl/moties/motie-inclusieve-provincie
https://groningen.partijvoordedieren.nl/moties/motie-burgerparticipatie
https://groningen.partijvoordedieren.nl/moties/motie-toekomstbeeld-regionalisering-economie
https://groningen.partijvoordedieren.nl/moties/motie-klimaatparagraaf-1
https://groningen.partijvoordedieren.nl/moties/motie-sluiting-put-tr-9-nedmag
https://groningen.partijvoordedieren.nl/moties/motie-net-op-zee-bescherming-waddennatuur
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6 - Statenvragen  

Hier vindt u de lijst met statenvragen die zijn ingediend. Klik op de titel om de vragen online 

te lezen. 

09-07-2019 SV Drijvende zonneparken 

10-07-2019 SV Verjagen van roeken 

16-07-2019 SV MER RWE bijstook biomassa 

10-08-2019 SV Nieuwe Valwildregeling 

19-08-2019 SV Zienswijze gaswinning Rottummerplaat 

26-08-2019 SV Bestrijden invasieve diersoorten 

30-08-2019 SV Veerdienst Eemshaven - Rosyth 

06-09-2019 SV Pilot eikenprocessierups en verhogen biodiversiteit 

10-09-2019 SV Wild uitstapplaatsen 

12-09-2019 SV Illegale kap gemeente Midden-Groningen 

17-09-2019 SV Faunapassages otters 

08-10-2019 SV Verondiepen plassen vervuild slib 

19-11-2019 SV Mestvergisting 

20-11-2019 SV Emissies biomassa installaties 

03-12-2019 SV Proefdiergebruik en provinciale financiering 

18-12-2019 SV Overschrijdingen stikstofuitstoot 

06-01-2020 SV Vleermuizenopvang 

07-01-2020 SV Vuurwerk 

13-01-2020 SV PAS meldingen en vergunningverlening 

01-02-2020 SV Verstoring eekhoorns en vleermuizen door bomenkap Veendam 

11-02-2020 SV Bomenkap Zernikelaan stad Groningen  

20-02-2020 SV Doden dieren Groningen Airport Eelde 

21-02-2020 SV Voortgang eiwittransitie 

25-02-2020 SV Behalen doelen Natuur Netwerk en vergroening landbouw 

05-03-2020 SV Vondst dode dieren sloot Kiel-Windeweer 

09-03-2020 SV Bescherming kleine marterachtigen 

10-03-2020 SV Vervolg verstoring eekhoorns en vleermuizen door bomenkap 

Veendam 

27-03-2020 SV Toepassen preventieve middelen voorafgaand aan doden dieren 

03-04-2020 SV Verjagen roeken Westerwolde 

09-04-2020 SV Covid-19 steunmaatregelen 

16-04-2020 SV Financiering predatieonderzoek weidevogels 

24-04-2020 SV Vervolg drijvende zonneparken 

22-05-2020 SV Vernietiging bos Borgbrug 

26-05-2020 SV Veehouderij Usquert 

26-05-2020 SV Slachterijen, kleindierbedrijven en covid-19 

08-06-2020 SV Natuurbeleid en biodiversiteit 

19-06-2020 SV Aanpak verdroging 

11-06-2020 SV Toekomst Groningen Airport Eelde 

27-06-2020 SV Maaibeheer 

02-07-2020 SV Hout als biogrondstof voor energie-opwekking 

06-07-2020 SV Herbouw afgebrande kuikenstallen Kiel-Windeweer 

https://groningen.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-inzake-drijvende-zonneparken
https://groningen.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-inzake-verjagen-van-roeken
https://groningen.partijvoordedieren.nl/vragen/schrif-te-lijke-vragen-inzake-mer-voor-rwe-biomassa-bijstook-plannen
https://groningen.partijvoordedieren.nl/vragen/schrif-te-lijke-vragen-inzake-nieuwe-valwildregeling
https://groningen.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-inzake-zienswijze-gaswinning-rottumerplaat
https://groningen.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-inzake-bestrijden-invasieve-diersoorten
https://groningen.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-inzake-veerdienst-eemshaven-rosyth
https://groningen.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-inzake-pilot-eikenprocessierups-en-verhogen-biodiversiteit
https://groningen.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-inzake-wild-uitstap-plaatsen
https://groningen.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-inzake-illegale-kap-gemeente-midden-groningen
https://groningen.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-inzake-faunapassages-otter
https://groningen.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-inzake-verondiepen-plassen-met-vervuild-slib
https://groningen.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-inzake-mestvergisting
https://groningen.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-betreffende-emissie-biomassa-installaties
https://groningen.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-inzake-proefdiergebruik-en-provinciale-financiering
https://groningen.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-inzake-overschrijdingen-stikstofuitstoot
https://groningen.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-inzake-vleermuizenopvang
https://groningen.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-inzake-vuurwerk
https://groningen.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-inzake-pas-meldingen-en-vergunningverlening-stikstof
https://groningen.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-inzake-verstoring-eekhoorns-en-vleermuizen-door-bomenkap-veendam
https://groningen.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-inzake-kap-bomen-zernikelaan-groningen-stad
https://groningen.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-inzake-ontheffing-doden-dieren-gae
https://groningen.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-inzake-voortgang-eiwittransitie
https://groningen.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-inzake-behalen-doelen-natuur-netwerk-nederland-en-vergroening-landbouw
https://groningen.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-inzake-vondst-dode-dieren-sloot-kiel-windeweer
https://groningen.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-inzake-bescherming-kleine-marterachtigen
https://groningen.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vervolgvragen-inzake-verstoring-vleermuizen-en-eekhoorns-door-bomenkap-veendam
https://groningen.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vervolgvragen-inzake-verstoring-vleermuizen-en-eekhoorns-door-bomenkap-veendam
https://groningen.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-inzake-toepassing-preventieve-middelen-voorafgaand-aan-doden-dieren
https://groningen.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-inzake-verjagen-roeken-westerwolde
https://groningen.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-inzake-covid-19-steunmaatregelen
https://groningen.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-inzake-financiering-predatieonderzoek-weidevogels
https://groningen.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vervolgvragen-inzake-drijvende-zonneparken
https://groningen.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-inzake-vernietiging-bos-borgbrug
https://groningen.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-inzake-veehouderij-usquert
https://groningen.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-inzake-slachterijen-kleindierbedrijven-en-covid-19
https://groningen.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-inzake-natuurbeleid-en-biodiversiteit
https://groningen.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-inzake-aanpak-verdroging
https://groningen.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-inzake-toekomst-groningen-airport-eelde
https://groningen.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-inzake-maaibeheer
https://groningen.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-inzake-hout-als-biogrondstof-voor-energieopwekking
https://groningen.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-inzake-herbouw-afgebrande-kuikenstallen-kiel-windeweer
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7 - Plannen 2020 – 2021 

Afgelopen zomer constateerden we een toename van het aantal dieren binnen de intensieve 

veehouderij. Onmogelijk volgens de provinciale verordening, toch gebeurt het!  We hebben 

hierover schriftelijke vragen gesteld en wachten nu op de antwoorden. Ook stelden we 

vragen over de melkveehouderij, waar notabene tijdens het reces vele nieuwe vergunningen 

voor uitbreidingen werden verleend. De antwoorden zullen wij komende maanden 

meenemen naar de debatten over stikstof, natuurbescherming en klimaat.  

De komende maanden staan ook in het teken van de doorontwikkeling  van het 

bomenkapmeldpunt en het maken van een zwartboek. Naast de kap en aanplant van bomen 

willen we ook de verbranding van bomen als biomassa zichtbaar maken op onze kaart. 

Groningen kent tientallen biomassacentrales waar hout wordt verbrand, de locaties van en 

informatie over deze bedrijven gaan wij toevoegen. 

Verder gaan we een poging doen om de aanleg van ecologische verbindingszones, enkele 

jaren geleden geschrapt tijdens de bezuinigingen op natuurbeleid, weer hoger op de agenda 

te krijgen. 

We blijven aandacht vragen voor inclusiviteit, en hebben enkele moties en activiteiten in 

gedachten om te zorgen dat in Groningen voor iedereen gelijkwaardige ruimte en aandacht 

is.  

In het komende jaar wordt er ook gedebatteerd over natuurinclusieve landbouw, over de 

toekomst van de veengebieden, en komt het provinciale klimaatbeleid meerdere keren ter 

sprake om uiteindelijk de definitieve provinciale klimaatagenda vast te stellen. Ook starten 

we het proces naar een nieuwe Omgevingsverordening, waarin de ruimtelijke regels worden 

vastgelegd die bepalen hoe onze provincie er in de komende decennia uit gaat zien. De 

Statenfractie gaat er onverminderd hard mee aan de slag en zal van zich laten horen. Wij 

hopen ook van u te horen als er zaken zijn die onze aandacht verdienen! 

 


