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VOORWOORD
Voor u ligt het eerste jaarverslag van de gemeenteraadsfractie uit Apeldoorn over de
periode maart 2010 tot en met juni 2011. Een bewogen periode, waarin wij als fractie
veel hebben moeten leren en ons hebben moeten bewijzen als nieuwe fractie in de
raad. Wij denken dat dit is gelukt. In het begin werden we vreemd aangekeken want
wat moet de Partij voor de Dieren in Apeldoorn? Inmiddels hebben we binnen en
buiten het gemeentehuis laten zien dat we een visie en kwaliteit in huis hebben. In
totaal hebben we in deze periode 12 schriftelijke vragen gesteld en 13 moties en
amendementen ingediend. En dat is (in Apeldoorn) erg veel voor een fractie, laat
staan een kleine fractie met slechts 1 gemeenteraadslid, zoals de onze.
Het afgelopen jaar werd getekend door de opgave voor Apeldoorn om gigantische
bezuinigingen door te voeren. Wij hebben er alles aan gedaan om dieren, natuur en
milieu hiervan niet de dupe te laten worden. We kregen van verschillende kanten te
horen dat alle “groene” ogen op ons gericht zijn. In de hoop dat wij het tij kunnen
keren en kunnen voorkomen dat duurzaamheid van de politieke agenda verdwijnt.
Hoewel onze vragen en moties niet altijd tot resultaten leiden, mede uit geldgebrek,
brengen we wel een onomkeerbare beweging in gang binnen het denken van onze
collega’s in de gemeenteraad en richting een meer duurzame samenleving, waarin
oog is voor de positie van dieren en natuur.
Als Partij voor de Dieren investeren we graag al onze energie in de opgave om
ervoor te zorgen dat Apeldoorn een groene gemeente blijft, waarin met respect wordt
omgegaan met dieren en natuur en waar duurzaamheid voorop staat. Zoals we ook
afgelopen jaar hebben gedaan. En dit jaarverslag vormt daar de neerslag van.
Apeldoorn, 8 juli 2011,
Harry Voss
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren Apeldoorn
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1. INLEIDING: PARTIJ VOOR DE DIEREN IN APELDOORN
1.1 FRACTIE
De Apeldoornse fractie bestaat in 2010/2011 uit de volgende leden:
Harry Voss, gemeenteraadslid, fractievoorzitter, lid presidium
Maaike Moulijn, fractievertegenwoordiger, vervangend lid presidium en lid
rekenkamercommissie
Jeanco Lapierre Armande, fractievertegenwoordiger
Marc Bontebal, fractievertegenwoordiger
Marjolein Meurs, fractievertegenwoordiger
Nathalie Hoogstraten, fractieassistent
Jeroen Juwett, fractieassistent
De fractie vergadert op dinsdagavond (om de week). Op donderdagavond is de
politieke markt (wekelijks) en gemeenteraadsvergadering (om de week).
Reacties op internet over gemeenteraadslid Harry Voss en de acties:
“Deze man laat zien hoe je de wereld dicht om je heen probeert te verbeteren.”
“.......één van de zeldzame Apeldoornse politici met ballen............ “
“Deze partij presteert het toch maar om met hekjes plaatsen en hekjes weer weg, 2x in de krant te komen. Knappe prestatie
van het sluwe vosje
”
“Sympathieke actie. De wereld is er niet alleen voor de mensen, maar net zo goed voor de dieren. De laatsten kunnen zich
helaas niet beschermen tegen het dominante gedrag van veel van de eersten. Goed dus dat er de Partij voor de Dieren is die
voor hen opkomt.”
“Voss is een gedreven man.”
“Ik vind het een goede zaak dat er Mensen zijn die zo voor de Dieren opkomen.”

1.2 VRAGEN, MOTIES EN AMENDEMENTEN
Hieronder vindt u een korte weergave van de vragen, moties en amendementen die
zijn gesteld en ingediend. In de volgende hoofdstukken worden ze per onderwerp
uitgewerkt.
De fractie heeft tot en met juni 2011 12 schriftelijke vragen gesteld, namelijk over: de
paardenmarkt in Wenum Wiesel,de paarden- en ponymarkt in Loenen,de
bevordering van elektrische mobiliteit, de evaluatie van de wateroverlast en
waterschaarste, de reparatie van het hekwerk aan de Soerenseweg in het kader van
de verkeersonveiligheid en overstekend wild, de dier(on)vriendelijkheid van circus
Renz Berlin, de stand van zaken rondom het landbouwontwikkelingsgebied BeemteVaassen, de reactie van het college op de aangekondigde brede maatschappelijke
discussie in combinatie met het LOG, de kapvergunning voor Spelderholt, de te lage
duikers voor eenden, asbest in Loenen, de afvalverwerking van luiers en de
brandveiligheid van stallen.
De fractie heeft verder een amendement ingediend op de subsidieverordening. Dit
om het mogelijk te maken dat ook projecten rondom dieren, natuur en duurzaamheid
in aanmerking voor een subsidie kunnen komen. Deze is aangenomen, gesteund
door alle fracties. De fractie heeft verschillende amendementen (mede) ingediend
tijdens de Kerntakendiscussie. Een amendement dat door de Partij voor de Dieren
en Groen Links samen was ingediend, en waarin ervoor werd gepleit om natuur- en
milieueducatie als kerntaak te handhaven, werd helaas verworpen. Twee andere
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amendementen die door de Partij voor de Dieren mede-ondertekend waren, werden
wel aangenomen. Het eerste, van D66, SGP, Groen Links en ons, bepaalt dat de
gemeente op het gebied van duurzaamheid een adviserende en regisserende rol
blijft houden. Het tweede aangenomen amendement, dat door D66, SGP, Groen
Links, de SP en ons werd ingediend, bereikte dat duidelijk werd gesteld dat de
Apeldoornse samenleving weliswaar in belangrijke mate medeverantwoordelijk wordt
gesteld voor het bereiken van duurzaamheidsdoelstellingen zoals het realiseren van
energieneutraliteit, maar dat de gemeente daarin een adviserende en regisserende
rol heeft. Daarnaast heeft de fractie 4 amendementen ingediend bij de behandeling
van de Voorjaarsnota, te weten behoud van het Natuurhuis, behoud van
kinderboerderij de Maten, einde HBO-lobby en inzet voor citymarketing gebruiken om
Apeldoorn als groene en duurzame gemeente te profileren. Deze amendementen
zijn helaas verworpen. Minder vergaande amendementen van andere partijen over
het Natuurhuis en de kinderboerderij zijn met onze steun wel aangenomen.
De fractie heeft ook 6 moties ingediend. Vier daarvan gingen over Parc Spelderholt
in Beekbergen. In Parc Spelderholt, het voormalige pluimveeinstituut grenzend aan
een Natura 2000 gebied, zijn grote bouwplannen. Manege Riant wil uitbreiden en op
het parc gaan zitten, maar om de verhuizing te bekostigen moeten er villa’s en
appartementencomplexen worden gebouwd. Zorgondernemer Spelderholt
(horecaonderwijs voor gehandicapten) wil tevens graag een sporthal en
studentenwoningen bouwen. De Partij voor de Dieren vindt dat er uiterst voorzichtig
met het omliggende kwetsbare en mooie natuurgebied omgegaan moet worden.
Daarom hebben wij gevraagd om beide plannen niet los van elkaar te behandelen,
maar geïntegreerd en dan vervolgens te bekijken wat de gevolgen
voor het Natura 2000 gebied zijn. Helaas is deze motie niet aangenomen. Tevens
hebben wij gevraagd om bij de bouw rekening te houden met dieren en waar
mogelijk vervangende huisvesting te regelen voor onder andere vogels en
vleermuizen. Het college heeft toegezegd hiermee rekening te houden. Verder
hebben wij het college gevraagd om overleg te bevorderen tussen de beheerders
van sporthal Beekbergen en de eigenaren van Parc Spelderholt. Is het mogelijk dat
de sporthal van Beekbergen (ook voor de studenten van Spelderholt) uitgebreid kan
worden in plaats van een nieuwe sporthal op steenworp afstand te bouwen? Het
college heeft met deze motie ingestemd. Tot slot zijn de omwonenden
erg ontevreden over de bouwplannen en daarom hebben wij gevraagd om het
overleg tussen de omwonenden en de ondernemers te stimuleren. Ook dit heeft het
college toegezegd.
De fractie heeft daarnaast een motie ingediend over de toegankelijkheid van het
Kroondomein. Van 15 september tot 25 december zijn grote delen van het
Kroondomein niet toegankelijk voor publiek omdat de Koninklijke familie hier een
jachtprivilege heeft. Let op: het Kroondomein is staatseigendom en niet in particulier
bezit van de Koninklijke familie. Wij hebben het college gevraagd om de tijdelijke
sluiting te bespreken met de beheerders van het Kroondomein (de Koninklijke familie
en jachtopzichters). De meeste partijen sympathiseerden met onze motie, alleen de
burgemeester weigerde de motie uit te voeren.
Tijdens de Voorjaarsnota hebben we een motie ingediend om energieverslindende
wasdrogers niet algemeen gebruikelijk te stellen en daarmee mensen met een
beperking niet te dwingen een wasdroger te kopen wanneer zij hun was niet kunnen
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ophangen, maar een kwartiertje huishoudelijke verzorging hiervoor te indiceren. Ook
deze motie is helaas verworpen.
Daarnaast hebben we via lobbywerk en tijdens de bijdragen in debatten geprobeerd
ons steentje bij te dragen aan de gemeentelijke besluitvorming.
1.3 COMMUNICATIE
De fractie heeft driemaal (oktober 2010, maart 2011, juli 2011) een fractiebericht
uitgebracht, dat verspreid is onder de Apeldoornse leden. Daarnaast is er een
inloopspreekuur op dinsdagavond.
Regelmatig stellen burgers vragen aan de fractie of ze wijzen op misstanden. De
vragen en reacties komen binnen per e-mail, per post, telefonisch of tijdens een
gesprek. We proberen elke vraag en reactie te beantwoorden en vaak ondernemen
we ook actie. Soms is deze actie duidelijk zichtbaar, dan stellen we bijvoorbeeld
vragen aan de wethouder of vragen we om een politieke behandeling in de
gemeenteraad. Soms is het ook minder duidelijk zichtbaar. Dan overleggen we - in
de achterkamertjes - met de betrokken ambtenaar of soms ook met de wethouder.
We koppelen dit altijd terug aan de burger(s) in kwestie.
1.4 WERKBEZOEKEN
De fractie heeft onder andere de onderstaande werkbezoeken, inspecties en
kennismakingsgesprekken afgelegd.
Dieren:
Dierenbescherming Overgelder
Dierzaam
Kattenshow Apeldoorn
Paarden- en ponymarkt Loenen
Apeldoornse paardendagen
Kerstcircus Zomer
Circus Renz
Peter’s Farm Uddel
Rondeelstal Barneveld
Kinderboerderij de Maten (gesprek en jongedierendag)
Jachthutten en wildexcursie (met wethouder dierenwelzijn)
Inspectie hekken Kroondomeinen (ivm jacht)
Natuur:
Presentatie over beekherstel
Informatieavond Natura 2000 Veluwe
Presentatie beheersplan Veluwe te Nunspeet
Lezing water- en landschapsgebied
Excursie toezicht bos- en landschapsbeheer
Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn (SWMA)
Bezoek aan Loenen met SWMA
Stichting Behoud Natuurwaarden Enken Beekbergen (SBNE)
Afscheid stadsecoloog
Veldwerk Nederland (natuureducatie)
Buurtbewoners Aluminiumweg i.v.m. dode eenden
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Milieu:
Excursie toezicht milieudelicten
Minisymposium energietoekomst
Fibronot
Derdehands
Asbestpad te Loenen
Overig:
Ledenvergaderingen dorps- en wijkraden (o.a. Radio Kootwijk, Beekbergen,
Kerschoten, Centrum, Uddels belang, Ugchelen)
Binnenstadsdebat ACEC
Informatiebijeenkomst Regionaal Bedrijventerrein Apeldoorn-Zuid
Regionale raadsledencongres VNG
Bezoek cultuurinstellingen
Wijkspiegeldag
Excursie Fietsersbond
Heropening kinderspeeltuin Orden
Bezoek moslimgemeenschap
Opening DOK ZUID
4 mei dodenherdenking
Onthulling infobord sterrenkunde radio Kootwijk
1.5 ACTIES
De fractie heeft naast haar werk in het gemeentehuis ook nog verschillende acties
gevoerd.
* Oorkonde van duurzaamheid voor Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn, als
dank voor hun nuttige inspraak en wijze adviezen aan de gemeenteraad, april 2010
* Oorkonde van diervriendelijkheid aan de belastingdienst wegens het redden van
een ingesloten vos ingesloten, december 2010
* Brief aan de Koningin over de sluiting van het Kroondomein, december 2010
* Protestactie tegen LOG Beemte-Vaassen bij gemeentehuis Epe, januari 2011 en in
Beemte-Vaassen, februari 2011
* Hekjes geplaatst bij Aluminiumweg om te voorkomen dat eenden de weg
oversteken en dood worden gereden, mei 2011
* Brief aan de burgemeester over zijn voorzitterschap van de KNJV, juni 2011
Harry Voss bericht koningin over teleurstelling bij haar onderdanen - De Stentor, vrijdag 19 november
APELDOORN - De jaarlijkse afsluiting van de Houtvesterij van Het Loo is telkens een domper voor veel wandelaars,
fietsers, sporters en andere recreanten, zo schrijft Harry Voss van de Partij van de Dieren aan koningin Beatrix. De
Houtvesterij zit dicht van 15 september tot en met 24 december. Met een brief wil Voss de aandacht van de majesteit vragen
,,voor de teleurstelling die daarover leeft bij uw onderdanen''. Voss probeerde de afgelopen tijd eerst burgemeester en
wethouders er toe te zetten namens de gemeente Apeldoorn een soortgelijke brief te schrijven, als hij nu zelf heeft gedaan.
Het idee alleen al bezorgde burgemeester Fred de Graaf echter lichte hoofdpijn. En hoewel sommige partijen in de
gemeenteraad aanvankelijk best de discussie wilden aangaan, zag Voss uiteindelijk de politieke medestand slinken. Met zijn
brief sluit hij de kwestie voorlopig af - in de wetenschap dat hij zijn punt wel heeft gemaakt. ,,Omwonenden kunnen tijdelijk
niet meer hun vaste (en mooie) wandeling maken, fietstochten door de Houtvesterij zijn niet mogelijk en argeloze toeristen
staan voor een gesloten deur'', schrijft Voss aan de koningin. ,,Wanneer zij een lange afstandswandeling maken door het
Kroondomein, betekent dit in sommige gevallen een saaie omweg langs een drukke weg in plaats van door de bossen.''
,,Als u zou besluiten om Houtvesterij Het Loo het gehele jaar geopend te houden, dan zou u veel burgers van Apeldoorn en
toeristen die Houtvesterij Het Loo bezoeken een groot plezier doen. Daarom verzoeken wij u om de jaarlijkse sluiting te
heroverwegen. Wij zien uit naar uw reactie en hopen op een wijs besluit.''
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1.6 MEDIA
De Apeldoornse fractie van de Partij voor de Dieren is regelmatig in het nieuws
geweest, met name in de Stentor en op radio Apeldoorn. Maar ook landelijke media
zoals de Telegraaf besteedde aandacht aan de kwesties in Apeldoorn. In de
volgende hoofdstukken vindt u regelmatig krantenknipsels over de betreffende
onderwerpen.
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2. DIERVRIENDELIJKE EN DUURZAME GEMEENTE
In ons partijprogramma hebben wij beloofd om ons in te zetten voor de onderstaande
punten.
1. De gemeenteraad stelt een wethouder Dierenwelzijn, natuur en milieu aan.
2. De wethouder Dierenwelzijn, natuur en milieu formuleert een samenhangend
dierenwelzijn- natuur- en milieubeleid, waarbij voorlichting met instrumenten als
een voorlichtingsloket en een diervriendelijke, groene gemeentelijke website een
centrale rol speelt.
3. De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) dient het instrument te zijn om dier,
natuur- en milieuvriendelijk beleid te bekrachtigen.
4. De gemeente stelt een officiële vleesloze dag binnen de gemeente vast, stimuleert
supermarkten en horecaondernemingen om hun aanbod hierop aan te passen en
past de vleesloze dag zelf toe in de kantines van de eigen organisatie. De
gemeente bevordert ook dat hier op de overige dagen voldoende alternatieven voor
vlees aanwezig zullen zijn en dat er vegetarisch en biologisch eten bij
zorginstellingen en op scholen aangeboden wordt.
5. Een Dierenpolitie-eenheid en een Natuurpolitie-eenheid komen in de gemeente.
De gemeente draagt er zorg voor dat deze eenheden een gelijkwaardige positie met
duidelijk omschreven budget, taken en bevoegdheden binnen het politionele
apparaat krijgen.
6. Toezicht, handhaving en vervolging bij dierenwelzijn-, natuur- en milieuzaken
staan standaard op de agenda in het driehoeksoverleg tussen burgemeester,
Openbaar Ministerie en politie.
7. De gemeente ziet toe op een actief vervolgingsbeleid op de terreinen van
dierenwelzijn, natuur en milieu, opdat voorkomen wordt dat aangiftes systematisch
worden geseponeerd.
8. Er komt een lokaal, laagdrempelig meldpunt voor het (anoniem) melden van
misstanden op gebied van dierenwelzijn en bescherming van natuur en milieu.
9. Er komt een efficiënt digitaal registratiesysteem voor dieren dat 24 uur per dag
toegankelijk is voor ambtenaren met een opsporingsbevoegdheid.
10. De gemeente communiceert het meldpunt en de prioriteit van handhaving op het
gebied van dierenwelzijn en de bescherming van de natuur en het milieu helder
en toegankelijk in de diverse haar tot de beschikking staande media.
11. De gemeente regelt en betaalt deskundige veterinaire zorg, opvang en goede
herplaatsing voor de mishandelde dieren, compensatie voor de schade aan de
natuur of de zuivering van het vervuilde milieu en brengt de kosten in rekening bij
de overtreder.
12. De gemeente bevordert bij het ministerie van Binnenlandse zaken dat
politiehonden en –paarden optimaal gehuisvest en verzorgd worden en een goed
verzorgde oude dag krijgen. De gemeente garandeert dat dieren, die ten behoeve
van ordehandhaving worden ingezet, zoveel mogelijk worden beschermd.
In de volgende paragrafen wordt beschreven wat de fractie heeft ondernomen om
bovenstaande maatregelen gerealiseerd te krijgen.
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2.1 WETHOUDER DIERENWELZIJN, NATUUR EN MILIEU
Mede op aandringen van de Partij voor de Dieren heeft wethouder Olaf Prinsen
besloten dierenwelzijn in zijn portefeuille op te nemen. Duurzaamheid zat al in zijn
portefeuille. De wethouder is door Harry Voss meegenomen op wild- en
jachthuttenexcursie om hem te laten zien hoe het er in Apeldoorn voorstaat met de
jacht.We hebben er bij de wethouder op aan gedrongen om dierenwelzijnsbeleid te
formuleren. Hiermee gaan wij (hopelijk met de wethouder) de komende periode aan
de slag.
Apeldoorn heeft nu 'wethouder dierenwelzijn' - De Stentor, vrijdag 18 juni 2010
APELDOORN - Wethouder Olaf Prinsen (D66) is sinds deze week in Apeldoorn politiek belast met het thema dierenwelzijn.
De Partij voor de Dieren, die heeft gepleit voor een dergelijke toewijzing, spreekt enthousiast van een 'wethouder
dierenwelzijn'. Andere gemeenten kennen al een dergelijke titel. De woordvoerder van burgemeester en wethouders in
Apeldoorn neemt die benaming niet in de mond. Prinsen is 'aanspreekpunt' voor alles wat met dieren te maken heeft, zo heet
het. Voorheen was het thema verdeeld over verschillende wethouders, nu is het dus helder wie er over gaat.

Bij de kerntakendiscussie hebben wij ervoor gepleit dat de opvang van dieren in
nood een gemeentelijke kerntaak blijft. Tijdens het debat over de bezuinigingen
hebben wij betoogd dat niet bezuinigd mag worden op de Dierenbescherming, die de
wettelijke taken namens de gemeente uitvoert op het gebied van de opvang van
(huis)dieren. Ook vinden wij dat duurzaamheid een kernthema van de gemeente zou
moeten zijn.
Flaters in voorstellen bezuiniging - De Stentor, zaterdag 09 oktober 2010
APELDOORN - Burgemeester en wethouders moesten gisteravond tijdens het begrotingsdebat erkennen dat ze twee
bezuinigingsvoorstellen hadden gedaan, die op z'n minst rammelen.
Dat betreft de kortingen op het dierenasiel en Woonkeus. Met beide organisaties is de gemeente gebonden aan harde
afspraken, waardoor er niet zomaar subsidie stopgezet kan worden.
Het dierenasiel voert een reeks wettelijke taken uit waaraan niet getornd kan worden, voor het overige doet ze vooral werk
waarover vrij recent juist nieuwe afspraken zijn gemaakt. Wethouder Olaf Prinsen moet nu zoeken of er desondanks nog iets
te halen valt. De subsidie voor de stichting Woonkeus betreft de urgentie- en klachtenregelingen van de gezamenlijke
woningcorporaties. Het was een fout om daar aan te morrelen, gaf wethouder Hans Wegman toe. Leefbaar Apeldoorn keurde
gisteravond mede hierom de begroting als geheel af. Gemeentebelangen deed dat omdat ze zich als oppositiepartij volstrekt
niet serieus genomen voelt. SGP deelt dat gevoel, maar stemde uiteindelijk wel met de begroting in. GroenLinks was op
hetzelfde punt kritisch, maar verwacht in de kerntakendiscussie genoeg ruimte te krijgen. De Partij voor de Dieren stemde
tegen de begroting omdat duurzaamheid er te bekaaid af zou komen.

Tijdens de gezamenlijke maaltijd op donderdagavond eten wij vegetarisch. Er zijn
steeds meer gemeenteraadsleden die ons voorbeeld volgen. We bepleiten om dit
voor de gehele raad de standaard te laten zijn.
2.2 STRENG TOEZICHT EN HANDHAVING
Wij hebben door middel van schriftelijke vragen duidelijk gemaakt dat wij vinden dat
de gemeente toezicht moet houden op het dierenwelzijn, onder andere bij circussen,
paardenmarkten en andere evenementen waarbij dieren zijn betrokken. Het college
heeft als antwoord op onze vragen toegezegd dat als er een vergunning wordt
verleend voor evenementen met dieren zowel de Landelijke inspectiedienst
dierenbescherming als de Algemene inspectiedienst hiervan op de hoogte worden
gesteld. Zij zijn verantwoordelijk voor de handhaving van en toezicht op het
dierenwelzijn bij dergelijke evenementen.
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Partij voor de Dieren hekelt paardenmarkt Loenen - De Stentor, dinsdag 03 augustus 2010
APELDOORN - De Partij voor de Dieren gaat de leefomstandigheden voor dieren op de Loenense paardenmarkt aankaarten
bij wethouder Olaf Prinsen.
De partij maakte dat gisteren bekend na een bezoek aan
het evenement. Eerder dit jaar stelde de partij
schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en
wethouders over de paardenmarkt in Wenum-Wiesel.
Die zijn nog niet beantwoord. Harry Voss, PvdDraadslid in Apeldoorn, wil liefst een verbod op
paardenmarkten, waar paarden urenlang staan te
wachten. Komt dat verbod er niet, dan zou de gemeente
in haar vergunningen strenge regels moeten stellen aan
het welzijn van de dieren, zegt Voss. Hij was er getuige
van dat een van de paarden in Loenen op hol sloeg en op
zijn rug terecht kwam. Op de kinderafdeling trof hij
twintig jonge konijntjes aan, die door veel kinderen in de handen werden genomen.

Ook heeft de fractie geconstateerd dat er asbest te vinden is op een onverhard pad
in Loenen. Ze heeft de gemeente gevraagd om hiertegen actie te ondernemen voor
de veiligheid van mens en dier.
Zorgen om asbest in openbaar pad, - De Stentor, maandag 30 mei 2011
De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen om een grote hoeveelheid asbest die zij aangetroffen zegt te hebben op een
openbaar pad bij de Vrijenbergweg in Loenen. De partij heeft de gemeente gevraagd maatregelen te treffen. Bovendien wil
de partij weten of er nog meer paden en onverharde wegen in de gemeente liggen waarin asbest nog niet is weggehaald.
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3. NATUURLIJK LEEFMILIEU
In ons partijprogramma hebben wij beloofd om ons in te zetten voor de onderstaande
punten.
1. Natuureducatie waarbij kinderen daadwerkelijk op respectvolle wijze in contact
komen met de natuur wordt krachtig gestimuleerd en ondersteund.
2. De gemeente draagt zorg voor systematische inventarisaties van de
ontwikkelingen van de dier- en plantpopulaties in en rondom de gemeente, hun
jaarritmiek en de omgevingselementen die van belang zijn voor hun verblijf.
Hetzelfde geldt voor systematische inventarisatie van dode dieren langs
gemeentelijke wegen en barrières.
3. De gemeente hanteert een nieuwe ruimtelijke ordening, werkt aan de vorming van
een gemeentelijke ecologische infrastructuur en integreert planning van leefgebied
van dier en plant in haar bestemmingsplannen. Hierbij houdt zij waar mogelijk
rekening met de bovenlokale ecologische infrastructuur en migratiegebieden. Ze
anticipeert op natuur- en diervriendelijke wijze op effecten op dier en plant bij
wijzigingen in de ruimtelijke ordening.
4. De gemeente garandeert groenstroken voor in het wild levende dieren en
bloemrijke bijenvelden in alle bestemmingsplannen.
5. De gemeente herstelt leefgebieden van in het wild levende dieren en brengt deze
met elkaar in verbinding. De gemeente compenseert het verlies aan natuurwaarden
en stelt voorzieningen of maatregelen voor waardoor bekende risico´s voor dieren
worden voorkomen.
6. De gemeente geeft prioriteit aan natuurontwikkeling en –bewustwording in de stad
en geeft met haar groenbeheer hierin het goede voorbeeld. Het beheer van
gemeentelijk groen, oevers en akkerranden wordt afgestemd op natuurontwikkeling
en op de bescherming van de dieren en hun leefgebieden, ook met oog voor de
betekenis van de ongewervelden voor het ecosysteem.
7. De gemeentelijke organisatie is klimaatneutraal in 2020 en de gehele gemeente
uiterlijk in 2030. De gemeente zet zich in om alle gebouwen in de gehele gemeente
in 2015 warmtegeïsoleerd te krijgen.
8. De gemeente bevordert het scheiden van afval, zoals van papier, GFT, metaal,
glas en plastic bij al haar bewoners en bedrijven.
9. De gemeente kiest zelf voor duurzaam bouwen, verbiedt of weert voor zover dat
mogelijk is het gebruik van dier-, natuur- en milieuonvriendelijke producten
(waaronder chemisch geïmpregneerd hout en tropisch hardhout) en stimuleert het
gebruik van duurzame alternatieven (zoals onbehandeld Europees FSC hout).
10. De gemeente steunt en werkt samen met haar inwoners en wijkorganisaties bij
het vergroenen van zoveel mogelijk verloren plekken, mede ter verrijking van de
bewustwording van de inwoners en de buurt. Ze bevordert natuurvriendelijke tuinen.
11. De gemeente ondersteunt lokale en landelijke verenigingen en stichtingen
financieel of logistiek of door te helpen bij inrichtingswerken om bestaande
natuurgebieden toegankelijk te maken of nieuwe aankopen te helpen verwezenlijken.
12. Het buitengebied wordt beschermd. Bouwen buiten de rode contouren is alleen
mogelijk in reeds bebouwde percelen door inschikken op eigen erf. Bestaande
grootschalige bedrijven in het buitengebied dienen boom- en struikwallen rond hun
bebouwing aan te leggen.
13. Er komt een lokaal bomenbeleidsplan waarin uitgegaan wordt van het behoud
van leefgebied. De gemeente neemt een artikel op in haar APV, waarin staat dat het
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verboden is zonder vergunning houtopstand (één of meer bomen of een houtwal) te
vellen of te doen vellen.
14. De gemeente gaat bankieren bij een spaar- en huisbank die al jaren slechts
duurzame criteria hanteren.
In de volgende paragrafen wordt beschreven wat de fractie heeft ondernomen om
bovenstaande maatregelen gerealiseerd te krijgen.
3.1 RUIMTE VOOR GROEN
De fractie bepleit regelmatig (onder andere bij debatten over ruimtelijke ordening, het
grondbedrijf en de voorjaarsnota) dat er geen verdere inperking mag zijn van het
groen rondom Apeldoorn ten behoeve van woningbouw en/of bedrijventerreinen. We
wijzen erop dat onze groene omgeving onze kernkwaliteit is en er bovendien veel te
veel gebouwd wordt. De woningen en bedrijventerreinen worden niet verkocht,
hierdoor is het gemeentelijk Grondbedrijf in grote financiële problemen gekomen. Als
we kijken naar de toekomst met de ontgroening en vergrijzing en op den duur
bevolkingskrimp is het helemaal onverstandig om te blijven doorbouwen.
Bosje van Norel op termijn opengesteld - De Stentor, vrijdag 09 april 2010
APELDOORN - Een meerderheid van de Apeldoornse politiek staat achter de uitbreiding van het bedrijventerrein tussen de
Laan van Westenenk en het dorp Ugchelen. In ruil voor die uitbreiding krijgt de gemeente een flinke strook bos in handen
met daarin een deel van de Eendrachtspreng. Door die spreng te herstellen, kan de natuur er in de lift. Tegelijk gaat het bos
open voor publiek. Alleen de Partij voor de Dieren, Gemeentebelangen en SP zijn tegen de deal met de eigenaar van Norel
Hallenbouw. Die krijgt in ruil voor een groot deel van het bos de mogelijkheid zijn bedrijf met 1.4 hectare uit te breiden, of er
andere bedrijven te laten vestigen.
De Partij voor de Dieren onderkent de meerwaarde van het herstel van de Eendrachtspreng voor de natuur, maar
vindt dat er al op teveel plekken wordt geknabbeld aan de Veluwse natuur. Ook de SP wil niet dat de strook bos tussen
bedrijventerrein en dorp smaller gaat worden. Gemeentebelangen noemde het kappen van anderhalve hectare bos veel in de
nabijheid van een dorp. Ook Leefbaar Apeldoorn zei moeite te hebben met de uitbreiding van het bedrijventerrein, ook al
knapt het bos en de spreng er flink van op. ,,Het schilderij moet worden gerestaureerd, maar dan moeten we wel de lijst
verkopen'', omschreef fractievoorzitter Henk Schutte zijn worsteling. Alle andere partijen stelden dat iedereen erop vooruit
gaat: Norel krijgt zijn uitbreidingsruimte, de spreng wordt hersteld en Ugchelen krijgt een pal aan het winkelcentrum liggend
openbaar toegankelijk bos. Wethouder Rob Metz stelde desgevraagd dat de herstelwerkzaamheden aan het bos en de spreng
beginnen zodra het bestemmingsplan voor het gebied definitief van kracht is. Overigens heeft de gemeente straks niet al het
bos in eigendom. Er blijven enkele percelen in het bezit van particulieren. Die worden niet toegankelijk. ,,We zijn niet van
plan die te kopen. Maar ze kunnen het bos daar niet zomaar kappen'', zegt Metz.

Het plan voor de aankoop van een groot gebied in Weteringsebroek ten behoeve van
natuur- en recreatiegebied is door ons gesteund.
De fractie heeft zich sterk ingezet tijdens de kerntakendiscussie en de bespreking
van de Voorjaarsnota om natuureducatie tot de gemeentelijke kerntaken te laten
behoren. Ook heeft zij ervoor gepleit (middels een amendement) om het Natuurhuis
en kinderboerderij De Maten te behouden in het kader van de natuureducatie.
Andere fracties wilden alleen een amendement steunen waarbij gepleit wordt om het
Natuurhuis te behouden, echter zonder financiële middelen. Hierdoor is het nu de
vraag of het Natuurhuis behouden kan blijven. Daarnaast heeft de fractie er bij de
wethouder op aangedrongen om open te staan voor een gesprek met Stichting
Veldwerk Nederland (natuureducatie). Door onze bemiddelende rol zijn er nu
afspraken tussen deze stichting en de wethouder gemaakt.
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Redding kinderboerderij en wijkbieb - De Stentor, vrijdag 17 juni 2011
APELDOORN - In de Apeldoornse wijken moeten nieuwe bibliotheekvoorzieningen zijn, voordat de huidige filialen sluiten.
Dat uitgangspunt heeft de gemeenteraad gisteravond uitgesproken. Kinderboerderij De Maten dient op een of andere manier
opengehouden te worden, terwijl er ook voor sportclubs en het Natuurhuis toch hoop gloort.
Dat zijn enkele van de belangrijke wijzigingen die de gemeenteraad over twee weken wil aanbrengen in de
bezuinigingsplannen. Op 30 juni vallen daarover de finale besluiten. Gisteravond konden alle twaalf partijen alvast aangeven
welke voorstellen van het college van burgemeester en wethouders wel, of juist niet deugen. Daarbij kreeg dat college een
reeks flinke tikken over de vingers. Burgemeester en wethouders hebben niet goed uitgewerkt wat de raad begin dit jaar als
uitgangspunten voor de bezuinigingen heeft meegegeven, zo is de teneur.
Zo had de gemeenteraad aangegeven binnen CODA de bibliotheek belangrijker te vinden dan het museumdeel. In het
voorstel van het college echter zouden de bibliotheekfilialen in de wijken sluiten, in elk geval in de huidige vorm, terwijl het
museum blijft. De gemeenteraad heeft in de bezuinigingsoperatie echter het laatste woord. Veel partijen gaven gisteren aan
net zo hard weer de omgekeerde beweging te willen maken, om tenminste 'iets' van een bibliotheek in de wijken te houden.
Het museum is minder belangrijk.
Verschillende partijen willen sportclubs minder hard aanpakken dan burgemeester en wethouders voorstellen. Het idee was
dat algemene subsidies zouden verdwijnen, en dat de gemeente alleen nog geld zou geven aan verenigingen die ook
activiteiten bieden voor niet-leden; een grote maatschappelijke rol dus. Zoiets vraagt tenminste om een rustige afbouw- en
overgangsperiode, zo klonk het gisteravond, en misschien moet het principe uiteindelijk niet al te rigide worden doorgevoerd,
bepleitten bijvoorbeeld VVD en CDA. Verder vinden sommigen dat zwemverenigingen niet als enige sportcategorie aan de
bezuinigingen kunnen ontsnappen, zoals het college voorstelt.
De vastberadenheid om hoger onderwijs binnen te halen in deze stad, neemt af binnen de Apeldoornse politiek. Met de
huidige slechte financiële positie van de gemeente kan het geld beter besteed worden dan aan een onzeker lobby-traject, zo
wordt voorzichtig naar voren gebracht. Waar vorig jaar de Partij voor de Dieren nog als enige dat standpunt aandurfde,
zinspeelden gisteravond al meer partijen daar op. Voor GroenLinks is dat overigens niet zozeer een financiële afweging; die
partij vraagt zich zo langzamerhand af of er wel iets valt te halen. ,,We hebben stellig de indruk dat hbo voor Apeldoorn een
gelopen race is.'' Maar als er ,,een reëel perspectief'' is, kan er alsnog geld voor worden uitgetrokken, stelt fractievoorzitter
Michael Boddeke. Hij was gisteravond ook een van degenen die bepleitten dat Apeldoorn nog meer moet bezuinigen dan de
30 miljoen waarop steeds is ingestoken. GroenLinks kwam met aanvullende voorstellen. Dat zou zo'n acht miljoen euro extra
moeten opleveren, waaruit dan weer twee miljoen gestoken moet worden in het aan een baan helpen van kwetsbaren op de
arbeidsmarkt.
PSA (een van de partijen die voortkwam uit de SP) betoogde - als enige - dat de ozb (onroerende-zaakbelasting) omhoog kan.
Enkele andere plannen en opmerkingen:
Geen belastinggeld meer voor het binnenhalen van topsportevenementen zoals het WK baanwielrennen (onder meer SGP,
Leefbaar Apeldoorn).
Apeldoorn kan geld besparen door onderhoud van scootmobiels onder te brengen bij de Felua. Dat drukt de kosten en helpt
tegelijk de sociale werkvoorziening, is het idee van DPS (een andere SP-afsplitsing).
Wel geld voor het onderhoud van kleine monumenten en verenigingen rond cultuurhistorie en bouwkunde (CDA, Leefbaar
Apeldoorn).
Apeldoorns ambities op het gebied van duurzaamheid missen concrete invulling, vinden diverse partijen.
Het is vreemd dat 'kLeef (inloophuis voor kankerpatiënten) wordt ontzien, als andere patiëntenorganisaties hun subsidie
kwijtraken, zo is gisteravond door meerderen opgemerkt.
Er moet snel een sociale kaart komen, bepleit D66. Dat is een overzicht voor zorgverleners, waarmee ze snel iemand naar de
juiste hulpverlener kunnen sturen.
Het is niet te verkopen dat de subsidie aan de maaltijdvoorziening voor bepaalde groepen wordt stopgezet, als de
gemeenteraad zelf wekelijks wel een maaltijd krijgt, vindt DPS. De korting op de maaltijdvoorziening is ook door PvdA en
andere partijen als zorgpunt genoemd.
In bezuinigingstijd mag aan ouders van kinderen in het speciaal onderwijs best een eigen bijdrage worden gevraagd voor
zwemles, stelt Leefbaar Apeldoorn.
Het is raar dat Orpheus de dans ontspringt, terwijl andere culturele instellingen zwaar moeten bezuinigen, zegt onder meer
Gemeentebelangen.
Op donderdag 30 juni worden de verschillende ideeën vertaald in concrete voorstellen, waarover dan gestemd wordt.

3.2 BESCHERMING ECOLOGISCHE SYSTEMEN
Bij bestemmingsplannen bekijken wij altijd de natuur- en diervriendelijkheid. Wij
wijzen regelmatig op de gevolgen voor dieren waaronder vogels en padden. Wij
stemmen in dat geval tegen het plan of zoeken met het college naar alternatieven.
Zoals aandacht voor vervangende huisvesting voor dieren in Spelderholt en rekening
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houden met het broedseizoen wanneer er gebouwd gaat worden. Ook hebben wij
gevraagd om rekening te houden met amfibieën bij de aanleg/vervanging van riolen.
Bij plannen die in de buurt van een Natura2000 gebied plaatsvinden, zijn wij extra
kritisch. Zo hebben we ervoor gepleit (helaas tevergeefs) om de plannen op Parc
Spelderholt integraal te bespreken en ook de effecten op het omliggende Natura2000
gebied integraal te bestuderen. We hebben vragen gesteld aan
gemeentemedewerkers over de kap en het snoeien van bomen en struiken in de
afgelopen strenge winter (in verband met schuilmogelijkheden voor dieren) en de
vervanging van bomen aan de Arnhemseweg. We hebben ervoor gepleit (helaas
tevergeefs) om de bomen aan de Regentesseweg te behouden.
Kapvergunning op Spelderholt besproken op politieke markt - De Stentor, vrijdag 28 januari 2011
APELDOORN - Op verzoek van de Partij voor de Dieren wordt de kapvergunning voor Landgoed Spelderholt donderdag
besproken op de politieke markt. De partij vreest vroegtijdige bomenkap, terwijl de Raad van State de bouw voorlopig heeft
verboden. De PvdD stelde eerder vragen over het onderwerp aan het college, die de kapvergunning een dag na de zitting bij
de Raad van State verleende. De antwoorden waren echter onbevredigend voor de partij. Die wijst ook op de onrust in de
buurt, ook al heeft het college een voorbehoud gemaakt. De kap zou pas mogen beginnen als er een bouwvergunning is voor
het project van Riant Equestrian Centre.

3.3 100% DUURZAAM INKOOPBELEID EN KLIMAATNEUTRALE GEMEENTE
De gemeente heeft als doelstelling om te komen tot een duurzaam inkoopbeleid en
in 2020 een klimaatneutrale gemeente te zijn. In de kerntakendiscussie en bij de
behandeling van de Voorjaarsnota bleek echter dat men dit wel als doelstelling stelt,
maar hiervoor geen financiële middelen en FTE meer beschikbaar stelt. Wij hebben
hiervoor gepleit en een motie ingediend (die aangenomen is) dat er een regierol op
dit terrein is weggelegd voor de gemeente.
Tot slot is Apeldoorn al erg ver in afvalscheiding. Wij hebben daarnaast gevraagd of
de gemeente luiers en incontinentiemateriaal afzonderlijk kan inzamelen. Volgens
het college zijn er momenteel nog geen goede verwerkingsmethoden hiervoor maar
heeft toegezegd dat zij nieuwe ontwikkelingen op dit gebied in de gaten houden.
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Volle luiers bezorgen wethouder vragen - De Stentor, zaterdag 04 juni 2011
APELDOORN - De Partij voor de Dieren wil dat Apeldoorn serieus bekijkt of gebruikte luiers en incontinentiemateriaal
gescheiden kunnen worden ingezameld. Wethouder Olaf Prinsen (D66) vertelde de gemeenteraad onlangs dat er geen goede
mogelijkheden meer bestaan in Nederland om die stroom apart te verwerken, maar verschillende gemeenten blijken een
dergelijk systeem nog wel degelijk te kennen. Er zijn zelfs plannen om in Brabant een nieuwe fabriek voor dit doel te
bouwen. Reden voor de Partij voor de Dieren de kwestie nogmaals aan de orde te stellen.
,,Er is veel milieuwinst te behalen'', motiveert fractievoorzitter Harry Voss. Papier en plastic kan worden hergebruikt, van
ontlasting kan onder meer meststof gemaakt worden. Het is ook mogelijk via methaangas uit luiers elektriciteit op te wekken.
Voss ziet voor zich dat luiers en incontinentiemateriaal in speciale bakken gegooid kunnen worden bij bestaande
inzamelpunten, maar bijvoorbeeld ook bij peuterspeelzalen of instellingen voor ouderen. Goed voor het milieu én voor de
portemonnee van ouderen, chronisch zieken en jonge gezinnen, stelt Voss. In het Apeldoornse afvalsysteem diftar betekent
minder restafval in de eigen container immers een lagere rekening. Voss: ,,Ik heb afgelopen week gelezen dat kinderen
voordat ze zindelijk zijn 5000 à 6000 luiers om hebben.''
Inzamelen luiers is voorlopig geen optie voor gemeente Apeldoorn – De Stentor, vrijdag 01 juli 2011
APELDOORN - Er komt voorlopig geen gescheiden inzameling van gebruikte luiers en incontinentiemateriaal.
Burgemeester en wethouders blijven erbij dat er geen goede verwerking voor bestaat in Nederland, en hebben bovendien
principiële bedenkingen. Wethouder Olaf Prinsen (D66) suggereerde onlangs in de gemeenteraad dat er in Nederland geen
mogelijkheid meer is om luiers apart op te halen en verwerken, maar moet dat na vragen van de Partij voor de Dieren nu
nuanceren. Ook deze krant meldde dat er wel degelijk plaatsen in Nederland zijn waar een dergelijke inzameling bestaat.
Burgemeester en wethouders erkennen nu dat er wel mogelijkheden zijn, maar daar zitten haken en ogen aan, erkent het
college. B en w benadrukken dat de gemeenteraad in 2006 zelf heeft gewezen op ongelijkheid bij aparte luierinzameling. Met
name huishoudens met kinderen zouden profiteren, terwijl de kosten daarvan zouden worden verdeeld over alle Apeldoornse
huishoudens. Dat botst met de uitgangspunten van diftar, namelijk dat de vervuiler betaalt en iedereen zelf verantwoordelijk
is voor zijn aanbiedgedrag. Naast het probleem van de kosten, kleven er volgens de gemeente Apeldoorn ook andere
bezwaren aan de gescheiden verwerking van deze afvalstroom. De compost die ontstaat door de luiers (na vergisting) met
compost te mengen, is bijvoorbeeld in Duitsland verboden. Tegelijk zien burgemeester en wethouders dat er wel nieuwe
initiatieven op dit terrein in ontwikkeling zijn. Als zich een goede methode aandient, maakt de gemeente een nieuwe
afweging.

17

4. Bestemmingsplannen
In ons partijprogramma hebben wij beloofd om ons in te zetten voor de onderstaande
punten.
1. De gemeente stimuleert voorlichting over de oorsprong van voedsel en het
productieproces, met name bij de jeugd en door bezoeken aan landbouwbedrijven.
2. Er wordt alle ruimte geboden aan de eigen, duurzame productie van voedsel via
school- en volkstuinen.
3. De gemeente weert, bijvoorbeeld op basis van dierenwelzijn- en
volksgezondheidsargumenten, de milieuwetgeving of de wet Geurhinder en
veehouderij, alle vormen of uitbreidingen van bio-industrie (zoals megastallen,
legbatterijen, pelsdierfokkerijen, intensieve viskwekerijen) en verborgen bio-industrie
(zoals dat gebeurt met kalkoenen, vissen, eenden, konijnen, herten, struisvogels,
pelsdieren), alle vormen van dierhouderijen op bedrijventerreinen, uitbreidingen van
niet-grondgebonden diergerelateerde bedrijven, biotechnologische bedrijven en
proefdierbedrijven.
4. Zij bericht op transparante wijze over vergunningaanvragen, die dieren of extra
belasting van het leefmilieu betreffen, en hanteert altijd een onafhankelijke,
deskundige commissie voor de beoordeling ervan.
5. De gemeente betrekt eventuele verweer- en bezwaarschriften van burgers of
organisaties die de belangen van de betrokken dieren behartigen bij
heroverwegingen van besluiten die effecten hebben op het dierenwelzijn of
leefmilieu.
6. De gemeente draagt er zorg voor dat voor alle buiten verblijvende dieren
gemakkelijk vergunning wordt verleend voor de aanleg van (voldoende) beschutting
tegen wind, zon en kou, passend bij de houderij.
7. De gemeente stimuleert de afzet van lokale biologische producten (ook in eigen
verbruik) en bevordert vestigingsmogelijkheden voor biologische agrarische
bedrijvigheid in landbouwontwikkelingsgebieden en om te vormen agrarische
percelen.
8. De gemeente roept zich uit tot gentechvrije gemeente.
9. Experimenten met genetische manipulatie van gewassen en toepassing van
genetisch gemanipuleerde gewassen binnen de gemeentegronden worden niet
toegestaan.
10. De gemeente geeft geen mogelijkheid of vergunning voor vee- of
paardenmarkten en ontmoedigt diertransporten in haar gebied ten behoeve hiervan.
11. De gemeente staat toe dat mensen op eigen erf kunnen bouwen ten behoeve
van huisvesting van ouders of kinderen.
12. Bestemmingsplannen weren zware industrieën uit de woongebieden.
13. Bedrijfsterreinen worden regionaal samengevoegd, gerenoveerd en ecologisch
verantwoord gemaakt. Er komen geen nieuwe terreinen alvorens de oude worden
opgeschoond en teruggegeven aan de natuur.
14. De gemeente bevordert voor een ieder een plezierige leefomgeving door
herallocatie van ruimte, ombouw van leegstaande kantoorruimte en ecologisch
verantwoord gebouwde en energiezuinige woningen en bedrijfsgebouwen, die
aangepast zijn aan het karakter van het landschap of de regionale architectuur.
15. Met behulp van voorlichting, subsidies en een gericht vergunningenbeleid
stimuleert de gemeente burgers en bedrijven om duurzaam te bouwen.
16. Gemeenten stimuleren onder meer met subsidies het gebruik van duurzame
energie (zonne-energie, warmte-koude energieopslag in de grond, kleinschalige,
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buurtvriendelijke vormen van windenergie) en het gebruik van restwarmte
(warmtenetwerk) in zowel eigen als particuliere projecten.
4.1 DUURZAME AGRARISCHE BEDRIJVIGHEID EN EIND AAN BIO-INDUSTRIE
De fractie heeft zich afgelopen jaar ingezet om het Landbouwontwikkelingsgebied
Beemte-Vaassen (LOG) hoog op de politieke agenda te krijgen. Wij willen dat deze
ontwikkeling wordt tegengegaan. We hebben zowel acties gevoerd als vragen
gesteld over uitbreidingsvergunningen en financiële situatie. In een van onze eerste
vergaderingen hebben we ons standpunt over bio-industrie weergegeven en tegen
een plan gestemd van een veehouderij om uit te breiden. In debatten hebben we
daarnaast regelmatig gepleit om nertsenfokkers uit Apeldoorn te weren.
Partij voor de Dieren bezorgd om LOG – De Stentor, dinsdag 16 november 2010
APELDOORN - De Partij voor de Dieren is bezorgd om uitbreiding van bestaande bedrijven in en om het
landbouwontwikkelingsgebied (LOG) tussen de Beemte en Vaassen. De partij kondigt aan begin volgende maand
schriftelijke vragen te stellen over die uitbreiding. Harry Voss, raadslid van de Partij voor de Dieren, wijst op minstens drie
aanvragen van bestaande bedrijven in de omgeving van het LOG. Het gaat daarbij om bedrijven aan de Bloemenkamp en de
Gaete. De aanvragen zullen moeten worden getoetst aan de regels van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan dat
voor het gebied is opgesteld. Door de grote hoeveelheid ingediende zienswijzen heeft het bestemmingsplan echter vertraging
opgelopen, zo liet de gemeente Apeldoorn onlangs weten. Verder wijst Voss op kritische vragen die de commissie voor de
milieu-effectrapportage heeft gesteld naar aanleiding van de rapportage die over de milieugevolgen van de inrichting van een
LOG moet worden gemaakt. De Partij voor de Dieren wil dat de gemeente aangeeft hoeveel aanvragen er binnen zijn
gekomen voor uitbreiding van bestaande boerenbedrijven en hoeveel aanvragen er al zijn voor nieuwe vestigingen in het
LOG. De partij wil vervolgens weten hoe de gemeente de aanvragen beoordeelt, nu er nog geen goedgekeurd en rechtsgeldig
bestemmingsplan is. Voss geeft de gemeente verder in overweging aanvragen in de wacht te zetten tot het bestemmingsplan
in de beide gemeenteraden is aanvaard. Het LOG dient als mogelijke vestigingsplaats voor boeren die elders niet kunnen
groeien door de nabijheid van de natuur.
Partij voor de Dieren in actie bij LOG-avond – De Stentor, vrijdag 14 januari 2011
EPE - De Partij voor de Dieren uit Apeldoorn gaat actie voeren bij een bijeenkomst over het landbouwontwikkelingsgebied
Beemte-Vaassen (LOG), die woensdag in het gemeentehuis van Epe wordt gehouden. Met fakkels en protestborden wachten
leden van de partij de bezoekers op. Het protest van de partij richt zich op dierenwelzijn en volksgezondheid. Onderwerp van
de bijeenkomst zijn de twee burgerinitiatieven die bij de gemeenten Epe en Apeldoorn zijn ingediend. De gebiedsgroep van
burgers en boeren in het gebied en de leden van de Stichting Leefbaar LOG dringen daarin bij de gemeente aan op het
stilzetten van huidige uitbreidingen van boerenbedrijven tot het nieuwe bestemmingsplan van het LOG klaar is en nieuwe
eisen gelden met betrekking tot de inrichting van het gebied. Ook willen ze dat beide gemeenten de risico's voor de volksgezondheid in kaart brengt van het op korte afstand van elkaar plaatsen van grote boerenbedrijven. De bijeenkomst in Epe is
een hoorzitting, maar de beide gemeenteraden zullen ook met elkaar in discussie gaan. De bijeenkomst begint om 19.30 uur.
Stille mars tegen bouw megastallen – De Stentor, maandag 28 februari 2011
BEEMTE/VAASSEN - Veel bekijks hadden ze niet in
de door de vlakke weilanden lopende Gierstraat. De
twintig mannen en vrouwen van de Partij voor de
Dieren, gehuld in witte overalls met witte mondkappen
op. Ze protesteerden zondagochtend tegen de bouw van,
om te beginnen acht, megastallen voor duizenden dieren
in het landelijk gebied langs de A50 tussen de Gierstraat
oostelijk van Vaassen en de Apeldoornse buurtschap
Beemte. De twintig partijleden hielden een stille tocht.
De ijskoude regen striemde in hun gezicht. De actie
duurde, inclusief een toespraakje van Tweede Kamerlid
Niko Koffeman, twintig minuten. Toen trok de karavaan
verder, richting het Betuwse Buren waar een dubbeldeks
megastal voor vijftigduizend varkens staat. De Partij voor de Dieren is fel gekant tegen de Landbouw Ontwikkelings
Gebieden (LOG's) met gigantische boerderijen. ,,Slecht voor het dierenwelzijn, de gezondheid van de mens - denk aan de Qkoorts - en het milieu vanwege de ammoniakuitstoot en de mest.''
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De Partij voor de Dieren voert juist nu actie, omdat de Tweede Kamer vorige week een motie aannam waarin staatssecretaris
Henk Bleker (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) werd opgeroepen een bouwstop voor megastallen af te kondigen.
Dit voorafgaande aan de brede maatschappelijke discussie die vanaf oktober over het thema intensieve veehouderij wordt
gevoerd. ,,Bleker,'' zegt Koffeman, ,,voelt niets voor zo'n bouwstop. Het is de vraag of de PVV van Geert Wilders die de
motie van ons en de PvdA steunde, voet bij stuk houdt om Bleker te dwingen de motie uit te voeren.''
Johan te Boers, bewoner van de Beemte en voorzitter van de Gebiedsgroep LOG Beemte-Vaassen, wijst op de 'enorme
verstoring van het landschap' als de megastallen er komen. In eerste instantie gaat het om acht grote boerderijen met stallen
van 1,2 tot 1,6 hectare. ,,Daarmee is het hek van de dam en komen er nog veel meer.'' In het 500 hectare grote gebied staan 67
woningen en boerderijen en zijn 27 boeren actief. ,,Het is geen gelopen race,'' verklaart een optimistische Harry Voss,
raadslid voor de Partij voor de Dieren in Apeldoorn. ,,Die indruk wilden ze me geven toen ik een jaar geleden in de raad
kwam. Maar die LOG Beemte-Vaassen is er nog lang niet. Er is nog geen bestemmingsplan, financieel is het niet rond. We
blijven ertegen knokken.''
Partij voor de Dieren wil ook in Apeldoorn debat over megastal – De Stentor, vrijdag 18 maart 2011
APELDOORN - De Partij voor de Dieren in Apeldoorn wil een debat over megastallen. De partij haakt daarmee aan bij de
brede maatschappelijke dialoog die in Nederland over megastallen zal worden gevoerd. Staatssecretaris Henk Bleker
(Landbouw, CDA) maakte deze week bekend in afwachting daarvan gemeenten en provincies te vragen voorlopig niet mee te
werken aan nieuwe aanvragen voor de bouw van megastallen waarbij bestemmingsplanwijzigingen nodig zijn.
De bewindsman wil zo tegemoetkomen aan een kamermeerderheid, die een tijdelijke stop op megastallen vroeg tot de brede
maatschappelijke discussie is afgerond. Later dit jaar volgt dan een definitieve beslissing.
Volgens de Partij voor de Dieren lijkt Bleker nu al de eerste slag te slaan in de dialoog door de definitie van een megastal
naar boven op te rekken. ,,Hij wil de discussie voeren over megabedrijven groter dan 12.500 vleesvarkens of 160.000
leghennen. Daarmee vertroebelt hij de discussie op voorhand door megastallen waar vele tienduizenden tot
honderdduizenden dieren in één stal worden gehouden, te verwarren met megabedrijven die uit meerdere stallen op
verschillende locaties kunnen bestaan'', aldus Harry Voss van de Partij voor de Dieren, die wijst op de definitie die het
Wageningse onderzoekscentrum Alterra hanteert en die begint bij 7.500 vleesvarkens of 120.000 leghennen.
Voss vraagt het college of Apeldoorn en Epe met het oog op de aangekondigde discussie de ontwikkelingen in het LOG
Beemte/ Vaassen voorlopig stilleggen, of daarover overleg voeren. Voss wil ook weten op welke wijze de gemeente
Apeldoorn de maatschappelijke discussie gaat voeren.

4.2 GEEN PAARDEN- EN VEEMARKTEN
De fractie heeft vergunningen voor paardenmarkten via schriftelijke vragen
bekritiseerd en opgeroepen om hiervoor voortaan geen vergunning af te geven.
Volgens het college was dat laatste niet mogelijk, maar wel wordt voortaan strenger
toezicht gehouden op het dierenwelzijn door controleinstanties op de hoogte te
brengen van een vergunning voor evenementen met dieren.
4.3 BOUWEN OP EIGEN ERF
De fractie heeft er regelmatig voor gepleit om terughoudend te zijn met nieuwbouw in
het groen. Dit mede in het licht van de krimpende bevolking vanaf 2030 en de
malaise op de woningmarkt. Om voor voldoende woonruimte te zorgen, is er gepleit
voor zogenaamde kangoeroewoningen (woning op eigen erf), splitsing van woningen
en andere maatregelen om over extra huisvestingsmogelijkheden te beschikken
zonder extra woningbouw in het groen. Wij hebben bijvoorbeeld tegen
startersleningen gestemd omdat deze regeling alleen geldt voor nieuwbouwwoningen
en wij het wenselijker achten als de bestaande bouw gebruikt wordt. Als er
nieuwbouw plaatsvindt, dan hebben wij in diverse debatten gepleit voor duurzame en
energiezuinige woningen.
Tevens hebben we gepleit tegen de uitbreiding van bedrijventerreinen of de bouw
van nieuwe bedrijventerreinen. Dit geldt helemaal bij omstreden bedrijventerrein,
zoals Kieveen.
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Raad hakt reeks knopen door – De Stentor, vrijdag 02 juli 2010
APELDOORN - Tivoli, startersleningen, Regentesselaan, Arnhemseweg: tijdens de laatste vergadering voor het zomerreces
heeft de Apeldoornse gemeenteraad over een aantal kwesties een definitief besluit genomen. Over de meeste onderwerpen
waren de standpunten al ingenomen, sinds donderdag zijn de volgende thema's formeel afgerond.
Startersleningen
De maximale lening voor starters op de woningmarkt gaat van 38.000 euro naar 24.000 euro. Dat gebeurt omdat het rijk de
bijdrage aan de leningen onverwacht heeft gestopt. De lening mag alleen nog worden gebruikt voor de aankoop van een
nieuwbouwwoning. De Partij voor de Dieren stemde vanwege die laatste bepaling tegen; de gemeente zou juist moeten
stimuleren dat bestaande gebouwen bewoonbaar worden gemaakt.
Regentesselaan
Negen eiken aan de Regentesselaan worden gekapt in het kader van de herinrichting van die weg. Alleen SP,
Gemeentebelangen en Partij voor de Dieren stemden daar tegen. Volgens die laatste partij kunnen de bomen nog
zeker twintig jaar mee. GroenLinks stemde voor, om juist via nieuwe aanplant de lanenstructuur ook voor de toekomst te
behouden.
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5. Huisdieren
In ons partijprogramma hebben wij beloofd om ons in te zetten voor de onderstaande
punten.
1 De gemeente rekent acute hulp aan en vervoer, opvang en behandeling van
zieke, gewonde, gedumpte en gevonden dieren en van in het wild levende dieren
in nood tot haar structurele taak en begroot jaarlijks de kosten hiervoor. Dit is
inclusief dierenopvang, dierenambulance en additionele zorg, zodat de verzorging
en veterinaire hulp voor dieren verzekerd is. De uitvoering kan door ervaren,
deskundige, kwalitatief hoogwaardige en professioneel georganiseerde derden
gebeuren, die het waarborgen van het dierenwelzijn als hoofdtaak erkennen. Dit
laat onverlet de provinciale verantwoordelijkheid voor in het wild levende dieren
voortvloeiend uit onder meer de Flora- en faunawet, bijvoorbeeld voor het
opvangen van deze dieren.
2 De gemeente richt een lokaal meldpunt in voor het melden van gevonden
zwerfdieren, dierenmishandeling en verwaarlozing.
3 De gemeente regelt contractueel de vergoeding van transport en opvang van
hulpbehoevende dieren. Dit gebeurt minimaal op basis van de kostencalculatiemethode van de Dierenbescherming. Minimale periode dat de gemeente de
onkosten van de onder haar toezicht gestelde dieren vergoedt, is 4 weken.
4 De gemeente draagt zorg dat gratis cursussen gegeven worden voor dierenEHBO.
5 Gemeenten dienen onderling gecoördineerd samen te werken zodat er geen
sprake kan zijn van het afschuiven van verantwoordelijkheid voor de opvang van het
dier. In afstemming met andere gemeenten en de provincie en met steun van de
provincie neemt de gemeente een regionale verantwoordelijkheid op zich voor
de opvang van speciale diersoorten.
6 De gemeente regelt het medegebruik van tram- en busbanen en parkeren op niet
toegestane plaatsen voor dierenambulances.
7 De gemeente faciliteert initiatieven tot speciale opvang van proefdieren die niet
langer in experimenten worden gebruikt en de herplaatsing van deze dieren bij
nieuwe eigenaren.
8 De gemeente verbiedt het afsteken van vuurwerk, ook tijdens de jaarwisseling.
9 De gemeente regelt de opvang van gehouden en in het wild levende dieren in haar
rampenplan en rampenbeheersingsplannen en beperkt het dierenleed in
noodsituaties zoveel mogelijk.
10 De gemeente stemt haar plannen af met de lokale dierenopvang en –ambulances
en draagt er zorg voor dat zij in acute omstandigheden hun capaciteit minstens
kunnen verdubbelen.
11 De gemeente bevordert de ontwikkeling van en toegang tot een identificatie- en
registratiesysteem voor gehouden dieren mede ten behoeve van rampenbestrijding.
1 De gemeente schaft de hondenbelasting af.
2 De gemeente formuleert gezelschapsdierenbeleid met als hoofdpunten: het welzijn
van de dieren, de relatie met natuurbehoud, de voorlichting over het houden van
dieren en de eigen verantwoordelijkheid van de eigenaar.
3 De gemeente bepleit in zorginstellingen dat de daar opgenomen mensen het recht
en de mogelijkheid hebben om hun huisdier mee te nemen en te behouden en dat
het dierenwelzijn hier wordt gewaarborgd.
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4 De gemeente engageert zich met en draagt zorg voor de voorlichting van de
potentiële huisdierbezitter over de langdurende verantwoordelijkheden van de
eigenaar, over een goede opvoeding, de eisen die het dier aan de huisvesting en
verzorging stelt, en het aanschaffen van dieren uit een opvangcentrum in plaats van
uit een winkel.
5 De gemeente ontmoedigt impulsaankopen door actief zorg te dragen voor de juiste
voorlichting van kopers over het welzijn van de dieren en de gerelateerde eisen aan
de eigenaren op plaatsen waar jonge en relatief kleine dieren worden verkocht. Dit
geldt vooral voor konijnen, knaagdieren, pups, kittens, vogels en vissen.
6 De gemeente past haar APV aan met als doel zo veel als kan de handel in levende
dieren tegen te gaan en organiseert regelmatig en streng toezicht op de handel in
levende dieren.
7 De gemeente bevordert het identificeren en registreren van gezelschapsdieren en
begint met een campagne ter bevordering van het identificeren van honden en
katten.
8 De gemeente neemt de rechten en plichten over hondenbezit op in de APV,
waarbij expliciet rekening wordt gehouden met het welzijn van honden.
9 De gemeente staat loslopende honden toe, maar verplicht aanlijnen (a) als de
hondenbezitter geen controle over zijn hond heeft, (b) bij bijtincidenten (zie hierna),
(c) in alle openbare gebouwen en (d) in gebieden waar het verkeer een gevaar kan
vormen voor loslopende honden of waar loslopende honden een gevaar kunnen
vormen voor andere dieren.
10 De gemeente vaardigt een onmiddellijk muilkorf- en aanlijngebod uit voor een
hond die een mens of dier heeft gebeten, en zet zo snel mogelijk vervolgstappen om
met behoud van veiligheid het welzijn van de hond zoveel mogelijk te behouden. De
gemeente bevordert voorlichting op de scholen over hondengedrag om honden beter
te kunnen inschatten en bijtincidenten te voorkomen.
11 De gemeente organiseert diervriendelijk beheer van zwerfkatten, inclusief vangen,
neutraliseren en terugplaatsen van zwerfkatten, en periodiek een gratis
sterilisatieactie voor katten.
5.1 GOEDE OPVANG VAN DIEREN
De fractie heeft bij de kerntakendiscussie bepleit dat goede opvang van dieren een
kerntaak is. Ook heeft zij zich er hard voor gemaakt dat er niet bezuinigd zou worden
op het dierenasiel en de dierenambulance. Vanwege contractuele verplichtingen is
het college hiermee akkoord gegaan. De fractie houdt dit punt verder in de gaten.
5.2 BETAALBARE DIERENGEZONDHEIDSZORG VOOR MINIMA
Bij GG-net (een instelling voor GGZ-clienten) is er een huisdierenopvang, nu nog
gefinancierd door de gemeente. De fractie heeft zich – tevergeefs – ingezet om deze
opvang te behouden.
5.3 NOOD BIJ CALAMITEITEN
De fractie heeft voor een voorstel gestemd om vuurwerkshows te verbieden.
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6. In het wild levende dieren
In ons partijprogramma hebben wij beloofd om ons in te zetten voor de onderstaande
punten.
1 De gemeente gaat intolerantie bij geringe overlast en gemakzuchtig doden van
dieren tegen door voorlichting en toepassing van alternatieve preventiemethoden
tegen overlast. Dit geldt voor alle dieren.
2 De gemeente past maatwerk toe en stimuleert al of niet in samenwerking met
andere overheden innovatie van niet-dodelijke, diervriendelijke middelen ter
wering of verjaging van overlast- of schadeveroorzakende dieren op eigen of
omliggende gronden. Overlast mag nooit bestreden worden door hobbyisten
(zoals jagers of valkeniers) met een eigenbelang bij het doden of door als
dieronvriendelijk bekend staande bedrijven of organisaties.
3 De gemeente wijst het massaal vangen, het gebruik van gif in de openbare ruimte
en het gebruik van vangkooien en vallen, die als doel hebben dieren te (laten) doden,
af. Vangkooien en kastvallen die nodig zijn om dieren elders vrij te laten, staat de
gemeente bij uitzondering toe als er geen diervriendelijkere oplossing is.
4 De gemeente heeft een voerbeleid met maatregelen tegen de aanwezigheid van
voedselresten of –opslag die vrij toegankelijk zijn voor dieren, tegen overmatig of
ongezond voeren van dieren en voor gecontroleerde voerplaatsen als middel om
overlast te verminderen.
5 De gemeente verbiedt het achterlaten van grote hoeveelheden etensresten en
ander afval op straat en zorgt voor afsluitbare afvalbakken, ook in parken.
6 De gemeente maakt zich sterk voor een einde aan de wrede
muskusrattenbestrijding en bevordert toepassing van duurzame en ecologisch
verantwoorde bescherming van kwetsbare waterkeringen.
7 De gemeente staat geen jacht toe op haar gronden ondermeer op grond van
dierenmishandeling, milieuvervuiling en aantasting van de openbare zedelijkheid.
Jachthutten moeten als illegale bouwwerken worden gezien.
8 De gemeente staat hengelen in haar wateren niet toe ondermeer op grond van
dierenmishandeling, milieuvervuiling en aantasting van de openbare zedelijkheid.
9 De gemeente zet voor de tellingen van populaties (boven en onder water) geen
jagers, hengelaars of vergelijkbare groeperingen in, die een belang hebben bij het
doden of misbruiken van grote aantallen dieren.
10 De gemeente zet alle mogelijke middelen in om bij bestaande
pachtovereenkomsten de jacht en het hengelen te verminderen en te beëindigen.
11 De gemeente geeft samen met natuur- en dierenbeschermingsorganisaties
voorlichting om jacht en hengelen tegen te gaan (met name op scholen wat
betreft het hengelen door kinderen), omdat jacht en hengelen niet getuigen van
respectvolle omgang met dieren.
6.1 JACHT
De fractie heeft zich stevig verzet tegen de jacht in Apeldoorn. Zo heeft zij een actie
gevoerd tegen de Koninklijke jacht. Tevens heeft zij sterk geageerd tegen het
voornemen van de burgemeester om voorzitter te worden van de jagersvereniging.
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Partij voor de Dieren: burgemeester mag geen voorman jagersclub zijn – De Stentor, maandag 06 juni 2011
Burgemeester Fred de Graaf foto Archief/Cees Baars
APELDOORN - De Partij voor de Dieren in Apeldoorn is
'ontsteld' over het besluit van burgemeester Fred de Graaf
om voorzitter te worden van de Koninklijke Nederlandse
Jagersvereniging. De partij vindt dat die functie de
onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de burgemeester in
gevaar brengt. 'In een gemeente, waar de jacht zo'n beladen
en controversieel onderwerp is, past geen uitgesproken
jachtliefhebber als burgemeester', schrijft fractievoorzitter
Harry Voss aan De Graaf. 'Het betekent dat wij uw positie
als onpartijdige voorzitter van raadsvergaderingen waarin
het onderwerp jacht aan de orde komt, zullen moeten
herbezien.' De Graaf gaat Voss uitnodigen voor een gesprek over de kwestie.
Afsluiting van kroondomein ongemoeid – De Stentor, vrijdag 19 november 2010
APELDOORN - De Apeldoornse gemeenteraad zal het rijk niet vragen om het kroondomein bij Paleis Het Loo het gehele
jaar open te houden. De Partij voor de Dieren had die politieke discussie in Apeldoorn aangeslingerd. De kwestie ligt
gevoelig, omdat de houtvesterij in het najaar onder meer is gesloten vanwege jacht en gebruik door het Koninklijk Huis.
De PvdD wilde dat het college bij het rijk zou aandringen op permanente openstelling. Daar bleek uiteindelijk geen
meerderheid voor te zijn.
Het Loo wijst kritiek op sluiting af – De Stentor, dinsdag 28 december 2010
APELDOORN - Apeldoorn hoeft er voorlopig niet op te rekenen dat Houtvesterij Het Loo het hele jaar door volledig is
opengesteld. Dat laat het Kroondomein weten aan Harry Voss, het Apeldoornse gemeenteraadslid dat de kwestie recent
opnieuw aankaartte. Een deel van de houtvesterij zit in het najaar dicht. Formeel voor de rust van het wild, volgens Voss
(Partij voor de Dieren) voor de jachtactiviteiten van de koninklijke familie. Voss schreef onlangs een brief aan koningin
Beatrix om te vragen af te zien van de afsluiting. De beantwoording is overgedragen aan rentmeester Kuper van het
Kroondomein. Hij schrijft Voss dat de afsluiting meevalt: 'slechts van 15 september tot 25 december'. Bovendien 'zijn er nog
veel andere bossen rond Apeldoorn'. 'Er zijn dus het jaar rond volop mogelijkheden om te wandelen en te fietsen. (...) Wij
zien geen aanleiding het huidige toegankelijkheidsbeleid te heroverwegen.' Voss noemt het antwoord teleurstellend. ,,Erg
makkelijk om naar andere gebieden te verwijzen. Dat had ik zelf ook kunnen verzinnen. Sterker nog, ik had die brief nog
voor hen kunnen schrijven ook.''
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6.3 BESCHERMING VAN IN HET WILD LEVENDE DIEREN
De fractie heeft zich ingezet voor de bescherming van in het wild levende dieren. Zo
heeft zij zich ingezet voor een vos, die was ingesloten in de binnentuin van de
belastingdienst. Deze kwestie is opgelost samen met de gemeentelijke
faunabeheerder. Daarnaast heeft de fractie zich ingezet voor eenden aan de
Aluminiumweg, die massaal overreden worden doordat ze niet onder de weg kunnen
omdat de duiker in de beek te laag is. Verder wijzen wij bij bestemmingsplannen erop
dat er rekening gehouden moet worden met de in het wild levende dieren, waaronder
kikkers en padden.
Eendjes dood door lage duiker in weg – De Stentor, donderdag 19 mei 2011 \
Raadslid Harry Voss (links) plaatste woensdag hekjes bij
de duiker aan de Aluminiumweg in de hoop dat er iets
structureels gebeurt. foto Cees Baars
APELDOORN - De duiker die de Winkewijert onder de
Aluminiumweg doorleidt, voldoet niet. Dat wordt pijnlijk
duidelijk nu in deze tijd eenden met hun kroost de
waterweg niet kunnen vervolgen, en de gewisse dood
tegemoet gaan, door zich op de weg te begeven.
Harry Voss van de Partij voor de Dieren trekt zich het leed
van de eenden ontzettend aan. Gistermiddag heeft hij
hoogstpersoonlijk hekjes geplaats. "Er is alweer een eend
doodgereden'', zegt de dierenliefhebber verontwaardigd.
Voss was van plan de antwoorden op de schriftelijke vragen die hij gesteld heeft aan het college van burgemeester en
wethouders rustig af te wachten. Hij heeft in de brief het college gevraagd of ze op de hoogte is van het eendenleed dat zich
afspeelt rond de Aluminiumweg en of ze bereid is om maatregelen te nemen om de verkeersslachtoffers te voorkomen.
Maar het antwoord wacht Voss dus niet af. Er moet nu wat gebeuren. "Ik kan niet stil toekijken'', vind de PvdD'er die
eigenhandig de hekjes die hij nog in de schuur had staan voor het inperken van de vrijheid van de konijntjes van zijn kinderen
onder de arm meegenomen heeft. Op de Aluminiumweg heeft hij aan beide zijden van de weg de hekjes naast de duiker
gezet. Voss hoopt dat de eendjes door de hekjes het niet in hun hoofd halen om de weg op te stappen. Het probleem bij de
duiker is namelijk dat de doorzwembaarheid nihil is: de doorvaarthoogte is te laag. Bij andere duikers in Apeldoorn
zwemmen de eendjes en hun kroost er wel gewoon onderdoor. In de Winkewijert onder de Aluminiumweg durven ze het niet
aan, hebben wel in de gaten dat ze aan de overkant van de weg hun route kunnen vervolgen, en waggelen de weg op. Volgens
buurtbewoners hebben verschillende eenden zo al de dood gevonden. Ze hebben volgens Voss ook aan de bel getrokken via
de Buitenlijn van de gemeente. De oplossing is volgens Voss dat er een drempel komt in de Aluminiumweg, waarmee de
doorvaart met 20 centimeter verhoogd wordt. De gemeente zoekt eerst de kwestie uit, voordat commentaar gegeven wordt.
Eenden in de Winkewijert niet zonder gevaar – De Stentor, maandag 27 juni
APELDOORN - Er komt geen oplossing voor de overstekende eenden op de Aluminiumweg. Dat heeft het college van
burgemeester en wethouders geantwoord op vragen van Harry Voss van de Partij voor de Dieren.
Voss maakt zich druk om de dieren, die via de Winkewijert op de weg stuiten. Ze kunnen vervolgens niet met het water mee
onder de weg door. Er zijn al verschillende eenden doodgereden. "Er komen zelfs geen borden om te waarschuwen. Dat is
toch wel het minste'', is Voss boos. "Ik laat het er niet bij zitten, ik moet even verzinnen hoe we nu verder moeten.'' Het
waterschap baggert de Winkewijert wel uit, maar het is onwaarschijnlijk dat dat veel effect heeft op de waterstand.
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7. Dieren en vermaak
In ons partijprogramma hebben wij beloofd om ons in te zetten voor de onderstaande
punten.
1 De gemeente geeft geen vergunningen af voor, verbiedt en ontmoedigt (al naar
gelang van toepassing) circussen met dieren, kerststallen met levende dieren,
etalages met levende dieren, kunstprojecten, tentoonstellingen met levende
dieren, volksvermaak of feestelijke gelegenheden met dieren en diersporten of
vergelijkbaar gebruik ten koste van levende dieren.
2 De gemeente is actief in het bevorderen van dierenwelzijn op de kinderboerderij
en maneges en stelt regels op waardoor het dierenwelzijn daadwerkelijk
gewaarborgd wordt.
3 De gemeente staat het oprichten en beheren van kinder- en stadsboerderijen en
hertenkampen slechts onder strenge voorwaarden toe.
4 Aan nieuwe dierentuinen wordt geen vestigingvergunning verleend. Bestaande
dierentuinen worden actief gemotiveerd zich om te vormen tot gespecialiseerde
opvang- en educatiecentra.
5 De gemeente verbiedt wedstrijden met en wedden op dieren.
7.1 Leed in circussen en dierentuinen
De fractie heeft zich ingezet tegen circussen, onder andere door vragen te stellen
over de vergunningverlening. Zij heeft misstanden bij de circussen, waaronder
vastgebonden olifanten aan de kaak gesteld.
7.2 Kinderboerderijen en maneges
De fractie heeft zich ingezet voor behoud van Kinderboerderij De Maten omdat dit
een voorbeeld is van hoe een kinderboerderij om zou moeten gaan met haar dieren.
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8. Economie en werkgelegenheid
In ons partijprogramma hebben wij beloofd om ons in te zetten voor de onderstaande
punten.
1 De gemeente bevordert via voorlichting, onder meer op haar scholen en
maatschappelijke hulpverleningsinstellingen, zelfstandigheid, creativiteit en de
ontwikkeling van duurzame bedrijvigheid.
2 De gemeente begeleidt deze ontwikkeling met het leveren van een startkapitaal,
enthousiasmering en markttechnische en boekhoudkundige know-how, en
garandeert uitkeringen tot door een onafhankelijke commissie beoordeeld wordt
dat de uitkering afgebouwd kan worden.
3 Stedelijke vernieuwing behoort duurzame bedrijvigheid in de wijk te stimuleren en
goedkope bedrijfsruimtes te realiseren.
4 Vrijwilligerswerk wordt gestimuleerd (ook onder mensen met een betaalde
functie). Projecten die vrijwilligers organiseren moeten financieel worden
ondersteund als ze de integratie van groeperingen of de zorg voor mens dier en
milieu bevorderen.
5 De economische groei van bedrijven dient bevorderd te worden die investeren in
duurzame productieprocessen, duurzame co-existentie met dieren, vermindering
van afval en CO2-uitstoot en de afzet van duurzame, diervriendelijke, plantaardige
en natuurvriendelijke producten. Omgekeerd worden niet-duurzaam producerende
bedrijven ontmoedigd in hun onduurzame activiteiten.
De fractie heeft zich in debatten ingezet om de rode loper uit te zetten voor duurzame
bedrijvigheid, zij heeft gepleit voor (duurzame) bedrijvigheid aan huis. Tevens heeft
zij ingezet op goedkope bedrijfsruimten (door het beschikbaar stellen van
leegstaande panden) aan duurzame startende bedrijven, maatschappelijke
instellingen en kunstenaars.
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9. Mobiliteit
In ons partijprogramma hebben wij beloofd om ons in te zetten voor de onderstaande
punten.
1 Conventionele dieselbussen worden vervangen door hybride dieselbussen.
2 Openbaar vervoer wordt bijna gratis en beter toegerust voor het vervoeren van
grotere volumes, fietsen en hulpmiddelen voor minder valide mensen. Er is altijd
een toezichthouder.
3 Er komt een hoogwaardige fietsinfrastructuur.
4 Het openbaar vervoer krijgt samen met fietsers prioriteit bij verkeerslichten boven
auto´s en de frequentie van het vervoer wordt verhoogd met name bij P+R
parkeerplaatsen op drukke periodes van de dag.
5 Er komen meer gratis P+R plaatsen aan de ringweg en bij het station. Er worden
speciale pendeldiensten geregeld met grote bedrijven en instellingen in de
binnenstad.
6 De gemeente bevordert het gezamenlijk delen van vervoersmiddelen.
7 Parkeergelden worden afgeschaft in autoluwe periodes en locaties, en verhoogd
wanneer die autoluwer moeten worden.
8 Er komen extra en goed beveiligde fietsenstallingen, chippen van fietsen is gratis
en er komen speciale toezichthouders tegen fietsendiefstal.
9 Er komen strenge controles op de uitstoot van uitlaatgassen, overtreding van de
geluidsnorm en de snelheid van bromfietsen binnen de bebouwde kom. In overleg
met de plaatselijke politie worden maatregelen vastgesteld.
De fractie heeft zich ingezet voor een beter toegankelijk openbaar vervoer, onder
andere in het debat over de individuele voorzieningen uit de Wet op de
Maatschappelijke Ondersteuning. Zij heeft altijd tegen uitbreiding van
parkeergelegenheden gestemd. Tot slot heeft ze ervoor gepleit om elektrisch vervoer
te bevorderen, ondermeer door gratis laadpunten te laten plaatsen door een
stichting.
Stichting biedt 'gratis laadpunten' voor auto's – De Stentor, vrijdag 26 maart 2010
APELDOORN - Apeldoorn kan op eenvoudige wijze aan zeker tien oplaadpalen voor elektrische auto's komen. Dat stelt de
Partij voor de Dieren, die daarvoor verwijst naar een speciale stichting. In Apeldoorn is op dit moment één laadpaal te
vinden. De gemeente, die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan, zoekt naar mogelijkheden om er meer te plaatsen.
Daarvoor heeft zij onder meer contact met het Apeldoornse bedrijf Reewoud, specialist op dit gebied.
De Partij voor de Dieren wijst erop dat de Stichting E-laad.nl de komende jaren tienduizend laadpunten in Nederland wil
installeren. Zij doet dat onder bepaalde voorwaarden zelfs gratis. E-laad.nl is een samenwerkingsverband van de beheerders
van het elektriciteitsnet in Nederland. Ambtenaren van de gemeente Apeldoorn werken momenteel aan een 'beleidsvisie' over
dit onderwerp, zegt woordvoerder Toon Schuiling. Daarin wordt ook E-laad.nl meegenomen. Als die nota klaar is,
vermoedelijk dit voorjaar, is het aan burgemeester en wethouders om daar al dan niet iets mee te doen.
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10. Sociaal en duurzaam leven met individuele vrijheden en
verantwoordelijkheden
In ons partijprogramma hebben wij beloofd om ons in te zetten voor de onderstaande
punten.
1 Gemeenten dienen er zorg voor te dragen dat stadsbuurten, dorpen en het
platteland in het algemeen leefbaar worden gehouden en gerevitaliseerd.
2 De gemeente ziet erop toe en ondersteunt dat immigranten zichzelf de taal en
noodzakelijke sociale vaardigheden eigen maken.
3 De gemeente draagt er zorg voor dat bij de bestrijding van criminaliteit meer
prioriteit gegeven wordt aan het opsporen van daders van mishandeling,
misbruik, mensenhandel, gedwongen prostitutie, intimidatie en discriminatie, en
diefstallen en braak dan bijvoorbeeld aan parkeerovertredingen.
4 De gemeente werkt er hard aan mee dat de handel in wapens opgespoord en
tegengegaan wordt en is actief in voorlichting tegen enige vorm van wapenbezit.
5 De gemeente wendt haar invloed op de invulling van scholing en onderwijs aan,
opdat ethiek, gezondheid, EHBO, voeding, natuur, dierenwelzijn, milieu en sociale
vaardigheden essentiële onderdelen worden van natuuronderwijs, biologie- en
maatschappijleerlessen.
6 De gemeente dient actief voor mensen- en burgerrechten op te komen en ten
behoeve hiervan een meldpost ook ten behoeve van anonieme meldingen in te
richten. In het bijzonder stimuleert de gemeente ondermeer ziekenhuizen en
artsen, maar ook dierenartsen om vermoedens van mishandelen te melden.
7 De gemeente is behulpzaam om mensen zolang mogelijk zelfstandig in onze
samenleving te laten functioneren en verleent onder meer subsidies voor
aanpassingen in de woning of contracteert dienstverlenende eenmansbedrijven in
de wijk.
8 De gemeente draagt zorg voor speelgelegenheden en jongerencentra en faciliteert
buurtactiviteiten voor kinderen ten behoeve van de ontwikkeling van het kind, het
plezier in de wijk en de ondersteuning van kinderen die extra zorg behoeven.
9 De gemeente draagt zorg voor voldoende professionele maatschappelijk zorg en
verzorging, waarin het principe dient te zijn dat de mensen in hun waarde worden
gelaten. In geval er sprake is van overlast dient de overlast en niet de mens
bestreden te worden, dit geldt ook voor daklozen en verslaafden.
10 Koffieshops dienen net als slijterijen te worden getolereerd. De verkoop van
alcohol of softdrugs dient tot lokale inwoners ouder dan 16, respectievelijk 18 jaar
te worden beperkt en gepaard te gaan met voorlichting over de gevolgen van het
gebruik en de mogelijke verslaving.
De fractie vindt leefbaarheid heel belangrijk en heeft zich ingezet voor het behoud
van subsidies aan verenigingen en beschikbare ruimten voor verenigingen. Zo heeft
zij hulp geboden aan de moslimgemeenschap door te bemiddelen met de wethouder.
Ook heeft zij gepleit voor uitbreiding van de sporthal in Beekbergen (tijdens het debat
over een sporthal in park Spelderholt). Wegens financiële redenen is dit helaas
(nog?) niet gerealiseerd.
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De fractie heeft bepleit dat er voor mensen die zorg nodig hebben, meer
voorliggende voorzieningen (waaronder een voor iedereen goed toegankelijk
openbaar vervoer, zie hoofdstuk 9) beschikbaar moeten zijn voordat bezuinigd kan
worden op de individuele voorzieningen (zoals de rolstoeltaxibus). Bovendien zouden
mensen die de was niet zelf meer op kunnen hangen, niet gedwongen moeten
worden om een dure en energieslurpende wasdroger aan te schaffen, maar recht
hebben op een kwartier huishoudelijke hulp. Dit (in de ogen van de wethouder
sympathieke) voorstel is helaas verworpen vanwege financiële redenen.
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