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VOORWOORD 
 
Voor u ligt het achtste jaarverslag van de gemeenteraadsfractie uit Apeldoorn over de 
periode mei 2017 tot en met april 2018. Een bijzondere periode met verkiezingen en 
een verdubbeling van ons zetelaantal!  
 
Er is veel goed nieuws te melden: er komt voorlopig geen geitenmegastal in Apeldoorn! 
Ook is er eindelijk aandacht voor dieren in de begroting en door onze inzet gaat er 
strenger gehandhaafd worden op de Wet Milieubeheer bij energieslurpende bedrijven. 
 
Sinds de installatie van Arjan en mij als raadsleden na de verkiezingen en van Yvonne 
en Eke als fractievertegenwoordigers hebben we al flink aan de weg getimmerd. Zo 
hebben we zwerfvuil geagendeerd en een schoonmaakactie georganiseerd. We hebben 
ook aandacht gericht op de problemen voor bijen en andere insecten door vragen te 
stellen en een zaai-actie te organiseren. We hebben vragen gesteld over de bomenkap 
in Apeldoorn. En bij de installatie van de nieuwe wethouders (5 witte mannen) hebben 
we aandacht gevraagd voor diversiteit: waarom zitten er al jaren geen vrouwen in het 
college en ook geen mensen met een niet-westerse achtergrond of een beperking? Het 
coalitieakkoord bevat veel groene woorden, maar is helemaal gericht op groei. Wij 
vinden dat totaal inconsistent. We zullen de coalitie continue herinneren aan hun 
groene afspraken en verkiezingsbeloften. 
 
Bij deze wil ik graag alle kiezers bedanken voor hun stem en vertrouwen. Alle 
campagnevrijwilligers, werkgroepleden en natuurlijk onze fijne fractie heel erg bedankt 
voor jullie geweldige inzet. Samen maken we Apeldoorn diervriendelijker, natuurlijker, 
groener, gezonder en klimaatneutraler! 
 
Apeldoorn, 20 mei 2018 
Maaike Moulijn 
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren Apeldoorn 
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1. FRACTIE PARTIJ VOOR DE DIEREN APELDOORN 

 
De Apeldoornse fractie bestond in 2017 uit de volgende leden: 
Harry Voss, gemeenteraadslid, fractievoorzitter 
Maaike Moulijn, fractievertegenwoordiger 
Marc Bontenbal, fractievertegenwoordiger 
Nathalie Hoogstraten, fractievertegenwoordiger  
Jeroen Juwett, fractiemedewerker 
Heleen Juwett, fractiemedewerker 
 
Sinds de verkiezingen in maart 2018 bestaat de fractie uit: 

Fractievoorzitter Maaike Moulijn (1977) is vanaf 2010 actief in de Apeldoornse raad en 
sinds 2015 statenlid in Gelderland. Ze is mede-initiatiefnemer van VegaVrijdag en de Dag 
van de Duurzaamheid in Apeldoorn. Ze heeft een eigen bedrijf, is echtgenote en moeder. 

Raadslid en voorzitter van de PvdD werkgroep Arjan Groters (1983) is geboren en getogen 
in Apeldoorn. Hij houdt van lezen maar nog vaker tref je hem wandelend of fietsend aan in 
de natuur. Arjan zet zich extra in tegen de jacht en meer vergroening. 

Fractievertegenwoordiger Yvonne de Carpentier is geboren en getogen in Apeldoorn. Ze 
deed de opleiding dierverzorging en ook maatschappelijk werk. Ze zet zich extra in voor 
huisdieren bij huiselijk geweld, de betaalbaarheid van duurzaamheid en gezonde keuzes. 

Fractievertegenwoordiger Eke Havekes (1976) werkt als psychiatrisch verpleegkundige bij 
GGNet, is moeder van 2 dochters en een zoon en houdt in haar vrije tijd van sporten, 
tuinieren en een spannend boek. Ze zet zich extra in voor de zorg en dierenwelzijn. 

Luuk van der Veer (1962) volgt als reserve ook het inwerkprogramma dat de griffie heeft 
samengesteld. Daarna krijgt zijn werk als statenlid even voorrang, in verband met de 
verkiezingen in 2019. Hij denkt mee over onderwerpen als veehouderij, natuur en jacht. 

Fractiemedewerker Jeroen Juwett (1964) is getrouwd met Heleen. Hij runt, samen met 
een compagnon, een eigen bedrijf en wandelt graag. Jeroen geeft beleidsadvies, beheert 
de agenda en zorgt ervoor dat de fractievergaderingen niet al te chaotisch verlopen. 

Fractiemedewerker Heleen Juwett (1970), getrouwd met Jeroen en in het dagelijks leven 
interieurontwerper. Ze houdt van wandelen en bezoekt graag Fantasy festivals.  Heleen 
houdt de website en Facebook up-to-date en schrijft nieuwsbrieven en persberichten. 

Foxterriër “Monsieur Bob” (2007) is fractiehond en verwelkomt de fractieleden aan het 
begin van iedere vergadering. Ook snuffelt hij graag in alle tassen voor iets lekkers.  

De fractie vergadert op maandagavond. Geïnteresseerde leden zijn van harte welkom om 
een keer langs te komen. Op donderdagavond is de politieke markt of de 
gemeenteraadsvergadering. 
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2. VRAGEN, MOTIES EN AMENDEMENTEN 
 
Hieronder vindt u een korte weergave van de vragen, moties en amendementen die zijn 
gesteld/ingediend.  
 
De fractie heeft van mei 2017 tot en met april 2018 11 vragen gesteld, over:  

1. Schriftelijke vragen over weidevogels (mei 2017) 
2. Schriftelijke vragen over dieren bij drakenbootfestival (juni 2017) 
3. Schriftelijke vragen over zonnende reptielen (augustus 2017) 
4. Schriftelijke vragen over provinciale noodrem geitenhouderij (september 2017) 
5. Schriftelijke vragen over dieren Aardhuis (oktober 2017) 
6. Schriftelijke vragen over afschot door gemeente (december 2017) 
7. Schriftelijke vragen over vuurwerkoverlast (december 2017) 
8. Schriftelijke vragen over bomenaanplant (januari 2018) 
9. Schriftelijke vragen over zwerfafval (april 2018) 
10. Schriftelijke vragen over Apeldoorn bomenstad (april 2018) 
11. Schriftelijke vragen over bloemetjes en de bijtjes (april 2018) 

 
De fractie heeft verder 8 moties en 17 amendementen ingediend over: 

- Motie vreemd aan de orde van de dag: red de huisdierenopvang! (februari 2018, 
overgenomen door college) 

- Amendement Verkeersveiligheid Apeldoorn West (met o.a. SGP, februari 2018, 
verworpen) 

- Amendement verplaatsing Julianatoren (februari 2018, verworpen) 
- Amendement Schone mobiliteit Ontwikkelstrategie (februari 2018, verworpen) 
- Amendement Toevoeging criterium in Ontwikkelstrategie (februari 2018, aangenomen) 
- 7 amendementen over bescherming natuurwaarden (februari 2018, verworpen) 
- Motie statiegeldalliantie (met o.a. D66, januari 2018, aangenomen) 
- Motie versnelling of verbreding (november 2017, ingetrokken) 
- Motie groen daken (met o.a. D66, november 2017, aangenomen) 
- Motie welkom in Apeldoorn per trein of bus (november 2017, ingetrokken na toezegging 

wethouder) 
- Amendement zonnige financiering (met o.a. VVD, november 2017, aangenomen) 
- Amendement parkmanagement (november 2017, ingetrokken) 
- Amendement extra inzet nieuwe wet natuurbescherming (november 2017, ingetrokken) 
- Amendement eigen wind is waardevol (o.a. met CU, november 2017, aangenomen) 
- Motie kringloop Foenix (o.a. met GroenLinks, juli 2017, aangenomen) 
- Motie minimaliseren afval (o.a. met VVD, juli 2017, aangenomen) 
- Motie voorkom dweilen met kraan open, handhaving Wet Milieubeheer (juni 2017, 

aangenomen) 
- Motie emissievrij 2030 (juni 2017, ingetrokken na toezegging wethouder) 
- Amendement eenduidige strategische doelen (juni 2017, ingetrokken) 
- Amendement ruimte voor duurzaamheid (mei 2017, verworpen) 
 
Onze motie vreemd over megastallen is in april niet in behandeling genomen door de 
gemeenteraad, maar wordt later behandeld. 

 
  



 7 

Mei 2018 
Reactie op coalitieakkoord de kracht van Apeldoorn: groei is niet duurzaam! 

Apeldoorn bomenstad 
De Partij voor de Dieren is verheugd over de aandacht in dit coalitieakkoord voor bomen. 
Apeldoorn bomenstad. Wij vragen ons wel af wat dit betekent voor het gemeentelijke kapbeleid, 
onderhoud, bescherming en aanplant. Is de coalitie het met ons eens dat Apeldoorn veel 
terughoudender moet omgaan met kappen en bomen beter moet beschermen? 

Klimaatneutraal Apeldoorn 
Wij zijn ook blij dat Duurzaam Apeldoorn weer terug is als 4e strategische doel. Tot nu toe was 
Apeldoorn met name gericht op energieneutraliteit. Wij zijn positief verrast dat deze coalitie zich 
wil inzetten om de gemeente klimaatneutraal te maken. Klimaatneutraal gaat een stuk verder 
dan energieneutraal, het betekent dat er geen broeikasgassen worden uitgestoten. Niet alleen 
geen CO2 maar bijvoorbeeld ook geen methaan. De grootste impact hebben spullen, vlees en 
andere dierlijke producten. Inmiddels zijn er niet alleen onafhankelijke wetenschappers die dit 
aantonen, maar ook adviescolleges van de regering, zoals het Planbureau voor de 
Leefomgeving en de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Wij zijn heel benieuwd wat 
de coalitie op deze onderwerpen voor plannen heeft om Apeldoorn klimaatneutraal te maken. 

Groei is niet duurzaam 
Wat een beetje jammer is, is dat deze coalitie vanuit groei Apeldoorn beter en duurzamer willen 
maken. Meer inwoners, meer toeristen, meer bedrijven, meer woningen. Deze coalitie wil 
groeien, dat wordt duurzaam verpakt met termen als kwalitatieve groei en natuurlijke groei. 
Problemen zijn echter niet op te lossen met nog meer groei. Groei is het probleem. Wij leven op 
een eindige aarde. Elk jaar wordt berekend op welke dag de mensheid wereldwijd net zoveel 
van de aarde heeft gebruikt als wat de aarde in 1 jaar tijd kan opbrengen. In 2017 was dat al op 
2 augustus. Dat betekent dat de mensheid de rest van het jaar op de pof heeft geleefd. Minder 
groei betekent minder uitstoot. Afgelopen jaren is door de crisis het energieverbruik iets 
gedaald, nu de economie weer aantrekt stijgt het energieverbruik. De Partij voor de Dieren wil 
daarom graag van de coalitie weten waar voor de coalitie de grenzen liggen van groei. Hoeveel 
woningen, bedrijven, bedrijfsterreinen, toeristen en inwoners kunnen er nog bij in Apeldoorn 
terwijl wij tegelijkertijd een groene, duurzame, klimaatneutrale gemeente willen zijn? En stellen 
wij duurzaamheidseisen aan bijvoorbeeld al die bedrijven die deze coalitie wil aantrekken? En 
waar liggen de grenzen aan woningbouw, wil de coalitie nu toch over de snelwegen gaan 
bouwen? 

Apeldoorn Fietsstad 
Wat ons daarnaast opviel, is dat er wel allerlei maatregelen worden genoemd om de 
bereikbaarheid voor het autoverkeer te verbeteren. Maar er staat nergens welke ambities wij 
hebben voor schoner verkeer, zoals de fiets. Hoe zit het met de ambities van Apeldoorn 
Fietsstad voor de coalitie?  

Emissievrij Apeldoorn 
De Partij voor de Dieren kan zich goed vinden in de ambitie om geluid- en milieuhinder door de 
A1 en de A50 te verminderen en het vervuilend bedrijfsvervoer uit de binnenstad te weren. Wij 
zouden graag op korte termijn geïnformeerd en betrokken willen worden bij de wijze waarop 
Apeldoorn hier voortvarend werk van gaat maken. 

Concrete resultaten 
Het valt ons op dat dit coalitieakkoord op hoofdlijnen vooral focust op 2030. Op zich goed, want 
besturen is vooruitzien. Maar het is een akkoord voor de periode 2018-2022. Wat wil deze 
coalitie in 2022 concreet bereikt hebben? Waar kunnen onze inwoners deze coalitie in 2022 op 
afrekenen? Wanneer zijn de coalitiepartijen tevreden over wat ze hebben bereikt? 
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Dieren 
Elke keer bij een bestuursakkoord hekelen we het punt dat de grootste groep inwoners, de 
dieren, niet wordt genoemd. In dit akkoord staan ze wel genoemd. “De grote rijkdom aan 
planten en dieren op de Veluwe koesteren wij.” Wauw! Maar sorry, hier zijn we toch nog niet 
tevreden mee. Wij vinden dat gehouden dieren, met name in de vee-industrie ook aandacht 
verdienen. Hoe denkt de coalitie over het tegengaan van intensieve veehouderij? Daarnaast is 
een van de grootste uitdagingen van de mensheid hoe wij voorkomen dat in het wild levende 
dieren massaal gaan uitsterven. Want in het wild levende dieren kunnen zich prima redden 
zonder mensen, maar mensen kunnen niet zonder dieren. Onder andere voor de bestuiving van 
gewassen, maar ook voor het verbeteren van de grond, hebben wij dieren nodig. Er is sprake 
van massale insectensterfte, vogels die door verzuring rammelende eieren en brekebenen 
hebben. Wat gaat de coalitie hieraan doen? 

Toerisme en duurzaamheid 
In het akkoord staat ook nog te lezen dat er een balans is tussen toerisme en ecologie. Dit is 
echt klinkklare onzin! Toerisme en klimaatdoelen zijn onverenigbaar, blijkt uit onderzoek van de 
TU Delft en toerisme is zeer milieuonvriendelijk blijkt uit recent Australisch onderzoek, zowel de 
vervoersbewegingen (vooral vliegverkeer), maar ook de milieuverontreiniging door zwerfvuil zijn 
problematisch. En onderzoekers stellen: duurzaam vliegverkeer is op korte termijn een illusie. 
Duurzaamheid en toeristisch toplandschap onderbrengen bij 1 wethouder is net zo iets als 
wethouder van chocoladepepernoten én afvallen, zoals Claudia de Breij het zo mooi 
verwoordde. Wij willen graag weten hoe de coalitie om zal gaan met de tegenstelling tussen de 
duurzaamheidsdoelen en toeristische doelen inclusief vliegveld Teuge. En waarom de 
verantwoordelijkheid van duurzaamheid en toerisme in handen van 1 wethouder zijn belegd. 

Topsportevenementen 
Tot slot nog 1 kleine opmerking. Topsportevenementen zouden inwoners inspireren om zelf in 
beweging te komen volgens het akkoord. SP en SGP noemden het al. Uit onderzoek onder 
andere naar de Giro blijkt dat dit niet klopt: er zijn geen structurele effecten op sportdeelname 
door topsportevenementen. Als we inwoners in beweging willen brengen, dan moeten we meer 
investeren in breedtesport. Hoe denkt de coalitie daarover? 
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3. COMMUNICATIE 
 
De fractie heeft een Facebookpagina (met 627 volgers) en een Twitteraccount (met 
1037 volgers). Daarnaast houdt de fractie de website 
http://apeldoorn.partijvoordedieren.nl bij. Hieronder vindt u de koppen van de 
nieuwsberichten van afgelopen jaar. 
 
26-04-2018 Apeldoorn moet bijvriendelijker  
23-04-2018 PvdD actief tijdens landelijke zaaidag voor bijen en vlinders  
23-04-2018 Winnaars fruitboomactie nemen boom in ontvangst  
15-04-2018 Komt politiek verkiezingsbelofte bouwstop megastallen na?  
13-04-2018 Zwerfafval doorn in het oog  
09-04-2018 Vragen over bomen aan Apeldoorn  
09-04-2018 Kroondomein het Loo blijft vanaf nu het hele jaar geopend  
09-04-2018 Verdrijven zwijnen kom Hoenderloo mislukt  
02-04-2018 Help Harry Voss om Hoenderlose zwijnen te redden van de dood  
27-03-2018 Harry Voss, man van actie, komt op voor zwijnen  
26-03-2018 Maaike als nieuwe fractievoorzitter tijdens duidingsdebat  
08-03-2018 Win een boom!  
08-03-2018 Stichting huisdierenopvang St. Antonie voorlopig gered  
108-03-2018 Wat doet de PvdD tegen het dierenleed Oostvaardersplassen?  
28-02-2018 Kappen met kappen Apeldoorn!  
26-02-2018 Partij voor de Dieren organiseert politiek café  
30-01-2018 Vragen gesteld over herplanting bomen na storm  
29-01-2018 Plan B voor Apeldoorn  
10-01-2018 De vijf van lijst Apeldoorn stellen zich voor  
06-11-2017 Plan van aanpak energietransitie Apeldoornse bedrijven gereed  
28-10-2017 Leven 10 tamme zwijnen in gevaar  
23-10-2017 Nieuwe lijsttrekker fractie Apeldoorn is bekend  
04-10-2017 DOE MEE AAN ONZE DIERENDAG FOTOWEDSTRIJD  
12-06-2017 Gemeente niet van plan weidevogels extra te beschermen  
02-06-2017 Burgemeester John Berends neemt 800 bezwaren tegen komst geitenstal in ontvangst  
31-05-2017 Overhandiging bezwaren komst megastal aan burgemeester  
09-05-2017 PvdD wil geen mega geitenstal in Apeldoorn!!  
21-04-2017 Wethouder Sandmann wil eenden blijven voeren  

 
  

http://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/apeldoorn-moet-bijvriendelijker
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/pvdd-actief-tijden-landelijke-zaaidag-voor-bijen-en-vlinders
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/winnaars-fruitboomactie-nemen-boom-in-ontvangst
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/komt-politiek-verkiezingsbelofte-bouwstop-megastallen-na
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/zwerfafval-doorn-in-het-oog
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/vragen-over-bomen-aan-apeldoorn
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/kroondomein-het-loo-blijft-vanaf-nu-het-hele-jaar-geopend
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/verdrijven-zwijnen-kom-hoenderloo-mislukt
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/de-laatste-stand-van-zaken-rondom-de-zwijnen-in-hoenderloo
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/harry-voss-man-van-actie-komt-op-voor-zwijnen
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/maaike-als-nieuwe-fractievoorzitter-tijdens-duidingsdebat
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/win-een-boom
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/stichting-huisdierenopvang-st-antonie-voorlopig-gered
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/wat-doet-de-pvdd-tegen-het-dierenleed-oostvaardersplassen
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/kappen-met-kappen-apeldoorn
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/partij-voor-de-dieren-organiseert-politiek-cafe
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/vragen-gesteld-over-herplanting-bomen-na-storm
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/plan-b-voor-apeldoorn
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/de-vijf-van-lijst-apeldoorn-stellen-zich-voor
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/plan-van-aanpak-energietransitie-apeldoornse-bedrijven-gereed
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/leven-10-tamme-zwijnen-in-gevaar
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/nieuwe-lijsttrekker-fractie-apeldoorn-is-bekend
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/doe-mee-aan-onze-dierendag-fotowedstrijd
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/gemeente-niet-van-plan-weidevogels-extra-te-beschermen
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/burgemeester-john-berends-neemt-800-bezwaren-tegen-komst-geitenstal-in-ontvangst
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/overhandiging-bezwaren-komst-megastal-aan-burgemeester
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/geen-mega-geitenstal-in-apeldoorn
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/news/wethouder-sandmann-wil-eenden-blijven-voeren
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4. ACTIES EN ACTIVITEITEN 
 
Acties en activiteiten worden vaak samen met de werkgroep Apeldoorn georganiseerd. 
 
Mei 2017 
Themabijeenkomst over oceanen met Dos Winkel 
Informatiestand over megageitenstal 

 
 
Juni 2017 
Bezwaaractie tegen megageitenstal 
Wildwandeling  
 
Juli 2017 
Cursus omgevingswet 
 
September 2017  
Petitie tegen megageitenstal van GNMF 
 
Oktober 2017 
Dierendag: start dierenfotowedstrijd en 
flyeractie Brandalarm 
Regenboogpad-actie 
Dag van de Duurzaamheid  
 
November 2017 
Actie voor 3FM Serious Request 
Deelname protest vliegveld Lelystad 
Filmavond Racing Extinction 
 
Februari 2018  
Aftrap verkiezingscampagne 
Verkiezingsdebatten 
Start stemwijzer 
Uitreiking mooiste Apeldoornse dierenfoto 2017  

 
 
Maart 2018 
Internationale vrouwendagactie 
Verkiezingscampagne Gemeenteraad en verkiezingsavond 
Campagnefilm: https://www.facebook.com/PvdDApeldoorn/videos/1720988371290315/ 
Fruitbomenactie 

https://www.facebook.com/PvdDApeldoorn/videos/1720988371290315/
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Kappen met kappen actie 
Filmavond Nature of Cities met Ester Ouwehand 
PvdD café  
Afscheid Harry Voss 

 

 
April 2018 
Start zwijnensociëteit 
Zwerfvuilactie: https://www.facebook.com/PvdDApeldoorn/videos/1720948227960996/ 
Zaai-actie 
Installatie in gemeenteraad 

   

https://www.facebook.com/PvdDApeldoorn/videos/1720948227960996/
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5. MEDIA 
De Apeldoornse fractie van de Partij voor de Dieren is regelmatig in het nieuws, vooral 
in de regionale krant de Stentor, in de lokale krant het Stadsblad en bij de lokale 
omroep RTV Apeldoorn en Veluwe Centraal. Hieronder wat voorbeelden.  
 

 

 
 
 



 13 

 


