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1. Voorwoord 

Beste lezer, 

 

2019 was een jaar met een aantal belangrijke veranderingen en wentelingen. Het jaar 

begon met de campagne voor de Provinciale Staten-verkiezingen, die voor de nodige 

wisselingen in de Staten, maar ook binnen onze fractie, hebben gezorgd. Anne-Miep 

Vlasveld werd met voorkeursstemmen gekozen en geïnstalleerd als Statenlid, en Paranka 

Surminski, die al acht jaar lang onze steun en toeverlaat is als onze woordvoerder natuur, is 

geïnstalleerd als burgerlid. 

 

Als fractie kwamen we na een lange periode van onderhandelingen in de oppositie tegenover 

een nieuwe coalitie te staan van VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA. In die coalitie kwam 

na vier jaar afwezigheid het CDA weer terug. Vrijwel direct na de behandeling van het 

coalitieakkoord zorgde de rechterlijke stikstof-uitspraak ervoor er een einde kwam aan de 

coalitie. 

 

Het zal u niet zijn ontgaan dat de ‘stikstofcrisis’ – die pas een crisis werd genoemd toen het 

bouwprojecten en uitbreidingen van veehouderijen belemmerde, terwijl de natuur al 

decennialang in een stikstofcrisis verkeert – veel stof heeft doen opwaaien. Meerdere dagen 

is er vergaderd onder druk van honderden trekkers rond het provinciehuis. Uiteindelijk 

leidde die druk tot een coalitiebreuk, waarbij het CDA opstapte. Een oplossing voor het 

stikstofprobleem kwam er echter niet. 

 

In 2020 blijft dit een zwaarbeladen onderwerp. Wij zullen onze rol als donkergroen anker in 

de Staten blijven vervullen, door vast te blijven houden aan onze idealen, en ons in te 

zetten voor flink minder landbouwdieren, voor herstel en bescherming van natuur, en voor 

een doortastend klimaatbeleid. 

 

Wij hebben dit jaarverslag voor u samengesteld, om een beeld te geven van waar wij ons als 

fractie, het afgelopen jaar, in de provinciale Brabantse politiek mee bezig hebben gehouden. 

Hopelijk geeft dit document u wat meer inzicht in onze 

activiteiten. Als u naar aanleiding van dit verslag vragen of 

opmerkingen heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen. 

 

Mede namens mijn collega’s Anne-Miep Vlasveld en Paranka 

Surminski, en onze fractiemedewerkers, dank ik u voor uw 

aandacht voor ons jaarverslag en hoop ik van harte op uw steun 

in het komende jaar. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Marco van der Wel,  

fractievoorzitter Partij voor de Dieren Noord-Brabant 

https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/contact
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2. Inzet op de hoofdthema’s 

De Partij voor de Dieren heeft een planeetbrede visie. Als kleine fractie in 

Provinciale Staten zetten we ons vooral in op een aantal kernthema's; met name 

dieren, natuur, en duurzaamheid.  

 

Op onze website staan deze en andere thema’s als standpunten toegelicht. 

Onderaan de standpuntpagina’s zijn alle debatbijdragen, moties, vragen en 

nieuwsberichten die betrekking hebben op dat standpunt, te vinden via de 

verschillende tabbladen. 

 

Voor een indruk van hoe wij ons in Provinciale Staten inzetten voor onze idealen, 

staat hieronder een selectie van onze belangrijkste activiteiten in 2019. 

 

Verkiezingen 
In het begin van 2019 zaten we midden in de voorbereidingen van de campagne 

voor de Provinciale Staten-verkiezingen. Als fractie hebben we ons natuurlijk ook 

bezig gehouden met de campagne, met name met de politiek-inhoudelijke invulling. 

Campagne-acties hebben we gebaseerd op de zaken die in de provinciale politiek 

spelen en waar wij een duidelijk standpunt in hebben. Zo hebben we actie gevoerd 

tegen de komst van een megamestfabriek in Oss en tegen de aanleg van een 

nieuwe weg, dwars door de natuur bij Helmond.  

 

We hebben in 2019 beduidend meer stemmen gekregen dan in 2015. We zijn 

gestegen van 210.000 naar 317.000 stemmen. Dat is niet enkel het gevolg van de 

hogere opkomst, want percentueel zijn we ook gestegen; van 3,46% van de 

stemmen in 2015, naar 4,36% van de stemmen in 2019. Omdat we in 2015 dankzij 

een restzetel aan twee zetels kwamen, heeft de stijging helaas niet geleid tot een 

extra zetel in 2019. 

 

Onder de stemmen op onze partijen waren ook veel voorkeursstemmen voor Anne-

Miep Vlasveld, die daarmee voor onze partij in Provinciale Staten is gekomen. Dat 

betekent wel dat Paranka Surminski haar zetel is verloren, maar gelukkig kan zij 

zich in deze periode als burgerlid blijven inzetten voor onze fractie. 

 

Dieren in het wild 
Ganzen  

Het provinciale ganzenbeleid is rigoureus, dieronvriendelijk en ineffectief. 

Preventieve maatregelen zoals het verjagen van ganzen of het telen van voor de 

gans minder aantrekkelijke gewassen, worden niet als serieuze optie gezien. De 

https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/standpunten
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/personen/anne-miep-vlasveld
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/personen/anne-miep-vlasveld
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/personen/paranka-surminski
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provincie heeft ontheffingen verleend voor massaal afschot van ganzen, ondanks 

dat de cijfers de effectiviteit hiervan niet onderbouwen. Een lichtpuntje is dat de 

provincie door de rechter is terug gefloten vanwege het onterechte beleid om 15 

duizend grauwe ganzen af te schieten. Samen met de Faunabescherming hebben 

wij vanaf het begin gewezen op de ondeugdelijke onderbouwing van het beleid, 

maar pas na de rechterlijke uitspraak hebben Gedeputeerde Staten het beleid 

gestopt. Uit vragen die wij stelden blijkt dat in de tussentijd maar liefst 7.566 

ganzen onrechtmatig zijn afgeschoten. 

 

Wij blijven ons inzetten voor diervriendelijke, preventieve maatregelen om schade 

door ganzen te voorkomen, waarbij ganzen de ruimte krijgen die ze in Brabant 

verdienen.  

  

Jacht en afschot  

Het vorige college van Gedeputeerde Staten (GS) had besloten het afschieten van 

wasberen en wasbeerhonden toe te staan, maar wat ons betreft is er in Brabant 

plek voor deze dieren. De provincie Limburg had een zelfde besluit teruggedraaid, 

en wij vroegen GS van Brabant dat voorbeeld te volgen. De fracties van de PvdA en 

PVV dienden onze vragen mee in. Helaas ging het college niet mee in onze visie. De 

provincie wil voorkomen dat wasberen, als invasieve exoten, zich in Noord-Brabant 

vestigen, en beschouwt zich wettelijk verantwoordelijk om de dieren af te schieten. 

 

Wat ons betreft hebben dieren in het wild recht op een eigen plek in een 

evenwichtig ecosysteem. Voor afschot door jagers is daarin geen plaats. 

 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOBR:2018:5950
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-maatregelen-ter-voorkoming-van-schade-door-grauwe-ganzen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-het-afschot-van-wasberen
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Ruimte voor natuur 
Er verdwijnen steeds meer bomen in Brabant, enkele honderden hectares per jaar. 

Dat is zorgelijk voor de natuur, maar ook nadelig voor de gezondheid van 

Brabanders. Daarom stelden wij middels een initiatiefvoorstel voor dat de provincie 

voor elke Brabander een boom gaat planten. Helaas kreeg het voorstel geen 

meerderheid achter zich. Desalniettemin heeft de provincie onlangs wel besloten om 

in de komende tien jaar 40 miljoen bomen te gaan planten. Natuurlijk zullen wij de 

vinger aan de pols houden, want de natuur herstelt niet van besluiten alleen. 

 

Naast het aanplanten van nieuwe bomen, dient ook de massale bomenkap 

geminimaliseerd te worden. Terreinbeherende organisaties kappen tegenwoordig 

hele bossen om hout te verkopen en zo hun slinkende reserves aan te vullen. In 

2019 hebben we ook ingezet op het stoppen van bomenkap door gemeenten, 

bijvoorbeeld in Hilvarenbeek en tussen Rucphen en Zundert, waar een rij oude 

bomen plaats moet maken voor een verbreding van de weg. 

 

Ook gebieden en projecten waar zonder ontheffing of melding door particulieren (te 

veel) bomen worden gekapt zijn geen uitzondering, zoals eerder dit jaar nog op het 

Tilburgse landgoed Heidepark. 

 

In mei en september zijn we bezig geweest om de Biesbosch de bescherming te 

geven die het wettelijk toe komt. Een theaterproducent wilde voorstellingen in het 

beschermde natuurgebied laten plaatsvinden, maar had daar willens en wetens 

geen vergunning voor aangevraagd. In plaats van hier tegen op te treden en te 

handhaven, heeft het college van GS de voorstellingen gedoogd. Ons inziens heeft 

het college van GS meerdere algemene beginselen van behoorlijk bestuur 

overtreden en is het niet uitgesloten dat er door de theateruitvoeringen negatieve 

effecten zijn geweest op de natuur in de Biesbosch. We vinden het extra 

teleurstellend dat de andere fracties het niet tot hun controlerende taak 

beschouwden om hier een vervolg aan te geven. 

 

De grote natuurkwestie, ten tijde van dit schrijven, is de stikstofcrisis. Wij gaven 

jaren geleden al aan dat de stikstofuitstoot van de intensieve veehouderij 

desastreuze gevolgen voor de natuur heeft, en bij de besluitvorming over de nu 

gestrande PAS voorspelden wij al dat het systeem op drijfzand berust. Het is niet zo 

zeer als succes te beschouwen, maar we zijn wel enigszins opgelucht dat de kogel 

nu eindelijk door de kerk is. Hoewel we er niet gerust op kunnen zijn dat de 

provincie deze crisis verstandig oplost. 

 

 

 

https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-de-kap-van-bomen-in-de-gemeente-hilvarenbeek-en-de-glijdende-schaal-voor-bomen-in-noord-brabant
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-de-kap-van-honderden-bomen-langs-de-n638
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/zoeken?q=biesbosch+theater&s=noordBrabant
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/verordening-stikstof-en-natura-2000-noord-brabant-2013
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/besluitvorming-programmatische-aanpak-stikstof-pas
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/provincie-maakt-knieval-ten-koste-van-natuurherstel
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Ecologische Verbindingszones 

Ecologische Verbindingszones (EVZ’s) zijn essentiële gebiedjes die de 

natuurgebieden die tezamen het Natuurnetwerk Brabant (NNB) vormen, met elkaar 

verbinden. Zonder deze gebiedjes treedt versnippering van de natuur op en wordt 

het natuurnetwerk minder robuust. De inrichting van het NNB en de EVZ’s is een 

provinciale taak en loopt al jaren achter op schema. Nu komt daarbij dat GS in 

november 2019 hebben voorgesteld om ongeveer 500 hectaren minder van deze 

verbindingszones te realiseren om zo geld uit te sparen. De gedeputeerde voor 

Natuur garandeert ons dat op de ambitie voor, en de kwaliteit van het 

natuurnetwerk niet wordt beknibbeld. Het behoeft geen betoog dat we van elke 

geschrapte hectare een onderbouwing willen zien vóórdat de hectaren verdwijnen. 

 

Gezonde landbouw en gezond voedsel 
Duurzame landbouw  

In 2018 waren wij verheugd te horen dat het Varkens Innovatie Centrum (VIC) in 

Sterksel de deuren zou gaan sluiten. In 2019 kwamen er echter berichten naar 

buiten dat een ander bedrijf de locatie wilde gaan overnemen om er alsnog een 

varkenshouderij te bestieren, en de mestvergister in gebruik te nemen. Wellicht 

hebben onze schriftelijke vragen er toe bijgedragen dat het bedrijf bij nader inzien 

af zag van overname. Wat ons betreft wordt de locatie, direct naast een 

natuurgebied gelegen, geheel gesaneerd. 

 

Intensieve veehouderij  

De vermaarde PAS-uitspraak heeft direct gevolgen gehad voor de komst van een 

megastal in Spoordonk. De rechter heeft de benodigde vergunningen van tafel 

geveegd, en in antwoord op onze schriftelijke vragen blijkt het college van GS daar 

niet tegenin te gaan. Dit positieve bericht was aanleiding om te proberen ook de 

komst van een gigastal, voor 1.344 koeien, in Heusden tegen te houden. Helaas is 

dat nog niet gelukt. 

 

Zeer treurig is dat ook in 2019 weer duizenden dieren om zijn gekomen door 

stalbranden en andere tragedies in de veehouderij. Wat ons betreft kan niet meer 

worden gesproken van incidenten, maar over een systeemprobleem van de 

intensieve veehouderij. Uit navraag naar aanleiding van het stikken van ruim 2.000 

varkens in Maarheeze, blijkt het college van GS zulke gebeurtenissen echter geen 

ramp te willen noemen.  

 

Mestfabrieken  

Binnen het thema van mestverwerkingsinstallaties zijn we in 2019 vooral bezig 

geweest met de mestfabriek in Den Ouden, in Helmond. Wij vinden het 

onacceptabel dat de bewoners van Brouwhuis al jaren hebben te maken met stank, 

https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/varkens-innovatie-centrum-sterksel-opgeruimd-staat-netjes
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-de-overname-van-het-varkens-innovatie-centrum-vic-in-sterksel-door-biogasbedrijf-re-n-technology
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-het-van-tafel-vegen-van-de-vergunningen-voor-varkensmegastal-bij-natuurgebied-de-kampina
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/provincie-moet-in-actie-komen-tegen-gigastal-heusden
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-het-stikken-van-2-100-varkens-in-een-stal-in-maarheeze
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/provincie-verkiest-exportbelang-vee-industrie-boven-leefbaarheid-helmondse-wijk-brouwhuis
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die het gevolg is van door de provincie toegestane mestverwerking. Stankoverlast 

kan leiden tot hoofdpijn, misselijkheid, ademhalingsproblemen en erger. 

 

Uit de beantwoording van de vragen die we eerder stelden aan het college van GS, 

blijkt dat omwonenden van nog te plaatsen mestfabrieken hun borst nat kunnen 

maken, want de provinciale regels staan deze mate van geuruitstoot blijkbaar 

gewoon toe. Op papier klopt het, maar in de praktijk zitten straks hele woonwijken 

in de stank. 

 

Wij blijven ons verzetten tegen de grootschalige mestindustrie. In 2020 bespreken 

we met de gedeputeerde en de andere fracties het voornemen van de provincie om 

nog meer grote mestfabrieken in Brabant te plaatsen. Wat ons betreft lossen we het 

mestprobleem bij de bron op: fors minder landbouwdieren. 

 

Plantaardige eiwittransitie 

Bij de bespreking van de provinciale begroting voor 2020 dienden wij een motie in 

om stoppende veehouders te helpen om te schakelen naar de teelt van nedersoja 

voor menselijke consumptie. We konden deze motie intrekken nadat de 

gedeputeerde in haar reactie had toegezegd dit mee te nemen in de actualisatie van 

het landbouwbeleid. We zullen natuurlijk kritisch volgen of dit daadwerkelijk 

gebeurt. 

 

Ruimtelijke ordening 
Het onderwerp ruimtelijke ordening heeft veel overlap met andere onderwerpen, 

zoals natuurbescherming, landbouw en de energietransitie.  

Zo hebben we een amendement ingediend om nieuwe logistieke bebouwing alleen 

nog toe te staan op bestaande bedrijventerreinen, om kostbare Brabantse ruimte te 

sparen. Ook hebben we ons uitgesproken tegen de mogelijkheid om windmolens in 

https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-stankoverlast-door-mestverwerker-den-ouden-in-helmond
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-nedersoja-als-toekomstperspectief-voor-veehouders-in-het-nauw
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-respect-voor-het-behoud-van-een-open-brabants-landschap
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/opinie-windvangers-en-pechvogels-natuur-als-duurzaamheidsoffer
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natuurgebieden te plaatsen. Helaas kregen beide initiatieven geen meerderheid van 

Provinciale Staten achter zich. 

 

Milieuvriendelijk vervoer 
Op het vlak van mobiliteit hebben we ons in 2019 hard gemaakt voor een zo snel 

mogelijke stop op vluchten na 23 uur op Eindhoven Airport. Over Eindhoven Airport 

hebben we regelmatig contact met onze collega’s in de Tweede Kamer. Het was dan 

ook mooi dat ons Kamerlid Lammert van Raan meedeed met de campagneactie in 

de vertrekhal van Eindhoven Airport, in maart.  

 

We hadden natuurlijk ook aandacht voor vervoer op de weg. Zo dienden we een 

motie in om onderzoek te doen naar verlaging van de snelheidslimieten op de 

provinciale wegen, maar deze motie is helaas verworpen.  

 

Duurzame keuzes 
Gelukkig zijn niet al onze moties verworpen. Zo is in februari een motie van ons 

aangenomen die er voor zorgt dat alle beleidsvoorstellen inzicht verschaffen in de 

klimaatgevolgen van het voorstel, via een zogeheten klimaatparagraaf. Vanaf 2020 

dienen alle Statenvoorstellen van de provincie een klimaatparagraaf te hebben. We 

merken dat het nog wat opstartproblemen heeft, maar als het goed is kunnen we op 

den duur alle Statenvoorstellen toetsen op hun klimaatimpact. Dat kan helpen om 

klimaatverantwoordelijk beleid te maken. 

 

Overheid en samenleving 
Diermishandeling 

Een andere aangenomen motie betreft het voorstel om dierenmishandeling op te 

nemen in het veiligheidsbeleid van de provincie. Deze motie is bijna unaniem 

aangenomen, en hiermee wordt dierenmishandeling expliciet opgenomen in het 

nieuwe provinciale beleid tegen ondermijnende criminaliteit. Het is de bedoeling dat 

in Brabant een samenwerking tot stand komt tussen handhavers in het buitengebied 

(Boa’s), de dierenpolitie en het Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling, om 

bijvoorbeeld illegale puppyhandel aan te pakken.  

 

https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/opinie-windvangers-en-pechvogels-natuur-als-duurzaamheidsoffer
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/stop-vóór-de-zomer-met-vluchten-ná-23-uur-op-eindhoven-airport
https://archief.studio040.nl/partij-voor-de-dieren-voert-actie-op-eindhoven-airport/content/item?1123882
https://archief.studio040.nl/partij-voor-de-dieren-voert-actie-op-eindhoven-airport/content/item?1123882
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-voet-van-het-gas
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-klimaatparagraaf-2
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-aandacht-dierenmishandeling-en-zware-criminaliteit
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3. Persberichten 

Hieronder de lijst met persberichten die naar de media zijn gestuurd. Klik op de titel 

van een bericht om het online te lezen. Op de website van de fractie vindt u alle 

nieuwsberichten. 

Regelmatig worden onze persberichten door de media opgepikt. In de volgende 

paragraaf vindt u een overzicht van mediapublicaties waarin onze fractie of 

Statenleden worden genoemd.  

 
Datum Titel 

1 februari Partij voor de Dieren wil een boom voor elke Brabander 

4 februari Provincie krijgt klimaatparagraaf 

9 februari Provincie moet veehouders na stalbrand helpen met bedrijfsbeëindiging! 

15 februari Ganzenbeleid afgeschoten, maar voor 7566 ganzen is het te laat 

3 mei Geen theaterspektakel in beschermde Biesbosch 

10 mei Wilde zwijnen: Partij voor de Dieren wil leefgebieden en onafhankelijk advies 

13 mei Gen-X is gevaar in Noord-Brabant! 

24 mei Jeugdzorg geen zorg voor merendeel Brabantse politiek 

6 juni Geen plek voor hondentrainingcentrum in Bergens buitengebied met natuurwaarden 

19 juni Partij voor de Dieren, PvdA en PVV: Geen afschot van wasberen toestaan 

28 juni Verdwenen natuurgebied in Rijsbergen moet worden hersteld 

2 juli  Partij voor de Dieren in protest tegen dierproefapenhandelaar in Tilburg 

5 juli  HSL, bescherm ook het mastbos tegen de herrie HSL en snelwegen 

6 juli  Natuurgebied is geen ikeakastje dat je even verplaatst 

26 juli  2.100 gestikte varkens is zoveelste ramp door vee-industrie 

https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/archief/nieuws
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/partij-voor-de-dieren-wil-een-boom-voor-elke-brabander
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/provincie-krijgt-klimaatparagraaf
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/provincie-moet-veehouders-na-stalbrand-helpen-met-bedrijfsbeëindiging
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/ganzenbeleid-afgeschoten-maar-voor-7566-ganzen-is-het-te-laat
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/geen-theaterspektakel-in-beschermde-biesbosch
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/wilde-zwijnen-partij-voor-de-dieren-wil-leefgebieden-en-onafhankelijk-advies
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/gen-x-is-gevaar-in-noord-brabant
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/jeugdzorg-geen-zorg-voor-merendeel-brabantse-politiek
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/geen-plek-voor-hondentrainingcentrum-in-bergens-buitengebied
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/partij-voor-de-dieren-pvda-en-pvv-geen-afschot-van-wasberen-toestaan
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/verdwenen-natuurgebied-in-rijsbergen-moet-worden-hersteld
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/partij-voor-de-dieren-in-protest-tegen-dierproefapenhandelaar-in-tilburg
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/hsl-bescherm-ook-het-mastbos-tegen-de-herrie-hsl-en-snelwegen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/natuurgebied-is-geen-ikeakastje-dat-je-even-verplaatst
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/2-100-gestikte-varkens-is-zoveelste-ramp-door-vee-industrie
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1 augustus  Provincie verkiest exportbelang vee-industrie boven leefbaarheid Helmondse wijk 

Brouwhuis 

26 augustus  Kraaienjacht Heukelom 

3 september  “Omwonenden van geplande mestfabrieken staat wat te wachten” 

5 september  Geen uitzondering op natuurbescherming voor theater 

12 september  Provinciebestuur onder vuur 

13 september  Provinciale Staten neemt controlerende taak niet serieus 

17 september  Megastal in Spoordonk komt er voorlopig niet 

19 september  Provincie moet in actie komen tegen gigastal Heusden 

27 september  Kies voor natuur in Gildebosch Waalre 

2 oktober  Stop vóór de zomer met vluchten ná 23 uur op Eindhoven Airport 

30 oktober  Brabantse bomen vallen bij bosjes, niet alleen in Hilvarenbeek 

9 november  Illegale puppyhandel eindelijk op de provinciale agenda in Brabant 

12 november  Een redelijke regeling voor uitkering faunaschade 

18 november  Behoud karakteristieke bomen langs N638 en verlaag de snelheid! 

21 november Provincie maakt klimaateffect van eigen beleid inzichtelijk 

5 december Doorstart proefboerderij en mestvergister in Sterksel is geen optie 

6 december Provincie maakt knieval ten koste van natuurherstel 

17 december “Mist de provincie stikstofovertredingen van de veehouderij?” 

 

 

4. Perspublicaties 

Regelmatig worden onze persberichten of debatbijdragen opgepakt door de pers. 

Hieronder staan de publicaties in de online media waarin onze fractie is genoemd. 

Klik op de titel van een bericht om het te lezen. Op de website van de fractie wordt 

een actuele lijst van perspublicaties bijgehouden.  

 
Datum Medium Titel 

23 januari BN De Stem Gaan landelijke politici met Brabantse verkiezingen aan de 

haal? 

24 januari Eindhovens Dagblad Verkiezingsstunt Partij voor de Dieren: enorm varken op 

Stationsplein Eindhoven 

28 januari Studio040 Mega-varken op Stationsplein 

28 januari Eindhovens Dagblad Partij voor de Dieren stunt met verkiezingsvarken voor station 

Eindhoven 

28 januari Omroep Brabant Kunst of verkiezingsstunt? Megavarken voor station in 

Eindhoven  

30 januari De Gelderlander Symposium over Q-koorts en andere zoönosen 

2 februari Omroep Brabant 'Varkens verdienen een betere plek', crowdfundingsactie van 

start na stalbrand 

11 februari BN De Stem Nora (83) vecht al 40 jaar tegen waterwinning onder 

Brabantse Wal: ‘Doodsteek voor de natuur’,  

11 februari Algemeen Dagblad Nora (83) vecht al 40 jaar tegen waterwinning onder 

https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/provincie-verkiest-exportbelang-vee-industrie-boven-leefbaarheid-helmondse-wijk-brouwhuis
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/provincie-verkiest-exportbelang-vee-industrie-boven-leefbaarheid-helmondse-wijk-brouwhuis
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/kraaienjacht-heukelom
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/omwonenden-van-geplande-mestfabrieken-staat-wat-te-wachten
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/geen-uitzondering-op-natuurbescherming-voor-theater
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/provinciebestuur-onder-vuur
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/provinciale-staten-neemt-controlerende-taak-niet-serieus
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/megastal-in-spoordonk-komt-er-voorlopig-niet
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/provincie-moet-in-actie-komen-tegen-gigastal-heusden
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/kies-voor-natuur-in-gildebosch-waalre
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/stop-vóór-de-zomer-met-vluchten-ná-23-uur-op-eindhoven-airport
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/brabantse-bomen-vallen-bij-bosjes-niet-alleen-in-hilvarenbeek
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/illegale-puppyhandel-eindelijk-op-de-provinciale-agenda-in-brabant
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/een-redelijke-regeling-voor-uitkering-faunaschade
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/behoud-karakteristieke-bomen-langs-n638-en-verlaag-de-snelheid
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/provincie-maakt-klimaateffect-van-eigen-beleid-inzichtelijk
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/doorstart-proefboerderij-en-mestvergister-in-sterksel-is-geen-optie
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/provincie-maakt-knieval-ten-koste-van-natuurherstel
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/mist-de-provincie-stikstofovertredingen-van-de-veehouderij
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/fractie-in-de-media
https://www.bndestem.nl/breda/gaan-landelijke-politici-met-brabantse-verkiezingen-aan-de-haal~aedec14b/
https://www.bndestem.nl/breda/gaan-landelijke-politici-met-brabantse-verkiezingen-aan-de-haal~aedec14b/
https://www.ed.nl/eindhoven/verkiezingsstunt-partij-voor-de-dieren-enorm-varken-op-stationsplein-eindhoven~a10d97fc/
https://www.ed.nl/eindhoven/verkiezingsstunt-partij-voor-de-dieren-enorm-varken-op-stationsplein-eindhoven~a10d97fc/
https://www.studio040.nl/mega-varken-op-stationsplein/content/item?1118671
https://www.ed.nl/eindhoven/partij-voor-de-dieren-stunt-met-verkiezingsvarken-voor-station-eindhoven~a877d33e/
https://www.ed.nl/eindhoven/partij-voor-de-dieren-stunt-met-verkiezingsvarken-voor-station-eindhoven~a877d33e/
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2925540/Kunst-of-verkiezingsstunt-Megavarken-voor-station-in-Eindhoven
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2925540/Kunst-of-verkiezingsstunt-Megavarken-voor-station-in-Eindhoven
https://www.gelderlander.nl/st-anthonis/symposium-over-q-koorts-en-andere-zoonosen~af2ba7fb/
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2929810/Varkens-verdienen-een-betere-plek-crowdfundingsactie-van-start-na-stalbrand
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2929810/Varkens-verdienen-een-betere-plek-crowdfundingsactie-van-start-na-stalbrand
https://www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/nora-83-vecht-al-40-jaar-tegen-waterwinning-onder-brabantse-wal-doodsteek-voor-de-natuur~ae71e68d/
https://www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/nora-83-vecht-al-40-jaar-tegen-waterwinning-onder-brabantse-wal-doodsteek-voor-de-natuur~ae71e68d/
https://www.ad.nl/bergen-op-zoom/nora-83-vecht-al-40-jaar-tegen-waterwinning-onder-brabantse-wal-doodsteek-voor-de-natuur~ae71e68d/
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Brabantse Wal: ‘Doodsteek voor de natuur’ 

11 februari Woensdrechtse Bode Nora van den Berg beloond met oorkonde voor inzet tegen 

verdroging 

20 februari Algemeen Dagblad, 

Eindhovens Dagblad, 

De Gelderlander 

Partij voor de Dieren voert in Oss actie tegen mestfabriek,  

 

24 februari Kontakt FM Protestboom in kerstbomenbos 

24 februari Eindhovens Dagblad Partij voor de Dieren plant ‘Protestboom’ tegen omleiding 

Dierdonk 

24 februari KlikNieuws Partij voor de Dieren voert actie tegen mestfabriek in Oss 

26 februari Nieuws Oss Geen steun voor initiatiefvoorstel ‘Voor elke Brabander een 

boom’ 

4 maart Omroep Brabant Statenleden Brabant zijn braafsten van de klas: minste 

verzuim bij vergaderingen 

8 maart Eindhoven News Party for the Animals leads protests at Eindhoven Airport 

11 maart NOS Boeren vs. burgers, mobiliteit en woningnood: provinciale 

politici in gesprek 

11 maart Omroep Brabant Front van verontruste burgers geeft politici lesje in 

gezondheidsgevaren van veehouderij 

11 april Omroep Brabant Afslag Zuid: Marco van der Wel over paarden met brandende 

deken in De Efteling (vanaf 20:07) 

14 april Omroep Brabant Efteling niet van plan om show Raveleijn aan te passen na 

protest dierenactivisten 

6 mei Algemeen Dagblad, 

BN De Stem 

Plan voor theater in Biesbosch oogst kritiek 

10 mei Omroep Brabant Moet je nou de mens of het zwijn aanpakken in strijd tegen 

Afrikaanse varkenspest? 

13 mei Dordrecht.net Partij voor de Dieren: Gen-X is gevaar in Noord-Brabant 

15 mei Eindhovens Dagblad Wéér loslopende moeflons in Milheeze 

15 mei Omroep Brabant Activisten protesteren gewoon tegen dierproeven: 'Ons imago 

heeft wel een deuk opgelopen' 

15 mei Brabants Dagblad Vreedzame actie bij dierproefbedrijf Charles River in Den 

Bosch: ‘Boxtel en de actie daar heeft ons geen goed gedaan’ 

23 mei BN De Stem Verkiezingen: het is de vraag of deze Brabantse politici Europa 

halen 

7 juni Omroep Brabant Oppositie over bestuursakkoord: niks nieuws en CDA heeft zich 

laten afschepen 

18 juni Eindhovens Dagblad Meer vraagtekens bij jacht op wasbeer in Brabantse politiek 

19 juni Omroep Brabant Provincie wil wasberen en wasbeerhonden schieten, maar 

volgens partijen 'heeft dat geen zin' 

3 juli Omroep Brabant Nieuwe natuurgebieden worden platgewalst voor 

bouwprojecten: 'Provincie moet controle houden' 

16 juli Eindhovens Dagblad, 

Brabants Dagblad, 

BN De Stem, 

Algemeen Dagblad 

Provinciebestuur: ‘geen opvang voor in Brabant verdwaalde 

wasbeer’ 

2 augustus Eindhovens Dagblad Brouwhuis heeft geen enkel vertrouwen in mestfabriek Den 

Ouden in Helmond: 'Het zal ze een zorg zijn' 

21 augustus Stal & Akker Gedeputeerde Staten Brabant legt verantwoordelijkheid bij 

https://www.ad.nl/bergen-op-zoom/nora-83-vecht-al-40-jaar-tegen-waterwinning-onder-brabantse-wal-doodsteek-voor-de-natuur~ae71e68d/
https://www.internetbode.nl/regio/woensdrecht/algemeen/278826/nora-van-den-berg-beloont-met-oorkonde-voor-inzet-tegen-verdroging
https://www.internetbode.nl/regio/woensdrecht/algemeen/278826/nora-van-den-berg-beloont-met-oorkonde-voor-inzet-tegen-verdroging
https://www.ad.nl/oss/partij-voor-de-dieren-voert-in-oss-actie-tegen-mestfabriek~a99b3440/
https://www.ed.nl/oss-uden-e-o/partij-voor-de-dieren-voert-in-oss-actie-tegen-mestfabriek~a99b3440/
https://www.gelderlander.nl/oss-uden-e-o/partij-voor-de-dieren-voert-in-oss-actie-tegen-mestfabriek~a99b3440/
https://www.kontaktfm.nl/14-nieuws-laarbeek/24483-24-02-2019-protestboom-in-kerstbomenbos
https://www.ed.nl/helmond/partij-voor-de-dieren-plant-protestboom-tegen-omleiding-dierdonk~ac0bb1cc/
https://www.ed.nl/helmond/partij-voor-de-dieren-plant-protestboom-tegen-omleiding-dierdonk~ac0bb1cc/
https://www.kliknieuws.nl/regio/oss/algemeen/148990/partij-voor-de-dieren-voert-actie-tegen-mestfabriek-in-oss
https://nieuwsoss.nl/2019/02/26/geen-steun-voor-initiatiefvoorstel-voor-elke-brabander-een-boom/
https://nieuwsoss.nl/2019/02/26/geen-steun-voor-initiatiefvoorstel-voor-elke-brabander-een-boom/
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2946211/Statenleden-Brabant-zijn-braafsten-van-de-klas-minste-verzuim-bij-vergaderingen
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2946211/Statenleden-Brabant-zijn-braafsten-van-de-klas-minste-verzuim-bij-vergaderingen
https://eindhovennews.com/news/2019/03/party-for-the-animals-leads-protests-at-eindhoven-airport/
https://nos.nl/artikel/2275549-boeren-vs-burgers-mobiliteit-en-woningnood-provinciale-politici-in-gesprek.html
https://nos.nl/artikel/2275549-boeren-vs-burgers-mobiliteit-en-woningnood-provinciale-politici-in-gesprek.html
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2950237/Front-van-verontruste-burgers-geeft-politici-lesje-in-gezondheidsgevaren-van-veehouderij
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2950237/Front-van-verontruste-burgers-geeft-politici-lesje-in-gezondheidsgevaren-van-veehouderij
https://www.omroepbrabant.nl/radio/programma/119/Afslag-Zuid/aflevering/66432
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2982498/Efteling-niet-van-plan-om-show-Raveleijn-aan-te-passen-na-protest-dierenactivisten
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2982498/Efteling-niet-van-plan-om-show-Raveleijn-aan-te-passen-na-protest-dierenactivisten
https://www.ad.nl/oosterhout/plan-voor-theater-in-biesbosch-oogst-kritiek~a659fa86/
https://www.bndestem.nl/oosterhout/plan-voor-theater-in-biesbosch-oogst-kritiek~a659fa86/
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2996044/Moet-je-nou-de-mens-of-het-zwijn-aanpakken-in-strijd-tegen-Afrikaanse-varkenspest
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2996044/Moet-je-nou-de-mens-of-het-zwijn-aanpakken-in-strijd-tegen-Afrikaanse-varkenspest
https://www.dordrecht.net/nieuws/2019-05-13-24348-partij-voor-de-dieren-gen-x-is-gevaar-in-noord-brabant.html
https://www.ed.nl/de-peel/weer-loslopende-moeflons-in-milheeze~aa485d9d/
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2998633/Activisten-protesteren-gewoon-tegen-dierproeven-Ons-imago-heeft-wel-een-deuk-opgelopen
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2998633/Activisten-protesteren-gewoon-tegen-dierproeven-Ons-imago-heeft-wel-een-deuk-opgelopen
https://www.bd.nl/den-bosch-vught/vreedzame-actie-bij-dierproefbedrijf-charles-river-in-den-bosch-boxtel-en-de-actie-daar-heeft-ons-geen-goed-gedaan~a38152b1/
https://www.bd.nl/den-bosch-vught/vreedzame-actie-bij-dierproefbedrijf-charles-river-in-den-bosch-boxtel-en-de-actie-daar-heeft-ons-geen-goed-gedaan~a38152b1/
https://www.bndestem.nl/breda/verkiezingen-het-is-de-vraag-of-deze-brabantse-politici-europa-halen~a94d65ad/
https://www.bndestem.nl/breda/verkiezingen-het-is-de-vraag-of-deze-brabantse-politici-europa-halen~a94d65ad/
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3011667/Oppositie-over-bestuursakkoord-niks-nieuws-en-CDA-heeft-zich-laten-afschepen
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3011667/Oppositie-over-bestuursakkoord-niks-nieuws-en-CDA-heeft-zich-laten-afschepen
https://www.ed.nl/brabant/meer-vraagtekens-bij-jacht-op-wasbeer-in-brabantse-politiek~a01d39f0/
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3016985/Provincie-wil-wasberen-en-wasbeerhonden-schieten-maar-volgens-partijen-heeft-dat-geen-zin
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3016985/Provincie-wil-wasberen-en-wasbeerhonden-schieten-maar-volgens-partijen-heeft-dat-geen-zin
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3033572/Nieuwe-natuurgebieden-worden-platgewalst-voor-bouwprojecten-Provincie-moet-controle-houden
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3033572/Nieuwe-natuurgebieden-worden-platgewalst-voor-bouwprojecten-Provincie-moet-controle-houden
https://www.ed.nl/brabant/provinciebestuur-geen-opvang-voor-in-brabant-verdwaalde-wasbeer~a1d35126/
https://www.bd.nl/den-bosch-vught/provinciebestuur-geen-opvang-voor-in-brabant-verdwaalde-wasbeer~a1d35126/
https://www.bndestem.nl/brabant/provinciebestuur-geen-opvang-voor-in-brabant-verdwaalde-wasbeer~a1d35126/
https://www.ad.nl/den-bosch/provinciebestuur-geen-opvang-voor-in-brabant-verdwaalde-wasbeer~a1d35126/
https://www.ed.nl/helmond/brouwhuis-heeft-geen-enkel-vertrouwen-in-mestfabriek-den-ouden-in-helmond-het-zal-ze-een-zorg-zijn~acefca57/
https://www.ed.nl/helmond/brouwhuis-heeft-geen-enkel-vertrouwen-in-mestfabriek-den-ouden-in-helmond-het-zal-ze-een-zorg-zijn~acefca57/
https://www.stal-en-akker.nl/artikel/215890-gedeputeerde-staten-brabant-legt-verantwoordelijkheid-bij-veehouder-over-luchtwassers/
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veehouder over luchtwassers 

14 september Omroep Brabant Partij voor de Dieren eist parlementaire enquête naar 

goedkeuren oorlogsvoorstellingen in Biesbosch 

14 september BN De Stem Provincie-college onder vuur: PvdD wil parlementaire enquête 

over handelen rond Biesboschvoorstelling 

15 september BN De Stem Toneelstuk ‘Biesbosch onder vuur’ in première: 

‘Indrukwekkend en interessant’ 

19 september Eindhovens Dagblad Partij voor de Dieren over superstal Heusden: ‘Natuur 

beschermen, niet belangen van curator’ 

23 september Melkvee Komst Heusdense stal voor 1.344 koeien onduidelijk 

23 september PeelBelang Partij voor de Dieren weert zich tegen ‘gigastal’ 

30 september Brabants Dagblad PvdD in Brabant: ‘Marianne zal altijd ons boegbeeld zijn’  

12 oktober BN De Stem Brabant vertrekt weer naar China, maar begint nog even niet 

over mensenrechten 

31 oktober Eindhovens Dagblad Opinie: Aantasting van de natuur om het klimaat te redden 

10 november Eindhovens Dagblad ‘Sterksel zakt nog eens weg in de stront’ 

19 november BN De Stem Partij voor de Dieren: ‘Blijft er nog één weg met bomen over in 

Brabant?’ 

2 december Eindhovens Dagblad Sterkselse mestvergister in aanbouw zonder complete 

vergunning 

4 december De Groene 

Amsterdammer 

Krijspaleis versus varkensparadijs 

6 december Omroep Brabant Uitstel voor boeren nog niet genoeg: 'We gaan door met acties' 

10 december Eindhovens Dagblad PvOJ/Groenlinks wil stilleggen van bouw vergister Sterksel 

12 december Eindhovens Dagblad Vleeskonijnen, een kleine maar wrede sector 

 

https://www.stal-en-akker.nl/artikel/215890-gedeputeerde-staten-brabant-legt-verantwoordelijkheid-bij-veehouder-over-luchtwassers/
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3068004/Partij-voor-de-Dieren-eist-parlementaire-enquete-naar-goedkeuren-oorlogsvoorstellingen-in-Biesbosch
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3068004/Partij-voor-de-Dieren-eist-parlementaire-enquete-naar-goedkeuren-oorlogsvoorstellingen-in-Biesbosch
https://www.bndestem.nl/oosterhout/provincie-college-onder-vuur-pvdd-wil-parlementaire-enquete-over-handelen-rond-biesboschvoorstelling~a605455b/?fbclid=IwAR3hQ02tNkEMGIrrjYIzx8Ofg90Z6ygo-AQsPwiJLZMzLApoPuPSrw8pY5c
https://www.bndestem.nl/oosterhout/provincie-college-onder-vuur-pvdd-wil-parlementaire-enquete-over-handelen-rond-biesboschvoorstelling~a605455b/?fbclid=IwAR3hQ02tNkEMGIrrjYIzx8Ofg90Z6ygo-AQsPwiJLZMzLApoPuPSrw8pY5c
https://www.bndestem.nl/oosterhout/toneelstuk-biesbosch-onder-vuur-in-premiere-indrukwekkend-en-interessant~ad55e893/
https://www.bndestem.nl/oosterhout/toneelstuk-biesbosch-onder-vuur-in-premiere-indrukwekkend-en-interessant~ad55e893/
https://www.ed.nl/de-peel/partij-voor-de-dieren-over-superstal-heusden-natuur-beschermen-niet-belangen-van-curator~a4daf215/
https://www.ed.nl/de-peel/partij-voor-de-dieren-over-superstal-heusden-natuur-beschermen-niet-belangen-van-curator~a4daf215/
https://www.melkvee.nl/artikel/219417-komst-heusdense-stal-voor-1.344-koeien-onduidelijk/
https://www.peelbelangonline.nl/nieuws/20190923/partij-voor-de-dieren-weert-zich-tegen-‘gigastal’
https://www.bd.nl/breda/pvdd-in-brabant-marianne-zal-altijd-ons-boegbeeld-zijn~a2ea4fe3/
https://www.bndestem.nl/breda/brabant-vertrekt-weer-naar-china-maar-begint-nog-even-niet-over-mensenrechten-br~ae7602d1/
https://www.bndestem.nl/breda/brabant-vertrekt-weer-naar-china-maar-begint-nog-even-niet-over-mensenrechten-br~ae7602d1/
https://www.ed.nl/opinie/aantasting-van-de-natuur-om-het-klimaat-te-redden~af699536/
https://www.ed.nl/cranendonck-heeze-leende/sterksel-zakt-nog-eens-weg-in-de-stront~ac5c4640/
https://www.bndestem.nl/breda/partij-voor-de-dieren-blijft-er-nog-een-weg-met-bomen-over-in-brabant~af722e6f/
https://www.bndestem.nl/breda/partij-voor-de-dieren-blijft-er-nog-een-weg-met-bomen-over-in-brabant~af722e6f/
https://www.ed.nl/cranendonck-heeze-leende/sterkselse-mestvergister-in-aanbouw-zonder-complete-vergunning~acdfa5dd/
https://www.ed.nl/cranendonck-heeze-leende/sterkselse-mestvergister-in-aanbouw-zonder-complete-vergunning~acdfa5dd/
https://www.groene.nl/artikel/krijspaleis-versus-varkensparadijs
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3116904/Uitstel-voor-boeren-nog-niet-genoeg-We-gaan-door-met-acties
https://www.ed.nl/cranendonck-heeze-leende/pvoj-groenlinks-wil-stilleggen-van-bouw-vergister-sterksel~afcf9eab/
https://www.ed.nl/opinie/vleeskonijnen-een-kleine-maar-wrede-sector~af3999b8/
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5. Opinieartikelen 

Af en toe sturen we een opinieartikel in om het debat over een bepaald onderwerp 

(meer) aan te zwengelen en onze visie kenbaar te maken. Hieronder de 

opinieartikelen die in 2018 zijn ingestuurd. Klik op de titel van een bericht om het 

online te lezen. 

 

Datum Titel 

12 juli Opinie: Hypothetisch interview met apenhandelaar Hartelust 

10 oktober Opinie: Red de boer, sloop de megastal 

29 oktober Opinie: Windvangers en Pechvogels – Natuur als duurzaamheidsoffer 

12 december Opinie: Opnieuw misstanden bij vleeskonijnen 

 

 

6. Moties en amendementen 

Hieronder de moties en amendementen die door de fractie zijn ingediend. Klik op de 

titel om de motie online te lezen. Alle amendementen en moties zijn op de website 

van de fractie na te lezen, waar ook is te zien welke fracties voor en tegen onze 

amendementen en moties hebben gestemd. 

 

Soms kiezen we ervoor om moties toch niet in stemming te laten brengen. Zo 

hebben we bijvoorbeeld de motie ‘Nedersoja als toekomstperspectief voor 

veehouders in het nauw’ ingetrokken omdat de gedeputeerde tijdens het debat 

aangaf de strekking van deze motie te willen gaan verwerken in het nieuwe beleid. 

Dat is dan toch positief. 

Een ander voorbeeld is de motie ‘Faunafonds voor faunaopvang’, die we hebben 

aangehouden. Deze kan dan op een later moment ter stemming worden gebracht. 

We hebben hiervoor gekozen omdat we constateren dat we het debat erover beter 

op een later tijdstip kunnen vervolgen. 

 
Datum Titel Status 

1 februari Motie Klimaatparagraaf Aangenomen 

24 mei Actuele motie: Jeugdzorg moet geen zorg zijn  Verworpen 

11 oktober Motie Voorbereidingsbesluit bouwstop veehouderij  Verworpen 

25 oktober Amendement Geen Windmolens in de Natuur  Ingetrokken 

25 oktober Actuele motie: Diervriendelijke aanpak moeflons  Ingetrokken 

8 november Motie Voet van het gas  Verworpen 

8 november Motie Ook de achterdeuren van de kringlopen sluiten  Verworpen 

8 november Motie Zonder bomen het bos niet meer zien  Ingetrokken 

8 november Motie Respect voor het behoud van een open Brabants landschap  Verworpen 

8 november Motie Aandacht dierenmishandeling en (zware) criminaliteit  Aangenomen 

8 november Motie Geen energieverslindende mestverwerkers in het Verworpen 

https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/opinie-hypothetisch-interview-met-apenhandelaar-hartelust
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/opinie-red-de-boer-sloop-de-megastal
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/opinie-windvangers-en-pechvogels-natuur-als-duurzaamheidsoffer
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/opinie-opnieuw-misstanden-bij-vleeskonijnen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/archief/moties
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/archief/moties
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-klimaatparagraaf-2
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/actuele-motie-jeugdzorg-moet-geen-zorg-zijn
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-voorbereidingsbesluit-bouwstop-veehouderij
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/amendement-geen-windmolens-in-de-natuur
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/actuele-motie-diervriendelijke-aanpak-moeflons
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-voet-van-het-gas
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-ook-de-achterdeuren-van-de-kringlopen-sluiten
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-zonder-bomen-het-bos-niet-meer-zien
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-respect-voor-het-behoud-van-een-open-brabants-landschap
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-aandacht-dierenmishandeling-en-zware-criminaliteit
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-geen-energieverslindende-mestverwerkers-in-het-klimaatakkoord
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Klimaatakkoord  

8 november Motie Naleving energiebesparingsplicht stimuleren  Ingetrokken 

8 november Motie Einde aan dierproeven  Aangehouden 

8 november Motie Nedersoja als toekomstperspectief voor veehouders in het 

nauw  

Ingetrokken 

8 november Motie Faunafonds voor faunaopvang  Aangehouden 

13 december Motie Niet salderen voordat de Gebiedsgerichte Aanpak is uitgewerkt  Verworpen 

13 december Motie Mogelijkheden onvrijwillige uitkoop uitwerken  Verworpen 

 

 

7. Vragen 

Hieronder staan de schriftelijke vragen en een deel van de technische vragen die de 

fractie heeft ingediend. Klik op de titel om de vragen en antwoorden online te lezen. 

Alle vragen en de antwoorden zijn op de website van de fractie na te lezen. 

 
Datum Onderwerp 

14 januari Vragen over horrorschuren in de pluimveehouderij 

4 februari Vragen over aankoop van gronden voor zonnevelden door het Groen Ontwikkelfonds 

Brabant 

5 februari Technische vragen over maatregelen ter voorkoming van schade door grauwe ganzen 

15 maart Vragen over het collegebesluit over de ecologische verbindingszone (EVZ) 

Koningsvliet van 29 januari jl. 

27 maart Vragen over gebruik glyfosaat op Brabantse akkers 

5 april Vragen over werkzaamheden ten behoeve van inrichting gebied De Zeepe 

10 april Vragen over de forse stijging van het aantal dierproeven, ook in Brabant 

17 april Vragen over het provinciale beleid tegen landbouwschade door ganzen 

3 mei Vragen over geplande theatervoorstellingen in de Biesbosch 

10 mei Vragen over het voornemen om een vergunning te verlenen voor de directe lozing 

van GenX en PFOA op de Nieuwe Merwede 

13 mei Vragen over de uitbreidingsplannen van varkensslachterij Vion in Boxtel en de 

overlast op de omgeving 

21 mei Technische vragen over de gezondheidsrisico’s van het testen van het 5G-netwerk in 

Eindhoven 

22 mei Vragen over boskap op de Brabantse Wal voor het 380 kV-tracé oost 

3 juni Vragen over bedrijfsvoering BioEnergieCentrale van Essent Energie Productie BV te 

Cuijk 

4 juni Vragen over de vestiging van een hondentrainingcentrum in Halsters Laag, Bergen op 

Zoom 

18 juni Vragen over het afschot van wasberen 

28 juni Vragen over de kaalslag op een natuurgebied in Zundert, die als compensatienatuur 

is aangelegd 

4 juli Vragen over de voorgenomen aanpassingen aan de maatregelen voor de versnelling 

van de veehouderijtransitie 

5 julI Vragen over de bestrijding van de eikenprocessierups in Noord-Brabant 

https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-geen-energieverslindende-mestverwerkers-in-het-klimaatakkoord
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-naleving-energiebesparingsplicht-stimuleren
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-einde-aan-dierproeven
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-nedersoja-als-toekomstperspectief-voor-veehouders-in-het-nauw
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-nedersoja-als-toekomstperspectief-voor-veehouders-in-het-nauw
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-faunafonds-voor-faunaopvang
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-niet-salderen-voordat-de-gebiedsgerichte-aanpak-is-uitgewerkt
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-mogelijkheden-onvrijwillige-uitkoop-uitwerken
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/archief/vragen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-horrorschuren-in-de-pluimveehouderij
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-aankoop-van-gronden-voor-zonnevelden-door-het-groen-ontwikkelfonds-brabant
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-aankoop-van-gronden-voor-zonnevelden-door-het-groen-ontwikkelfonds-brabant
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-maatregelen-ter-voorkoming-van-schade-door-grauwe-ganzen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-het-collegebesluit-over-de-ecologische-verbindingszone-evz-koningsvliet-van-29-januari-jl
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-het-collegebesluit-over-de-ecologische-verbindingszone-evz-koningsvliet-van-29-januari-jl
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-gebruik-glyfosaat-op-brabantse-akkers
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-werkzaamheden-ten-behoeve-van-inrichting-gebied-de-zeepe
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-de-forse-stijging-van-het-aantal-dierproeven-ook-in-brabant
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-het-provinciale-beleid-tegen-landbouwschade-door-ganzen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-geplande-theatervoorstellingen-in-de-biesbosch
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-het-voornemen-om-een-vergunning-te-verlenen-voor-de-directe-lozing-van-genx-en-pfoa-op-de-nieuwe-merwede
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-het-voornemen-om-een-vergunning-te-verlenen-voor-de-directe-lozing-van-genx-en-pfoa-op-de-nieuwe-merwede
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-de-uitbreidingsplannen-van-varkensslachterij-vion-in-boxtel-en-de-overlast-op-de-omgeving
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-de-uitbreidingsplannen-van-varkensslachterij-vion-in-boxtel-en-de-overlast-op-de-omgeving
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-de-gezondheidsrisicos-van-het-testen-van-het-5g-netwerk-in-eindhoven
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-de-gezondheidsrisicos-van-het-testen-van-het-5g-netwerk-in-eindhoven
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-boskap-op-de-brabantse-wal-voor-het-380-kv-tracé-oost
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-bedrijfsvoering-bioenergiecentrale-van-essent-energie-productie-bv-te-cuijk
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-bedrijfsvoering-bioenergiecentrale-van-essent-energie-productie-bv-te-cuijk
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-de-vestiging-van-een-hondentrainingcentrum-in-halsters-laag-bergen-op-zoom
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-de-vestiging-van-een-hondentrainingcentrum-in-halsters-laag-bergen-op-zoom
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-het-afschot-van-wasberen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-de-kaalslag-op-een-natuurgebied-in-zundert-die-als-compensatienatuur-is-aangelegd
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-de-kaalslag-op-een-natuurgebied-in-zundert-die-als-compensatienatuur-is-aangelegd
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-de-voorgenomen-aanpassingen-aan-de-maatregelen-voor-de-versnelling-van-de-veehouderijtransitie
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-de-voorgenomen-aanpassingen-aan-de-maatregelen-voor-de-versnelling-van-de-veehouderijtransitie
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-de-bestrijding-van-de-eikenprocessierups-in-noord-brabant
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5 juli Vragen over aanpak overlast hogesnelheidslijn 

26 juli Vragen over het stikken van 2.100 varkens in een stal in Maarheeze 

1 augustus Vragen over stankoverlast door mestverwerker Den Ouden in Helmond 

20 augustus Vragen over het van tafel vegen van de vergunningen voor varkensmegastal bij 

natuurgebied de Kampina 

26 augustus Technische vragen over het doden van kraaien in Heukelom 

4 september Technische vragen over geplande theatervoorstellingen in de Biesbosch zonder 

vergunning 

13 september Vragen over het toestaan van niet-vergunde evenementen in de Biesbosch 

19 september Vragen over een grote koeienstal in Heusden, gemeente Asten 

27 september Vragen over burgerinitiatief voor natuurontwikkeling: plan GildeWoud in Waalre 

2 oktober Vragen over het stoppen van geplande vluchten na 23 uur op Eindhoven Airport 

22 oktober Vragen over de rol van de provincie in de eiwittransitie 

30 oktober Vragen over de kap van bomen in de gemeente Hilvarenbeek en de glijdende schaal 

voor bomen in Noord-Brabant 

4 november Vragen over de geplande vergistingsinstallatie op het terrein van Bio Tech Park 

Brabant 

4 november Vragen over het faunaregistratiesysteem en andere zaken rondom jacht en 

schadebestrijding 

12 november Vragen over het verzoek van de FBE om de legeskosten voor faunaschade te 

heroverwegen en waar mogelijk aan te passen 

18 november Vragen over de kap van honderden bomen langs de N638 

5 december Vragen over de overname van het Varkens Innovatie Centrum (VIC) in Sterksel door 

biogasbedrijf Re-N Technology 

16 december Vragen over mogelijke vernietiging dassenburcht Gilze-Rijen 

17 december Vragen over veehouderijbedrijven die volgens cijfers van de RVO meer stikstof 

uitstoten dan is vergund 

 

https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-aanpak-overlast-hogesnelheidslijn
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-het-stikken-van-2-100-varkens-in-een-stal-in-maarheeze
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-stankoverlast-door-mestverwerker-den-ouden-in-helmond
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-het-van-tafel-vegen-van-de-vergunningen-voor-varkensmegastal-bij-natuurgebied-de-kampina
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-het-van-tafel-vegen-van-de-vergunningen-voor-varkensmegastal-bij-natuurgebied-de-kampina
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-het-doden-van-kraaien-in-heukelom
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-geplande-theatervoorstellingen-in-de-biesbosch-zonder-vergunning
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-geplande-theatervoorstellingen-in-de-biesbosch-zonder-vergunning
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-het-toestaan-van-niet-vergunde-evenementen-in-de-biesbosch
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-een-grote-koeienstal-in-heusden-gemeente-asten
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-burgerinitiatief-voor-natuurontwikkeling-plan-gildewoud-in-waalre
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-het-stoppen-van-geplande-vluchten-na-23-uur-op-eindhoven-airport
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-de-rol-van-de-provincie-in-de-eiwittransitie
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-de-kap-van-bomen-in-de-gemeente-hilvarenbeek-en-de-glijdende-schaal-voor-bomen-in-noord-brabant
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-de-kap-van-bomen-in-de-gemeente-hilvarenbeek-en-de-glijdende-schaal-voor-bomen-in-noord-brabant
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-de-geplande-vergistingsinstallatie-op-het-terrein-van-bio-tech-park-brabant
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-de-geplande-vergistingsinstallatie-op-het-terrein-van-bio-tech-park-brabant
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-het-faunaregistratiesysteem-en-andere-zaken-rondom-jacht-en-schadebestrijding
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-het-faunaregistratiesysteem-en-andere-zaken-rondom-jacht-en-schadebestrijding
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-het-verzoek-van-de-fbe-om-de-legeskosten-voor-faunaschade-te-heroverwegen-en-waar-mogelijk-aan-te-passen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-het-verzoek-van-de-fbe-om-de-legeskosten-voor-faunaschade-te-heroverwegen-en-waar-mogelijk-aan-te-passen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-de-kap-van-honderden-bomen-langs-de-n638
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-de-overname-van-het-varkens-innovatie-centrum-vic-in-sterksel-door-biogasbedrijf-re-n-technology
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-de-overname-van-het-varkens-innovatie-centrum-vic-in-sterksel-door-biogasbedrijf-re-n-technology
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-mogelijke-vernietiging-dassenburcht-gilze-rijen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-veehouderijbedrijven-die-volgens-cijfers-van-de-rvo-meer-stikstof-uitstoten-dan-is-vergund
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-veehouderijbedrijven-die-volgens-cijfers-van-de-rvo-meer-stikstof-uitstoten-dan-is-vergund
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8. Debatbijdragen in Provinciale Staten 

Hieronder staan de bijdragen die onze twee Statenleden hebben geleverd aan de 

debatten tijdens Statenvergaderingen. Klik op de titel om de bijdrage online te 

lezen. De debatbijdragen zijn ook altijd na te lezen op de website van de fractie. De 

vergaderingen zijn ook terug te zien en luisteren via de website van de provincie, 

waar de debatten ook live worden uitgezonden. 

 
Datum Onderwerp 

22 februari Behandeling Burgerinitiatief “(...) over de herindeling van Nuenen c.a. en Eindhoven 

en het herindelingsadvies (...) verwerpen" 

27 februari Initiatiefvoorstel Partij voor de Dieren `Voor elke Brabander een boom`  

24 mei Jaarstukken 2018  

14 juni Bestuursakkoord 2019-2023  

28 juni Initiatiefvoorstel Referendumverordening Noord-Brabant  

13 

september 

Bestuursrapportage 2019  

11 oktober Rapport commissie Remkes "Niet alles kan"  

25 oktober Vaststellen Interim omgevingsverordening Noord-Brabant  

25 oktober Verklaring van geen bedenkingen voor de omgevingsvergunning Windpark 

Karolinapolder, te Steenbergen  

8 november Begroting 2020  

8 november Procedure wensen en bedenkingen provinciale deelname aan Stichting La Vuelta 

Holanda  

8 november Voorstel voor een Klimaatakkoord  

22 november Interpellatiedebat over de stikstofcrisis  

22 november Debat over de aanleiding en duiding van de huidige politieke situatie in Brabant nadat 

twee CDA-gedeputeerden hun ontslag hebben ingediend bij Provinciale Staten  

13 december De door Gedeputeerde Staten voorgestelde aanpak stikstof  
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