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1. Voorwoord 

Beste lezer, 

 

2020 was het eerste volle jaar van onze fractie in de huidige bezetting. Het was 

allerminst een ‘normaal’ politiek jaar. Niet alleen hadden we het grootste gedeelte 

van het jaar te maken met de coronacrisis, ook hadden we in Brabant te maken met 

politieke crises. Wij hebben ons als fractie daar niet door laten weerhouden om 

onverminderd op te komen voor de kwetsbaarste belangen; natuur, milieu en de 

dieren. 

 

Onder druk van honderden boeren met trekkers voor het provinciehuis, stapte het 

CDA eind 2019 uit de coalitie met VVD, D66, GroenLinks en PvdA. Het CDA kon zich 

niet vinden in de ‘Brabantse Aanpak Stikstof’ die het college van Gedeputeerde 

Staten aan Provinciale Staten voorstelde. In 2020 vormden VVD en CDA een nieuwe 

coalitie met Forum voor Democratie (FvD) en Lokaal Brabant.  

 

De rust was daarmee zeker niet wedergekeerd in het provinciehuis, gezien o.a. de 

breuk binnen FvD. De ‘open samenwerking’ die de coalitiepartijen daarop afspraken, 

gaf echter wel meer ruimte voor genoeg steun voor onze voorstellen. Zo zijn er bij 

de begrotingsbehandeling in november vijf door ons ingediende moties 

aangenomen.  

 

Een aantal van de onderwerpen waarop we ons in 2020 hebben ingezet zijn het 

weren van mestfabrieken en het tegengaan van de verdozing van het landschap 

door immense distributiecentra, bescherming van de Wilde Eend en de Wolf, de 

plantaardige eiwittransitie, structurele aanpak van het stikstofoverschot bij de bron 

(minder dieren), en bescherming van vogels en vleermuizen tegen aanvaringen met 

windturbines. Verder in dit jaarverslag kunt u meer lezen over onze inzet op deze 

en andere onderwerpen. 

 

Of andere lichtgroene partijen nu in de coalitie of de oppositie zitten, wij blijven 

onze rol als donkergroen anker compromisloos in de Staten vervullen. Wij houden 

vast aan onze idealen en onderhandelen niet over de leefbaarheid van Brabant en 

de Aarde. We blijven ons onverminderd inzetten voor dierenwelzijn, voor flink 

minder landbouwdieren, voor herstel en bescherming van natuur, en voor een 

doortastend klimaatbeleid. 

 

Met dit jaarverslag willen we u een beeld geven van waar wij ons als fractie het 

afgelopen jaar mee bezig hebben gehouden. Hopelijk geeft dit document u meer 
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inzicht in onze activiteiten. Als u naar aanleiding van dit verslag vragen of 

opmerkingen heeft, bent u altijd welkom om hierover contact met ons op te nemen.  

 

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 samenvatting van onze belangrijkste activiteiten in 2020, per 

thema. 

 

Dieren in het wild 

Jacht en afschot  

Omdat de populatie van de Wilde Eend zowel in Noord-Brabant er niet goed 

voorstaat, en de aantallen als sinds 1990 elk jaar significant dalen, hebben we met 

een motie gevraagd jagers op te roepen niet meer op eenden te jagen. Helaas 

kreeg de motie geen meerderheid. 

Daarnaast hebben we kritische vragen gesteld over het doden van bevers, zwanen, 

wilde zwijnen, dassen en wolven. 

 

Opvang wilde dieren 

Vele vrijwilligers zetten zich in Brabant in voor opvang en behandeling van gewonde 

dieren uit het wild. Deze opvangcentra, en de dierenambulances die de dieren 

vervoeren, hebben structureel moeite om financieel het hoofd boven water te 

houden. Als provincie hebben we echter een wettelijke zorgplicht voor dieren. We 

proberen daarom al jaren om voor elkaar te krijgen dat de provincie gehoor geeft 

aan deze zorgplicht en de daarbij behorende verantwoordelijkheid neemt, en in 

2020 is dat gelukt! Met brede steun is onze motie aangenomen waarmee 

opvangcentra voor inheemse dieren en dierenambulances structureel financieel 

worden ondersteund door de provincie.  

 

Ruimte voor natuur 

Als het gaat om de bescherming van de Brabantse natuur en het voldoen aan 

afspraken over extra natuur blijft de provincie achter de feiten aan lopen. Er is te 

weinig inzet met te weinig middelen, en alsmaar moet de natuur het onderspit 

delven voor economische belangen. Daarom zijn we ook in 2020 erg druk geweest 

met dit onderwerp. 

https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/standpunten
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-stop-de-jacht-op-de-wilde-eend
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-provinciale-verantwoordelijkheid-voor-opvang-van-inheemse-dieren
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We hebben onder andere moties ingediend om het aantal te realiseren hectares aan 

ecologische verbindingszones (EVZ’s) te behouden, en om extra recreatieve natuur 

te realiseren, nu we zien dat de bestaande natuur onder druk staat door meer 

bezoekers tijdens de coronalockdown. 

 

Daarnaast hebben we tientallen schriftelijke en technische vragen gesteld, onder 

andere over de uitbreiding van een industrieterrein naast een natuurgebied, 

overlast door auto’s en motoren in de Biesbosch, over de stand van zaken van de 

Brabantse Bossenstrategie, en het gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen tegen de 

Eikenprocessierups, wat mede naar aanleiding van onze vragen is gestaakt.  

 

Natuurlijk is de stikstofproblematiek in de kern een natuurkwestie, waar we ook in 

2020 veel aandacht voor hadden. We hebben er een apart thema op onze website 

aan gewijd. 

 

Stikstofprobleem oplossen 

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 in 

2019 gestrande Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) voorspelden wij al dat het 

systeem op drijfzand berust.  

 

Eind 2019 is de Brabantse coalitie op dit onderwerp geklapt, en in 2020 is een 

nadrukkelijk rechtsere coalitie gesmeed die ondertussen met een aangepaste 

aanpak van het stikstofprobleem op de proppen is gekomen; de Brabantse 

Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS), waarmee het daadwerkelijke herstel van de natuur 

nog verder vooruit wordt geschoven. Natuurlijk hebben wij ons daarover kritisch 

laten horen in de debatten die hierover zijn gevoerd. 

 

Wij blijven pleiten op aanpak bij de bron: minder dieren is minder stikstofuitstoot. 

Gelukkig is onze motie die meer aandacht voor deze aanpak vraagt unaniem 

aangenomen. Daarnaast hebben de nodige, vooral technische, vragen gesteld over 

dit onderwerp. 

 

Gezonde landbouw en gezond voedsel 

Intensieve veehouderij  

We hebben actie ondernomen tegen individuele veehouderijen en tegen de 

intensieve veehouderij in het algemeen. Zo hebben we, in samenspraak met andere 

Partij voor de Dieren-fracties in provincies en de Tweede Kamer, geageerd tegen 

illegaal gehouden varkens door de beruchte varkensbaron Straathof (van de 

afgebrande varkensmegastal ‘Knorhof’). Ook hebben we kritische vragen gesteld 

https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/amendement-behoud-oorspronkelijke-plannen-evz
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-recreatieve-natuur-in-gelijke-tred-met-inwoners-en-behoefte
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-de-uitbreiding-van-het-terrein-van-rodenburg-ten-behoeve-van-sidestream-innovation-valley
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-geluidsoverlast-en-onveilige-verkeerssituaties-door-motoren-en-autos-in-nationaal-park-de-biesbosch
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-de-stand-van-zaken-met-betrekking-tot-de-brabantse-bossenstrategie
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-de-stand-van-zaken-met-betrekking-tot-de-brabantse-bossenstrategie
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-bestrijding-eikenprocessierups-met-giftige-bestrijdingsmiddelen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-bestrijding-eikenprocessierups-met-giftige-bestrijdingsmiddelen
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/bijdragen/vaststelling-interim-omgevingsverordening-regelwijziging-2
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-aan-emissiereductienormen-voldoen-met-minder-dieren
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/weer-varkensbaron-straathof-uit-brabant
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over de uitbreiding van een varkenshouderij vlak bij de nieuwe locatie van een 

ziekenhuis, in Roosendaal. 

Naast deze specifieke gevallen hebben we ook gepleit voor meer controle op 

veehouderijen. Uit de rapporten van het project in het kader van intensiever 

toezicht blijkt dat slechts een minderheid van alle gecontroleerde veehouderijen zich 

aan alle voorschriften houdt. 

 

Mestfabrieken  

De problemen rond mestverwerkingsinstallaties blijven aanhouden. Ook in 2020 

waren de problemen en incidenten met mestfabrieken niet van de lucht. Er was 

stankoverlast in o.a. Roosendaal, een illegale mestfabriek in Asten, en stelselmatige 

overtredingen in Nistelrode. 

Ondertussen zijn Gedeputeerde Staten bezig met een plan om de 

mestverwerkingscapaciteit in Brabant fors te vergroten, met dus nog veel meer 

mestfabrieken in onze provincie tot gevolg. Achter en voor de schermen strijden wij 

tegen deze plannen, zoals met dit (in 2020 ingezonden) opinieartikel. 

 

Minder landbouwdieren 

De hierboven al benoemde stikstof- en mestproblematiek hebben natuurlijk (deels) 

hun oorsprong in het veel te grote aantal dieren dat in Brabantse stallen wordt 

gehouden. Er leven op elk moment in Brabant ongeveer 35 miljoen dieren in de 

veehouderij, en vanwege de korte levens van deze dieren gaat het jaarlijks om nog 

veel meer dieren.  

In het kader van stikstofreductie gaat de aandacht vooral uit naar technische 

lapmiddelen. Desalniettemin is onze motie, voor meer aandacht voor de 

mogelijkheid om stikstofuitstoot te verminderen door minder dieren te houden, 

unaniem aangenomen.  

 

  

https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/varkens-pal-naast-nieuw-ziekenhuis-roosendaal-is-levensgevaarlijk
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/opinie-meerderheid-van-veehouderijen-is-in-overtreding-dus-m%C3%A9%C3%A9r-controles-zijn-hard-nodig
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/opinie-meerderheid-van-veehouderijen-is-in-overtreding-dus-m%C3%A9%C3%A9r-controles-zijn-hard-nodig
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/stinkende-mestopslag-op-biomoer-locatie-onacceptabel
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/betrouwbare-provincie-moet-illegale-mestfabriek-asten-stilleggen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/harde-aanpak-tegen-stelselmatige-overtredingen-mestfabriek-nistelrode
https://www.ed.nl/opinie/stop-het-masterplan-mestfabrieken~a95fdcde/
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-aan-emissiereductienormen-voldoen-met-minder-dieren
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Plantaardige eiwittransitie 

Minder dieren houden gaat gepaard met minder dieren consumeren. Daar hebben 

we als fractie ook op ingezet. In 2021 komt er een nieuw beleidskader voor 

landbouw, en we werken er hard aan om daarin maximale aandacht te krijgen voor 

de omschakeling naar een dieet met minder dierlijke eiwitten. In november is in dat 

kader een motie van ons aangenomen.  

Verder zijn we achter de schermen bezig geweest met het aanvragen van een 

zogeheten rondetafelgesprek over de rol van de provincie in de eiwittransitie. 

Ondertussen is dit uitgegroeid tot een ware themamiddag in Provinciale Staten, die 

voor de zomer van 2021 plaatsvindt. 

 

Ruimtelijke ordening 

Het onderwerp ruimtelijke ordening heeft veel overlap met andere onderwerpen, 

zoals natuurbescherming, landbouw en de energietransitie. In 2020 zijn we in dit 

kader vooral bezig geweest met de megalomane distributiecentra, die overal in 

Brabant het open landschap dreigen te verstoren, met overlast voor omwonenden 

door af- en aanrijdende vrachtwagens tot gevolg. We hebben met de andere fracties 

een, door ons aangevraagd, verhit debat gevoerd over deze zogeheten XXL-dozen. 

 

Milieuvriendelijk vervoer 

In het kader van mobiliteit hebben we in 2020 onder meer een drietal moties 

ingediend. Met één van deze motie riepen we op om, in deze tijd van de 

coronalockdown en het daaruit volgende thuiswerken, het aanleggen van meer 

asfalt uit te stellen tot de verkeerseffecten van de coronacrisis duidelijk zijn 

geworden. Een andere motie verzocht om de snelheidslimiet van de N638 tussen 

Rucphen en Zundert overal op 60 km/u te zetten, i.p.v. afwisselende stukken van 

60 en 80 km/u. Deze moties kregen geen meerderheid, maar de motie om in te 

zetten op een volledig elektrisch wagenpark voor Gedeputeerde Staten wel.  

 

Duurzame keuzes 

Er komt steeds meer aandacht voor de rol van datacentra in de klimaatopgave. In 

2020 dienden wij een motie in om meer gebruik te maken van de restwarmte die 

deze centra produceren, aangezien dat nog niet standaard gebeurd. Er was 

enthousiasme voor deze motie bij andere fracties. We hebben de motie wel 

aangehouden omdat een aantal fracties aangaf dit voorstel te willen behandelen bij 

de bespreking van het energiebeleid. Wordt vervolgd, dus. 

 

Duurzame energie 

Windenergie is essentieel voor een duurzame omslag naar een klimaatneutrale 

samenleving, maar windturbines zijn wel een potentieel gevaar voor vogels en 

vleermuizen. Het is van groot belang om maatregelen tegen klimaatverandering niet 

https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-landbouw-is-economie
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/maak-van-brabants-buitengebied-g%C3%A9%C3%A9n-logistieke-blokkendoos
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-het-is-nu-geen-tijd-voor-extra-asfalt
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-het-is-nu-geen-tijd-voor-extra-asfalt
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-6-meter-en-60-kilometer-op-rucphenseweg
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-elektrische-dienstautos-voor-gedeputeerde-staten
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-brabantbrede-inzet-op-restwarmtegebruik-bij-datacentra
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ten koste te laten gaan van de al kwetsbare natuur. Wij hebben daarom een motie 

ingediend om alle mogelijke en relevante maatregelen te nemen om dodelijke 

slachtoffers door windturbines te voorkomen. Deze motie is ook aangenomen 

 

Overheid en samenleving 

In het kader van een transparantie overheid hebben wij in 2020 een motie 

ingediend om de vergaderingen van de door de provincie gesubsidieerde 

adviesorganen – zoals de faunabeheereenheid (FBE), waarop Gedeputeerde Staten 

vrijwel blindelings het beleid rond afschot van dieren in het wild baseert – openbaar 

te maken. Helaas kreeg deze motie geen meerderheid. 

 

Ook hebben wij aandacht gevraagd voor de achterhaalde en ondermaatse wijze 

waarop de openbare stukken van Provinciale Staten voor burgers vindbaar zijn. 

Onze oproep kreeg veel bijval vanuit alle kanten. N.a.v. het debat hebben we de 

motie aangehouden. Ondertussen hebben Provinciale Staten nu een duidelijk beter 

informatiesysteem, met wellicht nog wat kinderziektes. 

 

 

  

https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-faunabeschermende-maatregelen-bij-windturbines
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-openbaarheid-adviesorganen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-openbaarheid-adviesorganen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-maak-de-vindbaarheid-en-beschikbaarheid-van-statenstukken-op-orde
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-maak-de-vindbaarheid-en-beschikbaarheid-van-statenstukken-op-orde
https://noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/ee2be5fc-8ec4-4037-a0b4-4c5d8faeae0b?documentId=df6fda07-2623-4495-ae3e-2415accf6ec4
https://noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/ee2be5fc-8ec4-4037-a0b4-4c5d8faeae0b?documentId=df6fda07-2623-4495-ae3e-2415accf6ec4
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3. Persberichten 

Hieronder de lijst met persberichten die naar de media zijn gestuurd. Ook de door 

onze fractieleden ingestuurde opinieartikelen staan er tussen. 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 

2 januari Opinie: Terugkeer van de Wolf, is het een sprookje of een sprookje? 

15 januari Ruim baan voor de dassen in Gilze en Rijen  

30 januari Meer geld voor natuur in plaats van minder Natuurnetwerk!  

21 februari Stinkende mestopslag op BioMoer-locatie onacceptabel  

26 februari Maak van Airparc Seppe niet zoveelste bedrijventerrein  

3 maart Provinciale Staten gaan in debat over de verdozing van Brabant  

13 maart Structureel afschot van bevers voorkomen met eenmalige investering  

13 maart Betrouwbare provincie moet illegale mestfabriek Asten stilleggen  

16 maart Gaat de wilde eend de patrijs en de grutto achterna?  

25 maart Doden van Steenbergse zwanen helpt niet in waterrijk landbouwgebied  

3 april Rodenburg in Oosterhout komt bijna op de Duiventoren  

10 april Provincie, kom in verweer tegen gifinjecties bij eiken  

17 april Partij voor de Dieren wil publiek debat over afschot van wilde zwijnen in vangkooien!  

28 april Doe stroper van Ruimel de das (strop) om!  

7 mei We stevenen af op drie verloren jaren  

18 mei Varkens pal naast nieuw ziekenhuis Roosendaal is levensgevaarlijk!  

20 mei Maak locaties met besmette nertsenhouderijen bekend!  

22 mei Gegoochel met cijfers rond uitbreiding van varkensslachterij VION in Boxtel  

27 mei Wolven vangen of doden is niet realistisch  

16 juni Harde aanpak tegen stelselmatige overtredingen mestfabriek Nistelrode 

8 juli Bescherm broedende vogels tegen jagers in Diessen 

28 juli PvdD wil einde overlast door motoren in de Biesbosch 

9 september "I see a windmill and I want to paint it black" 

30 september Maak van Brabants buitengebied géén logistieke blokkendoos 

13 oktober 
Opinie: Meerderheid van veehouderijen is in overtreding, dus méér controles zijn hard 

nodig 

14 oktober Laat Wilde Eend met rust! 

14 oktober Trek aan de noodrem voor de N638! 

29 oktober Bescherm natuur en landschap en stop bedrijventerrein Rithmeesterpark II 

https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/archief/nieuws
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/opinie-terugkeer-van-de-wolf-is-het-een-sprookje-of-een-sprookje
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/ruim-baan-voor-de-dassen-in-gilze-en-rijen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/meer-geld-voor-natuur-in-plaats-van-minder-natuurnetwerk
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/stinkende-mestopslag-op-biomoer-locatie-onacceptabel
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/maak-van-airparc-seppe-niet-zoveelste-bedrijventerrein
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/provinciale-staten-gaan-in-debat-over-de-verdozing-van-brabant
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/structureel-afschot-van-bevers-voorkomen-met-eenmalige-investering
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/betrouwbare-provincie-moet-illegale-mestfabriek-asten-stilleggen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/gaat-de-wilde-eend-de-patrijs-en-de-grutto-achterna
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/doden-van-steenbergse-zwanen-helpt-niet-in-waterrijk-landbouwgebied
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/rodenburg-in-oosterhout-komt-bijna-op-de-duiventoren
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/provincie-kom-in-verweer-tegen-gifinjecties-bij-eiken
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/partij-voor-de-dieren-wil-publiek-debat-over-afschot-van-wilde-zwijnen-in-vangkooien
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/doe-stroper-van-ruimel-de-das-strop-om
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/we-stevenen-af-op-drie-verloren-jaren
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/varkens-pal-naast-nieuw-ziekenhuis-roosendaal-is-levensgevaarlijk
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/maak-locaties-met-besmette-nertsenhouderijen-bekend
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/gegoochel-met-cijfers-rond-uitbreiding-van-varkensslachterij-vion-in-boxtel
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/wolven-vangen-of-doden-is-niet-realistisch
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/harde-aanpak-tegen-stelselmatige-overtredingen-mestfabriek-nistelrode
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/bescherm-broedende-vogels-tegen-jagers-in-diessen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/pvdd-wil-einde-overlast-door-motoren-in-de-biesbosch
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/i-see-a-windmill-and-i-want-to-paint-it-black
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/maak-van-brabants-buitengebied-g%C3%A9%C3%A9n-logistieke-blokkendoos
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/opinie-meerderheid-van-veehouderijen-is-in-overtreding-dus-m%C3%A9%C3%A9r-controles-zijn-hard-nodig
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/opinie-meerderheid-van-veehouderijen-is-in-overtreding-dus-m%C3%A9%C3%A9r-controles-zijn-hard-nodig
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/laat-wilde-eend-met-rust
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/trek-aan-de-noodrem-voor-de-n638
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/bescherm-natuur-en-landschap-en-stop-bedrijventerrein-rithmeesterpark-ii
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16 november Eiwittransitie, elektrisch rijden, en steun en bescherming voor dieren in het wild 

26 november Opinie: In Brabant krijgen vogels en vleermuizen geen klap meer van de molen 

21 december Weer varkensbaron Straathof uit Brabant! 

 

 

  

https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/eiwittransitie-elektrisch-rijden-en-steun-en-bescherming-voor-dieren-in-het-wild
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/opinie-in-brabant-krijgen-vogels-en-vleermuizen-geen-klap-meer-van-de-molen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/weer-varkensbaron-straathof-uit-brabant
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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 

2 januari  Eindhovens Dagblad We moeten leren leven met wolf 

2 januari  Brabants Dagblad Nieuwe spelregels nodig voor het buitengebied 

15 januari  Omroep Brabant 
Dassen hoeven niet kleiner te gaan wonen voor omleiding van 

provinciale weg 

18 januari  
Brabants 

Burgerplatform 
Hiep hiep: Geen doorstart van VIC Sterksel 

21 januari  Eindhovens Dagblad 
Provincie biedt gemeente hulp in kwestie VIC-terrein Sterksel, 

maar geen geld 

31 januari  

Eindhovens Dagblad, 

Brabants Dagblad, BN 

De Stem 

Partij voor de Dieren wil miljoenen extra voor Brabantse 

natuurverbindingen 

5 februari  
Kijk op Bergen op 

Zoom 

Zorgen over toekomst van BioMoer-terrein: PvdD stelt vragen 

aan gedeputeerde 

21 februari  BN De Stem Partij voor de Dieren wil Biomoer opdoeken 

24 februari  PeelBelang Opnieuw aanvraag megastal in Heusden: nu voor 1.150 koeien 

25 februari  Eindhovens Dagblad ‘Heusden wordt koeienhoofdstad’ 

26 februari  Melkvee Vergunning voor stal 1.344 koeien in Heusden 

1 maart  BN De Stem 
‘Geen bedrijven op Airparc Seppe die niks met vliegerij van 

doen hebben’ 

6 maart  Brabants Dagblad 
Brabant blijft toch bomen kappen om wegen veiliger te maken: 

‘Niemand doet dit voor de lol’ 

12 maart  PeelBelang Partij voor de Dieren wil einde aan 'illegale mestfabriek' Asten 

12 maart  Eindhovens Dagblad 
Partij voor de Dieren wil mestverwerker in Asten stil laten 

leggen 

14 maart  BN De Stem, AD Protest Partij voor de Dieren tegen suggestie ‘afschieten’ bevers 

7 april  Oosterhout Nieuws 
Partij voor de Dieren: "Rodenburg komt bijna op natuurgebied 

De Duiventoren" 

7 april  BN De Stem Uitbreiding Rodenburg onder vuur: ‘Aanslag op het landschap’ 

15 april  Omroep Brabant 
Nieuwe aanpak eikenprocessierups in Son en Breugel moet al 

snel stoppen: risico voor fauna 

15 april  BN De Stem 
Verzet tegen uitbreiding Rodenburg: ‘Kan doodsklap zijn voor 

Duiventoren’ 

https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/fractie-in-de-media
https://www.ed.nl/opinie/we-moeten-leren-leven-met-wolf~a69e1c1b/
https://www.bd.nl/opinie/nieuwe-spelregels-nodig-voor-het-buitengebied~a295a829/
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3138552/Dassen-hoeven-niet-kleiner-te-gaan-wonen-voor-omleiding-van-provinciale-weg
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3138552/Dassen-hoeven-niet-kleiner-te-gaan-wonen-voor-omleiding-van-provinciale-weg
https://brabantsburgerplatform.nl/nieuws/hiep-hiep-geen-verkoop-van-vic-sterksel/
https://www.ed.nl/cranendonck-heeze-leende/provincie-biedt-gemeente-hulp-in-kwestie-vic-terrein-sterksel-maar-geen-geld~a75fd82c/
https://www.ed.nl/cranendonck-heeze-leende/provincie-biedt-gemeente-hulp-in-kwestie-vic-terrein-sterksel-maar-geen-geld~a75fd82c/
https://www.ed.nl/brabant/partij-voor-de-dieren-wil-miljoenen-extra-voor-brabantse-natuurverbindingen~a00f7024/?referrer=https://www.ed.nl/zoeken?query=natuurnetwerk
https://www.bd.nl/brabant/partij-voor-de-dieren-wil-miljoenen-extra-voor-brabantse-natuurverbindingen~a00f7024/
https://www.bndestem.nl/brabant/partij-voor-de-dieren-wil-miljoenen-extra-voor-brabantse-natuurverbindingen~a00f7024/
https://www.bndestem.nl/brabant/partij-voor-de-dieren-wil-miljoenen-extra-voor-brabantse-natuurverbindingen~a00f7024/
https://kijkopbergenopzoom.nl/zorgen-over-toekomst-van-biomoer-terrein-pvdd-stelt-vragen-aan-gedeputeerde/
https://kijkopbergenopzoom.nl/zorgen-over-toekomst-van-biomoer-terrein-pvdd-stelt-vragen-aan-gedeputeerde/
https://www.bndestem.nl/roosendaal/partij-voor-de-dieren-wil-biomoer-opdoeken~ad940249/
https://www.peelbelangonline.nl/nieuws/20200224/opnieuw-aanvraag-megastal-heusden-nu-voor-1150-koeien
https://www.ed.nl/de-peel/heusden-wordt-koeienhoofdstad~afb4ed59/
https://www.melkvee.nl/artikel/238459-vergunning-voor-stal-1.344-koeien-in-heusden/
https://www.bndestem.nl/roosendaal/geen-bedrijven-op-airparc-seppe-die-niks-met-vliegerij-van-doen-hebben~ae89012e/
https://www.bndestem.nl/roosendaal/geen-bedrijven-op-airparc-seppe-die-niks-met-vliegerij-van-doen-hebben~ae89012e/
https://www.bd.nl/brabant/brabant-blijft-toch-bomen-kappen-om-wegen-veiliger-te-maken-niemand-doet-dit-voor-de-lol~ae0d6de2/
https://www.bd.nl/brabant/brabant-blijft-toch-bomen-kappen-om-wegen-veiliger-te-maken-niemand-doet-dit-voor-de-lol~ae0d6de2/
https://www.peelbelangonline.nl/nieuws/20200312/partij-voor-de-dieren-wil-einde-aan-illegale-mestfabriek-asten
https://www.ed.nl/de-peel/partij-voor-de-dieren-wil-mestverwerker-in-asten-stil-laten-leggen~a82737a6/
https://www.ed.nl/de-peel/partij-voor-de-dieren-wil-mestverwerker-in-asten-stil-laten-leggen~a82737a6/
https://www.bndestem.nl/oosterhout/protest-partij-voor-de-dieren-tegen-suggestie-afschieten-bevers~a010b412/
https://www.ad.nl/oosterhout/protest-partij-voor-de-dieren-tegen-suggestie-afschieten-bevers~a010b412/
https://oosterhout.nieuws.nl/nieuws/20200407/partij-voor-de-dieren-rodenburg-komt-bijna-op-natuurgebied-de-duiventoren/
https://oosterhout.nieuws.nl/nieuws/20200407/partij-voor-de-dieren-rodenburg-komt-bijna-op-natuurgebied-de-duiventoren/
https://www.bndestem.nl/oosterhout/uitbreiding-rodenburg-onder-vuur-aanslag-op-het-landschap~a047d6a1/
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3188688/Nieuwe-aanpak-eikenprocessierups-in-Son-en-Breugel-moet-al-snel-stoppen-risico-voor-fauna
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3188688/Nieuwe-aanpak-eikenprocessierups-in-Son-en-Breugel-moet-al-snel-stoppen-risico-voor-fauna
https://www.bndestem.nl/oosterhout/verzet-tegen-uitbreiding-rodenburg-kan-doodsklap-zijn-voor-duiventoren~ae734c80/?referrer=https://www.google.nl/
https://www.bndestem.nl/oosterhout/verzet-tegen-uitbreiding-rodenburg-kan-doodsklap-zijn-voor-duiventoren~ae734c80/?referrer=https://www.google.nl/
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16 april  Eindhovens Dagblad Son en Breugel gestopt met injecteren eikenbomen 

24 april  BN De Stem 
‘Cowboygedrag’ provincie rond Logistiek Park Moerdijk valt 

verkeerd 

29 april  Brabants Dagblad 
Partij voor de Dieren wil das-doder Sint-Michielsgestel laten 

straffen 

5 mei  De Gelderlander 
Brede steun voor onderzoek naar vee en corona: ‘Niet terecht 

dat veehouderij meteen weer de schuld krijgt’ 

8 mei  BN De Stem Groen licht aankoop stikstofrechten voor LPM 

12 mei  Omroep Brabant 
Partij voor de Dieren bindt strijd aan met puppyhandelaar in 

Diessen: ‘Dit zou illegaal moeten zijn’ 

13 mei  Omroep Brabant 
'Stalbezettingen schieten alle doelen voorbij', dierenactivist 

krijgt weinig begrip 

15 mei  Omroep Brabant 
Geest van Thierry Baudet zweeft boven debat Brabants 

bestuursakkoord 

19 mei  Roosendaalse Bode 
PvdD: “Varkens pal naast nieuw ziekenhuis Roosendaal is 

levensgevaarlijk!" 

20 mei  Omroep Brabant D66: nertsenhouderijen ruimen als volksgezondheid in gevaar is 

20 mei  BN De Stem PvdD wil geen uitbreiding varkensstal bij de Bulkenaar 

22 mei  Brabants Dagblad  
Na corona-uitbraken in slachthuizen rijst de vraag: hoe veilig is 

het bij vleesverwerker Vion in Boxtel? 

26 mei  Brabants Dagblad 
Partij voor de Dieren: ‘Gegoochel met cijfers stikstofuitstoot 

Vion' 

19 juni  Eindhovens Dagblad 
GroenLinks-klimaatbeleid onder FvD-bewind: een onwennige 

dag in de Brabantse politiek 

19 juni  Omroep Brabant 
Brabant gaat verdroging en wateroverlast aanpakken, volgens 

de PVV is Forum overgelopen naar links 

20 juni  Omroep Brabant 
Politiek wil dat Brabant beter voor arbeidsmigranten gaat 

zorgen 

26 juni  Omroep Brabant 
Wie een hond koopt moet checken of de verkoper wel te 

vertrouwen is, zegt minister 

26 juni  Omroep Brabant 
Demonstranten bij slachterij Vion: 'Verspreiding coronavirus 

moet worden tegengegaan' 

22 augustus  DtvNieuws 
'Meer mestverwerking in Nistelrode in strijd met 

mensenrechten' 

2 oktober Brabants Dagblad Brabantse politiek wil rem zetten op ‘logistieke dozen’ 

2 oktober Omroep Brabant VVD: laat koeien grazen op daken van distributiecentra 

5 oktober Binnenlands Bestuur Brabantse politiek wil grenzen aan ‘verdozing’ 

16 oktober Eindhovens Dagblad 
Houden veehouders zich netjes aan de regels of juist niet? Felle 

discussie in Brabantse politiek 

29 oktober BN De Stem 
Partij voor de Dieren ziet niks in Rithmeesterpark II: ‘Breda flirt 

schaamteloos met investeerders’ 

https://www.ed.nl/best-meierijstad-en-son/son-en-breugel-gestopt-met-injecteren-eikenbomen~a398d898/
https://www.bndestem.nl/moerdijk/cowboygedrag-provincie-rond-logistiek-park-moerdijk-valt-verkeerd~aa534fa7/
https://www.bndestem.nl/moerdijk/cowboygedrag-provincie-rond-logistiek-park-moerdijk-valt-verkeerd~aa534fa7/
https://www.bd.nl/meierij/partij-voor-de-dieren-wil-das-doder-sint-michielsgestel-laten-straffen~a98f2c71/
https://www.bd.nl/meierij/partij-voor-de-dieren-wil-das-doder-sint-michielsgestel-laten-straffen~a98f2c71/
https://www.gelderlander.nl/gennep/brede-steun-voor-onderzoek-naar-vee-en-corona-niet-terecht-dat-veehouderij-meteen-weer-de-schuld-krijgt~aea16b12/
https://www.gelderlander.nl/gennep/brede-steun-voor-onderzoek-naar-vee-en-corona-niet-terecht-dat-veehouderij-meteen-weer-de-schuld-krijgt~aea16b12/
https://www.bndestem.nl/moerdijk/groen-licht-aankoop-stikstofrechten-voor-lpm~aab288ff/
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3203104/partij-voor-de-dieren-bindt-strijd-aan-met-puppyhandelaar-in-diessen-dit-zou-illegaal-moeten-zijn
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3203104/partij-voor-de-dieren-bindt-strijd-aan-met-puppyhandelaar-in-diessen-dit-zou-illegaal-moeten-zijn
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3203596/stalbezettingen-schieten-alle-doelen-voorbij-dierenactivist-krijgt-weinig-begrip
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3203596/stalbezettingen-schieten-alle-doelen-voorbij-dierenactivist-krijgt-weinig-begrip
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3204663/geest-van-thierry-baudet-zweeft-boven-debat-brabants-bestuursakkoord
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3204663/geest-van-thierry-baudet-zweeft-boven-debat-brabants-bestuursakkoord
https://www.internetbode.nl/regio/roosendaal/314941/pvdd-varkens-pal-naast-nieuw-ziekenhuis-roosendaal-is-levensgevaa
https://www.internetbode.nl/regio/roosendaal/314941/pvdd-varkens-pal-naast-nieuw-ziekenhuis-roosendaal-is-levensgevaa
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3207043/d66-nertsenhouderijen-ruimen-als-volksgezondheid-in-gevaar-is
https://www.bndestem.nl/roosendaal/pvdd-wil-geen-uitbreiding-varkensstal-bij-de-bulkenaar~a072924e/
https://www.bd.nl/brabant/na-corona-uitbraken-in-slachthuizen-rijst-de-vraag-hoe-veilig-is-het-bij-vleesverwerker-vion-in-boxtel~acbc5921/
https://www.bd.nl/brabant/na-corona-uitbraken-in-slachthuizen-rijst-de-vraag-hoe-veilig-is-het-bij-vleesverwerker-vion-in-boxtel~acbc5921/
https://www.bd.nl/meierij/partij-voor-de-dieren-gegoochel-met-cijfers-stikstofuitstoot-vion~a14793da/
https://www.bd.nl/meierij/partij-voor-de-dieren-gegoochel-met-cijfers-stikstofuitstoot-vion~a14793da/
https://www.ed.nl/brabant/groenlinks-klimaatbeleid-onder-fvd-bewind-een-onwennige-dag-in-de-brabantse-politiek~a3c6a28a/
https://www.ed.nl/brabant/groenlinks-klimaatbeleid-onder-fvd-bewind-een-onwennige-dag-in-de-brabantse-politiek~a3c6a28a/
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3221867/brabant-gaat-verdroging-en-wateroverlast-aanpakken-volgens-de-pvv-is-forum-overgelopen-naar-links
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3221867/brabant-gaat-verdroging-en-wateroverlast-aanpakken-volgens-de-pvv-is-forum-overgelopen-naar-links
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3222005/politiek-wil-dat-brabant-beter-voor-arbeidsmigranten-gaat-zorgen
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3222005/politiek-wil-dat-brabant-beter-voor-arbeidsmigranten-gaat-zorgen
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3224989/wie-een-hond-koopt-moet-checken-of-de-verkoper-wel-te-vertrouwen-is-zegt-minister
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3224989/wie-een-hond-koopt-moet-checken-of-de-verkoper-wel-te-vertrouwen-is-zegt-minister
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3224847/demonstratie-sluit-vion-bij-slachterij-in-boxtel-farmers-defence-force-laat-zich-niet-zien
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3224847/demonstratie-sluit-vion-bij-slachterij-in-boxtel-farmers-defence-force-laat-zich-niet-zien
https://dtvnieuws.nl/nieuws/artikel/meer-mestverwerking-in-nistelrode-in-strijd-met-mensenrechten
https://dtvnieuws.nl/nieuws/artikel/meer-mestverwerking-in-nistelrode-in-strijd-met-mensenrechten
https://www.bd.nl/brabant/brabantse-politiek-wil-rem-zetten-op-logistieke-dozen~aebcc3a0/
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3271143/vvd-laat-koeien-grazen-op-daken-van-distributiecentra
https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/brabantse-politiek-wil-grenzen-aan-verdozing.14706431.lynkx
https://www.ed.nl/brabant/houden-veehouders-zich-netjes-aan-de-regels-of-juist-niet-felle-discussie-in-brabantse-politiek~aa07017b/
https://www.ed.nl/brabant/houden-veehouders-zich-netjes-aan-de-regels-of-juist-niet-felle-discussie-in-brabantse-politiek~aa07017b/
https://www.bndestem.nl/breda/partij-voor-de-dieren-ziet-niks-in-rithmeesterpark-ii-breda-flirt-schaamteloos-met-investeerders~a2de7b3a/
https://www.bndestem.nl/breda/partij-voor-de-dieren-ziet-niks-in-rithmeesterpark-ii-breda-flirt-schaamteloos-met-investeerders~a2de7b3a/
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1 november Rucphense Bode Herinrichting N638: Partij voor de Dieren trekt aan de bel 

14 november Omroep Brabant 
Coalitie ziet tevreden hoe ook D66, 50Plus en CU/SGP 30 

miljoen bezuiniging accepteren 

30 november Eindhovens Dagblad Geen klap van de molen voor vogels in Brabant 

22 december Eindhovens Dagblad 
Partij voor Dieren keert zich tegen ‘varkensbaron’ die zonder 

vergunning in Lierop bedrijf met 15.000 dieren opbouwt 

 

 

  

https://www.internetbode.nl/regio/rucphen/325081/herinrichting-n638-partij-voor-de-dieren-trekt-aan-de-bel
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3291132/coalitie-ziet-tevreden-hoe-ook-d66-50plus-en-cusgp-30-miljoen-bezuiniging-accepteren
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3291132/coalitie-ziet-tevreden-hoe-ook-d66-50plus-en-cusgp-30-miljoen-bezuiniging-accepteren
https://www.ed.nl/opinie/geen-klap-van-de-molen-voor-vogels-in-brabant~a2d320b9/
https://www.ed.nl/de-peel/partij-voor-dieren-keert-zich-tegen-varkensbaron-die-zonder-vergunning-in-lierop-bedrijf-met-15-000-dieren-opbouwt~ad1874de/
https://www.ed.nl/de-peel/partij-voor-dieren-keert-zich-tegen-varkensbaron-die-zonder-vergunning-in-lierop-bedrijf-met-15-000-dieren-opbouwt~ad1874de/
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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. Vrijwel direct na de stemmingen zijn de 

uitslagen altijd hier te raadplegen. 

 

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

hebben we bijvoorbeeld de motie ‘Gedeputeerde Cultuur aanstellen’ ingetrokken 

omdat hierover een breder gedragen motie door een andere fractie werd ingediend. 

Het amendement ‘Geen vissteigers aan Meanderende Maas’ hebben we ingetrokken 

nadat de gedeputeerde aangaf in gesprek te gaan met de Visbescherming en daarna 

op het onderwerp terug te komen. 

 

Aangehouden moties kunnen op een later moment ter stemming worden gebracht. 

Dat doen we bijvoorbeeld als we tijdens het debat constateren dat de motie op een 

andere moment beter tot zijn recht komt. 

 

Datum Titel Status 

31 januari Motie Behoud EVZ-gronden voor Natuur Netwerk Brabant  Aangehouden 

31 januari Amendement Behoud oorspronkelijke plannen EVZ Verworpen 

6 maart Motie Voortvarend Westelijke Langstraat  Ingetrokken 

8 mei Motie Brabantbrede inzet op restwarmtegebruik bij datacentra  Aangehouden 

8 mei Motie Moerdijk 1 beschikbaar maken voor logistiek  Verworpen 

8 mei Motie Behoud financiële impuls voor leefbaarheid van Moerdijk  Verworpen 

15 mei Motie Het is nu geen tijd voor extra asfalt  Verworpen 

15 mei Motie Ondersteunende maatregelen transitie veehouderij schrappen  Verworpen 

15 mei Motie Gedeputeerde Dierenwelzijn aanstellen  Verworpen 

15 mei Motie Gedeputeerde Cultuur aanstellen  Ingetrokken 

3 juli Motie Voorkom landbouwgif in de natuur  Aangehouden 

3 juli 
Motie Maak de vindbaarheid en beschikbaarheid van Statenstukken 

op orde  
Aangehouden 

3 juli Motie Borging toezicht op afstand luchtwassers  Aangehouden 

3 juli Motie Afrekenbare doelen voor uitvoeringsprogramma Eiwittransitie  Aangehouden 

3 juli 
Amendement GOL-kostenstijging alleen financieren uit betrokken 

reserves  
Verworpen 

3 juli Amendement Geen vissteigers aan Meanderende Maas Ingetrokken 

16 oktober Motie Stop de jacht op de Wilde Eend Verworpen 

16 oktober Motie Provinciale Staten aan zet voor Natuurnetwerk Brabant Verworpen 

https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/archief/moties
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/archief/moties
https://noord-brabant.stateninformatie.nl/
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-behoud-evz-gronden-voor-natuur-netwerk-brabant
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/amendement-behoud-oorspronkelijke-plannen-evz
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-voortvarend-westelijke-langstraat
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-brabantbrede-inzet-op-restwarmtegebruik-bij-datacentra
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-moerdijk-1-beschikbaar-maken-voor-logistiek
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-behoud-financiële-impuls-voor-leefbaarheid-van-moerdijk
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-het-is-nu-geen-tijd-voor-extra-asfalt
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-ondersteunende-maatregelen-transitie-veehouderij-schrappen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-gedeputeerde-dierenwelzijn-aanstellen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-gedeputeerde-cultuur-aanstellen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-voorkom-landbouwgif-in-de-natuur
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-maak-de-vindbaarheid-en-beschikbaarheid-van-statenstukken-op-orde
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-maak-de-vindbaarheid-en-beschikbaarheid-van-statenstukken-op-orde
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-borging-toezicht-op-afstand-luchtwassers
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-afrekenbare-doelen-voor-uitvoeringsprogramma-eiwittransitie
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/amendement-gol-kostenstijging-alleen-financieren-uit-betrokken-reserves
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/amendement-gol-kostenstijging-alleen-financieren-uit-betrokken-reserves
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/amendement-geen-vissteigers-aan-meanderende-maas
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-stop-de-jacht-op-de-wilde-eend
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-provinciale-staten-aan-zet-voor-natuurnetwerk-brabant
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16 oktober Motie: Openbaarheid adviesorganen Verworpen 

16 oktober Motie Onderzoek afwegingskader logistieke distributiecentra Verworpen 

16 oktober Motie Recreatieve natuur in gelijke tred met inwoners en behoefte Verworpen 

16 oktober Motie 6 meter en 60 kilometer op Rucphenseweg Verworpen 

16 oktober Amendement Geen vingers branden aan branding Verworpen 

13 november Motie Faunabeschermende maatregelen bij windturbines Aangenomen 

13 november Motie Elektrische dienstauto’s voor Gedeputeerde Staten Aangenomen 

13 november 
Motie: Provinciale verantwoordelijkheid voor opvang van inheemse 

dieren 
Aangenomen 

13 november Motie Landbouw is economie Aangenomen 

27 november 
Motie Voorkom slachtoffers van brand en verstikking in nieuwe 

stalsystemen 
Verworpen 

27 november 
Motie Resterende ondersteunende maatregelen transitie veehouderij 

schrappen 
Verworpen 

27 november Motie Aan emissiereductienormen voldoen met minder dieren Aangenomen 

 

 

  

https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-openbaarheid-adviesorganen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-onderzoek-afwegingskader-logistieke-distributiecentra
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-recreatieve-natuur-in-gelijke-tred-met-inwoners-en-behoefte
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-6-meter-en-60-kilometer-op-rucphenseweg
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/amendement-geen-vingers-branden-aan-branding
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-faunabeschermende-maatregelen-bij-windturbines
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-elektrische-dienstautos-voor-gedeputeerde-staten
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-provinciale-verantwoordelijkheid-voor-opvang-van-inheemse-dieren
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-provinciale-verantwoordelijkheid-voor-opvang-van-inheemse-dieren
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-landbouw-is-economie
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-voorkom-slachtoffers-van-brand-en-verstikking-in-nieuwe-stalsystemen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-voorkom-slachtoffers-van-brand-en-verstikking-in-nieuwe-stalsystemen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-resterende-ondersteunende-maatregelen-transitie-veehouderij-schrappen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-resterende-ondersteunende-maatregelen-transitie-veehouderij-schrappen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-aan-emissiereductienormen-voldoen-met-minder-dieren
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7. Vragen 

Hieronder staan de schriftelijke en 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.  

 

Met schriftelijke vragen kunnen we direct aan Gedeputeerde Staten informatieve 

vragen stellen, maar ook naar hun standpunt of hun bereidheid om iets al dan niet 

te doen. De beantwoording duurt doorgaans vier weken. Het voordeel van 

technische vragen is dat de beantwoording doorgaans enkele dagen duurt, maar 

deze vragen beperken zich wel tot puur feitelijke vragen, die niet politiek geladen 

zijn, en daardoor door ambtenaren beantwoord kunnen worden. 

 

Datum Onderwerp 

7 januari 
Vragen over de punctualiteit van treinen op Brabantse stations die in vergelijk met de 

rest van Nederland opvallend laag is 

13 januari Vragen over de Spoedwet stikstof en nog te legaliseren projecten 

22 januari 
Technische vragen naar aanleiding van de themabijeenkomst over de aanpassingen in 

het EVZ-beleid van 17 januari 

24 januari 
Technische vragen n.a.v. de beantwoording van schriftelijke vragen betreffende de 

dassenburcht langs de N282 ter hoogte van Gilze-Rijen 

24 januari 
Technische vragen n.a.v. het Statenvoorstel Inpassingsplan "Natuurgebied Westelijke 

Langstraat" 

28 januari Vragen over de overname Biomoer in Moerstraten door mestfabrikant Fertikal 

7 februari 
Technische vragen over de mogelijk te stellen eisen en criteria aangaande bus-

concessies 

17 februari 
Technische vragen over Statenmededeling Wijziging uitvoering Subsidieregeling Groen 

Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant 

20 februari 
Vragen over het stoppen van de ontwikkeling van het Duurzaam Industriepark 

Cranendonck (Metalot) en de gevolgen voor de betrokken natuurontwikkeling 

20 februari 
Technische vragen over de voortgang van de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat 

(GOL) 

21 februari 
Technische vervolgvragen over Statenmededeling Wijziging uitvoering Subsidieregeling 

Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant 

21 februari Technische vragen over de Bossenstrategie Noord-Brabant 

21 februari 
Vragen over het uitsluiten van subsidie voor broodnodige plantaardige 

landbouwinnovaties in de Europese landbouwsubsidieregeling POP3 

26 februari Technische vragen over Sidestream Innovation Valley 

26 februari 
Vragen over het uitbreiden van bedrijventerrein Airparc Seppe met ook niet-

luchtvaartgebonden bedrijven 

https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-de-punctualiteit-van-treinen-op-brabantse-stations-die-in-vergelijk-met-de-rest-van-nederland-opvallend-laag-is
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-de-punctualiteit-van-treinen-op-brabantse-stations-die-in-vergelijk-met-de-rest-van-nederland-opvallend-laag-is
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-de-spoedwet-stikstof-en-nog-te-legaliseren-projecten
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-naar-aanleiding-van-de-themabijeenkomst-over-de-aanpassingen-in-het-evz-beleid-van-17-januari-2020
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-naar-aanleiding-van-de-themabijeenkomst-over-de-aanpassingen-in-het-evz-beleid-van-17-januari-2020
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-n-a-v-de-beantwoording-van-schriftelijke-vragen-betreffende-de-dassenburcht-langs-de-n282-ter-hoogte-van-gilze-rijen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-n-a-v-de-beantwoording-van-schriftelijke-vragen-betreffende-de-dassenburcht-langs-de-n282-ter-hoogte-van-gilze-rijen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-n-a-v-het-statenvoorstel-inpassingsplan-natuurgebied-westelijke-langstraat
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-n-a-v-het-statenvoorstel-inpassingsplan-natuurgebied-westelijke-langstraat
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-de-overname-biomoer-in-moerstraten-door-mestfabrikant-fertikal
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-de-mogelijk-te-stellen-eisen-en-criteria-aangaande-bus-concessies-1
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-de-mogelijk-te-stellen-eisen-en-criteria-aangaande-bus-concessies-1
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-statenmededeling-wijziging-uitvoering-subsidieregeling-groen-blauw-stimuleringskader-noord-brabant
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-statenmededeling-wijziging-uitvoering-subsidieregeling-groen-blauw-stimuleringskader-noord-brabant
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-het-stoppen-van-de-ontwikkeling-van-het-duurzaam-industriepark-cranendonck-metalot-en-de-gevolgen-voor-de-betrokken-natuurontwikkeling
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-het-stoppen-van-de-ontwikkeling-van-het-duurzaam-industriepark-cranendonck-metalot-en-de-gevolgen-voor-de-betrokken-natuurontwikkeling
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-de-voortgang-van-de-gebiedsontwikkeling-oostelijke-langstraat-gol
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-de-voortgang-van-de-gebiedsontwikkeling-oostelijke-langstraat-gol
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vervolgvragen-over-statenmededeling-wijziging-uitvoering-subsidieregeling-groen-blauw-stimuleringskader-noord-brabant
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vervolgvragen-over-statenmededeling-wijziging-uitvoering-subsidieregeling-groen-blauw-stimuleringskader-noord-brabant
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-de-bossenstrategie-noord-brabant
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-het-uitsluiten-van-subsidie-voor-broodnodige-plantaardige-landbouwinnovaties-in-de-europese-landbouwsubsidieregeling-pop3
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-het-uitsluiten-van-subsidie-voor-broodnodige-plantaardige-landbouwinnovaties-in-de-europese-landbouwsubsidieregeling-pop3
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-sidestream-innovation-valley
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-het-uitbreiden-van-bedrijventerrein-airparc-seppe-met-ook-niet-luchtvaartgebonden-bedrijven
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-het-uitbreiden-van-bedrijventerrein-airparc-seppe-met-ook-niet-luchtvaartgebonden-bedrijven
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6 maart Technische vragen over de Uitvoeringsprogramma's Plantaardig en Eiwittransitie 

13 maart 
Vragen over maatregelen met betrekking tot bevers langs watergangen waterschap 

Brabantse Delta 

13 maart 
Vragen over een illegale mestfabriek in Asten en de weigering van de provincie om 

deze stil te leggen 

16 maart Vragen over de staat van instandhouding van de Wilde Eend 

18 maart Technische vragen over compensatienatuur voor projecten met groot openbaar belang 

19 maart 
Vragen over de constatering dat megastallen brandgevaarlijker zijn dan kleine stallen 

en dat het aantal stalbranden flink is toegenomen 

23 maart 

Technische vragen over de beantwoording van schriftelijke vragen van de Partij voor de 

Dieren over het stoppen van de ontwikkeling van het Duurzaam Industriepark 

Cranendonck (Metalot) en de gevolgen voor de betrokken natuurontwikkeling 

25 maart 

Vragen over het verlenen van een ontheffing aan de Faunabeheereenheid Noord-

Brabant voor het verjagen met ondersteunend afschot oftewel het doden van 

knobbelzwanen op een perceel in Steenbergen 

30 maart 
Technische vragen over aangescherpte vergunningseisen voor mestverwerkingsbedrijf 

Den Ouden in Helmond, nadat overleg geen resultaat opleverde 

31 maart 
Technische vragen over de aanvullende financiering voor Gebiedsontwikkeling 

Oostelijke Langstraat (GOL) 

3 april 
Vragen over de uitbreiding van het terrein van Rodenburg ten behoeve van Sidestream 

Innovation Valley 

3 april 
Technische vragen over het jarenlange uitstel van realisatie van het biomassaplein en 

de rol van provinciale subsidie 

3 april 
Technische vragen over controles en overtredingen aangaande weidegang op 

veehouderijen 

6 april 
Technische vragen over de Statenmededeling Jaarrapportage 2018: Luchtkwaliteit in 

Noord-Brabant door verkeer, veehouderijen en industrie 

8 april Technische vragen over de Statenmededeling Visie Landbouw en Voedsel 2030 

9 april 
Vragen over de uitbreiding van het aantal vluchturen van militaire luchthaven Gilze-

Rijen 

10 april Vragen over bestrijding eikenprocessierups met giftige bestrijdingsmiddelen 

10 april 
Vragen over het voorstel van waterschap Brabantse Delta tot herbegrenzing Halsters 

Laag en Oudland 

17 april 
Technische vragen over het gewijzigd vaststellen van inpassingsplan Logistiek Park 

Moerdijk 

17 april 
Technische vragen over de ambtshalve wijziging van een ontheffing voor het doden van 

wilde zwijnen 

17 april Technische vragen over spelregels natuurcompensatie bij windturbines in het NNB 

20 april 
Technische vragen over de statenmededeling Actualiteiten Stikstof & bijdrage aan 

interprovinciaal programmaorganisatie stikstof 

20 april Technische vragen over de rol van bomen bij verkeersongevallen 

https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-de-uitvoeringsprogrammas-plantaardig-en-eiwittransitie-2020
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-maatregelen-met-betrekking-tot-bevers-langs-watergangen-waterschap-brabantse-delta
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-maatregelen-met-betrekking-tot-bevers-langs-watergangen-waterschap-brabantse-delta
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-een-illegale-mestfabriek-in-asten-en-de-weigering-van-de-provincie-om-deze-stil-te-leggen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-een-illegale-mestfabriek-in-asten-en-de-weigering-van-de-provincie-om-deze-stil-te-leggen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-de-staat-van-instandhouding-van-de-wilde-eend
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-compensatienatuur-voor-projecten-met-groot-openbaar-belang
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-de-constatering-dat-megastallen-brandgevaarlijker-zijn-dan-kleine-stallen-en-dat-het-aantal-stalbranden-flink-is-toegenomen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-de-constatering-dat-megastallen-brandgevaarlijker-zijn-dan-kleine-stallen-en-dat-het-aantal-stalbranden-flink-is-toegenomen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-de-beantwoording-van-schriftelijke-vragen-van-de-partij-voor-de-dieren-over-het-stoppen-van-de-ontwikkeling-van-het-duurzaam-industriepark-cranendonck-metalot-en-de-gevolgen-voor-de-betrokken-natuurontwikkeling
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-de-beantwoording-van-schriftelijke-vragen-van-de-partij-voor-de-dieren-over-het-stoppen-van-de-ontwikkeling-van-het-duurzaam-industriepark-cranendonck-metalot-en-de-gevolgen-voor-de-betrokken-natuurontwikkeling
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-de-beantwoording-van-schriftelijke-vragen-van-de-partij-voor-de-dieren-over-het-stoppen-van-de-ontwikkeling-van-het-duurzaam-industriepark-cranendonck-metalot-en-de-gevolgen-voor-de-betrokken-natuurontwikkeling
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-het-verlenen-van-een-ontheffing-aan-de-faunabeheereenheid-noord-brabant-voor-het-verjagen-met-ondersteunend-afschot-oftewel-het-doden-van-knobbelzwanen-op-een-perceel-in-steenbergen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-het-verlenen-van-een-ontheffing-aan-de-faunabeheereenheid-noord-brabant-voor-het-verjagen-met-ondersteunend-afschot-oftewel-het-doden-van-knobbelzwanen-op-een-perceel-in-steenbergen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-het-verlenen-van-een-ontheffing-aan-de-faunabeheereenheid-noord-brabant-voor-het-verjagen-met-ondersteunend-afschot-oftewel-het-doden-van-knobbelzwanen-op-een-perceel-in-steenbergen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-aangescherpte-vergunningseisen-voor-mestverwerkingsbedrijf-den-ouden-in-helmond-nadat-overleg-geen-resultaat-opleverde
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-aangescherpte-vergunningseisen-voor-mestverwerkingsbedrijf-den-ouden-in-helmond-nadat-overleg-geen-resultaat-opleverde
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-de-aanvullende-financiering-voor-gebiedsontwikkeling-oostelijke-langstraat-gol
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-de-aanvullende-financiering-voor-gebiedsontwikkeling-oostelijke-langstraat-gol
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-de-uitbreiding-van-het-terrein-van-rodenburg-ten-behoeve-van-sidestream-innovation-valley
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-de-uitbreiding-van-het-terrein-van-rodenburg-ten-behoeve-van-sidestream-innovation-valley
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-het-jarenlange-uitstel-van-realisatie-van-het-biomassaplein-en-de-rol-van-provinciale-subsidie
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-het-jarenlange-uitstel-van-realisatie-van-het-biomassaplein-en-de-rol-van-provinciale-subsidie
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-controles-en-overtredingen-aangaande-weidegang-op-veehouderijen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-controles-en-overtredingen-aangaande-weidegang-op-veehouderijen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-de-statenmededeling-jaarrapportage-2018-luchtkwaliteit-in-noord-brabant-door-verkeer-veehouderijen-en-industrie
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-de-statenmededeling-jaarrapportage-2018-luchtkwaliteit-in-noord-brabant-door-verkeer-veehouderijen-en-industrie
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-de-statenmededeling-visie-landbouw-en-voedsel-2030
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-de-uitbreiding-van-het-aantal-vluchturen-van-militaire-luchthaven-gilze-rijen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-de-uitbreiding-van-het-aantal-vluchturen-van-militaire-luchthaven-gilze-rijen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-bestrijding-eikenprocessierups-met-giftige-bestrijdingsmiddelen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-het-voorstel-van-waterschap-brabantse-delta-tot-herbegrenzing-halsters-laag-en-oudland
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-het-voorstel-van-waterschap-brabantse-delta-tot-herbegrenzing-halsters-laag-en-oudland
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-het-gewijzigd-vaststellen-van-inpassingsplan-logistiek-park-moerdijk
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-het-gewijzigd-vaststellen-van-inpassingsplan-logistiek-park-moerdijk
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-de-ambtshalve-wijziging-van-een-ontheffing-voor-het-doden-van-wilde-zwijnen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-de-ambtshalve-wijziging-van-een-ontheffing-voor-het-doden-van-wilde-zwijnen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-spelregels-natuurcompensatie-bij-windturbines-in-het-nnb
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-de-statenmededeling-actualiteiten-stikstof-bijdrage-aan-interprovinciaal-programmaorganisatie-stikstof
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-de-statenmededeling-actualiteiten-stikstof-bijdrage-aan-interprovinciaal-programmaorganisatie-stikstof
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-de-rol-van-bomen-bij-verkeersongevallen
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23 april Technische vragen over de voortgang van de Regeling dierenwelzijn 

28 april Vragen over een doodgeschoten das 

29 april 
Technische vragen over energieverbruik en -opwekking door datacentra in Noord-

Brabant 

29 april Technische vragen over COVID-19-besmettingen bij nertsen 

4 mei Vragen over voortgang opvang van wilde inheemse dieren in Noord-Brabant 

5 mei Technische vragen over Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 

6 mei Vragen over openluchtconcerten Nationaal Park de Biesbosch 

8 mei Technische vragen over bomenkap in Geertruidenberg 

11 mei Technische vragen over de bevoegdheid tot vaststelling herbegrenzing werkgebieden 

13 mei Vragen over het sterven van reekalveren en andere soorten door maaiwerkzaamheden 

18 mei 
Vragen over de uitbreiding van een varkenshouderij pal naast een nieuw ziekenhuis in 

Roosendaal 

19 mei 
Technische vragen over het aangekondigde RIVM-onderzoek naar de relatie 

luchtkwaliteit, veehouderij en COVID-19 

20 mei Vragen over COVID-19-besmettingen van nertsen op mensen 

22 mei 
Vragen over het ontwerpbesluit op de aanvraag voor uitbreiding van varkensslachterij 

VION Boxtel BV 

25 mei Technische vragen over Statenmededeling VTH Indicatoren 2019 

26 mei Technische vragen over aanpak bevers door waterschap Rivierenland 

27 mei Vragen over de Wolf in Brabant 

29 mei 
Technische vragen over het verdienmodel schapenhouderij en kosten van wolfwerende 

maatregelen 

9 juni 
Technische vragen over het op afstand uitlezen van informatie van elektronische 

luchtwassers 

11 juni Technische vraag over extra compensatie voor kappen bomen langs de N395  

12 juni Technische vragen over nieuw beleid ten aanzien van wolven in Noord-Brabant 

19 juni 
Technische vragen over Statenmededeling wijziging Beleidsregel natuurbescherming 

Noord-Brabant 

19 juni Technische vragen over werkzaamheden ecologische verbindingszone Koningsvliet 

6 juli Technische vragen over flora en fauna Rithmeesterpark 

8 juli Vragen over verstoring torenvalken en steenuilen tijdens het broedseizoen 

10 juli 
Vragen over het doden van dieren in natuurgebieden binnen intensief agrarisch 

landschap 

13 juli 
Technische vragen over de grondopkoop door de provincie van gemeente Bergen op 

Zoom voor bijna vijf miljoen euro 

27 juli 
Vragen over geluidsoverlast en onveilige verkeerssituaties door motoren en auto’s in 

nationaal park De Biesbosch 

17 augustus Vragen over een wolf op de Strabrechtse Heide 

17 augustus Technische vragen over Statenmedeling Actualiteiten Stikstof 

https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-de-voortgang-van-de-regeling-dierenwelzijn
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-een-doodgeschoten-das
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-energieverbruik-en-opwekking-door-datacentra-in-noord-brabant
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-energieverbruik-en-opwekking-door-datacentra-in-noord-brabant
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-covid-19-besmettingen-bij-nertsen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-voortgang-opvang-van-wilde-inheemse-dieren-in-noord-brabant
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-nieuwe-verbinding-grenscorridor-n69
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-openluchtconcerten-nationaal-park-de-biesbosch
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-bomenkap-in-geertruidenberg
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-de-bevoegdheid-tot-vaststelling-herbegrenzing-werkgebieden
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-het-sterven-van-reekalveren-en-andere-soorten-door-maaiwerkzaamheden
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-de-uitbreiding-van-een-varkenshouderij-pal-naast-een-nieuw-ziekenhuis-in-roosendaal
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-de-uitbreiding-van-een-varkenshouderij-pal-naast-een-nieuw-ziekenhuis-in-roosendaal
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-het-aangekondigde-rivm-onderzoek-naar-de-relatie-luchtkwaliteit-veehouderij-en-covid-19
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-het-aangekondigde-rivm-onderzoek-naar-de-relatie-luchtkwaliteit-veehouderij-en-covid-19
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-covid-19-besmettingen-van-nertsen-op-mensen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-het-ontwerpbesluit-op-de-aanvraag-voor-uitbreiding-van-varkensslachterij-vion-boxtel-bv
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-het-ontwerpbesluit-op-de-aanvraag-voor-uitbreiding-van-varkensslachterij-vion-boxtel-bv
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-statenmededeling-vth-indicatoren-2019
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-aanpak-bevers-door-waterschap-rivierenland
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-de-wolf-in-brabant
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-het-verdienmodel-schapenhouderij-en-kosten-van-wolfwerende-maatregelen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-het-verdienmodel-schapenhouderij-en-kosten-van-wolfwerende-maatregelen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-het-op-afstand-uitlezen-van-informatie-van-elektronische-luchtwassers
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-het-op-afstand-uitlezen-van-informatie-van-elektronische-luchtwassers
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vraag-over-extra-compensatie-voor-kappen-bomen-langs-de-n395
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-nieuw-beleid-ten-aanzien-van-wolven-in-noord-brabant
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-statenmededeling-wijziging-beleidsregel-natuurbescherming-noord-brabant
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-statenmededeling-wijziging-beleidsregel-natuurbescherming-noord-brabant
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-werkzaamheden-ecologische-verbindingszone-koningsvliet
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-flora-en-fauna-rithmeesterpark
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-verstoring-torenvalken-en-steenuilen-tijdens-het-broedseizoen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-het-doden-van-dieren-in-natuurgebieden-binnen-intensief-agrarisch-landschap
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-het-doden-van-dieren-in-natuurgebieden-binnen-intensief-agrarisch-landschap
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-de-grondopkoop-door-de-provincie-van-gemeente-bergen-op-zoom-voor-bijna-vijf-miljoen-euro
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-de-grondopkoop-door-de-provincie-van-gemeente-bergen-op-zoom-voor-bijna-vijf-miljoen-euro
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-geluidsoverlast-en-onveilige-verkeerssituaties-door-motoren-en-autos-in-nationaal-park-de-biesbosch
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-geluidsoverlast-en-onveilige-verkeerssituaties-door-motoren-en-autos-in-nationaal-park-de-biesbosch
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-een-wolf-op-de-strabrechtse-heide
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-statenmedeling-actualiteiten-stikstof
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21 augustus 
Technische vragen over het vastgestelde, maar niet met PS gedeelde 

Uitvoeringsprogramma Eiwittransitie 

21 augustus 
Technische vragen over het vastgestelde, maar niet met PS gedeelde 

Uitvoeringsprogramma Eiwittransitie 

4 september 
Technische vragen over een ontbrandingstoestemming in het weiland aan de 

Molenstraat 17a te Diessen, gemeente Hilvarenbeek t.g.v. de jaarwisseling 

4 september Technische vragen over uitgebreide vergunning mestverwerking Nistelrode 

21 september Technische vragen over budget voor het Natuurnetwerk Brabant (NNB) 

7 oktober Technische vragen over motie ‘Voorkom landbouwgif in de natuur’ 

9 oktober 
Technische vragen over controle percelen ten behoeve van jacht, beheer en 

schadebestrijding 

29 oktober Technische vragen over de ‘Bernhezer variant’ op de stalderingsregeling 

29 oktober Vragen over het voorlopige plan voor Rithmeesterpark II 

30 oktober Technische vragen over vergelijk natuurinclusieve landbouw en biologische landbouw 

2 november 
Technische vragen over de dienstauto's van Gedeputeerde Staten en de Commissaris 

van de Koning 

2 november Technische vragen over budget vanuit het Rijk voor natuurherstel en -versterking 

2 november Technische vragen over memo gedeputeerde Lemkes-Straver over moeflons 

6 november 
Technische vragen over subsidies voor onnepanelen en zonnecollectorenvanuit de 

POP-subsidieregelingen 

12 november 
Technische vragen over de kritische depositiewaarden van de Natura 2000-gebieden in 

Brabant 

19 november 
Technische vragen over nieuwe diersoorten in de Brabantse natuur, de Wilde Kat en de 

Goudjakhals 

4 december Technische vragen over de startnotitie Beleidskader Landbouw en voedsel 

4 december 
Technische vragen over € 200.000 subsidie voor zeven torens i.h.k.v. de Van Gogh 

Homeland Experience 

7 december 
Technische vragen over de stand van zaken met betrekking tot de Brabantse 

Bossenstrategie 

8 december 
Technische vragen over het geurfilter van de vergistingsinstallatie aan de Pastoor 

Thijssenlaan in Sterksel 

9 december Technische vragen over de kwaliteit van natuurcompensatie in Noord-Brabant 

14 december Technische vragen over zonneparken op gesloten vuilstortplaatsen 

15 december 
Technische vragen over de vergunningssituatie van een varkensbedrijf in Lierop 

(gemeente Someren) 

18 december 
Vragen over illegaal gehouden dieren in Lierop (gemeente Someren) door 

varkensbaron Straathof 

22 december 
Technische vragen over de ongebreidelde uitbreiding van intensieve veehouderij in het 

noordelijke grensgebied van Vlaanderen, België 

 

 

https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-het-vastgestelde-maar-niet-met-ps-gedeelde-uitvoeringsprogramma-eiwittransitie-1
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-het-vastgestelde-maar-niet-met-ps-gedeelde-uitvoeringsprogramma-eiwittransitie-1
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-het-vastgestelde-maar-niet-met-ps-gedeelde-uitvoeringsprogramma-eiwittransitie
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-het-vastgestelde-maar-niet-met-ps-gedeelde-uitvoeringsprogramma-eiwittransitie
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-een-ontbrandingstoestemming-in-het-weiland-aan-de-molenstraat-17a-te-diessen-gemeente-hilvarenbeek-t-g-v-de-jaarwisseling-2020
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-een-ontbrandingstoestemming-in-het-weiland-aan-de-molenstraat-17a-te-diessen-gemeente-hilvarenbeek-t-g-v-de-jaarwisseling-2020
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-uitgebreide-vergunning-mestverwerking-nistelrode
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-budget-voor-het-natuurnetwerk-brabant-nnb
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-motie-voorkom-landbouwgif-in-de-natuur
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-controle-percelen-ten-behoeve-van-jacht-beheer-en-schadebestrijding
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-controle-percelen-ten-behoeve-van-jacht-beheer-en-schadebestrijding
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-de-bernhezer-variant-op-de-stalderingsregeling
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-het-voorlopige-plan-voor-rithmeesterpark-ii
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-vergelijk-natuurinclusieve-landbouw-en-biologische-landbouw
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-de-dienstautos-van-gedeputeerde-staten-en-de-commissaris-van-de-koning
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-de-dienstautos-van-gedeputeerde-staten-en-de-commissaris-van-de-koning
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-budget-vanuit-het-rijk-voor-natuurherstel-en-versterking
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-memo-gedeputeerde-lemkes-straver-over-moeflons
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-subsidies-voor-onnepanelen-en-zonnecollectorenvanuit-de-pop-subsidieregelingen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-subsidies-voor-onnepanelen-en-zonnecollectorenvanuit-de-pop-subsidieregelingen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-de-kritische-depositiewaarden-van-de-natura-2000-gebieden-in-brabant
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-de-kritische-depositiewaarden-van-de-natura-2000-gebieden-in-brabant
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-nieuwe-diersoorten-in-de-brabantse-natuur-de-wilde-kat-en-de-goudjakhals
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-nieuwe-diersoorten-in-de-brabantse-natuur-de-wilde-kat-en-de-goudjakhals
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-de-startnotitie-beleidskader-landbouw-en-voedsel
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-200-000-subsidie-voor-zeven-torens-i-h-k-v-de-van-gogh-homeland-experience
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-200-000-subsidie-voor-zeven-torens-i-h-k-v-de-van-gogh-homeland-experience
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-de-stand-van-zaken-met-betrekking-tot-de-brabantse-bossenstrategie
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-de-stand-van-zaken-met-betrekking-tot-de-brabantse-bossenstrategie
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-het-geurfilter-van-de-vergistingsinstallatie-aan-de-pastoor-thijssenlaan-in-sterksel
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-het-geurfilter-van-de-vergistingsinstallatie-aan-de-pastoor-thijssenlaan-in-sterksel
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-de-kwaliteit-van-natuurcompensatie-in-noord-brabant
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-zonneparken-op-gesloten-vuilstortplaatsen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-de-vergunningssituatie-van-een-varkensbedrijf-in-lierop-gemeente-someren
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-de-vergunningssituatie-van-een-varkensbedrijf-in-lierop-gemeente-someren
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-illegaal-gehouden-dieren-in-lierop-gemeente-someren-door-varkensbaron-straathof
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-illegaal-gehouden-dieren-in-lierop-gemeente-someren-door-varkensbaron-straathof
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-de-ongebreidelde-uitbreiding-van-intensieve-veehouderij-in-het-noordelijke-grensgebied-van-vlaanderen-b
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-de-ongebreidelde-uitbreiding-van-intensieve-veehouderij-in-het-noordelijke-grensgebied-van-vlaanderen-b
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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 

17 januari Initiatiefvoorstel PvdA en D66 inzake Kinderen en Democratie 

31 januari Aanpassingen in het EVZ-beleid  

14 februari Wijziging Interim Ontwerp Omgevingsverordening Brabantse Aanpak Stikstof  

6 maart Inpassingsplan “Natuurgebied Westelijke Langstraat”  

8 mei Gewijzigd vaststellen inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk  

8 mei Vaststelling Datavisie Provincie Noord-Brabant-2025  

15 mei Bestuursakkoord-2023 & Perspectiefnota  

5 juni Zienswijze op conceptbegroting Havenschap Moerdijk 2021  

5 juni 

Zienswijzen op ontwerpbegrotingen 2021 en meerjarenraming 2022-2024 van 

Gemeenschappelijke Regelingen Omgevingsdiensten Zuidoost (ODZOB), Midden en 

West (OMWB) en Noordoost (ODBN)  

19 juni Vaststelling bestuursopdracht "Veilig en weerbaar Brabant"  

19 juni Het Actieplan Arbeidsmarkt-2023  

19 juni Visie klimaatadaptatie  

19 juni Procedure wensen en bedenkingen en instemming Aandeelhouderslening Enexis  

3 juli Bestuursrapportage I-2020  

3 juli Interprovinciale Structuurvisie Meanderende Maas 

3 juli Inpassingsplan Ulvenhoutse Bos 

3 juli Actuele motie ‘Antiracisme’ 

3 juli 
Gewijzigd vaststellen inpassingsplannen Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat 

(Oost en West) 

11 september 
Middelen voor ondersteuning van de philharmonie zuidnederland voor de jaren 2022-

2024 

11 september Vaststellen Herstelbesluit Windenergie A16 

16 oktober Bestuursrapportage II-2020 

6 november Beleidskader Mobiliteit: ‘Koers 2030’ 

6 november Meerjarenperspectief Ontwikkelbedrijf 2020 

13 november Begroting 2021 

27 november Vaststelling interim Omgevingsverordening – regelwijziging 2 

 

 

https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/archief/bijdragen
https://www.brabant.nl/bestuur/provinciale-staten/statenstukken/audio-en-videoverslagen/73225#t=3833
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/initiatiefvoorstel-pvda-en-d66-inzake-kinderen-en-democratie
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/aanpassingen-in-het-evz-beleid
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/wijziging-interim-ontwerp-omgevingsverordening-brabantse-aanpak-stikstof
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/inpassingsplan-natuurgebied-westelijke-langstraat
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/gewijzigd-vaststellen-inpassingsplan-logistiek-park-moerdijk
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/vaststelling-datavisie-provincie-noord-brabant-2020-2025
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/bestuursakkoord-2020-2023-perspectiefnota-2020
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/zienswijze-op-conceptbegroting-havenschap-moerdijk-2021
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/zienswijzen-op-ontwerpbegrotingen-2021-en-meerjarenraming-2022-2024-van-gemeenschappelijke-regelingen-omgevingsdiensten-zuidoost-odzob-midden-en-west-omwb-en-noordoost-odbn
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/zienswijzen-op-ontwerpbegrotingen-2021-en-meerjarenraming-2022-2024-van-gemeenschappelijke-regelingen-omgevingsdiensten-zuidoost-odzob-midden-en-west-omwb-en-noordoost-odbn
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/zienswijzen-op-ontwerpbegrotingen-2021-en-meerjarenraming-2022-2024-van-gemeenschappelijke-regelingen-omgevingsdiensten-zuidoost-odzob-midden-en-west-omwb-en-noordoost-odbn
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/bestuursopdracht-veilig-en-weerbaar-brabant
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/het-actieplan-arbeidsmarkt-2020-2023
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/visie-klimaatadaptatie
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/aandeelhouderslening-enexis
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/bestuursrapportage-i-2020
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/interprovinciale-structuurvisie-meanderende-maas
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/inpassingsplan-ulvenhoutse-bos
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/actuele-motie-antiracisme
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/gewijzigd-vaststellen-inpassingsplannen-gebiedsontwikkeling-oostelijke-langstraat-oost-en-west
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/gewijzigd-vaststellen-inpassingsplannen-gebiedsontwikkeling-oostelijke-langstraat-oost-en-west
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/middelen-voor-ondersteuning-van-de-philharmonie-zuidnederland-voor-de-jaren-2022-2024
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/middelen-voor-ondersteuning-van-de-philharmonie-zuidnederland-voor-de-jaren-2022-2024
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/vaststellen-herstelbesluit-windenergie-a16
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/bestuursrapportage-ii-2020
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/beleidskader-mobiliteit-koers-2030
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/meerjarenperspectief-ontwikkelbedrijf-2020
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/begroting-2021
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/vaststelling-interim-omgevingsverordening-regelwijziging-2

