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1. Voorwoord 

Beste lezer, 

 

Het afgelopen jaar is te meer duidelijk geworden dat 2019-2023 een turbulente 

bestuursperiode is. Inhoudelijk hebben we natuurlijk te maken met een onhoudbare 

veesector, met de klimaatcrisis, en met de natuurcrises rond stikstof, biodiversiteit 

en verdroging. We hadden afgelopen jaar daarnaast ook te maken met de perikelen 

van weer een geklapte coalitie en de daarop volgende stoelendans rond het smeden 

van de derde coalitie in deze bestuursperiode.  

 

Deze wisseling van de macht heeft allerminst bijgedragen aan de bestrijding van de 

genoemde crises. We zijn gewisseld van een coalitie met de klimaat- en 

stikstofontkenners van Forum voor Democratie, naar een coalitie met onder andere 

GroenLinks. Echter, de noodzakelijke systeemveranderingen blijven ook onder de 

coalitie met D66, GroenLinks en PvdA uit. De economische belangen worden door 

VVD en CDA met hand en tand verdedigd, klimaat en natuur hebben veelal het 

nakijken. 

 

Desalniettemin hebben wij ook afgelopen jaar weer onze rol als donkergroen anker 

van Provinciale Staten vol overtuiging ingevuld. Naar mijn idee hebben we ons, als 

kleine fractie met slechts twee zetels, toch goed laten gelden. Als het gaat om de 

stemverhoudingen in Provinciale Staten hebben we misschien niet zo veel in de 

sojamelk te brokkelen, maar onze invloed op het beleid is duidelijk te merken. Ook 

is een aantal van onze voorstellen aangenomen.  

 

Maar onze invloed beperkt zich gelukkig niet tot de muren van het provinciehuis. 

Juist ook buiten de toren in Den Bosch hebben we de druk blijvend opgevoerd om 

de belangen van de kwetsbaren zonder stem te verdedigen; de natuur, de dieren en 

de toekomstige generaties. Denk aan opinieartikelen en andere persuitingen om het 

maatschappelijke debat te sturen. Het gaat dan bijvoorbeeld over XXL-

distributiecentra, mestfabrieken en megalomane asfaltprojecten. We volgen die 

processen kritisch op de voet en we werken daarin samen met (lokale) organisaties 

en bewonersgroepen.  

 

Ik hoop dat dit jaarverslag een interessant inkijkje biedt in wat wij als fractie het 

afgelopen jaar hebben gedaan. Terwijl u dit leest zijn wij al bezig in het jaar 2022, 

waarbij we vasthouden aan onze idealen, en niet onderhandelen over de 

leefbaarheid van Brabant en planeet Aarde. We blijven ons onverminderd inzetten 

voor dierenwelzijn, voor flink minder landbouwdieren, voor herstel en bescherming 

van natuur, en voor een doortastend klimaatbeleid.  
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Het ziet er naar uit dat wij als provinciale fractie snel vier kersverse 

gemeenteraadsfracties aan onze zijde zullen vinden, in de strijd voor een 

diervriendelijk, groen en duurzaam Brabant. Afgelopen jaar hebben we uitgebreid 

kennis gemaakt met de vier lijsttrekkers, en hebben we ze geholpen wegwijs te 

worden in de politieke praktijk. We mogen met recht trots zijn op de lijsttrekkers én 

alle andere kandidaten in de vier steden. Ik ben ervan overtuigd dat ze klaar zijn 

om het planeetbrede Partij voor de Dieren-geluid in die gemeentes te laten horen!  

 

Mede namens mijn fractiegenoten 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 
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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 2021, per 

thema. 

 

Dieren in het wild 

Ondanks wettelijke bescherming blijven dieren in het wild, en hun leefomgeving, 

bedreigd worden door menselijke activiteiten. We merken dat de Partij voor de 

Dieren nog steeds geen overbodige luxe is, want regelmatig moeten we opkomen 

voor de belangen van de dieren die in de Brabantse natuur leven.  

 

Toen begin dit jaar een avondklok was ingesteld om de verspreiding van COVID-19 

tegen te gaan, kregen jagers daarop een uitzondering. Reden was dat jagers zoveel 

mogelijk wilde zwijnen dood moesten kunnen schieten, om verspreiding van 

Afrikaanse Varkenspest (AVP) tegen te gaan. Daar hebben we kritische vragen over 

gesteld, en we hebben er op gewezen dat juist jagers, naast het risico op het 

verspreiden van corona, ook het risico op het verspreiden van AVP vergroten. 

 

Ook hebben we duidelijke vraagtekens gezet bij de bouwplannen van zogeheten 

spiegelvilla’s in Eindhoven. Door de spiegelende oppervlakten van de woningen 

wordt het risico aanzienlijk vergroot dat vogels zich ertegen doodvliegen. We 

hebben er bij Gedeputeerde Staten voor gepleit om het gebruik van onbeveiligde 

spiegelende oppervlakken te verbieden. 

 

Toen bleek dat een dassenburcht nabij een beoogd zonnepark in Oss tot tweemaal 

toe moedwillig is vernield, hebben we hierover aan de bel getrokken bij 

Gedeputeerde Staten. Uit antwoord op onze vragen kwam naar voren dat de 

provincie de zaak serieus heeft opgenomen. Het ziet er naar uit dat de dassen het 

hebben overleefd. 

 

Het is duidelijk dat dieren in het wild vaak gewond raken door menselijke 

https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/standpunten
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/avondklok-voor-jagers-verkleint-risico-op-covid-en-varkenspest
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/avondklok-voor-jagers-verkleint-risico-op-covid-en-varkenspest
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/spiegelvillas-in-bosrijk-eindhoven-zijn-duur-en-dodelijk
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/provincie-doet-onderzoek-naar-vernieling-dassenburcht-in-oss-strafbaar-feit
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activiteiten. Het is dus belangrijk dat deze dieren geholpen worden in de opvang- en 

revalidatiecentra in onze provincie. Omdat deze centra het financieel zwaar hebben, 

hebben we eind 2020 een motie ingediend om de centra met provinciaal geld te 

ondersteunen. De motie is aangenomen en eind 2021 is de provincie eindelijk met 

geld over de brug gekomen.  

 

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. Jaar op 

jaar is er te weinig inzet met te weinig middelen. We benoemen deze problematiek 

keer op keer in Provinciale Staten. Zoals tijdens het debat over de perspectiefnota, 

het debat over de nieuwe coalitie nadat met Forum voor Democratie was gebroken, 

en het debat over de begroting voor 2022. 

 

Doordat we de doelen van natuurrealisatie dreigen niet te halen, gaan er vanuit de 

provincie geluiden op om dan de doelen maar naar onder bij te stellen. Dat willen 

we natuurlijk voorkomen. In reactie op het voorstel van Gedeputeerde Staten om 

plannen van nog aan te leggen ecologische verbindingszones (EVZ’s) te schrappen, 

werd onze motie aangenomen die opdraagt om de plannen niet definitief te 

schrappen.  

 

Daarnaast hebben we ons ingezet voor het behoud van bomen langs provinciale 

wegen. Bomen delven in het kader van verkeersveiligheid nogal eens het onderspit. 

We zijn blij dat onze motie, die vraagt om zoveel mogelijk bomen langs de 

provinciale wegen terug te planten, breed is aangenomen. 

 

We hebben dit jaar ook veel vragen ingediend over natuur en de bescherming 

daarvan. Bijvoorbeeld over de druk van recreatie op natuur, over de Brabantse 

bossenstrategie, en over de bouw van een woon- en werkcomplex in Eindhoven, dat 

dreigt te zorgen voor een verkleining van een Ecologische Verbindingszone (EVZ). 

 

  

https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-provinciale-verantwoordelijkheid-voor-opvang-van-inheemse-dieren
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/provincie-laat-dierenopvang-niet-in-de-kou-staan
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/perspectiefnota-2022
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/addendum-op-bestuursakkoord-2020-2023-samen-bouwen-aan-de-kwaliteit-van-brabant
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/begroting-2022
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-houd-evzs-in-het-oog
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-bomen-door-de-bocht
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-zonering-natuurgebieden-door-extra-recreatiedruk
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-de-stand-van-zaken-van-de-brabantse-bossenstrategie
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-de-stand-van-zaken-van-de-brabantse-bossenstrategie
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-het-plan-rondom-complex-edge-in-eindhoven
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Gezonde landbouw en gezond voedsel 

In 2021 hebben lang moeten wachten op nieuw landbouw- en mestbeleid. 

Voorstellen van Gedeputeerde Staten werden meermaals uitgesteld. Deels zal dat te 

maken hebben met de coalitiewisselingen, maar met name in het geval van nieuw 

mestbeleid lijkt ook mee te spelen dat steeds meer gemeentes zich keren tegen de 

komst van mestfabrieken. Dat is een goede ontwikkeling! 

 

In februari is een opinieartikel, van ons Statenlid Anne-Miep, over de provinciale 

mestfabriekplannen geplaatst in het Brabants Dagblad en het Eindhovens Dagblad. 

Op deze wijze houden we de druk op de ketel en benadrukken we dat er niet meer 

maar minder mestbewerkingsinstallaties moeten komen. We dienden ook een motie 

in, die vroeg om het draagvlak onder Brabanders voor (meer) 

mestverwerkingsinstallaties te meten. Dat die motie niet is aangenomen toont wat 

ons betreft aan dat de coalitie wel weet dat draagvlak ontbreekt. 

 

Bron van het immense mestoverschot in Brabant is natuurlijk het veel te grote 

aantal dieren in Brabantse stallen. Minder dieren is minder mest. We vroegen 

daarom Gedeputeerde Staten om een krimp van het aantal dieren in de veehouderij 

op te nemen in het nieuwe landbouw- en mestbeleid.  

 

Zoals hierboven al benoemd hebben we lang moeten wachten op dat nieuwe 

landbouwbeleid. In 2021 is wel een ontwerpversie van het Beleidskader Landbouw 

en Voedsel 2030 gepubliceerd. Wij zijn het grondig gaan bestuderen, we hebben er 

veel technische vragen over gesteld, we hebben allerhande organisaties gevraagd 

een zienswijze in te dienen, en we zijn druk bezig met een groot aantal moties. We 

kunnen zo goed beslagen ten ijs komen wanneer in 2022 over het beleidskader 

gesproken en besloten wordt.  

 

We hebben dus zeker niet stil gezeten op het onderwerp landbouw. Zo heeft er in 

2021 ook een themamiddag over het onderwerp eiwittransitie voor Provinciale 

Staten plaatsgevonden. Op verzoek van onze fractie is deze expertmeeting 

georganiseerd. Vanuit alle schakels van de voedselproductieketen namen 

deskundige sprekers deel. Het viel ons op dat veel woordvoerders van andere 

fracties enthousiast deelnamen. We blijven ons natuurlijk inzetten op dit belangrijke 

onderwerp. 

 

Ruimtelijke ordening 

Het onderwerp ruimtelijke ordening heeft veel overlap met andere onderwerpen, 

zoals natuurbescherming, landbouw en de energietransitie. In 2021 zijn we onder 

meer bezig geweest met een aantal langlopende dossiers.  

 

https://www.bd.nl/opinie/er-hangt-een-politiek-luchtje-aan-mestfabriekenplan~a4cd2fba/
https://www.ed.nl/opinie/de-provincie-wil-op-honderd-plekken-de-weg-plaveien-voor-de-bouw-van-mestfabrieken~ac2d1111/
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-draagvlak-voor-mestverwerkingsinstallaties-meten-en-monitoren
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/ook-om-mestfraude-te-bestrijden-krimp-het-aantal-landbouwdieren
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-het-ontwerp-beleidskader-landbouw-en-voedsel-2030
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/inspirerende-expertmeeting-over-belang-en-kansen-van-eiwittransitie
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Rond luchthaven Seppe spelen meerdere zaken, die te maken hebben met de 

vluchten en met het bijhorende bedrijventerrein. Dit speelt al vele jaren, en in een 

poging een begin aan het einde te maken vond in oktober een door ons 

aangevraagde bijeenkomst in Provinciale Staten plaats. Voorafgaand aan de 

bijeenkomst deelde een aantal van de omwonenden hun klachten, die onder meer 

gaan over geluidsoverlast, een niet-werkende klachtenregeling, veel te ruime 

geluidsruimte, en over de uitbreiding van het bedrijventerrein Airparc Seppe die 

tegen provinciale afspraken in gaat. 

 

Een ander langlopend en problematisch project is dat van de Gebiedsontwikkeling 

Oostelijke Langstraat (GOL). Het plan heeft lang bij de Raad van State gelegen, 

onder andere vanwege de stikstofproblematiek, en de kosten blijven oplopen. We 

hebben inmiddels een kostenoverschrijding van 30 procent wat concreet ongeveer 

30 miljoen euro is. Wij hebben altijd tegen dit onzalige plan geageerd en we zullen 

dat blijven doen. 

 

  

https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/zoeken?q=seppe
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/meervoud-van-problemen-rond-luchthaven-seppe-op-het-bordje-van-provincie
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/actuele-motie-uitwerking-vervolg-sce-na-rios-gol
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Duurzame keuzes 

Er is een klimaatcrisis, maar de urgentie is nog niet duidelijk genoeg bij de meeste 

andere partijen. We hebben een motie ingediend om namens de Provincie Noord-

Brabant de klimaatnoodtoestand uit te roepen, maar die kreeg geen meerderheid.  

 

Een concreter voorstel, het met zonnepanelen overdekken van de parkeerplaatsen 

rond het provinciehuis, wilde een meerderheid van Provinciale Staten niet eens als 

optie voor verduurzaming van het provinciehuis ter overweging meegeven aan 

Gedeputeerde Staten. 

 

Overheid en samenleving 

Naast de dieren die in het wild leven en dieren die in veehouderijen gehouden 

worden, leven in Brabant ook proefdieren. Terwijl landelijk is begonnen aan een lijn 

om het gebruik van proefdieren te verminderen, mocht het proefdiercentrum 

Charles River in ’s-Hertogenbosch uitbreiden met extra laboratoria. Daardoor 

worden de komende vijf jaar ruim 122.000 extra proefdieren onderworpen aan 

akelige proeven en daarna gedood. Wij hebben Gedeputeerde Staten opgeroepen 

daar een stokje voor te steken. 

 

Gedeputeerde Staten beloven trouwens al lang dat er een provinciaal plan van 

aanpak komt ter bevordering van alternatieven voor dierproeven, maar steeds 

wordt dat uitgesteld. We hebben er weer naar gevraagd.  

 

Vanwege de Chinese genocide op Oeigoeren hebben we Gedeputeerde Staten 

opgeroepen stelling te nemen en de vriendschapsband met de provincie Jiangsu te 

verbreken. In januari 2020 sprak de Tweede Kamer zich uit voor meer politieke 

druk richting China ten opzichte van de situatie rondom de Oeigoeren, en in 2021 

besloot de gemeenteraad van Arnhem de vriendschapsband met de stad Wuhan per 

direct te breken werd vanwege de omgang met de Oeigoeren. Gedeputeerde Staten 

van Brabant zijn helaas niet bereid om hierin verantwoordelijkheid te nemen, en 

verkiest de handelsbelangen boven mensenrechten. 

 

 

  

https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-uitroepen-klimaatnoodtoestand
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-solar-carports-rond-het-provinciehuis
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/partij-voor-de-dieren-wil-actie-van-provincie-tegen-toename-van-proefdieren
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-het-uitblijven-van-een-plan-van-aanpak-ter-bevordering-van-alternatieven-voor-dierproeven
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/provincie-moet-vriendschapsband-met-chinese-provincie-jiangsu-per-direct-verbreken
https://nos.nl/l/2320767
https://www.gelderlander.nl/arnhem/boosheid-over-behandeling-oeigoeren-arnhem-verbreekt-stedenband-%20%20met-chinese-stad-wuhan~ac43e973/
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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 ertussen. 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 
12 januari Partij voor de Dieren wil actie van provincie tegen toename van proefdieren 

4 februari Avondklok voor jagers verkleint risico op COVID én varkenspest 

22 februari Opinie: Er hangt een politiek luchtje aan het Brabants mestfabriekenplan 

26 februari Verruiming bestemming Airparc Seppe gaat in tegen afspraken 

2 april Waarschuwing aan mestfabriek Sterksel is ook een waarschuwing aan de provincie 

16 april Spiegelvilla’s in Bosrijk, Eindhoven zijn duur en dodelijk 

20 april Dien massaal zienswijzen in tegen bedrijventerrein in Bavel 

21 april Maak de Brabantse provinciale wegen weer groen! 

22 april Meet draagvlak voor mestfabrieken 

9 juni Massaal afschot van vogels in Oudenbosch moet stoppen! 

23 juni 'EDGE' in Eindhoven gaat over het randje van natuurbescherming 

9 juli Inspirerende expertmeeting over belang en kansen van eiwittransitie 

26 juli Provincie doet onderzoek naar vernieling dassenburcht in Oss: “strafbaar feit” 

27 juli “Provincie moet vriendschapsband met Chinese provincie Jiangsu per direct verbreken” 

27 augustus Laten we ons water vervuilen met PFAS uit Antwerpen? 

3 september Vergunning mestfabriek intrekken; het kan, maar wíl de provincie het ook? 

8 september Verkeerseffecten van GOL-plannen gebaseerd op foute gegevens 

20 september Provinciale Staten willen nog geen afscheid nemen van mestfabrieken 

23 september Houdt de provincie de hand boven het hoofd van een illegale mestfabriek? 

26 september We hebben geen kerncentrales nodig in Brabant; nu niet, nooit 

30 september Opinie: Sta uitbreiding varkensstal in Bergen op Zoom niet toe 

5 oktober Ook om mestfraude te bestrijden: krimp het aantal landbouwdieren 

15 oktober Meervoud van problemen rond luchthaven Seppe op het bordje van provincie 

19 november Provincie laat dierenopvang niet in de kou staan 

8 december Zesenzestig provinciale fracties willen groene besteding Europese landbouwgelden 

15 december 380 kV, zorg ook voor de natuur! 

 

 

  

https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/archief/nieuws
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/partij-voor-de-dieren-wil-actie-van-provincie-tegen-toename-van-proefdieren
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/avondklok-voor-jagers-verkleint-risico-op-covid-en-varkenspest
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/opinie-er-hangt-een-politiek-luchtje-aan-het-brabants-mestfabriekenplan
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/verruiming-bestemming-airparc-seppe-gaat-in-tegen-afspraken
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/waarschuwing-aan-mestfabriek-sterksel-is-ook-een-waarschuwing-aan-de-provincie
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/spiegelvillas-in-bosrijk-eindhoven-zijn-duur-en-dodelijk
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/dien-massaal-zienswijzen-in-tegen-bedrijventerrein-in-bavel
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/maak-de-brabantse-provinciale-wegen-weer-groen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/meet-draagvlak-voor-mestfabrieken
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/massaal-afschot-van-vogels-in-oudenbosch-moet-stoppen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/edge-in-eindhoven-gaat-over-het-randje-van-natuurbescherming
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/inspirerende-expertmeeting-over-belang-en-kansen-van-eiwittransitie
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/provincie-doet-onderzoek-naar-vernieling-dassenburcht-in-oss-strafbaar-feit
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/provincie-moet-vriendschapsband-met-chinese-provincie-jiangsu-per-direct-verbreken
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/laten-we-ons-water-vervuilen-met-pfas-uit-antwerpen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/vergunning-mestfabriek-intrekken-het-kan-maar-wil-provincie-het-ook
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/verkeerseffecten-van-gol-plannen-gebaseerd-op-foute-gegevens
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/provinciale-staten-willen-nog-geen-afscheid-nemen-van-mestfabrieken
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/houdt-de-provincie-de-hand-boven-het-hoofd-van-een-illegale-mestfabriek
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/we-hebben-geen-kerncentrales-nodig-in-brabant-nu-niet-nooit
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/opinie-sta-uitbreiding-varkensstal-in-bergen-op-zoom-niet-toe
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/ook-om-mestfraude-te-bestrijden-krimp-het-aantal-landbouwdieren
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/meervoud-van-problemen-rond-luchthaven-seppe-op-het-bordje-van-provincie
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/provincie-laat-dierenopvang-niet-in-de-kou-staan
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/zesenzestig-provinciale-fracties-willen-groene-besteding-europese-landbouwgelden
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/380-kv-zorg-ook-voor-de-natuur
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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 

13 januari Animal Rights Actie in de provincie tegen toename van proefdieren 

15 januari Eindhovens Dagblad Opinie: Stop het masterplan mestfabrieken 

15 januari Eindhovens Dagblad 
Voedsel- en warenautoriteit gaat varkensstal van ‘baron’ in 
Lierop controleren 

18 januari Omroep Brabant 
Dit is waarom Marcel en kompanen al vijftig keer 
protesteerden tegen een besluit dat al vaststaat 

28 januari Omroep Brabant 
Verzet groeit tegen boeren die uitkoopregeling gebruiken om 
bedrijf in België te beginnen 

28 januari Omroep Brabant 
Toch een megastal met 4500 kalveren op de grens met 
België? Bedrijf dient nieuwe aanvraag in 

25 februari Omroep Brabant 
Boeren verruilen Brabant voor België vanwege stikstofregels: 
provincie wil onderzoek 

25 februari Brabants Dagblad Opinie: Er hangt een politiek luchtje aan mestfabriekenplan 

26 februari Eindhovens Dagblad 
De provincie wil op honderd plekken de weg plaveien voor de 
bouw van mestfabrieken 

28 februari BN De Stem 
PvdD zet in provincie vraagtekens bij nieuw bestemmingsplan 
Breda International Airport 

13 maart Stal & Akker 
Brabantse Staten akkoord met verkleining ecologische 
verbindingszones 

24 maart Omroep Brabant 
Varkensboer Arie na stalbrand: 'Bij brandlucht gaan 
voelsprieten omhoog' 

25 maart Halderbergse Bode Partij voor de Dieren uit kritiek op wijziging Airparc Seppe 

27 maart BN De Stem 
Waar landen de mestfabrieken in Brabant? Voor- en 
tegenstanders slijpen de messen 

4 april Brabants Dagblad 
Wasbeer slaapt nog steeds z'n roes uit in boom in Vught: ‘Hier 
zijn we niet blij mee’ 

4 april Omroep Brabant 
Wasbeer loopt al langer rond in Vught 'Gevaarlijk voor de 
natuur' 

4 april NOS Slapende wasbeer in Vught trekt veel bekijks 

4 april Blik op Nieuws Wasbeer in Vught houdt gemoederen bezig 

6 april 
Brabant Nieuws, 
Omroep Brabant 

'Alweer een wasbeer in Vught' 

6 april Brabants Dagblad 
Vughtse wasbeer geadopteerd dankzij gulle gift aan Partij 
voor de Dieren: ‘Publiek mag haar een naam geven’ 

6 april Brabants Dagblad 
‘Stichting Aap en dierenambulance verdienen extraatje voor 
opvang Vughtse wasbeertjes’: crowdfunding gestart 

https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/fractie-in-de-media
https://www.animalrights.nl/actie-de-provincie-tegen-toename-van-proefdieren
https://www.ed.nl/opinie/stop-het-masterplan-mestfabrieken~a95fdcde/
https://www.ed.nl/de-peel/voedsel-en-warenautoriteit-gaat-varkensstal-van-baron-in-lierop-controleren~ad2a302c/
https://www.ed.nl/de-peel/voedsel-en-warenautoriteit-gaat-varkensstal-van-baron-in-lierop-controleren~ad2a302c/
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3327578/dit-is-waarom-marcel-en-kompanen-al-vijftig-keer-protesteerden-tegen-een-besluit-dat-al-vaststaat
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3327578/dit-is-waarom-marcel-en-kompanen-al-vijftig-keer-protesteerden-tegen-een-besluit-dat-al-vaststaat
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3331160/verzet-groeit-tegen-boeren-die-uitkoopregeling-gebruiken-om-bedrijf-in-belgie-te-beginnen
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3331160/verzet-groeit-tegen-boeren-die-uitkoopregeling-gebruiken-om-bedrijf-in-belgie-te-beginnen
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3331154/toch-een-megastal-met-4500-kalveren-op-de-grens-met-belgie-bedrijf-dient-nieuwe-aanvraag-in
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3331154/toch-een-megastal-met-4500-kalveren-op-de-grens-met-belgie-bedrijf-dient-nieuwe-aanvraag-in
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3348762/boeren-verruilen-brabant-voor-belgie-vanwege-stikstofregels-provincie-wil-onderzoek
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3348762/boeren-verruilen-brabant-voor-belgie-vanwege-stikstofregels-provincie-wil-onderzoek
https://www.bd.nl/opinie/er-hangt-een-politiek-luchtje-aan-mestfabriekenplan~a4cd2fba/
https://www.ed.nl/opinie/de-provincie-wil-op-honderd-plekken-de-weg-plaveien-voor-de-bouw-van-mestfabrieken~ac2d1111/
https://www.ed.nl/opinie/de-provincie-wil-op-honderd-plekken-de-weg-plaveien-voor-de-bouw-van-mestfabrieken~ac2d1111/
https://www.bndestem.nl/roosendaal/pvdd-zet-in-provincie-vraagtekens-bij-nieuw-bestemmingsplan-breda-international-airport~aeed2977/
https://www.bndestem.nl/roosendaal/pvdd-zet-in-provincie-vraagtekens-bij-nieuw-bestemmingsplan-breda-international-airport~aeed2977/
https://www.stal-en-akker.nl/artikel/392203-brabantse-staten-akkoord-met-verkleining-ecologische-verbindingszones/
https://www.stal-en-akker.nl/artikel/392203-brabantse-staten-akkoord-met-verkleining-ecologische-verbindingszones/
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3364166/varkensboer-arie-na-stalbrand-bij-brandlucht-gaan-voelsprieten-omhoog
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3364166/varkensboer-arie-na-stalbrand-bij-brandlucht-gaan-voelsprieten-omhoog
https://www.internetbode.nl/regio/halderberge/333803/partij-voor-de-dieren-uit-kritiek-op-wijziging-airparc-seppe
https://www.bndestem.nl/brabant/waar-landen-de-mestfabrieken-in-brabant-voor-en-tegenstanders-slijpen-de-messen~a6a49c5e/
https://www.bndestem.nl/brabant/waar-landen-de-mestfabrieken-in-brabant-voor-en-tegenstanders-slijpen-de-messen~a6a49c5e/
https://www.bd.nl/den-bosch-vught/wasbeer-slaapt-nog-steeds-z-n-roes-uit-in-boom-in-vught-hier-zijn-we-niet-blij-mee~a166c102/
https://www.bd.nl/den-bosch-vught/wasbeer-slaapt-nog-steeds-z-n-roes-uit-in-boom-in-vught-hier-zijn-we-niet-blij-mee~a166c102/
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3369584/wasbeer-loopt-al-langer-rond-in-vught-gevaarlijk-voor-de-natuur
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3369584/wasbeer-loopt-al-langer-rond-in-vught-gevaarlijk-voor-de-natuur
https://nos.nl/artikel/2375375-slapende-wasbeer-in-vught-trekt-veel-bekijks.html
https://www.blikopnieuws.nl/nieuws/287600/wasbeer-in-vught-houdt-gemoederen-bezig.html
https://www.omroepbrabant.nl/tv/programma/3116322/Brabant-Nieuws/aflevering/3348659/Brabant-Nieuws
https://www.bd.nl/den-bosch-vught/vughtse-wasbeer-geadopteerd-dankzij-gulle-gift-aan-partij-voor-de-dieren-publiek-mag-haar-een-naam-geven~ad8e9fdf/
https://www.bd.nl/den-bosch-vught/vughtse-wasbeer-geadopteerd-dankzij-gulle-gift-aan-partij-voor-de-dieren-publiek-mag-haar-een-naam-geven~ad8e9fdf/
https://www.bd.nl/den-bosch-vught/stichting-aap-en-dierenambulance-verdienen-extraatje-voor-opvang-vughtse-wasbeertjes-crowdfunding-gestart~afc3e78b/
https://www.bd.nl/den-bosch-vught/stichting-aap-en-dierenambulance-verdienen-extraatje-voor-opvang-vughtse-wasbeertjes-crowdfunding-gestart~afc3e78b/
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6 april Omroep Brabant 
Wasberen afschieten of juist niet? 'Ze zijn een gevaar voor de 
natuur' 

6 april Brabants Dagblad 
Tweede ‘Vughtse wasbeer’ opgehaald door dierenambulance; 
vrijwilliger in zijn hand gebeten 

6 april BN De Stem 
Opnieuw wasbeer opgedoken in Vught, ditmaal in kippenhok 
van Albert: ‘Hij heeft er eentje gepakt’ 

6 april De Telegraaf 
Opnieuw wasbeer gevonden in Vught: ’Bij mij in het 
kippenhok’ 

9 april Brabants Dagblad 
Motie Partij voor de Dieren: ‘Schiet wasberen niet langer af 
maar laat ze opvangen’ 

9 april Omroep Brabant 
Draagt de Brabantse boer in 2040 laarzen of Italiaanse 
maatschoenen? 

10 april Spijkers met Koppen Wat moeten we in Nederland met de wasbeer? 

20 april Breda Vandaag 
Bavel verzet zich tegen komst groot bedrijventerrein: ‘We 
laten niet met ons sollen’ 

21 april Eindhovens Dagblad 
Spiegelvilla's in Meerhoven zorgen nu al voor commotie: 'Wij 
maken nooit iets zonder na te denken over de natuur' 

20 mei Eindhovens Dagblad 
PvdD-Brabant maakt zich hard voor wezel en bunzing in 
Oirschot 

10 juni NOS 
John en Joke zijn prijsschieten op vogels spuugzat: 'Het is een 
slagveld' 

10 juni BN De Stem 
Oudenbosch’ paar is slachting onder vogels beu: ‘De buren 
schieten op alles dat vliegt’ 

14 juni Omroep Brabant 
Wie schoot de vogels in Oudenbosch uit de lucht? Jagers 
ontkennen 

18 juni Brabants Dagblad 
Partij voor de Dieren dringt aan op strafrechtelijk onderzoek 
naar vernieling dassenburcht Oss 

25 juni Eindhovens Dagblad 
Partij voor de Dieren tegen bouw EDGE in Eindhoven: te 
weinig groen in de plannen bij de Dommel 

25 juni BN De Stem 
VVD verliest steun voor bewapenen van bewakers 
buitengebied Brabant 

6 juli Eindhovens Dagblad 
Bever met jongen in de Dommel bedreigt plan voor 
woontoren bij station Eindhoven 

29 juli Brabants Dagblad 
Provincie ziet geen heil in strafrechtelijk onderzoek naar 
vernieling dassenburcht Oss 

3 september Omroep Brabant Tilburg wil bouw mestverwerker op De Spinder tegenhouden 

3 september Brabants Dagblad 
Tilburg wil mestfabriek in stadsdeel Noord tegenhouden: 
‘Trek vergunning in’ 

7 september PZC Provincie Zeeland deed niets met adviesaanvraag 3M 

18 september Eindhovens Dagblad 
Politiek provincie wil eerst meer cijfers; hoeveel mest moet 
straks verwerkt worden? 

28 september 

Brabants 
Dagblad, Eindhovens 
Dagblad, BN De 
Stem, De 
Gelderlander 

Aanval van twee kanten op ‘illegale mestfabriek’ 

https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3370020/wasberen-afschieten-of-juist-niet-ze-zijn-een-gevaar-voor-de-natuur
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3370020/wasberen-afschieten-of-juist-niet-ze-zijn-een-gevaar-voor-de-natuur
https://www.bd.nl/den-bosch-vught/tweede-vughtse-wasbeer-opgehaald-door-dierenambulance-vrijwilliger-in-zijn-hand-gebeten~a8c271a6/
https://www.bd.nl/den-bosch-vught/tweede-vughtse-wasbeer-opgehaald-door-dierenambulance-vrijwilliger-in-zijn-hand-gebeten~a8c271a6/
https://www.bndestem.nl/brabant/opnieuw-wasbeer-opgedoken-in-vught-ditmaal-in-kippenhok-van-albert-hij-heeft-er-eentje-gepakt~a8c271a6/
https://www.bndestem.nl/brabant/opnieuw-wasbeer-opgedoken-in-vught-ditmaal-in-kippenhok-van-albert-hij-heeft-er-eentje-gepakt~a8c271a6/
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1840702441/opnieuw-wasbeer-gevonden-in-vught-bij-mij-in-het-kippenhok
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1840702441/opnieuw-wasbeer-gevonden-in-vught-bij-mij-in-het-kippenhok
https://www.bd.nl/den-bosch-vught/motie-partij-voor-de-dieren-schiet-wasberen-niet-langer-af-maar-laat-ze-opvangen~a045093e/
https://www.bd.nl/den-bosch-vught/motie-partij-voor-de-dieren-schiet-wasberen-niet-langer-af-maar-laat-ze-opvangen~a045093e/
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3371813/draagt-de-brabantse-boer-in-2040-laarzen-of-italiaanse-maatschoenen
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3371813/draagt-de-brabantse-boer-in-2040-laarzen-of-italiaanse-maatschoenen
https://www.nporadio2.nl/nieuws/30445/wat-moeten-we-in-nederland-met-de-wasbeer
https://www.bredavandaag.nl/nieuws/algemeen/335090/bavel-verzet-zich-tegen-komst-groot-bedrijventerrein-we-laten-n
https://www.bredavandaag.nl/nieuws/algemeen/335090/bavel-verzet-zich-tegen-komst-groot-bedrijventerrein-we-laten-n
https://www.ed.nl/eindhoven/spiegelvilla-s-in-meerhoven-zorgen-nu-al-voor-commotie-wij-maken-nooit-iets-zonder-na-te-denken-over-de-natuur~a9d4e6af/
https://www.ed.nl/eindhoven/spiegelvilla-s-in-meerhoven-zorgen-nu-al-voor-commotie-wij-maken-nooit-iets-zonder-na-te-denken-over-de-natuur~a9d4e6af/
https://www.ed.nl/kempen/pvdd-brabant-maakt-zich-hard-voor-wezel-en-bunzing-in-oirschot~a25fea6c/
https://www.ed.nl/kempen/pvdd-brabant-maakt-zich-hard-voor-wezel-en-bunzing-in-oirschot~a25fea6c/
https://nos.nl/regio/brabant/artikel/144895-john-en-joke-zijn-prijsschieten-op-vogels-spuugzat-het-is-een-slagveld
https://nos.nl/regio/brabant/artikel/144895-john-en-joke-zijn-prijsschieten-op-vogels-spuugzat-het-is-een-slagveld
https://www.bndestem.nl/roosendaal/oudenbosch-paar-is-slachting-onder-vogels-beu-de-buren-schieten-op-alles-dat-vliegt~a82f440d/
https://www.bndestem.nl/roosendaal/oudenbosch-paar-is-slachting-onder-vogels-beu-de-buren-schieten-op-alles-dat-vliegt~a82f440d/
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3404148/wie-schoot-de-vogels-in-oudenbosch-uit-de-lucht-jagers-ontkennen
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3404148/wie-schoot-de-vogels-in-oudenbosch-uit-de-lucht-jagers-ontkennen
https://www.bd.nl/oss-e-o/partij-voor-de-dieren-dringt-aan-op-strafrechtelijk-onderzoek-naar-vernieling-dassenburcht-oss~ab167c6b/
https://www.bd.nl/oss-e-o/partij-voor-de-dieren-dringt-aan-op-strafrechtelijk-onderzoek-naar-vernieling-dassenburcht-oss~ab167c6b/
https://www.ed.nl/eindhoven/partij-voor-de-dieren-tegen-bouw-edge-in-eindhoven-te-weinig-groen-in-de-plannen-bij-de-dommel~a9ebff03/
https://www.ed.nl/eindhoven/partij-voor-de-dieren-tegen-bouw-edge-in-eindhoven-te-weinig-groen-in-de-plannen-bij-de-dommel~a9ebff03/
https://www.bndestem.nl/brabant/vvd-verliest-steun-voor-bewapenen-van-bewakers-buitengebied-brabant~a5b6072e/
https://www.bndestem.nl/brabant/vvd-verliest-steun-voor-bewapenen-van-bewakers-buitengebied-brabant~a5b6072e/
https://www.ed.nl/eindhoven/bever-met-jongen-in-de-dommel-bedreigt-plan-voor-woontoren-bij-station-eindhoven~a216daac/
https://www.ed.nl/eindhoven/bever-met-jongen-in-de-dommel-bedreigt-plan-voor-woontoren-bij-station-eindhoven~a216daac/
https://www.bd.nl/oss-e-o/provincie-ziet-geen-heil-in-strafrechtelijk-onderzoek-naar-vernieling-dassenburcht-oss~a6110bf7/
https://www.bd.nl/oss-e-o/provincie-ziet-geen-heil-in-strafrechtelijk-onderzoek-naar-vernieling-dassenburcht-oss~a6110bf7/
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3681913/tilburg-wil-bouw-mestverwerker-op-de-spinder-tegenhouden
https://www.bd.nl/tilburg-e-o/tilburg-wil-mestfabriek-in-stadsdeel-noord-tegenhouden-trek-vergunning-in~ac0e541f/
https://www.bd.nl/tilburg-e-o/tilburg-wil-mestfabriek-in-stadsdeel-noord-tegenhouden-trek-vergunning-in~ac0e541f/
https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/provincie-zeeland-deed-niets-met-adviesaanvraag-3m~a440785a/
https://www.ed.nl/eindhoven/politiek-provincie-wil-eerst-meer-cijfers-hoeveel-mest-moet-straks-verwerkt-worden~a4930d6d/
https://www.ed.nl/eindhoven/politiek-provincie-wil-eerst-meer-cijfers-hoeveel-mest-moet-straks-verwerkt-worden~a4930d6d/
https://www.bd.nl/brabant/aanval-van-twee-kanten-op-illegale-mestfabriek-br~a30666ee/
https://www.bd.nl/brabant/aanval-van-twee-kanten-op-illegale-mestfabriek-br~a30666ee/
https://www.ed.nl/brabant/aanval-van-twee-kanten-op-illegale-mestfabriek-br~a30666ee/
https://www.ed.nl/brabant/aanval-van-twee-kanten-op-illegale-mestfabriek-br~a30666ee/
https://www.bndestem.nl/brabant/aanval-van-twee-kanten-op-illegale-mestfabriek-br~a30666ee/
https://www.bndestem.nl/brabant/aanval-van-twee-kanten-op-illegale-mestfabriek-br~a30666ee/
https://www.gelderlander.nl/maasland/aanval-van-twee-kanten-op-illegale-mestfabriek-br~a30666ee/
https://www.gelderlander.nl/maasland/aanval-van-twee-kanten-op-illegale-mestfabriek-br~a30666ee/
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15 oktober Omroep Brabant 
Omwonenden zijn overlast vliegveld Seppe beu: 'Je wordt er 
knettergek van' 

19 november Eindhovens Dagblad 
Ook Brabantse politiek wil oplossing voor ‘unieke’ situatie 
rond Vestia-huurders in Bergeijk 

24 november 
't Contact (weekblad 
Someren) 

Financiële hulp voor Stichting Fauna Opvang Brabant 

 

  

https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3973896/omwonenden-zijn-overlast-vliegveld-seppe-beu-je-wordt-er-knettergek-van
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3973896/omwonenden-zijn-overlast-vliegveld-seppe-beu-je-wordt-er-knettergek-van
https://www.ed.nl/kempen/ook-brabantse-politiek-wil-oplossing-voor-unieke-situatie-rond-vestia-huurders-in-bergeijk~a9f95b53/
https://www.ed.nl/kempen/ook-brabantse-politiek-wil-oplossing-voor-unieke-situatie-rond-vestia-huurders-in-bergeijk~a9f95b53/
https://www.hetcontact.nl/nieuws/algemeen/29463/financiele-hulp-voor-stichting-fauna-opvang-brabant
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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. 

 

Ook in 2021 is een aantal van onze moties aangenomen. Deze successen, en die 

van voorgaande jaren, zijn terug te vinden op deze pagina van onze website. 

 

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

daarvoor kan zijn dat de gedeputeerde tijdens de bespreking toezegt zich in te 

zetten voor het punt van de betreffende motie. 

 

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 

ander moment meer kans van slagen heeft. 

 

Datum Titel Status 

27 januari Amendement Restopgave EVZ op de kaart Aangehouden 
12 maart Motie Houd EVZ’s in het oog Aangenomen 
26 maart Motie Aanstaande biologische boeren ondersteunen vanuit BOF2 Ingetrokken 
26 maart Motie Groen licht voor de Kloostertuin Aangenomen 

9 april Actuele motie Geef de Brabantse wasberen een mooi plekje Verworpen 
21 mei Motie Kauwen in de kast Ingetrokken 
21 mei Amendement op Motie hernieuwing campagne ‘Een Dumper is 

een Stumper’ 
Verworpen 

21 mei Motie Draagvlak voor mestverwerkingsinstallaties meten en 
monitoren 

Verworpen 

21 mei Motie Nieuwe stalsystemen brandveilig Verworpen 
21 mei Motie Provinciaal dierenwelzijnsbeleid Verworpen 
21 mei Motie Bomen door de bocht Aangenomen 
21 mei Motie Recreatienatuur inzetten ter bescherming van kwetsbare 

natuur 
Verworpen 

2 juli Motie Geen reclame voor een veilige weg Verworpen 
16 juli Actuele motie Uitwerking vervolgscenario’s GOL Verworpen 
16 juli Motie Uitroepen Klimaatnoodtoestand Verworpen 

1 oktober Motie Dierendag is Faunadag Verworpen 
1 oktober Motie Indicator voor schone lucht Aangehouden 
1 oktober Motie Tijdelijke natuur in het NNB Aangehouden 

5 november Motie Zet het natuurnetwerk spontaan in bloei Verworpen 
5 november Motie Maak de pachtgronden langdurig aantrekkelijk Ingetrokken 
5 november Motie Houd kosten wegenonderhoud binnen de lijnen Verworpen 

https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/archief/moties
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/archief/moties
https://noord-brabant.stateninformatie.nl/
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/successen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/amendement-restopgave-evz-op-de-kaart
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-houd-evzs-in-het-oog
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-aanstaande-biologische-boeren-ondersteunen-vanuit-bof2
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-groen-licht-voor-de-kloostertuin
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/actuele-motie-geef-de-brabantse-wasberen-een-mooi-plekje
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-kauwen-in-de-kast
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/amendement-op-motie-hernieuwing-campagne-een-dumper-is-een-stumper
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/amendement-op-motie-hernieuwing-campagne-een-dumper-is-een-stumper
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-draagvlak-voor-mestverwerkingsinstallaties-meten-en-monitoren
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-draagvlak-voor-mestverwerkingsinstallaties-meten-en-monitoren
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-nieuwe-stalsystemen-brandveilig
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-provinciaal-dierenwelzijnsbeleid
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-bomen-door-de-bocht
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-recreatienatuur-inzetten-ter-bescherming-van-kwetsbare-natuur
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-recreatienatuur-inzetten-ter-bescherming-van-kwetsbare-natuur
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-geen-reclame-voor-een-veilige-weg
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/actuele-motie-uitwerking-vervolgscenarios-gol
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-uitroepen-klimaatnoodtoestand
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-dierendag-is-faunadag
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-indicator-voor-schone-lucht
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-tijdelijke-natuur-in-het-nnb
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-zet-het-natuurnetwerk-spontaan-in-bloei
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-maak-de-pachtgronden-langdurig-aantrekkelijk
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-houd-kosten-wegenonderhoud-binnen-de-lijnen
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5 november Motie Natuur heeft lang genoeg gewacht Aangehouden 
12 november Motie Solar carports rond het Provinciehuis Verworpen 
12 november Motie Positief de toekomst in Ingetrokken 

3 december Motie Houd waterschappen bij de les Verworpen 
3 december Motie Geen doorboring van onze beschermende kleilaag Verworpen 
3 december Motie Welzijn bij ingrijpende Statenbesluiten Aangehouden 

17 december Motie Tijdige inspraak bij onteigening Ingetrokken 
17 december Amendement: Natuurcompensatie 380kV Verworpen 

 

  

https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-natuur-heeft-lang-genoeg-gewacht
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-solar-carports-rond-het-provinciehuis
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-positief-de-toekomst-in
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-houd-waterschappen-bij-de-les
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-geen-doorboring-van-onze-beschermende-kleilaag
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-welzijn-bij-ingrijpende-statenbesluiten
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-tijdige-inspraak-bij-onteigening
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/amendement-natuurcompensatie-380kv
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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 

11 januari 
Vragen over een uitbreiding van dierproefcentrum Charles River in Den Bosch, naar 
ruim 388.000 proefdieren in vijf jaar 

11 januari 
Technische vragen over Actualisatie omvang provinciale EVZ's en EVZ-opgave voor 
het Groen Ontwikkelfonds 

12 januari 
Technische vragen over het opschuiven van de grenzen van het NNB nabij golfbaan 
The Duke, gemeente Bernheze 

28 januari Vragen over veehouderijen net over de Belgische grens 

1 februari Vragen over uitzondering op avondklok voor jacht op wilde zwijnen 

2 februari Vragen over 4.000 m3 weggelopen mest bij mestvergister Blue Sphere in Sterksel 

3 februari Technische vragen over het verstoren van roeken in Hilvarenbeek 

3 februari 
Vragen over de rol van geldelijke bijdragen en sociale meerwaarde bij legalisering van 
illegale bedrijfssituaties 

3 februari 
Technische vragen over de indicatieve toets op de Wet natuurbescherming t.b.v. 
vergunningverlening voor luchthavens 

4 februari 
Technische vragen over de toename van ontheffingen voor het verjagen en 
afschieten van knobbelzwanen 

4 februari Technische vragen over de verwerking van digestaat na vergisting van mest 

9 februari 
Vragen over een stop op jacht, afschot en verjaging van in het wild levende dieren, 
wegens de sneeuw en vorst 

11 februari 
Technische vragen over het opkopen van stikstofruimte van veehouderijen van de 
provincie door gemeente Waalwijk 

19 februari 
Technische vragen over de uitbreiding van Airparc Seppe met vestigingsmogelijkheid 
voor niet-luchtvaart gerelateerde bedrijven 

26 februari Vragen over niet-luchtvaartgebonden bedrijvigheid op Airparc Seppe 

4 maart Technische vragen over Food NL voedselonderwijs 

5 maart 
Technische vragen over Eindhoven Internationale Knoop XL: ontwikkelvisie 
Fellenoord 

9 maart 
Technische vragen over het nog steeds niet operationeel zijnde Biomassaplein, waar 
een kwart miljoen provinciale subsidie mee is gemoeid 

https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-een-uitbreiding-van-dierproefcentrum-charles-river-in-den-bosch-naar-ruim-388-000-proefdieren-in-vijf-jaar
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-een-uitbreiding-van-dierproefcentrum-charles-river-in-den-bosch-naar-ruim-388-000-proefdieren-in-vijf-jaar
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-actualisatie-omvang-provinciale-evzs-en-evz-opgave-voor-het-groen-ontwikkelfonds
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-actualisatie-omvang-provinciale-evzs-en-evz-opgave-voor-het-groen-ontwikkelfonds
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-het-opschuiven-van-de-grenzen-van-het-nnb-nabij-golfbaan-the-duke-gemeente-bernheze
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-het-opschuiven-van-de-grenzen-van-het-nnb-nabij-golfbaan-the-duke-gemeente-bernheze
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-veehouderijen-net-over-de-belgische-grens
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-uitzondering-op-avondklok-voor-jacht-op-wilde-zwijnen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-4-000-m3-weggelopen-mest-bij-mestvergister-blue-sphere-in-sterksel
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-het-verstoren-van-roeken-in-hilvarenbeek
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-de-rol-van-geldelijke-bijdragen-en-sociale-meerwaarde-bij-legalisering-van-illegale-bedrijfssituaties
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-de-rol-van-geldelijke-bijdragen-en-sociale-meerwaarde-bij-legalisering-van-illegale-bedrijfssituaties
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-de-indicatieve-toets-op-de-wet-natuurbescherming-t-b-v-vergunningverlening-voor-luchthavens
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-de-indicatieve-toets-op-de-wet-natuurbescherming-t-b-v-vergunningverlening-voor-luchthavens
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-de-toename-van-ontheffingen-voor-het-verjagen-en-afschieten-van-knobbelzwanen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-de-toename-van-ontheffingen-voor-het-verjagen-en-afschieten-van-knobbelzwanen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-de-verwerking-van-digestaat-na-vergisting-van-mest
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-een-stop-op-jacht-afschot-en-verjaging-van-in-het-wild-levende-dieren-wegens-de-sneeuw-en-vorst
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-een-stop-op-jacht-afschot-en-verjaging-van-in-het-wild-levende-dieren-wegens-de-sneeuw-en-vorst
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-het-opkopen-van-stikstofruimte-van-veehouderijen-van-de-provincie-door-gemeente-waalwijk
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-het-opkopen-van-stikstofruimte-van-veehouderijen-van-de-provincie-door-gemeente-waalwijk
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-de-uitbreiding-van-airparc-seppe-met-vestigingsmogelijkheid-voor-niet-luchtvaart-gerelateerde-bedrijven
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-de-uitbreiding-van-airparc-seppe-met-vestigingsmogelijkheid-voor-niet-luchtvaart-gerelateerde-bedrijven
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-niet-luchtvaartgebonden-bedrijvigheid-op-airparc-seppe
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-food-nl-voedselonderwijs
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-eindhoven-internationale-knoop-xl-ontwikkelvisie-fellenoord
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-eindhoven-internationale-knoop-xl-ontwikkelvisie-fellenoord
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-het-nog-steeds-niet-operationeel-zijnde-biomassaplein-waar-een-kwart-miljoen-provinciale-subsidie-mee-is-gemoeid
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-het-nog-steeds-niet-operationeel-zijnde-biomassaplein-waar-een-kwart-miljoen-provinciale-subsidie-mee-is-gemoeid
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22 maart Vervolgvragen over niet-luchtvaartgebonden bedrijvigheid op Airparc Seppe 

1 april 
Vragen over de waarschuwingsbrief aan een mestvergistingsbedrijf in Sterksel, n.a.v. 
een reeks aan voorvallen 

16 april 
Vragen over dodelijk slachtoffers onder vogels als gevolg van de bouw van 
spiegelvilla's in Bosrijk Eindhoven 

20 april Vragen over plannen voor een 44 hectares groot bedrijventerrein in Bavel 

28 april Technische vragen over (agrarisch) landschapsbeleid en vergroening 

29 april Technische vragen over zonering natuurgebieden door extra recreatiedruk 

30 april Technische vragen over zwerfafval langs provinciale wegen 

5 mei 
Technische vervolgvragen over evaluatie van het (agrarisch) natuur- en 
landschapsbeleid van Noord-Brabant 

11 mei Technische vragen over de stand van zaken van de Brabantse bossenstrategie 

11 mei 
Technische vragen over uitbreidingsplannen van een veehouderij in het Vlaamse 
Meer 

11 mei 
Vragen over overtredingen Wet natuurbescherming op recreatieterrein Zwarte 
Bergen in gemeente Bergeijk 

12 mei Technische vragen over het nieuwbouwplan Ekerschot-Noord in Oirschot 

14 mei Vragen over de 'dassendodenweg' Guldenberg/Heikant in de gemeente Vught 

14 mei 
Vragen over het gedogen van onvergunde mestfabrieken, ondanks rechterlijke 
uitspraken 

17 mei 
Technische vervolgvraag over de geplande spiegelvilla’s Bosrijk, Meerhoven in 
Eindhoven 

3 juni Vragen over de tikkende tijdbom van de handel in stikstof 

3 juni 
Technische vragen over het voorstel van GS voor een lening van 37,1 miljoen t.b.v. 
nieuwbouw ‘Grizzly’ op Pivot Park 

4 juni Technische vragen over bevindingen ODZOB tijdens controle Zwarte Bergen 

7 juni 
Technische vragen over overtredingen tijdens werkzaamheden bij recreatieterrein de 
Zwarte Bergen 

7 juni 
Technische vragen over het protocol voor de bestrijding van de Japanse 
Duizendknoop 

8 juni Technische vragen over de Innovatieagenda Landbouw en Voedsel Noord-Brabant 

9 juni Vragen over mogelijk onrechtmatig afschot van vogels in Oudenbosch 

15 juni 
Technische vragen over onvoldoende aanvoer van mest bij mestverwerkers en 
mestfraude 

16 juni 
Technische vragen over een vergunning voor een geitenstal in de provincie Zeeland, 
vlakbij de grens met Noord-Brabant 

17 juni 
Technische vragen over geluidsoverlast van een gyrocopter rond Breda International 
Airport 

18 juni Vragen over een vernielde dassenburcht in Oss 

18 juni Technische vragen over de statenmededeling Realisatie VTH 2020 

23 juni Vragen over het plan rondom complex ‘EDGE’ in Eindhoven 

28 juni Vragen over de handel in stikstofrechten door provincie Noord-Brabant 

2 juli Aanvullende vragen over plan rondom complex ‘EDGE’ in Eindhoven 

7 juli Vragen over schade door ganzen aan grasland in Friesland én Noord-Brabant 

https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vervolgvragen-over-niet-luchtvaartgebonden-bedrijvigheid-op-airparc-seppe
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-de-waarschuwingsbrief-aan-een-mestvergistingsbedrijf-in-sterksel-n-a-v-een-reeks-aan-voorvallen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-de-waarschuwingsbrief-aan-een-mestvergistingsbedrijf-in-sterksel-n-a-v-een-reeks-aan-voorvallen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-dodelijk-slachtoffers-onder-vogels-als-gevolg-van-de-bouw-van-spiegelvillas-in-bosrijk-eindhoven
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-dodelijk-slachtoffers-onder-vogels-als-gevolg-van-de-bouw-van-spiegelvillas-in-bosrijk-eindhoven
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-plannen-voor-een-44-hectares-groot-bedrijventerrein-in-bavel
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-agrarisch-landschapsbeleid-en-vergroening
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-zonering-natuurgebieden-door-extra-recreatiedruk
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-zwerfafval-langs-provinciale-wegen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vervolgvragen-over-evaluatie-van-het-agrarisch-natuur-en-landschapsbeleid-van-noord-brabant
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vervolgvragen-over-evaluatie-van-het-agrarisch-natuur-en-landschapsbeleid-van-noord-brabant
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-de-stand-van-zaken-van-de-brabantse-bossenstrategie
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-uitbreidingsplannen-van-een-veehouderij-in-het-vlaamse-meer
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-uitbreidingsplannen-van-een-veehouderij-in-het-vlaamse-meer
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-overtredingen-wet-natuurbescherming-op-recreatieterrein-zwarte-bergen-in-gemeente-bergeijk
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-overtredingen-wet-natuurbescherming-op-recreatieterrein-zwarte-bergen-in-gemeente-bergeijk
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-het-nieuwbouwplan-ekerschot-noord-in-oirschot
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-de-dassendodenweg-guldenberg-heikant-in-de-gemeente-vught
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-het-gedogen-van-onvergunde-mestfabrieken-ondanks-rechterlijke-uitspraken
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-het-gedogen-van-onvergunde-mestfabrieken-ondanks-rechterlijke-uitspraken
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vervolgvraag-over-de-geplande-spiegelvillas-bosrijk-meerhoven-in-eindhoven
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vervolgvraag-over-de-geplande-spiegelvillas-bosrijk-meerhoven-in-eindhoven
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-de-tikkende-tijdbom-van-de-handel-in-stikstof
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-het-voorstel-van-gs-voor-een-lening-van-37-1-miljoen-t-b-v-nieuwbouw-grizzly-op-pivot-park
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-het-voorstel-van-gs-voor-een-lening-van-37-1-miljoen-t-b-v-nieuwbouw-grizzly-op-pivot-park
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-bevindingen-odzob-tijdens-controle-zwarte-bergen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-overtredingen-tijdens-werkzaamheden-bij-recreatieterrein-de-zwarte-bergen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-overtredingen-tijdens-werkzaamheden-bij-recreatieterrein-de-zwarte-bergen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-het-protocol-voor-de-bestrijding-van-de-japanse-duizendknoop
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-het-protocol-voor-de-bestrijding-van-de-japanse-duizendknoop
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-de-innovatieagenda-landbouw-en-voedsel-noord-brabant
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-mogelijk-onrechtmatig-afschot-van-vogels-in-oudenbosch
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-onvoldoende-aanvoer-van-mest-bij-mestverwerkers-en-mestfraude
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-onvoldoende-aanvoer-van-mest-bij-mestverwerkers-en-mestfraude
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-een-vergunning-voor-een-geitenstal-in-de-provincie-zeeland-vlakbij-de-grens-met-noord-brabant
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-een-vergunning-voor-een-geitenstal-in-de-provincie-zeeland-vlakbij-de-grens-met-noord-brabant
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-geluidsoverlast-van-een-gyrocopter-rond-breda-international-airport
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-geluidsoverlast-van-een-gyrocopter-rond-breda-international-airport
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-een-vernielde-dassenburcht-in-oss
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-de-statenmededeling-realisatie-vth-2020
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-het-plan-rondom-complex-edge-in-eindhoven
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-de-handel-in-stikstofrechten-door-provincie-noord-brabant
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/aanvullende-vragen-over-plan-rondom-complex-edge-in-eindhoven
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-schade-door-ganzen-aan-grasland-in-friesland-%C3%A9n-noord-brabant
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9 juli Technische vragen over uitkijktoren in het bosgebied Einderheide in Riethoven 

14 juli Vragen over een fietsbrug over het Drongelens Kanaal 

22 juli 
Vragen over de vriendschapsband tussen Provincie Noord-Brabant en de Chinese 
provincie Jiangsu 

28 juli Technische vragen over internationale samenwerking en vriendschapsbanden 

30 juli 
Vragen over de uitbreiding van het overlast gevende bedrijventerrein Poort43 in 
Sterksel met een logistiek centrum van 5 hectare 

20 augustus 
Technische vragen over een grote mestvergistings- en -verwerkingsinstallatie in 
Tilburg 

23 augustus Technische vragen over het interventieteam wilde zwijnen 

27 augustus 
Vragen (+ aanvullende vragen) over de dreiging van met PFAS vervuild baggerslib 
vanuit Antwerpen naar Nederland 

30 augustus 
Technische vervolgvragen over een grote mestvergistings- en -verwerkingsinstallatie 
in Tilburg 

30 augustus Technische vragen over de afname van reeën door stroperij 

3 september Vragen over de vergunningen van VTTI voor grootschalige mestverwerking in Tilburg 

8 september Vragen over verkeerde input en fout berekende effecten van de GOL-plannen 

20 september Technische vragen over Statenmededeling Markdal en Markhoeve 

22 september Technische vragen over schade aan fruitteelt door Kauwen en Zwarte Kraaien 

23 september 
Vragen over de illegaal actieve co-vergistingsinstallatie op landgoed De Princepeel in 
Wilbertoord 

4 oktober 
Technische vragen over Statenvoorstel 68/21 Afgeven definitieve verklaring van geen 
bedenkingen op de Wabo-aanvraagonderdeel strijdig gebruik in het kader van het 
Provinciaal Inpassingsplan ‘Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69’ 

5 oktober Vragen over de aanhoudende mestfraude 

11 oktober 
Technische vragen over memo van gedeputeerde Roijackers over Beheer en 
onderhoud faunapassages 

15 oktober Vragen over recreatiezonering in de Biesbosch 

1 november 
Technische vragen over de aanbesteding van de ‘ver-LED-ing’ van provinciale 
openbare verlichting 

2 november 
Technische vragen over het uitblijven van een plan van aanpak ter bevordering van 
alternatieven voor dierproeven 

8 november 
Technische vragen over de verdeling in hoogte van uitgekeerde tegemoetkomingen 
in faunaschade 

8 november 
Schriftelijke vragen over de aanhoudende stankoverlast van bedrijventerrein Poort43 
in Sterksel 

8 november 
Technische vragen over memo van gedeputeerde Roijackers over Beheer en 
onderhoud faunapassages 

10 november Technische vragen over de kap van bomen ten behoeve van omleiding N631 

15 november Technische vragen over de vergunningaanvraag van Binergy Meer in Hoogstraten 

16 november Technische vragen over het Ontwerp Beleidskader Landbouw en Voedsel 2030 

19 november 
Technische vragen over de inbreng en positie van provincie Noord-Brabant ten 
aanzien van het Nationaal Strategisch Plan (NSP) 

22 november Technische vragen over het Regionaal Water en bodemprogramma (RWP) 2022-2027 

https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-uitkijktoren-in-het-bosgebied-einderheide-in-riethoven
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-een-fietsbrug-over-het-drongelens-kanaal
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-de-vriendschapsband-tussen-provincie-noord-brabant-en-de-chinese-provincie-jiangsu
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-de-vriendschapsband-tussen-provincie-noord-brabant-en-de-chinese-provincie-jiangsu
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-internationale-samenwerking-en-vriendschapsbanden
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-de-uitbreiding-van-het-overlast-gevende-bedrijventerrein-poort43-in-sterksel-met-een-logistiek-centrum-van-5-hectare
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-de-uitbreiding-van-het-overlast-gevende-bedrijventerrein-poort43-in-sterksel-met-een-logistiek-centrum-van-5-hectare
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-een-grote-mestvergistings-en-verwerkingsinstallatie-in-tilburg
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-een-grote-mestvergistings-en-verwerkingsinstallatie-in-tilburg
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-het-interventieteam-wilde-zwijnen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-de-dreiging-van-met-pfas-vervuild-baggerslib-vanuit-antwerpen-naar-nederland
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-de-dreiging-van-met-pfas-vervuild-baggerslib-vanuit-antwerpen-naar-nederland
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vervolgvragen-over-een-grote-mest-ver-gis-tings-en-verwer-kings-in-stal-latie-in-tilburg
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vervolgvragen-over-een-grote-mest-ver-gis-tings-en-verwer-kings-in-stal-latie-in-tilburg
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-de-afname-van-ree%C3%ABn-door-stroperij
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-de-vergunningen-van-vtti-voor-grootschalige-mestverwerking-in-tilburg
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-verkeerde-input-en-fout-berekende-effecten-van-de-gol-plannen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-statenmededeling-markdal-en-markhoeve
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-schade-aan-fruitteelt-door-kauwen-en-zwarte-kraaien
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-de-illegaal-actieve-co-vergistingsinstallatie-op-landgoed-de-princepeel-in-wilbertoord
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-de-illegaal-actieve-co-vergistingsinstallatie-op-landgoed-de-princepeel-in-wilbertoord
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-statenvoorstel-68-21-afgeven-definitieve-verklaring-van-geen-bedenkingen-op-de-wabo-aanvraagonderdeel-strijdig-gebruik-in-het-kader-van-het-provinciaal-inpassingsplan-nieuwe-verbinding-grenscorridor-n69
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-statenvoorstel-68-21-afgeven-definitieve-verklaring-van-geen-bedenkingen-op-de-wabo-aanvraagonderdeel-strijdig-gebruik-in-het-kader-van-het-provinciaal-inpassingsplan-nieuwe-verbinding-grenscorridor-n69
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-statenvoorstel-68-21-afgeven-definitieve-verklaring-van-geen-bedenkingen-op-de-wabo-aanvraagonderdeel-strijdig-gebruik-in-het-kader-van-het-provinciaal-inpassingsplan-nieuwe-verbinding-grenscorridor-n69
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-de-aanhoudende-mestfraude
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-memo-van-gedeputeerde-roijackers-over-beheer-en-onderhoud-faunapassages-2
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-memo-van-gedeputeerde-roijackers-over-beheer-en-onderhoud-faunapassages-2
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-recreatiezonering-in-de-biesbosch
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-de-aanbesteding-van-de-ver-led-ing-van-provinciale-openbare-verlichting
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-de-aanbesteding-van-de-ver-led-ing-van-provinciale-openbare-verlichting
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-het-uitblijven-van-een-plan-van-aanpak-ter-bevordering-van-alternatieven-voor-dierproeven
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-het-uitblijven-van-een-plan-van-aanpak-ter-bevordering-van-alternatieven-voor-dierproeven
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-de-verdeling-in-hoogte-van-uitgekeerde-tegemoetkomingen-in-faunaschade
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-de-verdeling-in-hoogte-van-uitgekeerde-tegemoetkomingen-in-faunaschade
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-over-de-aanhoudende-stankoverlast-van-bedrijventerrein-poort43-in-sterksel
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-over-de-aanhoudende-stankoverlast-van-bedrijventerrein-poort43-in-sterksel
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-memo-van-gedeputeerde-roijackers-over-beheer-en-onderhoud-faunapassages
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-memo-van-gedeputeerde-roijackers-over-beheer-en-onderhoud-faunapassages
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-de-kap-van-bomen-ten-behoeve-van-omleiding-n631
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-de-vergunningaanvraag-van-binergy-meer-in-hoogstraten
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-het-ontwerp-beleidskader-landbouw-en-voedsel-2030
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-de-inbreng-en-positie-van-provincie-noord-brabant-ten-aanzien-van-het-nationaal-strategisch-plan-nsp
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-de-inbreng-en-positie-van-provincie-noord-brabant-ten-aanzien-van-het-nationaal-strategisch-plan-nsp
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-het-regionaal-water-en-bodemprogramma-rwp-2022-2027
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22 november Technische vragen over beregeningsputten voor grondwateronttrekkingen in de Pee 

1 december Technische vragen over Statenvoorstel 67/21 Omgevingsverordening Noord-Brabant 

3 december Technische vragen over het verdwijnen van een zandpad ‘Everbos’ in Boxtel 

7 december 
Technische vragen over de snelheidslimieten en adviessnelheden op de N264 tussen 
Odiliapeel en Haps, volgens het vastgestelde voorkeursalternatief 

10 december 
Technische vragen over het Regionaal Publiek Ontwikkelbedrijf REKS Hart van 
Brabant 

13 december Technische vragen n.a.v. themabijeenkomst Omgevingsverordening 

17 december Technische vragen over de nieuwe busremise in Breda en energieneutraliteit 

22 december Technische vragen over het Natuurnetwerk Brabant (NNB) 

30 december 
Technische vragen over de uitspraak van de Raad van State inzake 
Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) 

 

 

  

https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-beregeningsputten-voor-grondwateronttrekkingen-in-de-pee
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-statenvoorstel-67-21-omgevingsverordening-noord-brabant
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-het-verdwijnen-van-een-zandpad-everbos-in-boxtel
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-de-snelheidslimieten-en-adviessnelheden-op-de-n264-tussen-odiliapeel-en-haps-volgens-het-vastgestelde-voorkeursalternatief
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-de-snelheidslimieten-en-adviessnelheden-op-de-n264-tussen-odiliapeel-en-haps-volgens-het-vastgestelde-voorkeursalternatief
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-het-regionaal-publiek-ontwikkelbedrijf-reks-hart-van-brabant
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-het-regionaal-publiek-ontwikkelbedrijf-reks-hart-van-brabant
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-n-a-v-themabijeenkomst-omgevingsverordening
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-de-nieuwe-busremise-in-breda-en-energieneutraliteit
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-het-natuurnetwerk-brabant-nnb
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-de-uitspraak-van-de-raad-van-state-inzake-gebiedsontwikkeling-oostelijke-langstraat-gol
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-de-uitspraak-van-de-raad-van-state-inzake-gebiedsontwikkeling-oostelijke-langstraat-gol
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8. Debatbijdragen in Provinciale Staten 

Hieronder staan vrijwel alle 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 zouden ook terug te zien en te luisteren moeten zijn via de 

website van de provincie, maar helaas is dat niet goed geregeld. Het systeem is in 

korte tijd meermaals aangepast waardoor de opnames al dan niet op verschillende 

pagina’s zijn te vinden. Neem gerust contact op met onze fractie indien u een 

opname zoekt en deze niet kunt vinden op deze of deze pagina. 

 

Datum Onderwerp 

22 januari Debat over de duiding van de nieuwe politieke situatie in Provinciale Staten 

22 januari Mede-aankoop CSM-terrein 

26 februari Rapport Zuidelijke Rekenkamer VTH bij risicobedrijven in Moerdijk 

26 februari BOF2: Vervolg Brabants Outcomes Fund 

12 maart Actualisatie omvang provinciale EVZ's en EVZ-opgave voor het GOB 

12 maart Debat stikstofaanpak 

26 maart Beleidskader Vrije Tijd, Cultuur en Sport 2021-2022 

26 maart Verlenging looptijd beleidskader erfgoed 2016-2020 inclusief inzet 

9 april Vooroverlegreactie inzake Rijksinpassingsplan Zuid-West 380 kV Oost 

9 april Actuele motie ‘Geef de Brabantse wasberen een mooi plekje’, 

23 april Wensen en bedenkingen verkoop perceel Peelweg in Zeeland 

23 april Perspectiefnota 2022 - eerste termijn 

21 mei Perspectiefnota 2022 - tweede termijn 

11 juni 
Zienswijze ontwerpbegroting 2022 & meerjarenraming omgevingsdiensten Midden- 
en West-Brabant (OMWB) en Brabant-Noord (ODBN) 

11 juni Inpassingsplan 'Tongelreep' 

11 juni Zienswijze op conceptbegroting Havenschap Moerdijk 2022 

2 juli Rapport Zuidelijke Rekenkamer Verkeersveiligheid Provincie Noord-Brabant 

2 juli Bestuursrapportage 1-2021 

16 juli Actuele motie Uitwerking vervolgscenario’s GOL 

16 juli Addendum op bestuursakkoord 2020-2023  

16 juli Verordening treasury Noord-Brabant 2021 

1 oktober Tweede Bestuursrapportage 2021 

5 november Begroting 2022 

3 december Regionaal Water en Bodem Programma 2022-2027 

3 december Beleidskader Gezondheid 2021-2030 

17 december Ontwerp-Rijksinpassingsplan Zuid-West 380 kV Oost 

 

https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/archief/bijdragen
http://conference.connectedviews.com/Live.aspx?i=provincienoordbrabant
https://noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/debat-over-de-duiding-van-de-nieuwe-politieke-situatie-in-provinciale-staten
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/mede-aankoop-csm-terrein
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/rapport-zuidelijke-rekenkamer-vergunningverlening-toezicht-en-handhaving-bij-risicobedrijven-in-moerdijk
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/bof2-vervolg-brabants-outcomes-fund
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/actualisatie-omvang-provinciale-evzs-en-evz-opgave-voor-het-gob
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/debat-stikstofaanpak
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/beleidskader-vrije-tijd-cultuur-en-sport-2021-2022
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/verlenging-looptijd-beleidskader-erfgoed-2016-2020-inclusief-inzet
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/vooroverlegreactie-inzake-rijksinpassingsplan-zuid-west-380-kv-oost
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/actuele-motie-geef-de-brabantse-wasberen-een-mooi-plekje
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/wensen-en-bedenkingen-verkoop-perceel-peelweg-in-zeeland
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/perspectiefnota-2022
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/perspectiefnota-2022-tweede-termijn
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/zienswijze-ontwerpbegroting-2022-meerjarenraming-omgevingsdiensten-midden-en-west-brabant-omwb-en-brabant-noord-odbn
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/zienswijze-ontwerpbegroting-2022-meerjarenraming-omgevingsdiensten-midden-en-west-brabant-omwb-en-brabant-noord-odbn
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/inpassingsplan-tongelreep
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/zienswijze-op-conceptbegroting-havenschap-moerdijk-2022
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/rapport-zuidelijke-rekenkamer-verkeersveiligheid-provincie-noord-brabant
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/bestuursrapportage-1-2021
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/actuele-motie-uitwerking-vervolg-sce-na-rios-gol
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/addendum-op-bestuursakkoord-2020-2023-samen-bouwen-aan-de-kwaliteit-van-brabant
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/verordening-treasury-noord-brabant-2021
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/tweede-bestuursrapportage-2021
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/begroting-2022
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/regionaal-water-en-bodem-programma-2022-2027
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/beleidskader-gezondheid-2021-2030
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/ontwerp-rijksinpassingsplan-zuid-west-380-kv-oost

