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1. Voorwoord 

Dit jaarverslag is wat later dan u van voorgaande jaren bent gewend. Vanaf eind 

2018 tot de provinciale verkiezingen in maart lag onze prioriteit bij het winnen van 

zoveel mogelijk stemmen, opdat we ons in de nieuwe bestuursperiode weer 

maximaal kunnen inzetten voor een duurzaam, diervriendelijk, groen en gezond 

Brabant. Ondanks dat we er geen extra zetel bij hebben gekregen, is het aantal 

kiezers op onze partij met 45 procent extra stemmen behoorlijk gestegen. We 

zetten ons weer volop in om deze stijgende lijn vol te houden en voelen ons 

daarmee des te meer gesterkt om op te komen voor de belangen van al het 

kwetsbare in Brabant. 

 

Maar met dit jaarverslag kijken we eerst nog terug op het jaar 2018. We hebben 

een nieuwe website en hopelijk vind u deze website ook een verbetering. De nieuwe 

website heeft een andere verdeling, gestructureerd op basis van een aantal 

standpuntcategorieën. Onze vragen, moties, debatbijdragen, e.d. zijn als vanouds 

te vinden op de website; onder het kopje ‘Actie’, maar nu ook via de verschillende 

standpunten. Het is zeker de moeite waard om af en toe te bezoeken, zodat u op de 

hoogte blijft van onze werkzaamheden. 

 

Inhoudelijk hebben we natuurlijk ook het nodige werk verzet. U vindt de 

hoogtepunten per kernthema in het volgende hoofdstuk. Onder andere hebben we 

onze aanjaagfunctie op het vlak van de plantaardige eiwittransitie vervuld, zijn we 

stevig bezwaar blijven maken tegen mestfabrieken, zijn we opgekomen voor wilde 

zwijnen en ganzen, en is een motie voor meer snelfietsroutes aangenomen. 

 

Mede namens mijn collega’s Anne-Miep Vlasveld en Paranka Surminski, 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/
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2. Hoogtepunten op de hoofdthema’s 

De Partij voor de Dieren heeft een planeetbrede visie, en als kleine fractie in 

Provinciale Staten zetten we ons vooral in op een aantal kernthema's. Op onze 

website staan deze thema’s als standpunten toegelicht. Onderaan de 

standpuntpagina’s vind je via de verschillende tabbladen de bijdragen, moties, 

vragen en nieuwsberichten die betrekking hebben op dat standpunt.1  

 

Hieronder hebben we bij elkaar gezet wat volgens ons de hoogtepunten van 2018 

waren. 

 

Intensieve veehouderij 

De Partij voor de Dieren wil naar een streekgebonden, plantaardige en biologische 

productie van voedsel. We willen af van landbouw die leunt op overbemesting, 

landbouwgif en uitbuiting van dieren. Helaas was de inzet van Gedeputeerde Staten 

nog steeds gericht op de inzet van technische middelen om de uitstoot van stallen 

te verminderen. Wij hebben bij elke aanleiding aandacht gevraagd voor het 

oplossen van de problemen bij de bron, door met name het aantal landbouwdieren 

te verminderen.  

 

De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) adviseerde een reductie van 

de veestapel en een afname van de consumptie van vlees, zuivel en eieren. Een 

duurzamer en gezonder voedselsysteem is ook volgens de RLI noodzakelijk om de 

klimaatdoelen te halen, het milieu te ontzien en de volksgezondheidsrisico’s te 

minimaliseren. Wij hebben met schriftelijke vragen een reactie van Gedeputeerde 

Staten op dit rapport gevraagd, maar zij zagen hierin geen aanleiding tot 

aanpassing van het beleid. 

 

Bij de behandeling van de begroting van 2019, in november 2018, hebben we een 

motie ingediend die opriep om met het landbouwbeleid te sturen op een duidelijke 

afname van het aantal dieren in de veehouderij. Deze motie kreeg geen 

meerderheid.  

 

Tijdens de Statenvergadering van 23 november 2018 hebben een motie ingediend 

om een wijziging van de Verordening natuurbescherming tegen te houden. Met de 

wijziging werd het mogelijk voor agrariërs om zonder vergunning land te bemesten 

                                       

 

 
1 Alle vragen, moties, bijdragen en nieuwsberichten moeten handmatig gecategoriseerd 
worden. Vooralsnog reikt die categorisering niet veel verder terug dan 2018. 

https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/standpunten
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en dieren te beweiden. De motie kreeg niet voldoende steun, maar gelukkig heeft 

de rechter van de Raad van State onlangs geoordeeld dat er voor deze activiteiten 

wel een vergunning nodig is. De provincie Noord-Brabant zal bemesten en beweiden 

dus weer vergunningplichtig moeten maken in de Verordening natuurbescherming. 

 

Plantaardige eiwittransitie 

Naast het fors verminderen van het aantal landbouwdieren, is het ook van belang 

dat consumenten overstappen naar een (meer) plantaardig, en dus diervriendelijk, 

consumptiepatroon. De provincie heeft een programma dat min of meer gericht is 

op deze plantaardige eiwittransitie, maar de inzet daarop valt in het niet bij de vele 

tientallen miljoenen euro’s die worden gespendeerd aan instandhouding van de 

intensieve veehouderij.  

 

Wij hebben schriftelijke vragen gesteld over het plantaardig gehalte van de 

provinciale organisatie en hebben met meerdere moties geprobeerd beweging te 

krijgen in de plantaardige eiwittransitie in Brabant. Vooralsnog was er geen 

meerderheid te vinden, maar we merken wel dat andere partijen beginnen te 

beseffen dat de plantaardige eiwittransitie een serieus onderwerp is. Zo zagen we 

het zelfs terug in de verkiezingsprogramma’s van een paar andere partijen. Het 

blijkt te meer dat je als haas in de marathon een lange adem moet hebben. 
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Mestfabrieken 

Het immense mestoverschot is een gevolg, van het veel te grote aantal 

landbouwdieren in onze provincie, dat veel aandacht krijgt. Veel burgers komen, al 

dan niet verenigd in stichtingen, in opstand tegen mestfabrieken in hun 

leefomgeving. Soms staan die mestfabrieken er al en zorgen voor overlast, in 

andere gevallen hebben bewoners grote zorgen over de komst van een enorme 

mestfabriek. 

 

We hebben meermaals kritische vragen gesteld over zaken rond mestfabrieken in 

Bergen op Zoom (BioMoer), Wanroij (Cleanergy), Rijen, en Oss (MACE). Deze 

laatste mestfabriek heeft misschien wel de meeste stof doen opwaaien. Het gaat om 

de mogelijke komst van een enorme installatie, op een bedrijventerrein naast een 

woonwijk. Een motie om deze plannen te schrappen haalde geen meerderheid, 

maar in de aanloop naar de verkiezingen hebben meerdere partijen 180 gedraaid in 

hun standpunt, door te verklaren opeens toch tegen de vestiging van deze 

mestfabriek te zijn. 

 

De mensen die last ondervinden van BioMoer en Cleanergy ondersteunen wij 

regelmatig door politieke druk uit te oefenen op het college van Gedeputeerde 

Staten en door de pers op te zoeken. Een vraag die vaak terugkomt is waarom 

mensen toch zo veel last kunnen hebben van geur en bijvoorbeeld van hun 

luchtwegen, als een mestfabriek zich netjes aan de regels lijkt te houden. We 

proberen aan het licht te brengen hoe vaak er controles plaatsvinden in zo’n 

mestfabriek en welke bedrijven hun vergunningen niet op orde hebben. Met andere 

woorden: wij kijken mee!  

 

Mestfabriek Cleanergy in Wanroij wordt binnenkort gesloten, mede door de vele 

protesten van omwonenden, en mestfabriek BioMoer in Bergen op Zoom heeft in 

februari faillissement aangevraagd. De mensen die in de buurt van BioMoer wonen 

kunnen helaas nog niet opgelucht ademhalen; er zijn aanwijzingen dat de locatie in 

de toekomst nog steeds als mestfabriek zal worden gebruikt. 

 

Faunabeheer 

In 2018 hadden we te maken met de verspreiding van de Afrikaanse Varkenspest 

(AVP), een virus waaraan wilde zwijnen een gruwelijke dood sterven, maar waar 

gehouden varkens ook mee besmet kunnen worden. Vanwege de angst voor de 

immense economische gevolgen als de AVP overslaat op in Nederland gehouden 

varkens, heeft geleid tot een ware heksenjacht op wilde zwijnen. Wij hebben ons 

daar middels schriftelijke vragen en moties natuurlijk tegen verzet. Het is lichtelijk 
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positief dat het langzamerhand steeds meer wordt erkent dat juist de mens het 

grootste risico op verspreiding van de AVP vormt. 

 

Ook zijn we wederom opgekomen voor de belangen van de vele duizenden ganzen 

die door jagers doodgeschoten dreigen te worden. Daarnaast hebben we vragen 

gesteld over muskusrattenbeheer, het plan voor beheer van wolven en het doden 

van moeflons in Gemert-Bakel.  

 

Natuur  

Zoals altijd waren we ook in 2018 kritisch op het Noord-Brabantse natuurbeleid, en 

met goede reden. In 2027 wil de provincie het zogenoemde Natuurnetwerk Brabant 

(NNB) hebben ingericht – grofweg 129.000 hectare natuur. De moeilijkheid daarin is 

dat heel veel van die hectaren nu nog in handen zijn van agrariërs die niet zonder 

pardon hun gronden willen opgeven. Een ander knelpunt is dat de provincie zich, 

om kosten te besparen, afhankelijk maakt van derden voor de totstandkoming van 

het natuurnetwerk. We hebben meerdere malen technische vragen gesteld over de 

stand van zaken rondom het natuurnetwerk, hoe ver we achterlopen op schema en 

vooral: hoe we dat gaan ondervangen. Want dat we achterlopen, dat staat vast. 

Wat de Partij voor de Dieren betreft komt de inrichting en het beheer van ons 

natuurnetwerk helemaal bij de provincie te liggen. Op die manier kunnen we 

garanderen dat de natuur van voldoende kwaliteit is om (beschermde) planten en 

dieren in rust te laten floreren.  

 

Wat we in 2018 meerdere malen zijn tegengekomen, is het verdwijnen van 

waardevolle, oude bomen in de provincie en daarbuiten. Steeds meer gemeenten 

schaffen vanwege bezuinigingen de kapvergunning af en dat maakt het 

gemakkelijker om bomen te vellen. Om die reden hebben we in het laatste kwartaal 

van 2018 een initiatiefvoorstel geschreven om voor elke huidige en nieuw geboren 

inwoner van de provincie Noord-Brabant een boom te planten. Provinciale Staten 

hebben het initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren ‘Voor elke Brabander een 

boom’ afgelopen februari helaas verworpen. 

 

Klimaat 

Op het gebied van de klimaatopgave hebben we in menig debatbijdrage de vinger 

op de zere plek gelegd van het tegenstrijdige beleid van de provincie. Er wordt veel 

provinciaal geld gestoken in nieuwe en bredere wegen en in extra economische 

groei, terwijl we hopeloos achterlopen op de doeleinden van CO2-reductie. Gelukkig 

is wel een motie van ons aangenomen die Gedeputeerde Staten oproept om een 

Brabant bedekkend, sluitend netwerk van snelfietsroutes als uitgangspunt te 

nemen, en om te streven naar de realisatie van snelfietsroutes bij (nieuwe) 

infrastructurele projecten.  
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Ook hebben wij een motie ingediend waarmee Statenstukken voortaan een 

‘klimaatparagraaf’ moeten bevatten, waarmee de klimaatgevolgen van het 

betreffende voorstel in kaart worden gebracht. Daardoor kunnen Provinciale Staten 

de klimaatgevolgen van voorstellen meenemen in de overwegingen voor de 

stemming. Via een procedurele omweg is deze motie in 2019 alsnog aangenomen. 

 

Wegen 

We hebben in 2018 veel strijd geleverd tegen extra asfalt ten koste van natuur, 

milieu en leefbaarheid. We hebben ons best gedaan om het alternatief van 

verenigde bewoners op de plannen voor de Gebiedsontwikkeling Oostelijke 

Langstraat (GOL) serieus en integraal af te zetten tegen de plannen van de 

provincie. We hebben er vele vragen over gesteld en bezwaar gemaakt, maar het 

heeft helaas niet mogen baten.  

 

Er was ook verzet van omwonenden tegen de plannen van een nieuw stuk weg door 

de natuur tussen Dierdonk (Helmond) en Bakel. Deze nieuwe weg zou de 

doorstroming van de N279 moeten verbeteren, maar zou desastreuze gevolgen 

hebben. Ons amendement om deze extra weg te schrappen uit het geheel aan 

plannen rond de N279 kreeg de gehele oppositie achter zich, maar dat was helaas 

niet genoeg. 
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3. Persberichten 

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

van een bericht om het online te lezen. 

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. Op de website van de fractie vindt u alle 

nieuwsberichten. 

 
Datum Titel 

2 januari Megamorfose van Brabantse veehouderij is geen oplossing voor stalbranden, 
dierziektes en milieuproblemen  

5 januari De groei van de veestapel is nog niet ten einde!  

22 januari Stop met gedraai rond BioMoer B.V.  

26 januari GS, neem nu eindelijk eens een besluit over BioMoer!  

29 januari Geen tijdelijke vergunning uitbreiding Cleanergy  

5 februari Verloedering van het Brabantse landschap door reclame langs de snelweg  

16 februari Trek vergunning megastal Hilvarenbeek in  

19 februari Neem het alternatief van GOL-bewoners serieus!  

27 februari Geen vlees in de kuip tijdens Nationale Week zonder Vlees?  

27 maart Neem burgerparticipatie Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) serieus  

9 april Ganzenbeleid in Brabant nergens op gebaseerd  

26 april Geen subsidie voor overtredende varkenshouder  

1 mei Partij voor de Dieren wil inzet van provincies voor groene eiwittransitie  

9 mei Betere controle en strengere handhaving op vee-industrie is bittere noodzaak  

9 mei Natuur in plaats van vervuilende Amercentrale is win-win!  

29 mei Opinie: Worden katten weer een schietschijf?  

4 juni Brabant eet hamburgers tegen klimaatverandering  

11 juli Opinie: Brabant wordt jagerswalhalla door nepnieuws  

17 juli Provincie, serveer zelf duurzame landbouwproducten!  

25 juli Geen subsidie voor varkenshouder die regels overtreedt  

3 augustus Winters evenement in Best is niet cool!  

11 september Varkens Innovatie Centrum Sterksel: opgeruimd staat netjes  

11 september N629: minimale tijdswinst en peperduur  

12 september Vragen over ontwikkeling “Ontwerpbestemmingsplan ‘Poortgebied Bergsche Heide en 
ontsluitingsweg’ te Bergen op Zoom”  

12 september Mestfabriek OOC is passé  

14 september Meerderheid Provinciale Staten hebben geen boodschap aan unaniem ‘nee’ van Oss  

19 september Jachtstop om Afrikaanse Varkenspest te bedwingen  

10 oktober Niet groei maar krimp van Eindhoven Airport is bittere noodzaak  

15 oktober Stop de heksenjacht op Wilde zwijnen!  

29 oktober Mededogen voor Moeflons  

30 oktober Subsidiefraude door veeboeren:  

https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/archief/nieuws
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/megamorfose-van-brabantse-veehouderij-is-geen-oplossing-voor-stalbranden-dierziektes-en-milieuproblemen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/megamorfose-van-brabantse-veehouderij-is-geen-oplossing-voor-stalbranden-dierziektes-en-milieuproblemen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/de-groei-van-de-veestapel-is-nog-niet-voorbij
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/stop-met-gedraai-rond-biomoer-b-v
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/gs-neem-nu-eindelijk-eens-een-besluit-over-biomoer
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/geen-tijdelijke-vergunning-uitbreiding-cleanergy
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/verloedering-van-het-brabantse-landschap-door-reclame-langs-de-snelweg
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/trek-vergunning-megastal-hilvarenbeek-in
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/neem-het-alternatief-van-gol-bewoners-serieus
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/geen-vlees-in-de-kuip-tijdens-nationale-week-zonder-vlees
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/neem-burgerparticipatie-gebiedsontwikkeling-oostelijke-langstraat-gol-serieus
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/ganzenbeleid-in-brabant-nergens-op-gebaseerd
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/geen-subsidie-voor-overtredende-varkenshouder
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/partij-voor-de-dieren-wil-inzet-van-provincies-voor-groene-eiwittransitie
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/betere-controle-en-strengere-handhaving-op-vee-industrie-is-bittere-noodzaak
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/natuur-in-plaats-van-vervuilende-amercentrale-is-win-win
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/opinie-worden-katten-weer-een-schietschijf
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/brabant-eet-hamburgers-tegen-klimaatverandering
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/opinie-brabant-wordt-jagerswalhalla-door-nepnieuws
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/provincie-serveer-zelf-duurzame-landbouwproducten
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/geen-subsidie-voor-varkenshouder-die-regels-overtreedt
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/winters-evenement-in-best-is-niet-cool
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/varkens-innovatie-centrum-sterksel-opgeruimd-staat-netjes
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/n629-minimale-tijdswinst-en-peperduur
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/ontwikkeling-ontwerpbestemmingsplan-poortgebied-bergsche-heide-en-ontsluitingsweg-te-bergen-op-zoom
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/ontwikkeling-ontwerpbestemmingsplan-poortgebied-bergsche-heide-en-ontsluitingsweg-te-bergen-op-zoom
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/mestfabriek-ooc-is-passé
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/meerderheid-provinciale-staten-hebben-geen-boodschap-aan-unaniem-nee-van-oss
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/jachtstop-om-afrikaanse-varkenspest-te-bedwingen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/niet-groei-maar-krimp-van-eindhoven-airport-is-bittere-noodzaak
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/stop-de-heksenjacht-op-wilde-zwijnen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/mededogen-voor-moeflons
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/subsidiefraude-door-veeboeren
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2 november Geen gedwongen fusie voor Nuenen  

13 november Mestexport van mestfabriek MACE lijnrecht tegen provinciaal beleid  

14 november Marco van der Wel derde maal lijsttrekker voor Partij voor de Dieren  

28 november Partij voor de Dieren vraagt politie om drie resterende moeflons te vangen  

4 december Schrap omleiding Dierdonk uit N279  

6 december Partij voor de Dieren, GroenLinks, CDA, PVV, 50Plus en CU-SGP zijn het eens: Schrap 
omleiding Dierdonk uit plannen voor N279  

10 december Marco van der Wel gekozen als lijsttrekker voor Partij voor de Dieren  

14 december Geen duimbreed erbij voor Biomoer  

25 december Opinie: Vrede op aarde, vrede in het bos  

 

https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/geen-gedwongen-fusie-voor-nuenen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/mestexport-van-mestfabriek-mace-lijnrecht-tegen-provinciaal-beleid
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/marco-van-der-wel-derde-maal-lijsttrekker-voor-partij-voor-de-dieren
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/partij-voor-de-dieren-vraagt-politie-om-drie-resterende-moeflons-te-vangen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/schrap-omleiding-dierdonk-uit-n279
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/partij-voor-de-dieren-groenlinks-cda-pvv-50plus-en-cu-sgp-zijn-het-eens-schrap-omleiding-dierdonk-uit-plannen-voor-n279
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/partij-voor-de-dieren-groenlinks-cda-pvv-50plus-en-cu-sgp-zijn-het-eens-schrap-omleiding-dierdonk-uit-plannen-voor-n279
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/marco-van-der-wel-gekozen-als-lijsttrekker-voor-partij-voor-de-dieren
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/geen-duimbreed-erbij-voor-biomoer
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/opinie-vrede-op-aarde-vrede-in-het-bos


Partij voor de Dieren-fractie Noord-Brabant              Statenjaarverslag 2018 

11 

 

 

4. Perspublicaties 

Regelmatig worden onze persberichten geheel of gedeeltelijk gepubliceerd 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 

25 januari Brabants Dagblad Drinkwater Brabant goedkoper, maar daar is niet iedereen blij 

mee 

27 januari BN De Stem Partij voor de Dieren eist dat provincie haast maakt met 

besluit Biomoer 

12 februari Nieuwe Oogst Stikstofdebat gaat er komen 

18 februari Brabants Dagblad Statenfracties PVV en PvdD eisen opheldering over vergunning 

voor omstreden megastal Diessen 

21 februari  Brabants Dagblad Partij voor de Dieren gaat zich met GOL-plannen bemoeien 

21 april BN De Stem Giga-ganzen-explosie plaagt boer én jager 

30 april De Gelderlander Geen geld voor varkenshouder die 'milieuregels aan laars lapt' 

2 juni BN De Stem Brabant kijkt kat uit boom bij Amercentrale 

2 juni Eindhovens Dagblad Opinie: Worden wilde katten weer schietschijf? 

22 juni Brabants Dagblad Poging mislukt: Besluit over GOL en Baardwijkse Overlaat blijft 

gewoon op agenda van provinciale staten staan 

12 juli Eindhovens Dagblad Opinie: Brabant dreigt een jagers-walhalla te worden 

30 juli BN De Stem Geurpaal en super-reflector verjagen wild van Brabantse 

wegen 

3 augustus Omroep Brabant 'Onbegrijpelijk en onnozel', Partij voor de Dieren absoluut niet 

blij met sneeuwpret Best 

11 augustus  Brabants Dagblad Hoe kon dit gebeuren? Meer dan 1000 varkens stikken in hun 

stal in Haaren 

31 augustus Omroep Brabant Europese vlag voortaan prominent in Brabantse Statenzaal 

31 augustus Eindhovens Dagblad Vlagvertoon: Europese vlag prominent in Statenzaal Brabant 

31 augustus Brabants Dagblad Vlagvertoon: Europese vlag prominent in Statenzaal Brabant 

31 augustus BN De Stem Vlagvertoon: Europese vlag prominent in Statenzaal Brabant 

11 september Brabants Dagblad Oppositie in provincie: dring mestfabriek niet verder aan Oss 

op 

11 september Oosterhout Nieuws Partij voor de Dieren: “Nieuwe weg tussen Oosterhout en 

Dongen minimale tijdswinst en peperduur”31 augustus 

14 september Brabants Dagblad Provinciale Staten nemen geen gas terug bij vestigen 

mestfabriek in Oss 

14 september BN De Stem Meningen over N629 botsen verder in Den Bosch 

28 september BN De Stem Na 20 jaar soebatten akkoord over nieuwe weg tussen 

Oosterhout en Dongen 

28 september Algemeen Dagblad Groen licht voor windmolenpark met 28 turbines langs A16 

28 september BN De Stem Groen licht voor windmolenpark met 28 turbines langs A16 

30 oktober Brabants Dagblad Eén varkenshouderij op de korrel in fraudeonderzoek 

https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/fractie-in-de-media
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/fractie-in-de-media
https://www.bd.nl/s-hertogenbosch/drinkwater-brabant-goedkoper-maar-daar-is-niet-iedereen-blij-mee~a11cb2f6/
https://www.bd.nl/s-hertogenbosch/drinkwater-brabant-goedkoper-maar-daar-is-niet-iedereen-blij-mee~a11cb2f6/
https://www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/partij-voor-de-dieren-eist-dat-provincie-haast-maakt-met-besluit-biomoer~a99fb39a/
https://www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/partij-voor-de-dieren-eist-dat-provincie-haast-maakt-met-besluit-biomoer~a99fb39a/
https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2018/02/12/stikstofdebat-gaat-er-komen
https://www.bd.nl/hilvarenbeek/statenfracties-pvv-en-pvdd-eisen-opheldering-over-vergunning-voor-omstreden-megastal-diessen~aa6fb559/
https://www.bd.nl/hilvarenbeek/statenfracties-pvv-en-pvdd-eisen-opheldering-over-vergunning-voor-omstreden-megastal-diessen~aa6fb559/
https://www.bd.nl/heusden/partij-voor-de-dieren-gaat-zich-met-gol-plannen-bemoeien~a5d3f33e/
https://www.bndestem.nl/brabant/giga-ganzen-explosie-plaagt-boer-en-jager~add86f2c/
https://www.gelderlander.nl/maasland/geen-geld-voor-varkenshouder-die-milieuregels-aan-laars-lapt~a81274f5/
https://www.bndestem.nl/oosterhout/brabant-kijkt-kat-uit-boom-bij-amercentrale~a7784b65/
https://www.ed.nl/mening/worden-wilde-katten-weer-schietschijf~a0acd27c/
https://www.bd.nl/heusden/poging-mislukt-besluit-over-gol-en-baardwijkse-overlaat-blijft-gewoon-op-agenda-van-provinciale-staten-staan~a114d4e2/
https://www.bd.nl/heusden/poging-mislukt-besluit-over-gol-en-baardwijkse-overlaat-blijft-gewoon-op-agenda-van-provinciale-staten-staan~a114d4e2/
https://www.ed.nl/extra/brabant-dreigt-een-jagers-walhalla-te-worden~a5f53174/
https://www.bndestem.nl/regio/geurpaal-en-super-reflector-verjagen-wild-van-brabantse-wegen~a28417f1/
https://www.bndestem.nl/regio/geurpaal-en-super-reflector-verjagen-wild-van-brabantse-wegen~a28417f1/
http://www.omroepbrabant.nl/?news/2809571213/Onbegrijpelijk+en+onnozel,+Partij+voor+de+Dieren+absoluut+niet+blij+met+sneeuwpret+Best.aspx
http://www.omroepbrabant.nl/?news/2809571213/Onbegrijpelijk+en+onnozel,+Partij+voor+de+Dieren+absoluut+niet+blij+met+sneeuwpret+Best.aspx
https://www.bd.nl/haaren/nvwa-onderzoekt-massale-varkenssterfte-in-stal-in-haaren~ae33ae7e/
https://www.bd.nl/haaren/nvwa-onderzoekt-massale-varkenssterfte-in-stal-in-haaren~ae33ae7e/
http://www.omroepbrabant.nl/?news/2819551123/Europese+vlag+voortaan+prominent+in+Brabantse+Statenzaal.aspx
https://www.ed.nl/brabant/vlagvertoon-europese-vlag-prominent-in-statenzaal-brabant~ade96e3b/
https://www.bd.nl/s-hertogenbosch/vlagvertoon-europese-vlag-prominent-in-statenzaal-brabant~ade96e3b/
https://www.bndestem.nl/brabant/vlagvertoon-europese-vlag-prominent-in-statenzaal-brabant~ade96e3b/
https://www.bd.nl/oss/oppositie-in-provincie-dring-mestfabriek-niet-verder-aan-oss-op~af699a0b/
https://www.bd.nl/oss/oppositie-in-provincie-dring-mestfabriek-niet-verder-aan-oss-op~af699a0b/
https://oosterhout.nieuws.nl/nieuws/20180911/partij-dieren-nieuwe-weg-oosterhout-en-dongen-minimale-tijdswinst-en-peperduur/
https://oosterhout.nieuws.nl/nieuws/20180911/partij-dieren-nieuwe-weg-oosterhout-en-dongen-minimale-tijdswinst-en-peperduur/
https://www.bd.nl/oss/provinciale-staten-nemen-geen-gas-terug-bij-vestigen-mestfabriek-in-oss~ac37aa17/
https://www.bd.nl/oss/provinciale-staten-nemen-geen-gas-terug-bij-vestigen-mestfabriek-in-oss~ac37aa17/
https://www.bndestem.nl/oosterhout/meningen-over-n629-botsen-verder-in-den-bosch~a0cf42b2/
https://www.bndestem.nl/oosterhout/na-20-jaar-soebatten-akkoord-over-nieuwe-weg-tussen-oosterhout-en-dongen~a5cedc06d/
https://www.bndestem.nl/oosterhout/na-20-jaar-soebatten-akkoord-over-nieuwe-weg-tussen-oosterhout-en-dongen~a5cedc06d/
https://www.ad.nl/breda/groen-licht-voor-windmolenpark-met-28-turbines-langs-a16~aac18bc4/
https://www.bndestem.nl/breda/groen-licht-voor-windmolenpark-langs-a16~aac18bc4/
https://www.bd.nl/brabant/een-varkenshouderij-op-de-korrel-in-fraudeonderzoek~a416de3d/


Partij voor de Dieren-fractie Noord-Brabant              Statenjaarverslag 2018 

12 

 

 

30 oktober Brabants Dagblad, 

BN De Stem 

Voor een miljoen gefraudeerd: Partij voor de Dieren stelt 

vragen over invallen bij veehouderijen in Brabant 

30 oktober Omroep Brabant Justitie vermoedt subsidiefraude in veehouderij, vier woningen 

en drie bedrijven doorzocht 

30 oktober Eindhovens Dagblad Partij voor de Dieren: moeflons Milheeze moeten blijven leven 

1 november Pig Business PvdD eist strengere controles verplaatsingsregeling 

2 november Nuenen Centraal Partij voor de Dieren: Geen gedwongen fusie voor Nuenen 

9 november Omroep Brabant Brabantse coalitie wil na vier jaar voetjevrijen nu samen oud 

worden 

13 november Brabants Dagblad Rijsbergenaar Van der Wel opnieuw kandidaat-lijsttrekker 

Partij voor de Dieren in Brabant 

13 november BN De Stem Rijsbergenaar Van der Wel opnieuw kandidaat-lijsttrekker 

Partij voor de Dieren in Brabant 

15 november Pig Business PvdD Brabant stelt vragen over mestafzet Mace in Azië 

27 november Eindhovens Dagblad Geen rol provincie bij afschieten moeflons Milheeze 

6 december  Eindhovens Dagblad Oppositie in Provinciale Staten: ‘Schrap omleiding Dierdonk’ 

7 december Pig Business ‘Export mestproducten naar Azië past niet in kringloopvisie’ 

10 december Omroep Brabant Marco van der Wel lijsttrekker van Partij voor de Dieren bij 

Provinciale Statenverkiezingen 

13 december Omroep Brabant Vestigt de wolf zich in Brabant? De Partij voor de Dieren kan 

niet wachten 

23 december Omroep Brabant Kraak. 

 

 

https://www.bd.nl/home/voor-een-miljoen-gefraudeerd-partij-voor-de-dieren-stelt-vragen-over-invallen-bij-veehouderijen-in-brabant~a10b1174/
https://www.bndestem.nl/brabant/voor-een-miljoen-gefraudeerd-partij-voor-de-dieren-stelt-vragen-over-invallen-bij-veehouderijen-in-brabant~a10b1174/
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2874340/Justitie-vermoedt-subsidiefraude-in-veehouderij-vier-woningen-en-drie-bedrijven-doorzocht
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2874340/Justitie-vermoedt-subsidiefraude-in-veehouderij-vier-woningen-en-drie-bedrijven-doorzocht
https://www.ed.nl/de-peel/partij-voor-de-dieren-moeflons-milheeze-moeten-blijven-leven~a871499d/
https://www.pigbusiness.nl/artikel/144195-pvdd-eist-strengere-controles-verplaatsingsregeling/
http://nuenencentraal.nl/nieuws_nuenen_2018/oktober/partij_voor_de_dieren_geen_gedwongen_fusie_voor_nuenen.html
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2882415/Brabantse-coalitie-wil-na-vier-jaar-voetjevrijen-nu-samen-oud-worden-GRAPHICS
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2882415/Brabantse-coalitie-wil-na-vier-jaar-voetjevrijen-nu-samen-oud-worden-GRAPHICS
https://www.bd.nl/breda/rijsbergenaar-van-der-wel-opnieuw-kandidaat-lijsttrekker-partij-voor-de-dieren-in-brabant~a842f106/
https://www.bd.nl/breda/rijsbergenaar-van-der-wel-opnieuw-kandidaat-lijsttrekker-partij-voor-de-dieren-in-brabant~a842f106/
https://www.bndestem.nl/breda/rijsbergenaar-van-der-wel-opnieuw-kandidaat-lijsttrekker-partij-voor-de-dieren-in-brabant~a842f106/
https://www.bndestem.nl/breda/rijsbergenaar-van-der-wel-opnieuw-kandidaat-lijsttrekker-partij-voor-de-dieren-in-brabant~a842f106/
https://www.pigbusiness.nl/artikel/145991-pvdd-brabant-stelt-vragen-over-mestafzet-mace-in-azie/
https://www.ed.nl/de-peel/geen-rol-provincie-bij-afschieten-moeflons-milheeze~a1aa3acb/
https://www.ed.nl/helmond/oppositie-in-provinciale-staten-schrap-omleiding-dierdonk~a77f9ab6/
https://www.pigbusiness.nl/artikel/175356-export-mestproducten-naar-azie-past-niet-in-kringloopvisie/
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2899114/Marco-van-der-Wel-lijsttrekker-van-Partij-voor-de-Dieren-bij-Provinciale-Statenverkiezingen
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2899114/Marco-van-der-Wel-lijsttrekker-van-Partij-voor-de-Dieren-bij-Provinciale-Statenverkiezingen
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2901560/Vestigt-de-wolf-zich-in-Brabant-De-Partij-voor-de-Dieren-kan-niet-wachten
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2901560/Vestigt-de-wolf-zich-in-Brabant-De-Partij-voor-de-Dieren-kan-niet-wachten
https://www.omroepbrabant.nl/tv/programma/600/KRAAK/aflevering/2862144
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5. Opinieartikelen 
Af en toe sturen we een opinieartikel in om het debat over een bepaald onderwerp 

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

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

online te lezen. 

 
Datum Titel 

29 mei Worden katten weer een schietschijf? 

11 juli Brabant wordt jagerswalhalla door nepnieuws 

25 december Vrede op aarde, vrede in het bos 

 

https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/opinie-worden-katten-weer-een-schietschijf
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/opinie-brabant-wordt-jagerswalhalla-door-nepnieuws
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/nieuws/opinie-vrede-op-aarde-vrede-in-het-bos
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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. 

 
Datum Titel Status 

20 april Motie Groen eten voor een groen Brabant  Verworpen 
20 april Motie Grijs water voor alle Brabanders  Ingetrokken 
29 juni Motie Behoud de spoordijk  Verworpen 
29 juni Amendement Rubuuste ecologische verbindingszone Drongelens 

kanaal  
Verworpen 

14 september Actuele motie OOC is passé  Verworpen 
28 september Motie Locatie Galder (Winderenergie A16) heroverwegen  Ingetrokken 
28 september Motie Compensatie opvang dierlijke slachtoffers windturbines  Ingetrokken 
28 september Motie Onderzoek naar gesloten kringlopen op noord-west Europese 

schaal  
Aangehouden 

28 september Motie Krammer-Volkerak van zout naar zoet  Aangehouden 
28 september Motie Plantaardige punt aan de horizon  Aangehouden 

9 november Motie Klimaatparagraaf  Verworpen 
9 november Motie Snel vaart maken met snelfietsroutes  Aangenomen 
9 november Motie Extra opcenten gebruiken voor minder verkeer  Verworpen 
9 november Motie Klimaatopgave geldt ook voor Eindhoven Airport  Verworpen 
9 november Motie Geen grootschalige mestbewerking  Verworpen 
9 november Motie Werk maken van de plantaardige eiwittransitie  Verworpen 
9 november Motie Onderzoek naar gesloten kringlopen op noord-west Europese 

schaal  
Verworpen 

9 november Motie Faire vergoeding philharmonie zuidnederland  Verworpen 
9 november Motie Provinciale sturing naar gezond en veilig wonen voor ouderen  Verworpen 
9 november Motie Afschotverbod wilde zwijnen wegens Afrikaanse varkenspest  Verworpen 
9 november Motie Compensatie opvang dierlijke slachtoffers windturbines  Verworpen 
9 november Motie Genoeg, nu minder vee!  Verworpen 
9 november Motie BOA's met een bite  Aangehouden 

23 november Motie Bemesten en beweiden als project  Verworpen 
7 december Amendement Omleiding Dierdonk schrappen  Verworpen 
7 december Motie Aanbevelingen NLR-rapport Luchthavenbesluit Seppe 

overnemen  
Verworpen 

14 december Amendement Geen volledige provinciale bijdrage aan POP3  Verworpen 
14 december Motie Klimaatparagraaf  Verworpen 

 

 

https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/archief/moties
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/archief/moties
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-groen-eten-voor-een-groen-brabant
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-grijs-water-voor-alle-brabanders
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-behoud-de-spoordijk
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/amendement-rubuuste-ecologische-verbindingszone-drongelens-kanaal
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/amendement-rubuuste-ecologische-verbindingszone-drongelens-kanaal
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/actuele-motie-ooc-is-passé
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-locatie-galder-winderenergie-a16-heroverwegen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-compensatie-opvang-dierlijke-slachtoffers-windturbines
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-onderzoek-naar-gesloten-kringlopen-op-noord-west-europese-schaal
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-onderzoek-naar-gesloten-kringlopen-op-noord-west-europese-schaal
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-krammer-volkerak-van-zout-naar-zoet
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-plantaardige-punt-aan-de-horizon
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-klimaatparagraaf
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-snel-vaart-maken-met-snelfietsroutes
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-extra-opcenten-gebruiken-voor-minder-verkeer
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-klimaatopgave-geldt-ook-voor-eindhoven-airport
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-geen-grootschalige-mestbewerking
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-werk-maken-van-de-plantaardige-eiwittransitie
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-onderzoek-naar-gesloten-kringlopen-op-noord-west-europese-schaal-1
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-onderzoek-naar-gesloten-kringlopen-op-noord-west-europese-schaal-1
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-faire-vergoeding-philharmonie-zuidnederland
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-provinciale-sturing-naar-gezond-en-veilig-wonen-voor-ouderen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-afschotverbod-wilde-zwijnen-wegens-afrikaanse-varkenspest
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-compensatie-opvang-dierlijke-slachtoffers-windturbines-1
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-genoeg-nu-minder-vee
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-boas-met-een-bite
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-bemesten-en-beweiden-als-project
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/amendement-omleiding-dierdonk-schrappen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-aanbevelingen-nlr-rapport-luchthavenbesluit-seppe-overnemen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-aanbevelingen-nlr-rapport-luchthavenbesluit-seppe-overnemen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/amendement-geen-volledige-provinciale-bijdrage-aan-pop3
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/moties/motie-klimaatparagraaf-1
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7. Vragen 

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

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

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

 
Datum Onderwerp 

2 januari Vragen over uitspraken van gedeputeerde Spierings in het ED aangaande het 
landbouwbeleid  

5 januari Vragen over de groeipotentie van de veestapel door nog ongebruikte vergunningen  

22 januari Vragen over urgentiegebied Voorste Heistraat - Heikant in Oirschot  

22 januari Vragen over de procedure omtrent vergunningverlening rond BioMoer B.V.  

23 januari Vragen over fraude in de melkveehouderij en project Intensivering toezicht 
veehouderijen  

24 januari Vragen over de verlaging van de drinkwaterprijs door Brabant Water  

26 januari Vervolgvragen over de procedure omtrent vergunningverlening rond BioMoer B.V.  

29 januari Vragen over de aanvraag voor een tijdelijke vergunning voor Cleanergy B.V. te 
Wanroij  

5 februari Vragen over verrommeling door reclame-uitingen langs de Brabantse snelwegen  

16 februari Vragen over de van rechtswege verleende vergunning voor een varkenshouder te 
Diessen  

19 februari Technische vragen over de variant van Bewonersvereniging Vijfhoevenlaan op de 
GOL-plannen  

26 februari Vragen over het bericht 'Volop alternatieven voor bijengif en fipronil in landbouw'  

27 februari Vragen over de Nationale Week Zonder Vlees  

21 maart Vragen over de uitbreiding van politieacademie Ossendrecht  

27 maart Vragen over verschillende versies van bewonersvariant 72a op de GOL-plannen  

9 april Vragen over het niet onderbouwde ganzenbeleid van de provincie Noord-Brabant  

26 april Vragen over gebruik van provinciale subsidie om illegale situatie te verhelpen  

1 mei Vragen over de door de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur geadviseerde 
reductie van de veestapel  

9 mei Vragen over de toekomst van RWE Generation NL B.V. te Geertruidenberg  

9 mei Vragen over fraude in gehouden dieraantallen  

20 juni Vragen over provinciale steun aan de pelsdierhouderij  

2 juli Vragen over zorgen over de wijze waarop de Subsidieregeling Urgentiegebieden 
Noord-Brabant wordt toegepast  

2 juli Vragen over de verlaging van het budget voor het autoluw maken van de binnenstad 
van Eindhoven  

4 juli Vragen over verkeersongelukken door jacht op wilde dieren  

13 juli Vragen over vergunning voor ontwikkeling vliegbasis Woensdrecht  

17 juli Vragen over de aanbesteding van de catering  

11 september Vragen over de sluiting van het Varkens Innovatie Centrum in Sterksel  

12 september Vragen over ontwikkeling “Ontwerpbestemmingsplan ‘Poortgebied Bergsche Heide en 
ontsluitingsweg’ te Bergen op Zoom”  

19 september Vragen over het voorkomen van verspreiding van de Afrikaanse Varkenspest  

https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/archief/vragen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-uitspraken-van-gedeputeerde-spierings-in-het-ed-aangaande-het-landbouwbeleid
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-uitspraken-van-gedeputeerde-spierings-in-het-ed-aangaande-het-landbouwbeleid
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-de-groeipotentie-van-de-veestapel-door-nog-ongebruikte-vergunningen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-urgentiegebied-voorste-heistraat-heikant-in-oirschot
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-de-procedure-omtrent-vergunningverlening-rond-biomoer-b-v-2
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-fraude-in-de-melkveehouderij-en-project-intensivering-toezicht-veehouderijen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-fraude-in-de-melkveehouderij-en-project-intensivering-toezicht-veehouderijen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-de-verlaging-van-de-drinkwaterprijs-door-brabant-water
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vervolgvragen-over-de-procedure-omtrent-vergunningverlening-rond-biomoer-b-v
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-de-aanvraag-voor-een-tijdelijke-vergunning-voor-cleanergy-b-v-te-wanroij
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-de-aanvraag-voor-een-tijdelijke-vergunning-voor-cleanergy-b-v-te-wanroij
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-verrommeling-door-reclame-uitingen-langs-de-brabantse-snelwegen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-de-van-rechtswege-verleende-vergunning-voor-een-varkenshouder-te-diessen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-de-van-rechtswege-verleende-vergunning-voor-een-varkenshouder-te-diessen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-de-variant-van-bewonersvereniging-vijfhoevenlaan-op-de-gol-plannen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/technische-vragen-over-de-variant-van-bewonersvereniging-vijfhoevenlaan-op-de-gol-plannen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-het-bericht-volop-alternatieven-voor-bijengif-en-fipronil-in-landbouw
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-de-nationale-week-zonder-vlees
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-de-uitbreiding-van-politieacademie-ossendrecht
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-verschillende-versies-van-bewonersvariant-72a-op-de-gol-plannen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-het-niet-onderbouwde-ganzenbeleid-van-de-provincie-noord-brabant
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-gebruik-van-provinciale-subsidie-om-illegale-situatie-te-verhelpen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-de-door-de-raad-voor-de-leefomgeving-en-infrastructuur-geadviseerde-reductie-van-de-veestapel
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-de-door-de-raad-voor-de-leefomgeving-en-infrastructuur-geadviseerde-reductie-van-de-veestapel
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-de-toekomst-van-rwe-generation-nl-b-v-te-geertruidenberg
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-fraude-in-gehouden-dieraantallen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-van-de-statenfractie-van-de-partij-voor-de-dieren-aan-het-college-van-gedeputeerde-staten-van-de-provincie-noord-brabant-betreffende-provinciale-steun-aan-de-pelsdierhouderij
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/zorgen-over-de-wijze-waarop-de-subsidieregeling-urgentiegebieden-noord-brabant-wordt-toegepast
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/zorgen-over-de-wijze-waarop-de-subsidieregeling-urgentiegebieden-noord-brabant-wordt-toegepast
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/de-verlaging-van-het-budget-voor-het-autoluw-maken-van-de-binnenstad-van-eindhoven
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/de-verlaging-van-het-budget-voor-het-autoluw-maken-van-de-binnenstad-van-eindhoven
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/verkeersongelukken-door-jacht-op-wilde-dieren
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vergunning-voor-ontwikkeling-vliegbasis-woensdrecht
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/de-aanbesteding-van-de-catering
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/de-sluiting-van-het-varkens-innovatie-centrum-in-sterksel
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-ontwikkeling-ontwerpbestemmingsplan-poortgebied-bergsche-heide-en-ontsluitingsweg-te-bergen-op-zoom
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-ontwikkeling-ontwerpbestemmingsplan-poortgebied-bergsche-heide-en-ontsluitingsweg-te-bergen-op-zoom
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/het-voorkomen-van-verspreiding-van-de-afrikaanse-varkenspest
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5 oktober Vragen over een nieuwe vergunningaanvraag voor de verruiming van de 
grondwaterwinning door Refresco  

15 oktober Vragen over het toestaan van beperkte drukjacht op Wilde zwijnen  

29 oktober Vragen over Besluit Natuurbeheerplan 2019 van 9 oktober 2018  

29 oktober Vragen over het doden van drie Moeflons in de gemeente Gemert-Bakel  

30 oktober Vragen over mogelijke fraude met subsidie voor verplaatsing van intensieve 
veehouderijen  

2 november Vragen over een zonder vergunning in werking zijnde mestfabriek en 
houtverbrandingsinstallatie in Rijen  

13 november Vragen over de beoogde afzet van meststof in Azië door MACE  

21 november Vragen over het plan voor beheer van wolven in de provincie Noord-Brabant  

26 november Vragen over het varend ontgassen van benzeen  

12 december Vragen over bijvangst bij muskusrattenbeheer  

14 december Vragen over uitspraak Raad van State BioMoer B.V. 12 december 2018  

 

https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-een-nieuwe-vergunningaanvraag-voor-de-verruiming-van-de-grondwaterwinning-door-refresco
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-een-nieuwe-vergunningaanvraag-voor-de-verruiming-van-de-grondwaterwinning-door-refresco
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-het-toestaan-van-beperkte-drukjacht-op-wilde-zwijnen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-besluit-natuurbeheerplan-2019-van-9-oktober-2018
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-het-doden-van-drie-moeflons-in-de-gemeente-gemert-bakel
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-mogelijke-fraude-met-subsidie-voor-verplaatsing-van-intensieve-veehouderijen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-mogelijke-fraude-met-subsidie-voor-verplaatsing-van-intensieve-veehouderijen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-een-zonder-vergunning-in-werking-zijnde-mestfabriek-en-houtverbrandingsinstallatie-in-rijen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-een-zonder-vergunning-in-werking-zijnde-mestfabriek-en-houtverbrandingsinstallatie-in-rijen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-de-beoogde-afzet-van-meststof-in-azië-door-mace
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-het-plan-voor-beheer-van-wolven-in-de-provincie-noord-brabant
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-het-varend-ontgassen-van-benzeen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-bijvangst-bij-muskusrattenbeheer
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-uitspraak-raad-van-state-biomoer-b-v-12-december-2018
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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 na te lezen op de website van de fractie. 

 
Datum Onderwerp 

19 januari Specificatie van vergunningen voor project windenergie A16  

19 januari Provinciale Reactie op de conceptkadernota 2019 gemeenschappelijke regeling 
Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN)  

23 februari Begrotingswijziging MIT Zuid 2018  

23 februari Perspectief ontwikkelbedrijf en aanpassing Beheersstatuut  

6 april Kwaliteit (Onderhoud) Provinciale Infrastructuur K(O)PI  

20 april Perspectiefnota 2018: Brabant op koers  

18 mei Jaarstukken 2017  

1 juni Zienswijzen op ontwerpbegroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 van de 
gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuidoost- Brabant (ODZOB) en 
Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB)  

1 juni Negende wijzigingsverordening Provinciale milieuverordening Noord-Brabant 2010  

15 juni Zienswijze op conceptbegroting Havenschap Moerdijk 2019  

29 juni Vaststellen provinciale inpassingsplannen voor Gebiedsontwikkeling Oostelijke 
Langstraat (GOL)  

29 juni Digitalisering: Verkenning ‘Brabant Digitaliseert’  

31 augustus Begrotingswijziging Uitvoeringsprogramma life sciences & health 2018- 2022  

14 september Derde wijzigingsverordening Verordening water Noord-Brabant  

14 september Rapport Zuidelijke Rekenkamer Informatieveiligheid  

14 september Onderzoek Zuidelijke Rekenkamer Informatieveiligheid  

14 september Derde wijzigingsverordening Verordening water Noord-Brabant  

28 september Inpassingsplan windenergie A16  

28 september Bestuursrapportage 2018  

28 september Provinciaal Inpassingsplan N629 Oosterhout-Dongen  

9 november Begroting 2019  

23 november Begrotingswijziging uitvoeringstaken vergunningverlening, toezicht en handhaving 
Wet natuurbescherming en overige gevolgen wegens provinciale zienswijze 
ontwerpbegroting 2019 ODBN  

23 november Vijfde wijzigingsverordening Verordening natuurbescherming Noord-Brabant  

7 december Vaststelling PIP N279 Veghel-Asten  

7 december Vaststellen provinciaal inpassingsplan ‘PAS Leegveld, Deurne’  

7 december Afwijzen verzoek tot wijziging Luchthavenbesluit Luchthaven Seppe  

14 december Energieagenda 2019-2030  

14 december Brabantse Omgevingsvisie  

14 december 4e (Slot) begrotingswijziging 2018 en 1e begrotingswijziging 2019  

 

https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/archief/bijdragen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/specificatie-van-vergunningen-voor-project-windenergie-a16
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/provinciale-reactie-op-de-conceptkadernota-2019-gemeenschappelijke-regeling-omgevingsdienst-brabant-noord-odbn
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/provinciale-reactie-op-de-conceptkadernota-2019-gemeenschappelijke-regeling-omgevingsdienst-brabant-noord-odbn
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/begrotingswijziging-mit-zuid-2018
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/perspectief-ontwikkelbedrijf-en-aanpassing-beheersstatuut
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/kwaliteit-onderhoud-provinciale-infrastructuur-kopi
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/perspectiefnota-2018-brabant-op-koers
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/jaarstukken-2017
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/zienswijzen-op-ontwerpbegroting-2019-en-de-meerjarenraming-2020-2022-van-de-gemeenschappelijke-regeling-omgevingsdienst-zuidoost-brabant-odzob-en-omgevingsdienst-midden-en-west-brabant-omwb
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/zienswijzen-op-ontwerpbegroting-2019-en-de-meerjarenraming-2020-2022-van-de-gemeenschappelijke-regeling-omgevingsdienst-zuidoost-brabant-odzob-en-omgevingsdienst-midden-en-west-brabant-omwb
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/zienswijzen-op-ontwerpbegroting-2019-en-de-meerjarenraming-2020-2022-van-de-gemeenschappelijke-regeling-omgevingsdienst-zuidoost-brabant-odzob-en-omgevingsdienst-midden-en-west-brabant-omwb
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/negende-wijzigingsverordening-provinciale-milieuverordening-noord-brabant-2010
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/zienswijze-op-conceptbegroting-havenschap-moerdijk-2019
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/vaststellen-provinciale-inpassingsplannen-voor-gebiedsontwikkeling-oostelijke-langstraat-gol
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/vaststellen-provinciale-inpassingsplannen-voor-gebiedsontwikkeling-oostelijke-langstraat-gol
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/digitalisering-verkenning-brabant-digitaliseert
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/begrotingswijziging-uitvoeringsprogramma-life-sciences-health-2018-2022
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/derde-wijzigingsverordening-verordening-water-noord-brabant
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/rapport-zuidelijke-rekenkamer-informatieveiligheid
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/onderzoek-zuidelijke-rekenkamer-informatieveiligheid
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/derde-wijzigingsverordening-verordening-water-noord-brabant-1
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/inpassingsplan-windenergie-a16
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/bestuursrapportage-2018
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/provinciaal-inpassingsplan-n629-oosterhout-dongen
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/begroting-2019
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/begrotingswijziging-uitvoeringstaken-vergunningverlening-toezicht-en-handhaving-wet-natuurbescherming-en-overige-gevolgen-wegens-provinciale-zienswijze-ontwerpbegroting-2019-odbn
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/begrotingswijziging-uitvoeringstaken-vergunningverlening-toezicht-en-handhaving-wet-natuurbescherming-en-overige-gevolgen-wegens-provinciale-zienswijze-ontwerpbegroting-2019-odbn
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/begrotingswijziging-uitvoeringstaken-vergunningverlening-toezicht-en-handhaving-wet-natuurbescherming-en-overige-gevolgen-wegens-provinciale-zienswijze-ontwerpbegroting-2019-odbn
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/vijfde-wijzigingsverordening-verordening-natuurbescherming-noord-brabant
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/vaststelling-pip-n279-veghel-asten
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/vaststellen-provinciaal-inpassingsplan-pas-leegveld-deurne
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/afwijzen-verzoek-tot-wijziging-luchthavenbesluit-luchthaven-seppe
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/energieagenda-2019-2030
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/brabantse-omgevingsvisie
https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/bijdragen/4e-slot-begrotingswijziging-2018-en-1e-begrotingswijziging-2019

