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Voorwoord  
Elk jaar kiest de provinciale fractie van de Partij voor de Dieren een thema dat als leidraad dient voor 

de begrotingsbespreking en als inspiratie voor een kerstkaart. Dit jaar was het thema ‘dankbaarheid’.  

 

We zijn kritisch, maar er zijn oneindig veel redenen om dankbaar voor te zijn. Dankbaar voor ons 

voedsel, voor gezondheid, voor goede relaties, voor een zonnestraal, voor een arm om je heen, voor 
de schaterlach van een kind, voor het leven in een land, waar vrijheid en democratie is. Dankbaarheid 

komt dicht bij de kern van het leven en gaat over vaak klein immaterieel geluk. Sommige dingen zijn zo 

vanzelfsprekend, dat we vergeten er dankbaar voor te zijn. 

 

De kaart is gestuurd naar alle Provinciale Statenleden, de leden van Gedeputeerde Staten, de 

griffiemedewerkers en aan diverse maatschappelijke organisaties en mensen met wie de fractie 

samenwerkt.  

 
 

  
 

 

We blijven ons met verstand, gevoel, compassie én emotie inzetten voor dierenwelzijn, natuur en milieu.  

 

Augustus 2019, Carla van Viegen, fractievoorzitter Partij voor de Dieren, Zuid-Holland 
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Samenstelling fractie 

 

De fractie bestond in 2018 uit de volgende mensen: 

- Carla van Viegen: fractievoorzitter; commissie Duurzame Ontwikkeling, Commissie Ruimte en 

Leefomgeving, Commissie Bestuur en Middelen; vervangend commissievoorzitter; lid 

programmaraad Randstedelijke Rekenkamer; 
- Bart Canton: Statenlid; Commissie Verkeer en Milieu, werkgroep Europa; 

- Sylvia Keij: fractiemedewerkster/beleidsmedewerkster; 

- Dane Oost: fractieondersteuner tot december 2018; 

- Hanke Hoogerwerf: fractieondersteuner; 

- Bernadette Haan: fractieondersteuner; 

 

Leeswijzer 

De provinciale inspanningen worden in dit jaarverslag op de navolgende thema’s nader weergegeven: 
- Dierenwelzijn 

- Natuur 

- Milieu 

- Ruimte  

- Maatschappij en cultuur 

- Infrastructuur 

- Bestuur 
- Overig 

- Persberichten 

- Media 
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Dierenwelzijn 
 

Knobbelzwanen 

Het gaat bij de schade door knobbelzwanen om een jaarlijks schadebedrag van 22.000 euro. Zeer 

weinig schade waarvoor jaarlijks vele duizenden onschuldige zwanen worden gedood. De fractie vindt 
het onacceptabel dat voor een dergelijk gering bedrag zoveel dieren worden gedood, terwijl de provincie 

de taak heeft om ze te beschermen. De intrinsieke waarde en datgene wat weerloos is, wordt hiermee 

geweld aangedaan. De fractie blijft ervoor pleiten om de schade gewoon te vergoeden, omdat het hier 

over leven en dood gaat. Er zijn voldoende financiële middelen middelen, dus dat kan geen probleem 

zijn.  

Bovendien is de zwanenpopulatie in Zuid-Holland dalende. In het beheerplan staat de mogelijkheid 

vermeld om een proef te doen met verjaging en zonder afschot. Echter, via de huidige regels is het voor 

grondgebruikers niet mogelijk om schadevergoeding te krijgen zonder ondersteunend afschot, daar 
waar er een ontheffing is verleend. Minimaal tweemaal in de week moeten zij volgens de huidige regels 

verjagen met de verplichting van ondersteunend afschot om in aanmerking te komen voor 

schadevergoeding. Het is van belang dat grondgebruikers ook zonder ondersteunend afschot in 

aanmerking kunnen komen voor schadevergoeding. Hiervoor moeten de beleidsregels Uitvoering Wet 

Natuurbescherming Zuid-Holland worden aangepast en is het van belang om dit ook via het 

Interprovinciaal Overleg (IPO) in het BIJ12 fonds te regelen. De fractie heeft het college verzocht om in 

IPO verband te pleiten voor meer mogelijkheden dan alleen verjaging met afschot waarbij de verjaging 
zonder afschot een vergelijkbaar resultaat oplevert. Het college heeft toegezegd om dit te bespreken. 

De fractie heeft verder gepleit voor een overzicht van schadegegevens per wildbeheereenheid. De 

gegevens van de wildbeheereenheden Leiden, Dordrecht en IJsselmonde ontbreken. Ook heeft de 

fractie ervoor gepleit om schades  voor graszoden, graszaad en koolzaad op te nemen in het 

jaarverslag, omdat, terwijl het beleid zich wel op percelen met deze gewassen richt.  

Uit de beschikbare gegevens blijkt namelijk dat er voor deze gewassen geen sprake is van een concrete 

dreiging van belangrijke schade.  

 
De fractie heeft erop aangedrongen dat het faunabeheerplan nader wordt uitgewerkt t.a.v. de 

mogelijkheden van alternatieven voor afschot en de effectiviteit hiervan in relatie tot afschot.  

Aangaande de staat van instandhouding van knobbelzwanen moet hiervoor naar het Nederlandse deel 

van de trekroutepopulatie worden gekeken. Dit betekent dus dat ook de aantallen knobbelzwanen in 

andere provincies relevant zijn, evenals de invloed van het beheer in de provincies tezamen op de staat 

van instandhouding. In het Zuid-Hollandse faunabeheerplan wordt  niets vermeld over het beheer in 

andere provincies en de omvang van het afschot op landelijk niveau. De fractie heeft aangedrongen om 
het faunabeheerplan aan te vullen met informatie over het beheer van knobbelzwanen in andere 

provincies.  
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Rustgebieden trekganzen  

In het Zuid-Hollandse faunabeheerplan mag ook in rustgebieden voor trekganzen afschot van 

knobbelzwanen plaatsvinden, Dit valt niet te rijmen met het bieden van de noodzakelijke rust aan 

trekganzen en het zo veel mogelijk stimuleren dat zij in deze gebieden foerageren. Afschot van 

knobbelzwanen in deze gebieden zal, wanneer hier ganzen of anderen beschermde dieren aanwezig 

zijn, onvermijdelijk tot onrust en verstoring zorgen, omdat vogels verjagen het doel is van afschot en 
daarmee andere beschermde dieren worden verstoord, zo heeft de Partij voor de Dieren bepleit. 

 

Weidevogels 

Er wordt in de provincie bij het provinciale weidevogelbeleid sterk ingezet op vermindering van 

predatoren van weidevogels in plaats van zich te richten op de hoofdoorzaak, namelijk de intensieve 

landbouw. Door predatoren te doden wordt het ecosysteem juist nog meer uit balans gebracht. De 

fractie heeft tegen het doden van predatoren gestemd. Het ecosysyteem is door de mens zwaar uit 

balans gebracht en we moeten deze balans weer terugbrengen. Vooral door in te zetten op een 
biodynamische en natuurinclusieve landbouw met bloem- en kruidenrijk grasland, een hoger waterpeil, 

minder bemesting, veel later maaien en minder gifgebruik. De mens en zijn (economisch) handelen is 

de grootste predator. Dat moet worden aangepakt, zo heeft de fractie aangegeven. Transitie naar een 

volledige natuurinclusieve landbouw en vermindering van de veestapel is noodzakelijk om de 

biodiversiteit, inclusief de weidevogels weer een kans te geven! 

 

Zwerfkatten 

De fractie heeft gesprekken gevoerd met medewerkers van de Zwerfkattenopvang Nederland. Deze 

organisatie heeft als doelstelling om het aantal verwilderde en zwerfkatten te verminderen en Nederland 

zwerfkattenarm te maken. Enerzijds door te zorgen dat huidige zwerfkatten geen nakomelingen kunnen 

krijgen en anderzijds door nieuwe instroom zo veel mogelijk te beperken. Katten die in de natuur 

voorkomen worden door de organisatie gevangen, geneutraliseerd en weer uitgezet. Als het gaat om 

weidevogelgebieden of andere natuurgebieden worden de dieren weer uitgezet bij boerderijen, 

maneges e.d. Ook katten op boerderijen worden gevangen, geneutraliseerd en weer bij de boerderij 

uitgezet om vermeerdering van nakomelingen te voorkomen, die mogelijk overlast kunnen geven. Dit 
levert een diervriendelijke bijdrage aan een positieve weidevogelstand. De onderbouwing wordt 

geleverd voor het projectplan van de Stichting Zwerfkatten Nederland in het ‘Projectplan Oudeland van 

Strijen’. De fractie heeft een amendement ingediend om 50.000 euro vanuit het predatieplan te besteden 

aan de Stichting Zwerfkatten Nederland. Dit amendement is mede door onze inzet aangenomen. 

 

Luis in de pels 

De fractie was ook in 2018 weer ‘de luis in de pels’ en heeft consequent de vinger op de zere plek 
gelegd als het gaat om (verbetering van) dierenwelzijn. Onze fractie heeft hiertoe schriftelijke vragen 

gesteld over de volgende onderwerpen: 

- rechterlijke uitspraak verbod afschot smient; 

- aan lot overgelaten en onnodig lijden eenden; 
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- rechterlijke uitspraak afschot smient; 

- aangeschoten eenden Krimpenerwaard; 

- gebruik geweer binnen afpalingskring eendenkooien; 

- uitbreiding varkensstal Zoeterwoude; 

- afschot zwanen; 

- faunabeheerplan knobbelzwaan (met GL, PVV en SP); 
- gebruik zeer onvriendelijke methodes ganzenjacht; 

- reduceren Canadese ganzen tot 0 en kolganzen tot bijna 0; 

- duiven vangen met vangnet in Leiden; 

- provinciale vergunningen opvang in het wild levende dieren; 

- ondersteuning mensen die te maken hebben met agressie door jagers; 

 
Natuur 
 
Afname insectenstand 

De provincie heeft onderzoek gedaan naar de insectenpopulatie in Zuid-Holland. Hieruit blijkt dat de 

insectenpopulatie sterk achteruit is gegaan, waaronder ook veel vlindersoorten. In de duinen doen ze 

het nog het redelijk, maar op het platteland is de populatie dramatisch afgenomen. Gebrek aan voedsel 

is een belangrijke oorzaak van de afname. Ecologen van het natuurhistorisch museum hebben 

aangegeven dat in stad meer biodiversiteit is dan het agrarisch landschap. In het wild levende dieren, 

maar ook insecten, trekken naar de stad en de randen van de stad, omdat het daar veiliger is. Daar 
wordt niet gejaagd en het voedselaanbod is hoger. Bloem- en kruidenrijk gras kan bijdragen aan de 

verbetering van de insectenstand en aan de biodiversiteit op het platteland. De provincie heeft vele 

honderden kilometers bermen langs wegen en vaarwegen. Daar wordt al het nodige gedaan o.a. via 

het project ‘de berm komt tot bloei’. Wat de fractie betreft kan er nog wel een tandje bovenop en moeten 

we versnellen met bloem- en kruidenrijke bermen. Stichtingen als Honey Highway dragen met hun inzet 

effectief bij aan de oplossing voor de insectenafname in bermen door bloem- en kruidenrijk gras in te 

zaaien, die goed zijn voor bijen en andere insecten en door een effectief ecologisch berm- en 

maaibeheer toe te passen. De fractie heeft via een motie aan het college gevraagd of zij bereid is waar 
mogelijk intensiever te gaan samenwerken met organisaties als Honey Highway en het proces van 

ecologisch bermbeheer te versnellen. De fractie heeft van het college een toezegging gekregen en de 

motie werd ingetrokken.  

 
Wijziging Verordening Ruimte en Mobiliteit 

Zuid-Holland heeft de minste natuur van alle Nederlandse provincies, namelijk zes procent; het is 

tegelijkertijd de meest dichtbevolkte provincie, terwijl het landelijk gemiddelde twaalf procent is. Uit 
diverse enquêtes en rapportages blijkt dat de Zuid-Hollandse inwoners behoefte hebben aan meer 

natuur, groen en recreatiemogelijkheden. Meer groen is noodzakelijk voor de gezondheid van mens en 

dier, voor ons milieu en de aanpak van de klimaatcrisis. De fractie heeft een drietal  amendementen 

ingediend om het schrappen van bestaande en nieuwe natuur, recreatiegebieden en strategische 
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reservering natuur te laten vervallen in het voorstel wijziging VRM 2018. Deze amendementen 

behaalden geen meerderheid. 

 

Bonnenpolder 

In de Bonnenpolder zijn plannen gepresenteerd door Natuurmonumenten om dit agrarische gebied te 

herbestemmen als natuur- en recreatiegebied. Op zich is de fractie daar een voorstander van. Echter 
is in het gebied ook een natuurbegraafplaats gepland om het gebied financieel rendabel te maken.  De 

fractie heeft zich hiertegen verzet, omdat natuur geen verdienmodel mag zijn. Het is een kwestie van 

politieke prioriteit om financieel te investeren in natuur. De fractie heeft het standpunt dat het realiseren 

van meer natuur geld mag kosten en de realisatie van natuur geen verdienmodel mag zijn. 

 

Ontheffing verlening sportvelden Voorhout 

De provincie wil ontheffing verlenen om beschermde graslanden in de Bollenstreek op te offeren voor 

uitbreiding van sportvelden. De fractie heeft tegen dit voorstel gestemd vanwege het grote belang van 
bescherming van natuurlijke graslanden.  

 

Provinciale visie op natuur en water 

In 2018 heeft het provinciebestuur een nieuwe provinciale visie op natuur en recreatie aan Provinciale 

Staten voorgelegd. De fractie heeft het college gevraagd waarom er geen evaluatierapport met 

verbeterpunten beschikbaar is voor het gevoerde natuur- en recreatiebeleid van de afgelopen vijf jaar. 

Het provinciebestuur gaf als reactie dat de landelijke evaluatie van het Planbureau voor de 
Leefomgeving uit 2015 en de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur uit 2016, samen met de 

jaarlijkse provinciale voortgangsrapportages groen voldoende wordt geacht. Nu is er geen overall beeld 

van wat er nu wel en niet is gerealiseerd van het natuur- en recreatiebeleid van de afgelopen vijf jaar 

en is in het geheel niet duidelijk of de doelstellingen in Zuid-Holland zijn gehaald. Bovendien geven 

jaarlijkse voortgangsrapportages geen antwoord op de vraag hoe efficiënt en effectief het gevoerde 

beleid is geweest en wordt er in deze rapportages geen oordeel gegeven over de resultaten, maar 

alleen feiten. Zonder dat wordt afgevraagd waarom, werd in de nieuwe visie aangegeven om voort te 

borduren op het bestaande beleid. De fractie heeft een zeer kritisch standpunt ingenomen en vindt het 
van groot belang dat de provincie reflecteert op haar eigen gevoerde beleid, ervan leert en 

verbeterpunten meeneemt naar toekomstig beleid.  De fractie heeft tegen de nieuwe visie gestemd, 

omdat natuurontwikkeling te weinig prioriteit kreeg, economische belangen vaak zwaarder wogen en de 

koers veel te vrijblijvend en onduidelijk was. 

 

Natuur Netwerk Nederland 

De fractie heeft ingestemd met het voorstel om meer natuur te realiseren in Zuid-Holland. Gedeputeerde 
Staten gaan sterker sturen op de realisatie van het resterende NNN netwerk en gaan het voortouw 

nemen voor de gebieden waar nog geen externe initiatiefnemer is. De realisatie loopt sterk achter bij de 

gestelde doelen. De fractie heeft hier al 10 jaar achter elkaar om gevraagd. Ook heeft de fractie 
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ingestemd met de trekkersrol van de provincie bij de realisatie van de restantopgave NNN (inclusief 

ecologische verbindingen), als er door het gebied zelf niets op wordt ondernomen.  

 

Ecologische verbindingszones 

De fractie heeft ingestemd met de extra investeringen in de Ecologische Verbindingszones, maar vindt 

dat bij de ecologische verbindingszones 100 procent percentage vergoeding zou moeten worden 
toegepast in plaats van de voorgestelde verhoging naar 80 procent, omdat de realisatie erg achterloopt 

bij de gestelde doelstellingen.  

 

NatuurRijk 

Door de inzet van de Partij voor de Dieren wordt het private natuurgebiedje ‘Natuurrijk’ in de 

Krimpenerwaard beter beschermd en verbonden met andere natuurgebieden in de Krimpenerewaard.   

 

Weidevogelgebieden 

De fractie heeft ingestemd met de extra weidevogelgebieden Zoetermeerse Meerpolder, Tempelpolder 

Zuid in Reeuwijk, Boterhuispolder in Warmond, Geerweg bij de Donkse Laagten in de Alblasserwaard, 

en een gebied bij Schoonhoven. Op initiatief van de Partij voor de Dieren is ook de Zuidpolder hierin 

opgenomen. 

De fractie pleit ervoor deze weidevogelgebieden te laten beheren op basis van deskundigheid en 

kennis. Vooral terreinbeherende organisaties als Natuurmonumenten en het Zuid-Hollands Landschap 

zouden hiervoor in aanmerking komen.  
Het voorstel is om vooruitlopend op de uitvoering van de bovenstaande plannen voor het jaar 2019 in 

de geselecteerde gebieden alvast weidevogelvoorwaarden (beperking mestgift en aangepaste 

maaidatum en/of beweidingsdichtheid) op te nemen in de pachtovereenkomsten. 

De fractie heeft in 2016 al een motie ingediend om de voorwaarden voor pachtovereenkomsten aan te 

scherpen op het gebied van duurzaamheid en dier- en natuurvriendelijkheid. Toen is de motie niet 

aangenomen. Maar de aanhouder wint……  In 2018 werden op voorstel van het provinciebestuur de 

pachtovereenkomsten aangescherpt op het gebied van de duurzaamheidsvoorwaarden. De fractie 

heeft een overzicht opgevraagd van de voorwaarden uit de pachtovereenkomsten om een beeld te 
vormen in hoeverre deze voorwaarden bijdragen aan de verbetering van de weidevogelstand. 

 

De volgende schriftelijke vragen zijn gesteld ter verbetering van natuur: 

- schorsing PAS-vergunningen door Raad van State; 

- advies Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur m.b.t. bereiken klimaatdoelen; 

- provinciaal maai- en baggerbeheer (met GL); 

- voorkomen oxidatie van veengebieden door verhogen grondwaterpeil (samen met GL, PvdA en 
50Plus); 

- illegaal asfalteren bestaand wandelpad in Natura 2000-gebied Voornes Duin; 

- technische vragen natuurgebied ‘Natuurrijk’. 
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Milieu 
 

Warmterotonde 

De fractie heeft tegen de door de provincie geplande niet-duurzame en geldverslindende warmterotonde 

gestemd, die via pijpleidingen van Rotterdam naar Leiden moet gaan lopen. De geplande 

warmterotonde maakt gebruik van restwarmte uit de fossiele industrie in de Rotterdamse haven, 
afvalverbranding en van biomassaverbranding. Dat is absoluut niet duurzaam!  Nadeel is ook dat vele 

huishoudens straks geen vrije keuze meer hebben en verplicht moeten meedoen met de 

warmtevoorziening via ede warmterotonde. Dat vindt de fractie ongewenst. 

De fractie is voorstander van kleinschalige warmtenetten, waarbij bottom up met zeggenschap van 

inwoners inhoud wordt gegeven en beslist en waar gebruik wordt gemaakt van duurzame energie als 

zon en wind en waarbij inwoners mede kunnen profiteren van de opbrengsten  Geen miljarden euro’s 

naar een geldverslindende grootschalige niet-duurzame warmterotonde. In de toekomst wordt de 

warmterotonde een  groot hoofdpijndossier, dus beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, zo 
vindt de Partij voor de Dieren. De dringende oproep van de fractie was: college stop hiermee! 

 

Ook de  geheimhouding van de warmterotonde duurt veel te lang vindt de fractie: al meer dan een jaar! 

De fractie is voor openbaarheid en transparantie en slecht in uiterste noodzaak voor geheimhouding 

van stukken. De fractie heeft niet ingestemd met voortzetting van de geheimhouding van de stukken 

over het warmtedossier. 

 
Verduurzaming wijze van werken in het provinciehuis 

In het provinciehuis wordt nog steeds veel geprint en wordt er veel papier gebruikt. Ook PS werken nog 

steeds niet papierloos. Dat kan en moet anders. De fractie heeft Provinciale Staten (PS) verzocht om 

met ondersteuning van de griffie te onderzoeken wat gedaan moet worden om als PS papierloos te 

gaan werken; eventuele belemmeringen voor het gebruik maken van ICT-mogelijkheden weg te nemen 

en voor aanvang van de nieuwe statenperiode 2019-2022 met een voorstel te komen om vanaf de 

nieuwe Statenperiode papierloos te gaan werken. De motie ‘niet meer in 60-voud’ is aangenomen. 

 
En als er al geprint wordt in het provinciehuis, kan veel inkt besparen door met een ander lettertype te 

gaan printen. Uit onderzoek van printer.com blijkt dat bepaalde lettertypes veel zuiniger in gebruik zijn. 

De fractie heeft een motie ingediend ‘duurzaam printen’. Deze is verworpen.  

 

De volgende schriftelijke vragen zijn gesteld over milieu: 

- vervuilde grond EMK terrein Krimpen aan den IJssel; 

- biomassacentrale Pijnacker; 
- ontgassen binnenvaart; 

- mondelinge vragen Chemours; 

- mondelinge vragen olieramp en gevolgen voor watervogels (met GL); 

- lekkages verlaten boorputten 
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- technische vragen asbestbrand Wateringen; 

- luchtvaartbrief (samen met GL en 50Plus); 

- baggerdepot (baggerspecie) en weg (staalslakken) in natuurgebied Westvoorne. 

 

 

Bio-industrie en Landbouw 
 
Verkenningstraject Krimpenerwaard en inzet provincie Zuid-Holland 

De fractie heeft kritiek geuit dat het verkenningstraject Krimpenerwaard, wat gaat over de agrarische 

belangen in het gebied, niet ter bespreking  aan Provinciale Staten is aangeboden.  

De fractie vond dat bodemdaling, ecologie en biodiversiteit onvoldoende werden meegenomen in het 

verkenningstraject. De focus lag te veel op de economische belangen in het gebied. De fractie vond het 

plan daarnaast te veel geld kosten:125.000 euro en veel te hoge kosten voor inhuur van mensen, 

namelijk 800 euro per dagdeel voor de betrokken adviseurs. De fractie heeft vanwege deze argumenten 
tegen het voorstel gestemd. 

 

De fractie heeft over de bio-industrie en landbouw de volgende schriftelijke vragen gesteld: 

 

- sociale gevolgen schaalvergroting veehouderij; 

- uitbreiding geitenstal in Stolwijk; 

- uitbreiding varkensstal Zoeterwoude; 
- advies Raad van Leefomgeving om veestapel te reduceren; 

- landbouwakkoord Zuid-Holland (samen met PvdA, GL, CDA, SGP, VVD, D66, 50Plus en Groep 

Zuid-Holland). 

 
Ruimte  
 

Geplande woningbouw locatie Zwethof Zoeterwoude 

In eerdere besluitvorming hebben Provinciale Staten besloten om geen woningbouw toe te staan in de 
Zwetpolder vanwege het open karakter en vanwege een kwetsbaar gebied in het groene Hart. Het 

provinciebestuur heeft in 2018 ontheffing gegeven aan de gemeente Zoeterwoude om buiten de 3 ha 

grens van toegestane bebouwing te gaan bouwen in de polder Zwethof. Het provinciebestuur is 

daarmee in de bevoegdheid van Provinciale Staten getreden en er zijn grote fouten gemaakt. De PvdD 

heeft ervoor gepleit dat dit niet weer gebeurt. Daarom heeft de fractie samen met andere fracties een 

voorstel ingediend om de procedures te verbeteren.  
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Kustvisie 

In de kustvisie werd kustveiligheid als belangrijk onderwerp benoemd (o.a. veiligheid van mensen, maar 

ook de negatieve invloed van de zeespiegelstijging op de zoetwatervoorraad). Hierbij werd alleen 

ingegaan op de gevolgen van de klimaatverandering en de stijging van de zeespiegel, zoals de aanleg 

van de Zandmotor. Op zich is dat nodig, maar wat de fractie betreft zijn we daar niet mee klaar. Ook zal 

moeten worden ingegaan op maatregelen die de zeespiegel minder laten stijgen en laten dalen. Dus 
aanpak van de oorzaken. 

In de visie staat dat de kust een drager vormt voor de versterking van het vestigingsklimaat in Zuid-

Holland. De PvdD deelt dit standpunt niet en vindt dat de kust een belangrijke ecologische drager en 

drager van een belangrijke waarde als schoon drinkwater en bescherming tegen de zee.  De door de 

provincie gewenste toename van het toerisme, de horeca, de recreatie, toename van het aantal 

recreatiewoningen en toenemende verkeersstromen vormt een bedreiging voor de vergroting van de 

biodiversiteit, de bescherming van de natuur en behoud van de landschappelijke kwaliteiten. De natuur 

zal verslechteren en dit zal niet alleen nadelige gevolgen hebben voor de natuur, maar ook voor de 
economische belangen. Dit leidt tot een ongewenste negatieve spiraal. Daar wordt in de notitie niet over 

gesproken.  

 

In de Grevelingen is meer waterbeweging nodig om het probleem van zuurstofloosheid en schimmels 

op de bodem tegen te gaan. Dit probleem breidt zich steeds verder in het meer uit. Ook in het Volkerak-

Zoommeer is de waterkwaliteit niet goed, o.a. door blauwalgen. Het op een kier zetten van de 

Haringvlietsluizen zal voor trekvis een belangrijke verbinding realiseren tussen zee en rivier. Deze 
verbinding is een belangrijke randvoorwaarde voor de ambitie van Nederlandse Delta m.b.t. robuuste, 

onderling verbonden, veerkrachtige natuur.  

 

De zwemwaterkwaliteit is langs de Zuid-Hollandse kust in principe op orde. Een belangrijk aan-

dachtspunt is echter het tijdelijke effect van hevige regenval op plekken waar riooloverstorten op zee 

uitmonden. Bij piekbuien kan vervuiling uit de openbare ruimte via deze overstorten leiden tot een 

tijdelijk sterke afname van de zwemwaterkwaliteit bij badplaatsen als Kijkduin, Katwijk en Noordwijk.  

 
‘Het strand vormt de grootste openbare ruimte van Zuid-Holland. Het is er voor iedereen en is gratis 

toegankelijk. Hier ben je in grote mate vrij om te doen wat je wilt.’ staat er in de Kustvisie. Wat de fractie 

betreft moet dit zo blijven. Rust en stilte zijn de belangrijke immateriële waarden, die de kustgebieden 

kenmerken. Daar moeten we zuinig op zijn in ons drukke landje. De fractie vindt het van groot belang 

om de duinen en het strand natuurlijk te houden en niet te bebouwen! De duinen beschermen ons. 

Laten wij de duinen beschermen! 

De fractie is blij met de bescherming van de kust en het strand van de Natura 2000-gebieden. Om de 
natuur te beschermen is het belangrijk dat er niet gebouwd wordt en er geen economische ontwikkeling 

mogelijk is. Maar er is meer voor nodig om de kustnatuur te beschermen. Intensivering van toerisme en 

recreatie dragen niet bij aan natuurbescherming en verbetering van de biodiversiteit.  
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De Partij voor de Dieren heeft niet ingestemd met de provinciale Kustvisie. De afweging hierbij was dat 

de economische belangen hogere prioriteit kregen dan de ecologische belangen. 
 

Provinciale infrastructuur 
 
Ruiterpadenplan 

Veel ruiterpaden in Zuid-Holland zijn van slechte kwaliteit wat kan leiden tot onveiligheid, ongelukken 

en verwondingen van mens en dier. De VVD, PVV, PvdA en Partij voor de Dieren hebben gezamenlijk 

een motie ingediend om de kwaliteit van de ruiterpaden in Zuid-Holland te verbeteren, elke partij vanuit 

zijn eigen invalshoek. Voor de Partij voor de Dieren was dit de verbetering van het paardenwelzijn en 

veiligheid. De motie is met brede steun aangenomen. Vanuit het infrastructuurbudget is een bedrag van 

3 miljoen euro gereserveerd om de ruiterpaden in Zuid-Holland te verbeteren. 

 
Aanpassing N211 

In 2018 was de Zwethzone eindelijk af. Veertien jaar na het begin van de aanleg van dit natuur- en 

recreatiegebied werd het laatste stukje fietspad geopend. ‘De Zwethzone, een oase van groen en 

huisvesting voor diverse weidevogels.’ aldus een wandelroutebeschrijving. Het is een groen, waterrijk 

gebied langs het riviertje de Zweth waar nu nog leven; spechten, hermelijnen, wezels, weidevogels, 

vleermuizen en vlinders. Door de aanpassing van de N211 wordt over de gehele lengte ongeveer 25 

procent van dit natuur- en recreatiegebied aangetast. 

 
In 2015 werd gesteld dat er de mogelijkheid was om natuurcompensatie te realiseren door extra natuur 

aan te leggen ter vervanging van het deel van de Zwethzone dat vernietigd zou worden door het nieuwe 

asfalt. Maar omdat de provincie sindsdien niets in het gebied gedaan heeft, is er niets gebeurd. Een 

gemiste kans, de natuur had de ruimte moeten krijgen, zelfs zonder extra asfalt.  

De fractie heeft tegen dit voorstel gestemd omdat het duur is, het nog meer autoverkeer aantrekt, 

reistijden niet verkort en omdat er extra asfalt wordt aangelegd, waarbij een deel van een natuur- en 

recreatiegebied wordt vernietigd.  

 
N207 

Ten eerste verwacht de fractie dat de lokale verkeersproblemen door de voorgestelde aanpassingen 

van de N207 niet worden opgelost. Ten tweede wordt het Bentwoud doorsneden. De fractie is 

voorstander van het oorspronkelijke plan voor het Bentwoud. Dat wil zeggen 1400 ha bos in plaats van 

de huidige 700 ha. Een gebied met veel water in plaats van het droge gebied, zoals het er nu ligt. Dat 

wil ook zeggen een gebied zonder veel doorsnijdingen met wegen. Dit voorstel snijdt het gebied opnieuw 

door met een weg. 
Ten derde is er te weinig lokaal draagvlak. Veel insprekers hebben laten horen hoe zij tegen deze 

plannen kijken en duidelijk hieruit is dat er slechts beperkt lokale steun is. 
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Uitvoeringsbesluit N215 

De fractie is positief over investeringen in R-net haltevoorzieningen bij de bushalte en positief over de 

fietstunnel. Beide locaties zijn in Nieuw Tonge. De fractie heeft geen bezwaar tegen asfaltonderhoud 

en andere onderhoudsmaatregelen. De fractie is echter tegen de aanleg van nieuw asfalt, zoals bij het 

aanleggen van een nieuwe extra ontsluitingsweg, het verbreden van een parallelweg en het aanleggen 

van turborotondes. Daarom heeft de fractie tegen dit uitvoeringsbesluit gestemd. 
 

Snelfietsroute Leiden-Katwijk  

De fractie is voorstander van fietspaden, omdat de fiets een duurzaam vervoermiddel is. Vooral als deze 

ertoe leiden dat mensen de overstap maken van auto naar fiets. Snelfietspaden zijn hiervoor zeker 

geschikt. Toch is de fractie op een aantal bezwaren gestuit. Om de snelfietsroute te kunnen steunen, 

heeft de fractie daarom een motie en een amendement ingediend, die beiden helaas verworpen zijn. 

 

Duinpolderweg 

De fractie was, is en blijft tegen de aanleg van de Duinpolderweg. Er wordt veel nieuw asfalt gelegd op 

een plek waar nu nog open landschap is.  

Het voorgestelde plan ‘’Bereikbaarheid Haarlemmermeer Bollenstreek’ heeft bijna uitsluitend aandacht 

voor nieuw asfalt. Wat de fractie betreft is de aandacht voor Openbaar Vervoer en voor fiets volstrekt 

onvoldoende. Juist bus- en fietsgebruik moeten worden gestimuleerd! Daarom heeft de fractie niet 

ingestemd met het voorstel  voor aanleg van de Duinpolderweg. 

 
Mobiliteit en infrastructuur in de Regio Rotterdam-Den Haag  

De provincie heeft voorgesteld om in de periode 2019-2032 94 miljoen euro te besteden aan mobiliteit 

en infrastructuur in de Regio Rotterdam-Den Haag en 90 miljoen euro vanwege ‘Paalrot onder eigen 

infrastructuur’. Veel extra asfalt en symptoombestrijding in plaats van aanpakken van de oorzaak. Ook 

de Rijnlandroute valt weer duurder uit dan gepland en er wordt 30 miljoen euro gereserveerd om de 

A12 te verbreden in de hoop dat de overcapaciteit van bedrijventerreinen langs de A12 hiermee wordt 

opgelost. 17 miljoen euro voor de verbinding A16-N4, waardoor we een minuutje sneller van A naar B 

kunnen.  
De fractie heeft aandacht gevraagd voor het realiseren van de geluidsschermen langs de A4. Dat heeft 

nu lang genoeg geduurd en die moeten er gewoon komen, omdat dit met het recreatieschap Vlietlanden 

is afgesproken. De balans van dit college slaat sterk door naar economie en infrastructuur, waaronder 

veel asfalt. En het geld dat er al is voor ecologie wordt onvoldoende uitgegeven. De fractie vindt dat het 

tij moet keren en prioriteit wordt gegeven aan de aanpak van de ecologische crisis, die straks ernstige 

gevolgen heeft voor de economie en infrastructuur. De infrastructuurvoorstellen hebben geen 

instemming van de fractie gekregen. 
 
Schriftelijke vragen infrastructuur: 

- vragen en vervolgvragen rotondes N470; 

- duurzaam bushokje; 
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- uitgaven wegen; 

- dagelijkse vluchten Helihaven Ypenburg (samen met GL, SGP/CU, SP, 50plus, D66 en PvdA); 

- technische vragen Wippolderlaan (samen met GL, PVV en D66). 

 
Bestuur 
Verbouwing gebouw C 

De fractie heeft tegen een voorstel gestemd om voor 50 miljoen euro een deel van het provinciehuis te 

verbouwen. De fractie verwacht dat de asbestsanering nog meer gaat kosten dan nu gepland is. De 

verduurzaming van het gebouw is onvoldoende uitgewerkt. Bovendien wordt een gedeelte dat wordt 

verbouwd, verhuurd. De fractie vindt dat de provincie zich niet moet bezighouden als  

vastgoedmakelaar.  

 

Schriftelijke vragen bestuur: 

- Digitaal publiceren provinciale kennisgevingen; 
- Technische vragen jaarstukken 2017; 

- Statushouders kansen bieden bij werk energietransitie (met GL); 

- Technische vragen Kadernota/Voorjaarsnota; 

- Tussenresultaat moestuinenonderzoek; 

- Technische vragen najaarsnota; 

- Technische vragen begroting 2019. 

 
Provinciale kadernota 2018 
Alle zeilen moeten worden bijgezet om de natuur- en klimaatdoelen te halen. De fractie is blij met de 

extra investeringen in natuur, zoals voorgesteld in de laatste Kadernota Groen, zij het dat wordt betreurd 

dat nu pas in het laatste jaar er een tandje bovenop gezet wordt, terwijl het al veel eerder hard nodig 

was. 

 
Ecologische crisis 

Bij de strategische verkenningen van de provincie wordt in de kadernota enkel vermeld dat Zuid-Holland 
opgaves heeft op het gebied van economie, landbouw, duurzame energie, klimaatadaptatie en 

verstedelijking. Opgaves op het gebied van natuur en de aanpak van de ecologische crisis worden 

hierbij in het geheel niet genoemd. De PvdD vindt dit een grote fout en het doet geen recht aan de 

opgaves die er zijn op het gebied van ecologie. Wij, mensen, zijn onderdeel van die natuur. Dit moet de 

hoogste prioriteit hebben, want de genoemde onderwerpen zijn juist afhankelijk van de ecologie. Zij 

leveren ons alles wat we nodig hebben, maar we zorgen er slecht voor.  

 
De voorwaarden voor ons voortbestaan worden bedreigd. We zitten in een catastrofale ecologische 

crisis met ongekend rampzalige gevolgen voor mens en dier. Nederland staat in de top drie van landen 

met het hoogste gifgebruik ter wereld. Het leven in de Noordzee is met een derde verminderd. De vee-

industrie stoot immense hoeveelheden ammoniak uit, die de wijde omgeving letterlijk verzuurt en 
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verziekt. In Nederland is nog maar 15 procent van de oorspronkelijke biodiversiteit over. De fractie wil 

investeren in de leefbaarheid en gezondheid van onze planeet en alle levende wezens.  

De fractie het heeft om motie ingediend om via de investering van ‘foreign investments’ alleen bedrijven 

uit te nodigen en te stimuleren voor vestiging in Zuid-Holland, die werken volgens het principe van 

circulaire economie en die mens- en diervriendelijk werken. De motie behaalde geen meerderheid. 

 
Omgevingsbeleid 

De fractie vindt het jammer dat het boekje over de ambitie van de provincie Zuid-Holland m.b.t. de 

Omgevingswet al gedrukt en verspreid is, terwijl het besluit erover nog door Provinciale Staten moet 

worden genomen…. 

De fractie mist in het stuk de transparantie m.b.t. de verplichtingen die voortvloeien uit de 

Omgevingswet. Zoals welke processen gaan wijzigen als gevolg van de inwerkingtreding van de wet en 

wat voor invloed heeft dit op de beleidsdoelen die verplicht veranderen ten opzichte van de huidige 

situatie. De fractie vindt het stuk te weinig ambitieus ten aanzien van de bescherming van onze 
leefomgeving. Doordat de provincie alles in samenhang wil bezien ademt het stuk de sfeer dat de 

provincie de kool en de geit wil sparen en daarmee is er te weinig een lange termijn visie en echt sprake 

van lef en daadkracht.  

 

Duurzame economische ontwikkeling 

De fractie is het niet eens met de provinciale ambitie van economische groei. De ambitie van de Zuid-

Hollandse topsectoren om voedsel te produceren voor de wereldeconomie. We moeten juist inzetten 
op meer duurzame regionale voedselvoorziening. Geen massale export van vee, vlees en voedsel.  De 

fractie wil toe naar een duurzame economische ontwikkeling die rekening houdt met wat de aarde 

aankan en dat vraagt om een andere visie en geheel andere ambities. 

 

Vernieuwingsambities 

Het provinciebestuur heeft een aantal vernieuwingsambities gelanceerd, die voornamelijk economische 

groei voorstaan. Maar we moeten stoppen met roofbouw plegen op onze aarde, ook in Zuid-Holland. 

Daarom heeft de fractie een amendement ingediend met als vernieuwingsambitie ‘Bescherming van de 
natuur en versterking van de biodiversiteit in Zuid-Holland’. We moeten als ambitie veel meer inzetten 

op beschermen van dat wat kwetsbaar is: inzetten op meer natuur en betere bescherming van de 

kwetsbare natuur, dieren en ons milieu. De strategische reserve natuur daadwerkelijk inrichten als 

natuur is hard nodig. We zijn het verplicht aan toekomstige generaties. Dat is de basis van ons bestaan 

en het levert ons alles wat we nodig hebben. We zijn ervan afhankelijk. Het ingediende amendement 

behaalde geen meerderheid. 
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Jaarrekening 2017 
In Zuid-Holland is een verantwoordingsdag gehouden om verantwoording af te leggen voor het 

gevoerde beleid.  
Normaal gesproken als je plannen maakt, voer je ze uit. Wat betreft een aantal plannen kan het de 

fractie niet langzaam genoeg gaan, zoals de aanleg van nieuw asfalt, als de Rijnlandroute. Uit de 

jaarrekening blijkt dat er weer veel geld aan de reserve wordt toegevoegd en dat plannen onvoldoende 
uitgevoerd worden. De belangrijkste punten uit de jaarstukken zijn: 

 

Natuur 

Zuid-Holland is de provincie met de minste natuur van Nederland, zes procent, terwijl het landelijk 

gemiddelde 12 procent is. Voor het zevende jaar op rij wordt een groot deel van de natuurdoelen niet 

gehaald door de provincie.  En dan betreft dat nog maar de helft van wat oorspronkelijk de bedoeling 

was aan voormalige EHS, nu NNN netwerk, want Zuid-Holland zette tot 2017 in tegenstelling tot veel 

andere provincies enkel in op de internationale verplichtingen zonder zelf extra te investeren in nieuwe 
niet verplichte natuur. Doordat de doelen in de afgelopen jaren niet zijn gehaald, moet een steeds groter 

deel in steeds kortere tijd worden gerealiseerd. De tijd dringt zo heeft de PvdD aangegeven. 

 

Geld blijft op de plank liggen 

De fractie vindt het zorgelijk dat de programmareserves per saldo weer zijn toegenomen. Dec reserves 

namen binnen 10 jaar tijd van 300 miljoen euro tot nu 750 miljoen euro. 

 

Ecologische verbindingszones 

Er zijn in 2016 (en ook in de periode 2013 - 2016) veel minder kilometers ecologische verbinding gere-

aliseerd dan begroot, 2,6 km in plaats van de geplande 12 km. Dit heeft een effect op de programmering 

voor 2017-2020. Door natuurgebieden met elkaar te verbinden ontstaan er robuuste natuurgebieden en 

dit zorgt voor de versterking van het Natuurnetwerk (NNN). Deze verbindingen dragen bij aan het 

oplossen van knelpunten voor veel planten- en diersoorten die in moeilijkheden komen door 

klimaatverandering, zo concluderen ook onderzoekers van het Planbureau voor de Leefomgeving en 

de Wageningen Universiteit. De fractie wil een hogere prioriteit voor de realisatie van deze verbindingen. 
 

Energietransitie 

De doelen op het gebied van energietransitie zijn bedroevend en ver benedenmaats. De huidige 

inspanningen zijn echt onvoldoende gebleken. Er zal fors meer ingezet moeten worden op 

energiebesparing en op zonne- wind- en waterenergie om de doelen te behalen. Er moet meer worden 

ingezet op verduurzaming van de economie. In het kader van Foreign Investments heeft het Innovation 

Quarter 50 buitenlandse bedrijven geassisteerd bij vestiging, verhuizing of uitbreiding in de regio, zo 
valt te lezen in de jaarrekening. In antwoord op onze technische vragen bleek dat er geen specifieke 

duurzaamheidseisen aan deze bedrijven worden gesteld. De fractie vindt dat dit wel zou moeten.  
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Circulaire economie 

Circulair betekent ook werkelijk circulair en ‘zero waste’. We leven in een consumptiemaatschappij en 

consuminderen kan bijdragen aan minder vervuiling en afval. Ook wat betreft de landbouw- en tuinbouw 

is het niet vol te houden dat 80 procent van de Zuid-Hollandse producten de wereld worden 

overgevlogen voor export, waarbij wij met de rommel achterblijven. Een biologisch-dynamische 

regionale landbouw is het juiste alternatief.  
 

Extra geld Faunabeheereenheid 

De fractie kan zich niet vinden in het extra budget van 35.000 euro voor de Faunabeheereenheid. We 

vinden dat dit geld besteed moet worden aan de verbetering van biodiversiteit, natuur en dierenwelzijn 

en niet aan o.a. de communicatie over het rechtvaardigen van het provinciale beleid voor het doden van 

vele duizenden weerloze dieren. 

 

Economische groei in relatie tot kwaliteit leefomgeving 
De fractie vindt, in tegenstelling tot het college, niet dat de economische groei in balans is met de 

kwaliteit van de leefomgeving. 

Economische groei is er, maar dit gaat wel degelijk ten koste van de leefomgeving. De luchtkwaliteit is 

nog steeds niet goed, zelfs de slechtste van Europa, de doelen op het gebied van de waterkwaliteit 

lopen zeer zorgelijk achter, de biodiversiteit neemt nog steeds dramatisch af en door de toenemende 

intensieve landbouw, verslechtert nog steeds de bodemkwaliteit en levert het een gevaar voor de 

volksgezondheid. Uit de Najaarsnota blijkt dat de melkveehouderij in Zuid-Holland nog steeds een veel 
te hoog stikstofoverschot levert en een lage energie efficiëntie. De fractie blijft van oordeel dat er veel 

sterker ingezet moet worden op ecologische groei om evenwicht te vinden. 

 
Begroting 2019 

Dit college heeft veel van haar plannen niet kunnen waarmaken. Vooral de door het college gestelde 

doelen op het gebied van natuurontwikkeling, waterkwaliteit en energietransitie worden in deze 

collegeperiode bij lange na niet gehaald en dat betreurt de fractie ten zeerste. 

 

Geen economische maar ecologische groei 

Er staan een aantal goede voorstellen in de begroting, waaronder het realiseren van het NNN netwerk. 

Maar de economische belangen en het beleid gericht op economische groei voeren sterk de boventoon 

in deze begroting. De fractie wil dat de hoogste prioriteit wordt gegeven aan ecologische belangen. Dat 

raakt ons en toekomstige generaties in ons voortbestaan. In november 2018 werd bekend dat 

wereldwijd populaties wilde dieren sinds 1970 met 60 procent is afgenomen. Dat is zeer verontrustend. 

Het sein staat op rood, maar de economische trein dendert gewoon door. De fractie vindt de situatie zo 
urgent dat ecologische groei bovenaan de politieke agenda moet komen te staan!  
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Economie/schadebestrijding gewassen 

De voorstellen op het gebied van de economie zoals de lifesciences en regeneratieve geneeskunde 

kan de fractie niet steunen vanwege de vele dierproeven en daarmee het vele dierenleed dat ermee 

gepaard gaat.  

 

Bescherming in het wild levende dieren 
Ook de vele dierenlevens van in het wild levende dieren, die worden geofferd op het altaar van de 

economie in de vorm van gewasschade de fractie als onnodig en ongewenst. Het is een politieke keuze 

om niet méér geld voor schadevergoeding aan boeren voor gewasschade te reserveren. Wel is de 

fractie wel blij met de proef om ganzen te verjagen zonder te doden en vindt dat een stap in de goede 

richting. 

 

Energietransitie 

De fractie constateert dat er een belangrijke klimaatopgave is en dat de provincie samen met 
medeoverheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties werkt aan het versnellen van de 

energietransitie. Voor een belangrijk deel wordt energie gebruikt in de Zuid-Hollandse glastuinbouw, 

waarvan nog een substantieel deel het gebruik van fossiele brandstoffen. De provincie stelt veel geld 

ter beschikking voor innovaties op het gebied van energietransitie, onder andere via het Innovation 

Quarter. En er zijn nieuwe innovaties op het gebied van lichtdoorlatende zonnepanelen, die goed 

bruikbaar zijn voor de glastuinbouw en kunnen bijdragen aan versnelde energietransitie. Gezien de 

klimaatopgave is het van belang om partijen bij elkaar te brengen om de mogelijkheden van 
zonnepanelen op kassen nader te onderzoeken, want deze kunnen een belangrijke bijdrage leveren 

aan versnelde verduurzaming van de energievoorziening in onze provincie.  

Daarom heeft de fractie het college verzocht om samen met LTO Glaskracht, gemeenten, deskundigen 

op het gebied van lichtdoorlatende zonnepanelen en eventuele andere relevante partners het gesprek 

aan te gaan om de mogelijkheden van (een proef met) zonnepanelen op kassen te bespreken. De fractie 

had hiervoor een motie voorbereid, maar heeft een toezegging van de gedeputeerde gekregen waarna 

de motie is ingetrokken.  

 

Klimaatopgave: vegetarisch de norm 

De Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) heeft in haar rapport ´Duurzaam en gezond’ 

aangegeven dat de productie van vlees een overmatig beslag legt op natuurlijke hulpbronnen zoals 

beschikbaar land en zoetwatervoorraden, hier en elders. Het RLI geeft aan dat behalve effecten op 

klimaat en milieu de productie van vlees ook risico’s met zich meebrengt voor de volksgezondheid. Door 

te kiezen voor een duurzamer en gezonder menu gebaseerd op minder dierlijke en meer plantaardige 

producten kunnen wij bijdragen aan een duurzamere wereld en is het van belang dat het college en 
Provinciale Staten een goed voorbeeld geven. De fractie heeft een motie ingediend om als standaard 

een vegetarisch menu in het provinciehuis te hanteren en alleen op verzoek vlees(waren) te serveren 

en één vleesloze dag per week te gaan invoeren op het provinciehuis (‘vega vrijdag’). De motie behaalde 

geen meerderheid. 
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Subsidie Equestrum 

Het provinciebestuur heeft voorgesteld om 300.000 euro subsidie te verlenen aan het Equestrum, een 

kennis- en innovatiecentrum op het gebied van de hippische sector. 

De fractie vindt dat de verbetering van het dierenwelzijn centraal zou moeten staan bij het kennis- en 

innovatiecentrum Equestrum. Daarbij zijn de ontwikkeling van de vijf vrijheden van Brambell leidend bij 
de innovatie en kennisvergroting en kennisdelen. 

 

Dat is in het voorstel voor subsidieverlening aan het Equestrum niet het geval. Er wordt in de startnotitie 

Equestrum alleen over economische belangen gesproken. (handel, export, sportprestaties, 

rasveredelling en niet op het verbeteren van dierenwelzijn en de intrinsieke waarde van het paard).   

 

In de sport staat lang niet altijd het welzijn van dieren bovenaan. Ego en economische belangen zijn 

vaak leidend. Er gaan veel nadelen gepaard met de doorfok van sportpaarden, zoals bijvoorbeeld 
hypermobiliteit, wat veelal leidt tot rugproblemen. Veel sportpaarden worden dan ook op veel te jonge 

leeftijd gedood, mede door overbelasting of verkeerde belasting. De huidige dekhengsten zijn 

veroordeeld tot een eenzaam leven zonder natuurlijk gedrag en sociaal contact wat een wezenlijke 

basisbehoefte is voor paarden. In het Equestrum wordt, voor zover de beschikbare informatie bekend 

is, niet hierop ingezet. De fractie is van mening dat juist op het paardenwelzijn moet worden ingezet en 

niet op de economische belangen. De provincie kan een bijdrage leveren aan het verbeteren van 

paardenwelzijn door voorwaarden hierover te stellen bij de subsidieverlening. Ook dat is niet het geval. 
Uit beantwoording van vragen van de fractie blijkt dat de provincie alleen maar inzet op het tot stand 

komen van het Equestrum, waarbij uit de startnotitie blijkt dat hoofdzakelijk economische belangen 

worden gediend. Daarom heeft de fractie niet ingestemd met het voorstel. 

 

Space Campus en SRON 

De fractie is geen voorstander van investeren in economische groei, omdat dit juist de oorzaak is van 

het probleem. De fractie wil geen 15 miljoen euro provinciaal gemeenschapsgeld naar 

ruimtevaartprojecten als ESA ESTEC en herhuisvesting van het Space Research Institute for Space 
(SRON) van Utrecht naar Leiden, zoals dit door het provinciebestuur is voorgesteld. De fractie vindt dat 

het geld harder nodig is om de ecologische crisis aan te pakken. We hebben maar één planeet om op 

te leven. En daar moeten we veel beter voor zorgen.  
 

Inzet provincie nieuwe Natuurbeschermingswet 

Met de inwerkingtreding van de Wet Natuurbescherming per 1 januari 2017 heeft de provincie er nieuwe 

en extra taken bij gekregen op het gebied van aanvragen voor ontheffingverlening en toezicht en 
handhaving van de wet. Hierdoor moeten er meer inspanningen verricht worden. Steeds meer mensen 

en organisaties worden zich ervan bewust dat een ontheffing op grond van de Wet Natuurbescherming 

nodig is en het aantal aanvragen neemt toe. Dit vraagt meer capaciteit, zowel op het gebied van 

aanvragen al toezicht en handhaving, wat extra geld kost. De fractie heeft hiervoor een amendement 
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ingediend om €500.000,-- extra te investeren in toezicht en handhaving en aanvraagbehandeling van 

de nieuwe Wet Natuurbescherming. Het amendement behaalde geen meerderheid. 

 

 

Overig 
 
Lezing dierethiek 

De fractie heeft op 10 december 2018 een lezing georganiseerd met als thema ‘dierethiek in de 

provincie’ met als sprekers Eva Meijer en Willem Vermaat. Voorafgaand aan de lezing was er 

gelegenheid om deel te nemen aan een rondleiding in het provinciehuis. Tijdens deze rondleiding werd 

uitleg gegeven over het werk van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Zuid-Holland.  

 
Over de lezing 

De meeste mensen staan meer stil bij welke soort thee ze drinken, dan bij welk dier ze eten. Veel 
mensen denken dat het eten van een kip of het drinken van koemelk een neutrale keuze is. Maar 

neutraliteit bestaat niet. We moeten ons handelen ten opzichte van dieren kunnen rechtvaardigen. 

Willem Vermaat zal reflecteren op de ethiek van het gebruiken van dieren. Hoe willen wij dat de relatie 

tussen mensen en dieren in het algemeen is?  

 
Over de sprekers  

Eva Meijer (1980) is beeldend kunstenaar, filosoof, schrijver en singer-songwriter. In 2017 promoveerde 
zij in de filosofie aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift getiteld ’Political Animal Voices’. 

Ze is voorzitter van de landelijke OZSW werkgroep dierethiek en oprichter van Minding Animals 

Nederland. Zij is gespecialiseerd in taal en politiek handelen van dieren. Zij ging in op het onderwerp 

hoe dieren door middel van dit handelen hun belangen communiceren en wat dit op een specifiekere 

manier betekent voor de relatie tussen mensen en dieren. 

 

Willem Vermaat (1989) is dierethicus en docent milieuwetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Hij 

geeft lezingen over dierethiek en schrijft opinieartikelen voor verschillende kranten. Volgens Willem 
zullen kinderen over honderd jaar aan hun grootouders vragen: ‘Is het echt waar dat mensen vroeger 

dieren aten?’. 

 

Toespraak demonstatie hobbyjacht Strijen Animal Rights 

Fractievoorzitter Carla van Viegen heeft op 20 oktober 2018 een toespraak gehouden tijdens een 

demonstratie van de hobbyjacht georganiseerd door Animal Rights. 

 
Vrouwenontbijt Internationale vrouwendag  

De fractievoorzitter heeft in 2018 voor Provinciale Staten samen met een ander Statenlid het 

vrouwenontbijt georganiseerd. Deze dag is ter herinnering aan het feit dat vrouwen op 8 maart 1908 in 

een textielfabriek in New York in staking gingen. Hun eis? Brood en rozen, bloemen en aandacht. Het 
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ging niet om geld, maar om waarde en waardigheid. Provinciale Staten wilden hier aandacht aan geven 

door middel van een vrouwenontbijt.  

 

Persberichten 

De fractie heeft in 2018 de volgende persberichten verstuurd: 

- kleinere veestapel, meer akkerbouw; 
- uitbreiding varkensstal Zoeterwoude; 

- Zuid-Holland betaalt voor vangen steriliseren en weer uitzetten verwilderde en zwerfkatten; 

- meer aandacht voor sociale problemen boeren; 

- steun vogelopvang Botlek; 

- opheldering kankerverwekkend afval Chemours; 

- GenX en PFOA in water; 

- Verbod gebruik levende lokganzen bij ganzenjacht; 

- training jagers betaald door provincie; 
- Duinpolderweg; 

- knobbelzwanen niet op wrede manier doden; 

- proef verjagen ganzen zonder te doden; 

- persaankondiging lezing dierethiek in de provincie; 

- lijsttrekker Partij voor de Dieren Zuid-Holland Provinciale Statenverkiezingen 2019; 

- provincie moet optreden tegen illegale uitbreiding geitenboerderij Stolwijk. 

 
Moties 

De fractie heeft in 2018 de volgende moties ingediend: 

- evaluatie natuur- en recreatiebeleid 2013 – 2017 (verworpen); 

- cofinanciering Snelfietsroute Leiden-Katwijk (verworpen; 

- belang vrijwilligers bij weidevogelbeleid (meegetekend); 

- provincíale kennisgevingen in huis-aan-huis bladen (meegetekend en aangenomen); 

- mogelijkheden bijdrage ZH aan transitie plantaardige voeding (verworpen; 

- versnelling en intensivering ecologisch bermbeheer Zuid-Holland (verworpen); 
- circulaire economie bij Foreign investments (verworpen); 

- duurzaam printen; geld en milieu besparen (verworpen); 

- niet meer in 60-voud (aangenomen); 

- mogelijkheid schadevergoeding zonder ondersteunend afschot (overgenomen); 

- meten is weten RTHA (meegetekend); 

- bescherm de aarde dieet (verworpen); 

- beperken vliegreizen (ingetrokken); 
- gesprek relevante partners zonnepanelen op kassen (toezegging). 

 

 
 



	 22 

Amendementen 

 
De fractie heeft in 2017 de volgende amendementen ingediend: 

- cofinanciering Snelfietsroute Leiden-Katwijk (verworpen); 

- zwerfkattenopvang Nederland opnemen in predatieplan (aangenomen); 

- verbeteren biodiversiteit (verworpen); 
- niet schrappen strategische reservering natuur wijziging VRM (verworpen); 

- niet schrappen bestaande en nieuwe natuur wijziging VRM (verworpen); 

niet schrappen recreatiegebieden wijziging VRM (verworpen); 

- uitbreiding capaciteit tbv aanvragen, toezicht en handhaving Wet Natuurbescherming 

(verworpen). 

 

Stemverklaringen 
 
Voorjaarsnota, ingestemd met de Voorjaarsnota met stemverklaring. 

Tegen de provinciale economische voorstellen: 

- Waste2Chemicals, 

- SRON,  

- Space Center,  

- Innovation Quarter 

- agrarisch natuurbeheer,  

- verbinding A16, N4 aan RWS; 

- bedrijventerrein Reijerwaard.  

 
Kadernota: Ingestemd met de Kadernota met stemverklaring tegen de volgende voorstellen: 

- Stichting Kenniscentrum Plantenstoffen voor een bedrag van € 175.000: dit is gericht op 

economische groei en modificatie van planten. De PvdD is daar geen voorstander van; 
- subsidie Faunabeheereenheid (FBE). Partij voor de Dieren wild dat dit geld naar verbetering 

dierenwelzijn en natuur gaat; niet naar de FBE; 

- subsidieregeling MKB Innovatie Stimulering Topsectoren Zuid-Holland vast te stellen op € 

13.440.000. PvdD wil dat dit geld gaat naar de kleine middenstandsbedrijven; niet naar de 

‘topsectoren, die niet duurzaam zijn en die zeker geen subsidie nodig hebben; 

- subsidie Oranjebonnen, voor deze subsidie met uitzondering van het onderdeel 

natuurbegraven; 

- Een additioneel budget van € 250.000 voor het in behandeling nemen van de aanvragen 
ontheffing verlening in het kader van de soortenbescherming. PvdD vindt dat dit onder 

economisch beleid moet vallen en niet ten koste mag gaan van het groenbudget; 

- reservering bestrijden invasieve exoten; PvdD is tegen het doden van invasieve exoten. 
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Kaderbesluit Infrastructuur 

De fractie heeft niet ingestemd met Kaderbesluit infrastructuur. Het geld gaat grotendeels naar (nieuw) 

asfalt. De PvdD wil dat meer geld wordt besteed aan OV, fiets en watervervoer. 

 

Media en communicatie 
De fractie onderhoudt een goed contact met de media, zoals regionale radio-omroepen, RTV West/RTV 
Rijnmond, het Algemeen Dagblad, Telegraaf, het Leidsch Dagblad en diverse lokale radio- en tv-

zenders en bladen. De fractievoorzitter heeft diverse gesprekken gehad met de media naar aanleiding 

van onze persberichten en interviews gegeven over dierenwelzijn, natuur en milieu. De fractieleden 

maken gebruik van sociale media. 

 

Tot zover ons jaarverslag van 2018. We blijven ons ook in 2019 met volle kracht inzetten voor 

dierenwelzijn, natuur en milieu.  

 


