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VOORWOORD

Voor u ligt het tweede jaarverslag van de gemeenteraadsfractie uit Apeldoorn over
de periode juli 2011 tot en met juni 2012. Dit was een roerige periode, waarin
gemeentelijke verliezen zich opstapelden, besloten moest worden over enorme
bezuinigingen en het college moest opstappen na een raadsonderzoek naar het
grondbedrijf. Juist in deze tijden zou er vooruit gekeken moeten worden: een lange
termijnvisie is nodig. Duurzaamheid, mededogen, persoonlijke vrijheid en
verantwoordelijkheid zouden wat ons betreft de kaders moeten zijn.

Op dit moment wordt er helaas vooral kortzichtig gekeken naar zaken waarop op
korte termijn bezuinigd kan worden. Een integrale visie op hoe Apeldoorn er uit moet
zien na de visie ontbreekt. Dit leidt ertoe dat beleidsdoelen soms tegenstrijdig aan
elkaar zijn en dat helpt niet om de overheidsfinanciën te verbeteren. Daarnaast
dreigen dieren, natuur en milieu regelmatig het onderspit te delven bij bezuinigingen.
Hoewel wij ons soms een roepende voelen in de woestijn, merken we toch dat er wel
veranderingen gaande zijn. Waar voorheen alleen de Partij voor de Dieren en
Gemeentebelangen tegen de komst van het landbouwontwikkelingsgebied (LOG
Beemte/Vaassen) waren, hebben nu ook Groen Links en een deel van de Christen
Unie zich aangesloten bij het tegenkamp. Ook krijgen we te horen vanuit de
ambtelijke kant dat de wethouders altijd waarschuwen dat alles goed onderbouwd
moet zijn omdat waakhond Partij voor de Dieren anders de volgende dag weer in de
krant staat. En dat klopt: wij hebben ook afgelopen jaar weer veel media-aandacht
gekregen omdat wij ons pro-actief opstellen, eigen onderwerpen agenderen en als
een waakhond de belangen van dieren, natuur en milieu in de gaten houden.

Als Partij voor de Dieren investeren we graag al onze energie in de opgave om
ervoor te zorgen dat Apeldoorn een groene gemeente blijft, waarin met respect wordt
omgegaan met dieren en natuur en waar duurzaamheid voorop staat. Zoals we ook
afgelopen jaar hebben gedaan. En dit jaarverslag vormt daar de neerslag van.

Apeldoorn, 28 juli 2012,

Harry Voss
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren Apeldoorn
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1. FRACTIE PARTIJ VOOR DE DIEREN APELDOORN
De Apeldoornse fractie bestaat in 2011/2012 uit de volgende leden:

Harry Voss, gemeenteraadslid, fractievoorzitter, lid presidium
Maaike Moulijn, fractievertegenwoordiger, vervangend lid presidium en lid
rekenkamercommissie
Jeanco Lapierre Armande, fractievertegenwoordiger
Marc Bontenbal, fractievertegenwoordiger
Marjolein Meurs, fractievertegenwoordiger
Nathalie Hoogstraten, fractieassistent
Jeroen Juwett, fractieassistent

De fractie vergadert op maandagavond (om de week). Op donderdagavond is de
politieke markt (wekelijks) en gemeenteraadsvergadering (om de week).

2. VRAGEN, MOTIES EN AMENDEMENTEN
Hieronder vindt u een korte weergave van de vragen, moties en amendementen die
zijn gesteld en ingediend.

De fractie heeft tot en met juni 2012 8 schriftelijke vragen gesteld, namelijk over: het
verloren proces Parc Spelderholt (Natura 2000, juni 2012), haringsmaakles in
Apeldoorn (mei 2012), handhaving illegale kap (april 2012), aanleg fietspad Radio
Kootwijk (Natura 2000, maart 2012), paardenleed (februari 2012), vuurwerkoverlast
en –schade (februari 2012), vernietigde bestemmingsplan Spelderholt/Riant (oktober
2011), gladheidsbestrijding en strooibeleid (oktober 2011).

De fractie heeft verder moties ingediend over het dierenasiel (geen bezuinigingen),
LOG Beemte/Vaassen, quick scan niet ingebruik genomen gronden, Klarenbeek en
de EHS (aangenomen), plan MER LOG Beemte Vaassen en de stikstofdepositie.

Daarnaast hebben we via lobbywerk en tijdens de bijdragen in debatten geprobeerd
ons steentje bij te dragen aan de gemeentelijke besluitvorming. En tot slot hebben
we een open brief gestuurd over de vergunningverlening voor de Nederlandse
Jachtmanifestatie aan het college van burgemeester en wethouders.

3. COMMUNICATIE
De fractie houdt de website http://apeldoorn.partijvoordedieren.nl nauwkeurig bij.
Hieronder vindt u de koppen van de berichten van afgelopen jaar.

16-08-2011: Bezoek PvdD aan paardenspektakel Beekbergen
16-08-2011: Fractie PvdD maakt bewaar tegen lelieteelt
02-09-2011: PvdD wil beter toegangelijkheid dorpen met OV
06-09-2011: Nieuw ecoduct A1 bij Hoog Buurlo
14-09-2011: Cynische sollicitatie Harry Voss bij Houtvesterij 't Loo tegen de jacht
21-09-2011: Zorgen bij PvdD over sluiten brandweerposten Hoog Soeren en Beemte
23-09-2011: Deels opluchting over brandweerpost
25-09-2011: Uitreiking Actief Award aan kinderboerderij
02-10-2011: Partij voor de Dierendag: actie tegen megastallen!
10-10-2011: Nogmaals waarschuwingsborden asbest geplaatst
13-10-2011: Vragen over onterechte sloopvergunning Spelderholt-Riant
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20-10-2011: Schriftelijke vragen over gladheidsbestrijding en strooibeleid
27-10-2011: Zorgen om rust in Radio Kootwijk
04-11-2011: Ontevredenheid over Meerjarenbegroting
12-11-2011: Duurzame fietstocht in Apeldoorn
25-11-2011: Motie over L.O.G. en volksgezondheid toegezegd door wethouder
08-12-2011: Politiek houdt moeite met luizen in de pels
09-12-2011: Uitreiking Oorkonde van Mededogen aan sportzaak
20-12-2011: Schoolkinderen zetten zich in voor behoud kinderboerderij
07-01-2012: Bellen '144, red een dier' leidt tot vertraging
13-01-2012: Greenpeace zet kernafval op stoep van Apeldoorn
14-01-2012: Begin verbod op particulier vuurwerk in Apeldoorn
17-01-2012: Hoorzitting over bouwplannen megastallen
03-02-2012: Uitgebreid debat over grondbedrijfdebacle
07-02-2012: Schriftelijk vragen over vuurwerkoverlast
10-02-2012: Motie van afkeuring tegen wethouders, wethouders stappen op na
grondbedrijfdebacle
15-02-2012: Werkbezoek aan kippen- en kalverenhouderij
29-02-2012: Schriftelijk vragen over de toegenomen verwaarlozing van paarden
06-03-2012: Vragen over aanleg fietspad in Radio Kootwijk
10-03-2012: Waarschuwingsborden geplaatst overstekende eenden
17-03-2012: Presentatie snelfietsrouterapport Apeldoorn-Deventer
18-03-2012: Hulp van PvdD bij schoonmaakactie "NL Doet"
31-03-2012: Fractie PvdD boos over onterechte bomenkap
03-05-2012: Motie Klarenbeek en EHS met algemene stemmen aangenomen
10-05-2012: Schriftelijke vragen over 'haringsmaakles' op basisschool
27-05-2012: PvdD ontdekt fout in planMER LOG Beemte/Vaassen
15-06-2012: Duurzaamheidsambities op de kaart of ondergesneeuwd?
15-06-2012: Meer aandacht voor voorkomen van schulden
15-06-2012: Verzet tegen komst bedrijventerrein Beekbergerwoud
15-06-2012: Partij tegen 3000 nieuwe dodencellen voor varkens
21-06-2012: Motie over onvolledigheid MER LOG Beemte Vaassen
21-06-2012: Open brief over Nederlandse jachtmanifestatie
21-06-2012: Uitstel bouwvergunning 3000 extra dodencellen voor varkens
21-06-2012: Blunders kapvergunning Parc Spelderholt
24-06-12: Motie over megastallen verworpen
09-07-12: Dagje in een rolstoel
11-07-12: Zorgen over proefboringen in Gelderland
11-07-12: Geldverspilling gemeente
21-07-12: Verkiezingscampagne gestart
22-07-12: Apeldoorn staat super megastal toe

Daarnaast leveren we bijdragen aan de provinciale nieuwsbrief en is er een
inloopspreekuur op maandagavond. Regelmatig stellen burgers vragen aan de
fractie of ze wijzen op misstanden. De vragen en reacties komen binnen per e-mail,
per post, telefonisch of tijdens een gesprek. We proberen elke vraag en reactie te
beantwoorden en vaak ondernemen we ook actie. Soms is deze actie duidelijk
zichtbaar, dan stellen we bijvoorbeeld vragen aan de wethouder of vragen we om
een politieke behandeling in de gemeenteraad. Soms is het ook minder duidelijk
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zichtbaar. Dan overleggen we met de betrokken ambtenaar of soms ook met de
wethouder. We koppelen dit altijd terug aan de burger(s) in kwestie.

4. WERKBEZOEKEN
De fractie heeft onder andere de onderstaande werkbezoeken, inspecties en
kennismakingsgesprekken afgelegd.

Paardenspectakel Beekbergen, 31 juli 2011
Paardenmarkt Loenen, 1 augustus 2011
Opening van Ecoduct A1 Hoenderloo/Kootwijk-Assel
Avond belangenvereniging Hoog Soeren
Mundial Light festival in bejaardentehuis, onderwerp Zorg
Brandweer Beemte bijeenkomst
Apeldoornse ruiterdagen
Actie award Kinderboerderij de Maten
Opening Kanaalzone
Open dag Kringloopcentrum
Open Asieldag
Gesprek met SWMA over Radio Kootwijk
afscheid burgemeester Fred de Graaf
bezoek aan brandweer Beemte
bezoek aan Spelderholt n.a.v. krantenartikel
controleren asbestborden in Loenen
avond voor ondernemers
Dag van de Duurzaamheid
Fietstocht voor de actie “Heel Nederland fietst”
Alle verhoren over het grondbedrijf
Avond van Stichting Daar (koppelen mensen met/zonder beperking)
Deelname grote controle met de Politie op het Caterplein (avond en nacht)
Congres VAR met sprekers over duurzaamheid en milieu
Spreekbeurt Veluws college 4de klas
Informatiebijeenkomst Provincie Gelderland over preventief toezicht
School de Gong, tekeningen voor de burgemeester ihkv behoud Kinderboerderij
Serious Request met wethouder Paul Blokhuis
Opening Turks Cultureel Centrum
Actie van Greenpeace over kernafval
Nieuwjaarsreceptie Mudanthe
Bijeenkomst over intensieve veehouderij in Arnhem
Opening bij CODA
Nieuwjaarsreceptie provincie Gelderland
Vergadering buurtvereniging Zuid, onderwerp “Dag van het park”
IRIS-zorg (daklozenopvang)
Afscheid wethouder Rob Metz
Werkbezoek bedrijf vleeskuikenouderdieren
NL Doet – kinderen en oudere mensen ruimen de rotzooi op van de jongeren
Boomfeestdag in Berg en Bos
Eenden Aluminiumweg bord geplaatst
Padden Zevenhuizen interventie gepleegd
Snelfietsroute Apeldoorn – Deventer in Twello
Megastallen manifestatie in Amsterdam
ALV belangenvereniging Radio Kootwijk
Inspectie kap Spelderholt
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Afscheid wethouder Fokke Spoelstra
Werkbezoek Klarenbeek Zuid (EHS)
Arjan Vriend, Stichting landschapsbeheer Gelderland
Inspectie circus Renz
Werkbezoek kinderboerderij de Maten
Afscheid wethouder Hans Wegman
Werkbezoek LOG Epe
Inspraakbijeenkomst bestemmingsplan Klarenbeek
Vaassen gebiedsgroep LOG met GGD
Kraampje Nivon huis te Hall
Welkomstbijeenkomst organisatie nieuwe burgemeester en kennismakingsgesprek
Werkbezoek Loenen
Werkbezoek conferentiecentrum Spelderholt (opleiding voor mensen met een beperking)
Oprichting Coöperatie energie Apeldoorn, Stichting de A
Rolstoelactie om horeca en winkels toegankelijker te krijgen

5. ACTIES
De fractie heeft naast haar werk in het gemeentehuis ook een aantal acties gevoerd.

 Oorkonde van mededogen aan een sportzaak omdat zij geen bont verkopen
 Protest tegen megastallen op 4 oktober 2011

6. MEDIA
De Apeldoornse fractie van de Partij voor de Dieren is regelmatig in het nieuws
geweest, met name in de Stentor en op radio Apeldoorn. Hieronder vindt u enkele
fragmenten uit de Stentor. Een knipselkrant is in te zien op het fractiekantoor.

Apeldoorn gaat wel met LOG akkoord
Felle kritiek op het LOG kwam vooral van de Partij voor de Dieren en Gemeentebelangen, van meet
af tegenstanders van het aanwijzen van het gebied om grootschalige veehouderijen te vestigen. Zij
kregen echter steun van GroenLinks, die bij eerdere debatten over het LOG nog (weliswaar verdeeld)
voorstander was.

Dierenpartij stelt vragen over haringsmaaktest op scholen

Woede over bomenkap op Spelderholt
BEEKBERGEN - De Stichting Behoud Natuurwaarden Enken is woedend over de kap van bomen op
Landgoed Spelderholt. Dat gebeurde donderdag in opdracht van mencentrum Riant. De vergunning
voor de kap ligt bij de rechter voor vernietiging. Een advocaat van Riant had de rechter vorig jaar per
brief beloofd de kap uit te stellen tot na de uitspraak. De gemeente is ter plekke gaan kijken en
onderzoekt de zaak. Riant zegt niet in strijd met de wet te handelen. Volgens de politie zijn er
wederzijds bedreigingen geuit. De Partij van de Dieren stelt het college vragen over de bomenkap,
omdat die plaats had na aanvang van het broedseizoen en terwijl de rechter zich nog moet buigen
over de vergunning, aldus Harry Voss van de Partij voor de Dieren.
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Roep om vuurwerkverbod rond plekken voor kind, senior en dier

APELDOORN - Een vuurwerkverbod in Apeldoorn zou kunnen beginnen met een
afsteekverbod rond plekken waar zich veel ouderen, kinderen en/of dieren bevinden. Dat
stelt de Partij voor de Dieren voor.

Waarschuwing: overstekende eenden
APELDOORN - Verkeer op de Aluminiumweg wordt
sinds gisteren geattendeerd op overstekende
eenden. Op de betreffende plek gaat de Winkewijert
onder het wegdek door. Eenden die op het
waterloopje zwemmen, kunnen niet onder de grond -
daarvoor is te weinig ruimte - en dus kiezen ze vaak
voor een gevaarlijke tocht over het asfalt. Met soms
dodelijke afloop. Een ruimere onderdoorgang maken
was niet mogelijk, wel zijn nu borden geplaatst. Tot
blijdschap van initiatiefnemer Partij voor de Dieren.
Foto Cees Baars

Aanleg fietspad toegestaan
APELDOORN - De aanleg van een fietspad tussen Radio Kootwijk en de Hoogbuurlose Heide, die nu
gaande is, is formeel gezien toegestaan. Dat maakte wethouder Nathan Stukker (CDA) gisteravond
duidelijk in de gemeenteraad. De Partij voor de Dieren vroeg Stukker om helderheid, omdat er over
het pad ophef is ontstaan. De Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn is overdonderd door de
aanleg, omdat ze een bezwaar tegen het plan had ingediend. Staatsbosbeheer begon desondanks. De
PvdD wilde gisteravond weten of dat zo maar kon, en zo ja, of het ook 'verstandig' is.

APELDOORN - Boer Jos ter Riele mag van de gemeente Apeldoorn aan de Lokaalweg in
Klarenbeek zijn grote stal bouwen. Nu heeft hij 2000 varkens in een gebouw van 3000, straks
5000 in nieuwbouw van 7000 vierkante meter. Tegenstanders waren GroenLinks, de Partij
voor de Dieren en Gemeentebelangen. Lapierre Armande van de dierenpartij: ,,Het plan is
veel te grootschalig, dit is niet in het belang van het welzijn van de dieren.''


