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Voorwoord  

2020 was een bijzonder jaar vanwege de coronacrisis, die de gehele samenleving heeft geraakt. 

Mensen zijn dierbaren verloren, hebben te maken gekregen met grote onzekerheden en soms werd het 

fundament onder zekerheden weggeslagen. Een pandemie, die zijn weerga niet kent. 

De meeste commissie- en Provinciale Statenvergaderingen werden digitaal en fysieke bijeenkomsten 

werden afgelast. Toch ging het politieke werk door, zij het dat de politieke dynamiek tijdens 

vergaderingen en ook het sociale aspect eronder te lijden heeft gehad. 

 

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 ‘liefde’ en werd 

het vormgegeven in een menukaart met een kerstrecept voor liefde: 

    

 

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 en compassie inzetten voor dierenwelzijn, natuur en milieu.  

 

Mei 2021 

 

Carla van Viegen 

fractievoorzitter Partij voor de Dieren 

Zuid-Holland 
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De fractie bestond in 2020 uit de volgende mensen: 

- Carla van Viegen: fractievoorzitter; vervangend voorzitter Provinciale Staten, vervangend 

voorzitter en lid commissie Klimaat, Natuur en Milieu (KNM), lid commissie Bestuur, 

Maatschappij en Middelen (BMM); lid fractievoorzittersoverleg; 

- Hanke Hoogerwerf: Statenlid; lid commissie Integrale Statencommissie (ISC), lid commissie 

Ruimte, Wonen en Economie (RWE), commissie Bereikbaarheid en Energie (BE) (tot 

september 2020); werkgroep Regionale Energiestrategie (RES); 

- Willem Vermaat: fractievolger; lid commissie Bereikbaarheid en Energie (sinds september 

2020); 

- Lisa Klompenhouwer: fractiemedewerkster/beleidsmedewerkster; werkgroep inrichting PS deel 

gebouw C, werkgroep vervanging Staten Informatie Systeem (SIS); 

- Freek Kunz: fractievolger (sinds oktober 2020); commissie KNM; 

- Rik-Jan Veldhuijzen: fractievolger (idem);commissie KNM; 

- Pauline Ribbens: fractievolger (idem); Commissie Bereikbaarheid en Energie; 

- Maria Kluytenaar: fractievolger (oktober t/m december); Commissie Ruimte, Wonen en Energie. 

 

Leeswijzer 

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

- Dierenwelzijn 

- Natuur 

- Milieu 

- Ruimtelijke ordening 

- Wonen 

- Landbouw 

- Volksgezondheid 

- Maatschappij en cultuur 

- Infrastructuur 

- Bestuur 

- Overig 

- Persberichten 

- Werkbezoeken  

- Media 
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Dierenwelzijn 

 

Reeën 

De provincie Zuid-Holland heeft de afgelopen vijf jaar drie keer voor langere tijd een ontheffing verleend 

om reeën te laten afschieten. De Partij voor de Dieren heeft sterk ingezet op alternatieven voor afschot. 

De provincie wil daar nog niet aan. De huidige ontheffing ging in op 20 december 2019 en loopt tot 1 

december 2020. Opmerkelijk genoeg waren er ook enkele (korte) periodes waarin er niet op de reeën 

mocht worden gejaagd. Of er in die periodes wel of geen reeën zijn afgeschoten, was niet duidelijk. 

Voor de fractie aanleiding om vragen te stellen aan Gedeputeerde Staten. De fractie wilde weten wat 

de huidige reeënstand is in Zuid-Holland, hoeveel reeën er de afgelopen vijf jaar zijn afgeschoten, 

wanneer en op welke locatie. Ook vraagt de fractie zich af of afgeschoten reeën voor consumptie werden 

gebruikt. Als dat zo is, dan levert de verkoop van reeën dus geld op. Terwijl reeën een wettelijk 

vastgelegde beschermde status hebben, waarop de provincie moet toezien. De ontheffing voor afschot 

van reeën mag nooit worden gebruikt vanuit de perverse prikkel van consumptie. De fractie wilde 

daarom weten hoe de provincie dit waarborgt. 

 

Vossen 

Het provinciebestuur heeft ontheffing verleend om na zonsondergang tot zonsopgang met lichtbakken 

vossen te doden. Dat gebeurt als vossen schade (dreigen te) veroorzaken aan landbouwgewassen of 

dieren, zoals weidevogels. De vos is wettelijk beschermd, maar staat op de landelijke vrijstellingslijst, 

waardoor het dier al gedood mag worden. Helaas gebeurt het afschieten van vossen in Zuid-Holland 

lang niet altijd volgens de wettelijke eisen. De fractie heeft de provincie gevraagd of het van dit feit op 

de hoogte was en hoe het mogelijk is dat jagers van de provinciale Wildbeheereenheden (WBE’s) meer 

dan eens wetten en regels overtreden bij het doden van vossen. Zo komt het regelmatig voor dat jagers 

vossen doden zonder schriftelijke en gedagtekende toestemming van de grondgebruiker van het 

perceel grond waarop de vossen voorkomen. Als een jager die toestemming al wel heeft, wordt deze 

soms illegaal doorgegeven aan een andere jager. Verder blijken jagers ook drachtige vossen of zogende 

moedervossen af te schieten. De fractie is al fel tegenstander van het doden van de vos, maar vindt dit 

vanuit ethisch en dierenwelzijnsoogpunt volstrekt onaanvaardbaar! De jonge vosjes worden aan hun lot 

overgelaten en sterven daardoor vaak een ellendige dood. Bovendien levert de uitvoering van de 

ontheffing ernstig gevaar op voor omwonenden, omdat jagers in het donker een zwaar kaliber geweer 

gebruiken zonder de aanwezigheid van een deugdelijke en veilige kogelvanger en soms zonder dat zij 

het gebied goed kennen. Meermalen is het al voorgekomen dat kogels in één van de omliggende huizen 

zijn beland. De vos is nog één van de weinige predatoren in Zuid-Holland en vervult daarmee een 

belangrijke functie in de natuur. Nu ook blijkt dat via de ontheffing wordt aangezet tot het plegen van 

strafbare feiten, heeft de fractie er nadrukkelijk op aangedrongen dat de provincie die ontheffing per 

direct intrekt. 
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Damherten 

De provincie Zuid-Holland heeft opdracht gegeven om alle aanwezige damherten in de Hoeksche 

Waard af te schieten. Er lopen zo’n dertig damherten rond in de Hoeksche Waard-polder. Het zijn 

waarschijnlijk van oorsprong tamme dieren, die rond het jaar 2000 zijn ontsnapt. Volgens de provincie 

zorgen de damherten voor gevaarlijke situaties in het verkeer: er zouden meerdere auto-ongelukken 

met damherten zijn geweest, alleen met materiële schade. Ook zouden de herten landbouw- en andere 

gewassen aanvreten. Ook hier heeft de partij zich tegen verzet en heeft kritische schriftelijke vragen 

gesteld. De fractie betwijfelt of de dieren inderdaad wel voor zo veel overlast zorgen als de provincie 

beweert. En er zijn andere methoden om te zorgen dat de dieren geen problemen meer veroorzaken. 

De fractie heeft de provincie gevraagd of het klopt dat de damherten rondlopen in een gebied bij 

Numansdorp en Strijen en dat ze zich in dat gebied blijvend ophouden. In dat gebied zou maar één weg 

lopen en de fractie wilde weten hoeveel aanrijdingen daar hebben plaatsgevonden en met welk gevolg. 

Uit de antwoorden bleek dat de schade zeer beperkt is. Ook hebben wij de provincie gevraagd of ter 

plekke preventieve verkeersmaatregelen zijn getroffen om aanrijdingen te voorkomen. En zo ja, hoe 

kan het dat deze maatregelen dan kennelijk onvoldoende waren. In de Hoeksche Waard kiest de 

provincie voor de ‘minst diervriendelijke aanpak’ in plaats van de door het provinciebestuur gestelde 

‘meest diervriendelijke aanpak’, namelijk het doden van dieren. De Partij voor de Dieren heeft  

aangedrongen op minder ingrijpende maatregelen waarbij geen dieren hoeven te worden gedood, zoals 

bijvoorbeeld de snelheid verlagen en duidelijk waarschuwingsborden plaatsen. Desnoods zouden de 

dieren kunnen worden gevangen en elders worden uitgezet. Volgens de provincie is dat mogelijk, alleen 

zullen dergelijke maatregelen aanrijdingen met damherten niet volledig kunnen voorkomen vanwege de 

openheid en weidsheid van het gebied. De fractie stelt dat als je dieren echt wilt beschermen, je 

aanrijdingen met dieren nooit helemaal kunt voorkomen, en dus ook niet met afschot. Bovendien staat 

de uitroeiing van de hele populatie damherten niet in verhouding tot het aantal aanrijdingen de afgelopen 

vijf jaar. Op drie provinciale wegen in het gebied vonden er helemaal geen aanrijdingen plaats en op de 

rijksweg A29 slechts één. Volgens de provincie gaat het om verwilderde dieren, die van nature niet 

thuishoren in dit gebied. De fractie wijst de provincie er op dat het om een inheemse diersoort gaat. 
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Daarom genieten ze wettelijke bescherming. De fractie vind dat de provincie moet aantonen dat het 

gaat om dieren die in gevangenschap zijn geboren en vervolgens zijn ontsnapt of losgelaten. Zo niet, 

dan gaat het om een wilde soort die bescherming geniet en dus niet in gevaar mag worden gebracht. 

De fractie vindt dat de provincie daadwerkelijk moet kiezen voor de diervriendelijkste aanpak als er 

sprake is van overlast. Dat is namelijk door de coalitiepartners VVD, CDA, PvdA en GroenLinks 

afgesproken in het Hoofdlijnenakkoord. 

 

 

 

Wildopvangcentra 

De wildopvangen in Zuid-Holland verkeren in financieel zwaar weer. Het is schrijnend te constateren 

dat de vergoeding voor economische schade door in het wild levende dieren goed geregeld is via BIJ 

12 en dat hier helaas en vaak onnodig vele duizenden onschuldige dieren voor worden gedood. Maar 

als het op beschermen van gewonde en zieke in het wild levende dieren aankomt, geeft de provincie 

niet thuis. De fractie wil dat dit verandert en dat ook een structurele financiële bijdrage aan de Zuid-

Hollandse wildopvangen, die een provinciale vergunning hebben, wordt geregeld via BIJ12. Er zou 

gewerkt worden aan een uniforme landelijke richtlijn voor vergoedingen aan dierenopvangcentra naar 

aanleiding van het aannemen van Motie Wassenberg door de Tweede Kamer. Helaas heeft de 

verantwoordelijke minister, Carola Schouten, aangegeven dat de motie niet uitvoerbaar was en verwees 

weer terug naar de provincies en gemeenten. Omdat in Zuid-Holland al enkele centra in financieel zwaar 

weer verkeren, mede vanwege de coronacrisis, en de provincie verantwoordelijk is voor ontheffingen 

voor wildopvangcentra en het bijbehorende toezicht en handhaving en natuurbescherming een kerntaak 

van de Provincie is vindt de fractie dat ook de opvang en het vervoer van gewonde wilde dieren een 

provinciale kerntaak is en wil dat de provincie uitvoering geeft aan de zorgplicht voor hulpverlening aan 

dieren in nood. In een brief d.d. 3 maart 2020 heeft het College aangegeven dat met de wildopvangen 

is afgesproken dat er een vervolggesprek komt naar aanleiding van de uitvoering van de landelijke motie 

over een leidraad voor financiële ondersteuning voor wildopvangcentra. Wat de fractie betreft, kan er 

niet nog langer gewacht worden met financiële ondersteuning van de wildopvangcentra. Zij vervullen 
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een zeer belangrijke publieke functie, waarbij de provinciale overheid een kerntaak heeft. De fractie 

heeft op 22 april het amendement ‘Reservering financiële ondersteuning wildopvangcentra’ ingediend 

om €200.000 structureel vrij te maken voor de wildopvangen met een provinciale vergunning. Daarnaast 

heeft de fractie op 1 juli de motie ‘Steun voor wildopvangcentra in financiële nood’ ingediend om, gelet 

op de urgentie, financiële ondersteuning te bieden ingeval een Zuid-Hollandse wildopvangcentrum de 

deuren dreigt te moeten sluiten vanwege financiële problemen. Beide amendementen haalden helaas 

geen meerderheid. 

 

 

 

Overlast van dieren diervriendelijk aanpakken 

Op 1 juli heeft de fractie de motie ‘Dierenwelzijn in het Coalitieakkoord 2019 – 2023’ in de provinciale 

Staten ingediend. Met deze motie roept de fractie de provincie op, zoals in de ambitie ‘Versterken van 

de natuur in Zuid-Holland’ ten aanzien van dierenwelzijn wordt omschreven ‘overlast van in het wild 

levende dieren bestrijden we op de meest diervriendelijke manier’, deze bestrijding nader uit te 

werken. Ook deze motie behaalde geen meerderheid.  

 

De fractie was ook in 2020 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: 

- afschot van reeën 

- ontheffing doden van vossen 

- verlenging faunabeheerplan meeuwen 

- opschorten schadebestrijding en jacht i.v.m. vogelgriep 

- vervolgvragen ontheffing doden van vossen 

- afschot damherten Hoeksche Waard 

- schuil- en beschuttingsmogelijkheden weidedieren 

- vervolgvragen afschot damherten Hoeksche Waard 
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Natuur  

 

Provinciaal Natuurbeleid 

De fractie maakt zich grote zorgen over het gevoerde Zuid-Hollandse natuurbeleid tot nu toe. Het 

provinciaal natuurbeleid omvat de realisatie van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) in Zuid-Holland 

inclusief de realisatie van de ecologische verbindingen, het halen van de doelen volgens de Vogel- en 

Habitatrichtlijn ten aanzien van de Natura 2000 gebieden in Zuid-Holland. De fractie heeft de afgelopen 

10 jaar als speerpunt meermalen per jaar aangegeven dat de provinciaal gestelde natuurdoelen jaarlijks 

niet zijn gehaald; dat de achterstand oploopt en dat er krachtig moet worden ingezet op versnelling om 

de doelen te halen. Tot nu toe is dat niet gebeurd. In 2027 moeten de afgesproken natuurdoelen zijn 

gerealiseerd. Zuid-Holland heeft tot nu toe in 30 jaar slechts 27% van de natuurdoelen gerealiseerd: 

2109 ha van de in totaal 9300 ha natuur die in 2027 gerealiseerd moet zijn. De fractie heeft hierover 

meerdere keren vragen gesteld aan de gedeputeerde en heeft er zeer op aangedrongen een routekaart 

op te stellen met een planning voor nauwkeurig omschreven instrumenten, concrete acties en 

maatregelen, die leiden tot het tijdig realiseren van de gestelde natuurdoelen. De fractie heeft daartoe 

de moties ‘Roadmap Realisatiestrategie natuurdoelen 2027’ en ‘Kaderstelling Realisatiestrategie Natuur 

(NNN)’ ingediend. Beide zijn na toezeggingen van de gedeputeerde ingetrokken. Daarnaast heeft de 

fractie gevraagd om een degelijke evaluatie van het provinciale natuurbeleid van de afgelopen jaren. 

Ook hier kreeg de fractie een toezegging op.       

 

Winst voor Boerenlandvogels 

Het ‘Actieplan Boerenlandvogels 2019 – 2027’ is in 2019 opgesteld om de boerenlandvogels en 

daarmee de biodiversiteit te versterken. De biodiversiteit gaat veel harder achteruit dan gedacht en ook 

de boerenlandvogels, zoals de grutto, de kievit en de patrijs nemen in aantallen in Zuid-Holland nog 

steeds af, ondanks alle reeds genomen maatregelen. De fractie heeft op 22 april de motie ‘Continuering 

Actieplan Boerenlandvogels Zuid-Holland 2019-2027’ ingediend en deze is toen niet aangenomen. 

Maar de aanhouder wint… want op 1 juli heeft de fractie de motie ‘Bestendiging Actieplan 

Boerenlandvogels’ ingediend. Deze werd mede ondertekend door GroenLinks, SP, PvdA, CU/SGP en 

de VVD en met een ruime meerderheid tijdens de Provinciale Staten aangenomen. De provincie gaat 

nu op zoek naar financiële middelen om het ‘Actieplan Boerenlandvogels 2019 – 2027’ ook na 2020 te 

continueren. 
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Formule 1 door strand-natuurreservaat 

Begin mei zou de Dutch Grand Prix Formule 1-race plaats vinden op het circuit in Zandvoort. Ook de 

provincie Zuid-Holland kreeg te maken met de voorbereidingen voor deze race. Drie Grand Prix-teams 

maken in die periode gebruik van hotels en campings in en rond Noordwijk. De gemeente Noordwijk 

had laten weten dat ze van plan was de drie Grand Prix-teams toe te staan om drie dagen lang via het 

strand van Noordwijk naar Zandvoort te rijden. Daarbij doorkruisen ze onder meer het strandreservaat 

Noordvoort, een drie kilometer lang natuurgebied tussen beide gemeenten, precies op de grens van 

Zuid-Holland en Noord-Holland. De fractie Partij voor de Dieren vond dit onacceptabel! Het is een 

stiltegebied voor onder meer vogels en zeehonden, waar mensen zo veel mogelijk worden geweerd. 

Het werd in mei 2019 officieel geopend. Volgens de ‘Strategische agenda Kust Zuid-Holland’ zijn de 

rustige stranden tussen Hoek van Holland en Noordwijk, die liggen voor Natura 2000-duingebied, 

toegevoegd aan het Natuur Netwerk Nederland (NNN). Dat geldt ook voor het strandreservaat 

Noordvoort voor het deel dat in Zuid-Holland ligt. Volgens de gemeente Noordwijk was er met 

natuurorganisaties overleg gevoerd over het plan om door Noordvoort te mogen rijden. Daarvoor zou 

ontheffing worden verleend voor de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De fractie wees de 

provincie op het feit dat de APV niet de enige wettelijke regeling is waarmee in dit geval rekening moet 

worden gehouden. Want op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb) zou de gemeente Noordwijk 

een zogeheten quick-scan moeten laten uitvoeren. Zo’n scan maakt onder meer inzichtelijk wat de 

mogelijke negatieve effecten zijn op beschermde diersoorten. Als daaruit blijkt dat er een Wnb-

vergunning nodig is voor het verstoren van een beschermde diersoort (bijvoorbeeld de zeehond) of 

broedvogels, kan deze niet worden afgegeven, want er is geen enkel (wettelijk) belang voor zo’n 

verstoring. De fractie wilde van het provinciebestuur weten of Noordwijk bij de provincie Zuid-Holland 

een quick-scan heeft ingediend voor het vervoer over het strand. En de fractie wilde weten aan welke 

voorwaarden het gemotoriseerd vervoer over het strand bij Noordvoort moet voldoen om in aanmerking 

te komen voor een Wnb-vergunning. Ook wilden wij weten of Formule 1-races tot de sportactiviteiten 

horen die volgens de ‘Strategische agenda Kust Zuid-Holland’ kust in de duinen mogelijk moeten zijn. 

De fractie heeft de provincie een dringende oproep gedaan om met de provincie Noord-Holland tot een 

eensluidende visie te komen en geen gemotoriseerd verkeer over het strand moeten toestaan. Het rijden 

over het strand is, mede door veel maatschappelijke kritiek, uiteindelijk niet doorgegaan.  

 

Betere aanpak droogte en verdroging Zuid-Holland noodzakelijk  

De fractie heeft bij de provincie aangedrongen op een betere aanpak van de verdroging en heeft 

gevraagd wanneer het College gerichte plannen voor een klimaatrobuust waterbeheer gaat 

presenteren. Het provinciale beleid biedt mogelijkheden om het watergebruik te sturen en de 

watervoorraden eerlijker te verdelen. De provincie verleent bijvoorbeeld de vergunningen voor 

wateronttrekking voor industrie en bodemenergie. En het ruimtelijk beleid en de landschaps- en 

natuurontwikkeling bieden mogelijkheden voor het langer vasthouden van water. Het gaat niet alleen 

om inrichtingsmaatregelen in en nabij natuurgebieden, maar ook om het vasthouden van water in 

brongebieden, het verhogen van het waterpeil in veenweidegebieden, het verminderen van afwatering 
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en het aanpassen van ontwatering in bebouwd gebied. Ook moet bodemverbetering worden toegepast: 

meer infiltratie en een groter waterbergend vermogen. De fractie pleit voor het aanleggen van 

bufferzones rondom natuurgebieden, waar drainage en wateronttrekking verboden is. Daarnaast is 

waterbezuiniging door zowel particulieren, het bedrijfsleven en de land- en tuinbouwsector noodzakelijk. 

De fractie wil weten hoe de natuur beschermd kan worden tegen de gevolgen van grootschalige 

wateronttrekking door de industrie en de land- en tuinbouwsector. De fractie hoopt dat op korte termijn 

een crisisaanpak gepresenteerd wordt voordat er onomkeerbare schade optreedt. De fractie is geen 

voorstander van de onderwaterdrainage waar het provinciebestuur op wil inzetten, omdat dit 

symptoombestrijding is en niet de oorzaken aanpakt, namelijk een lage waterstand enkel in het belang 

van de landbouw, waarbij de natuur het onderspit delft. 

 

Plannen kustbebouwing 

De fractie wil, samen met PVDA en Groen Links, dat de afspraken die zijn gemaakt in het kader van het 

Kustpact, worden gerespecteerd. Natuur- en milieuorganisaties hebben hier in september een 

brandbrief over gestuurd aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zij 

vrezen dat verschillende kustgemeenten, die eveneens partner zijn in het Kustpact, ruimte gaan geven 

aan ongewenste bouwontwikkelingen in de nabijheid van de kust. Provincie Zuid-Holland is één van de 

partners in het Kustpact. In het Kustpact staat beschreven waar wel, waar geen, en waar onder 

voorwaarden ruimte is voor (recreatieve) bebouwing. In Zuid-Holland gaat het om de opwaardering en 

uitbreiding van het Badcentrum Langevelderslag in Noordwijk. Daarnaast staan er op het strand van 

Kijkduin in Den Haag voor de duur van vijf jaar veertig houten huisjes, die van maart tot oktober te huur 

zijn voor recreanten. De uitbreiding van het Badcentrum Langevelderslag in Noordwijk is gelegen in het 

Natura2000-gebied ‘Kennemerland Zuid’ en de strandhuisjes in Den Haag zijn deels gelegen binnen 

NNN-gebied. Momenteel lopen hier twee aanvragen voor een permanente vergunning. De fractie wil 

geen uitbreiding van de bebouwing aan de kust; zeker niet in natuurgebieden en is dan ook zeer kritisch 

over de geschetste plannen. De fractie heeft om opheldering gevraagd hoe deze ruimtelijke 

ontwikkelingen te rijmen vallen met de afspraken die gemaakt zijn in het kader van Kustpact. De fractie 

zal de situatie nauwlettend in de gaten houden en beoordelen. 
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Bos- en bomenbeleid 

Sinds 2013 verdwijnt per saldo jaarlijks circa 3000 hectare bos uit Nederland; ook in Zuid-Holland is 

veel bos verdwenen. Global forest watch geeft aan dat in Zuid-Holland sinds 2000 325 ha bos is 

verdwenen. Vooral in 2019 is veel gekapt! De top 3 word gevormd door Rotterdam, Vlaardingen en 

Bergschenhoek. Juist in een zeer verstedelijkt deel van Zuid-Holland. De fractie vindt het afnemen van 

het totale bosareaal in Zuid-Holland zeer zorgelijk: bossen zijn van groot belang voor het opslaan van 

CO2 en andere broeikasgassen en zijn de ‘groene longen’ van onze provincie en rondom de steden. Zij 

leveren een positieve bijdrage aan de vastgestelde klimaatdoelen uit het Klimaatverdrag en het 

Klimaatakkoord. Een belangrijke oorzaak voor de ontbossing is het kappen van productiebossen. De 

fractie heeft het amendement ‘Extra bomen als groene longen voor Zuid-Holland’ ingediend om in de 

begroting extra budget op te nemen om meer nieuwe bomen te kunnen planten in Zuid-Holland. Deze 

is helaas verworpen. Het verdienmodel voor houtkap is zeer aantrekkelijk en onze bossen en bomen 

moeten daartegen worden beschermd. De fractie is een fel tegenstander van houtproductie voor 

biomassa- en bijstook van kolencentrales. Dit betreft een perverse impuls van bos als verdienmodel. 

De fractie maakt zich grote zorgen en is zeer kritisch op het bosbeheer door Staatsbosbeheer (SBB). 

Er wordt veel te veel gekapt, mede in het belang van allerlei BV’s als Energiehout BV van SBB waar 

vele miljoenen euro’s mee worden verdiend! En daarmee gelijk jaarlijks 400 miljoen ton stikstofdioxide 

uitstoot voor de verbranding van biomassa. SBB heeft een dubbele pet op: zowel een adviserende als 

een uitvoerende rol, waarbij de verschuiving in prioriteit van natuurbeheer naar verdienmodel de balans 

tussen deze beide heeft tenietgedaan. De fractie blijft zich inzetten om duurzaam natuur- en bosbeheer 

én klimaatbeheersing in balans te krijgen en niet met elkaar in tegenspraak zijn. 

 

Nota KRW en concept Regionaal Waterplan 

Water is in veel natuurgebieden een kwaliteitsbepalende factor. Waterbeschikbaarheid, waterkwaliteit, 

biodiversiteit en landschappelijke kwaliteit zijn nauw verbonden. Een groot deel van de Zuid-Hollandse 

Natura 2000-gebieden bestaat uit water, zoals de Voordelta, Haringvliet, Krammer Volkerak, Hollands 

Diep en de Biesbosch. Een extra reden om in te zetten op verbetering van de waterkwaliteit. Dat is van 

groot belang voor mens, dier en de natuur! De provincie wil een goede kwantiteit en kwaliteit van grond- 

en oppervlaktewater en voldoen aan de doelen van de KRW. De fractie dringt al jaren aan op meer 

inspanning van de provincie om te gaan voldoen aan de KRW-doelen. De provincie verwacht dat in 

2027 60 tot 65 % van doel behaald zal zijn. Het is zelfs zo slecht gesteld, dat na 20 jaar nog nul procent 

van de 125 oppervlaktewateren in Zuid-Holland voldoet aan de KRW! De fractie is zeer kritisch geweest 

naar de gedeputeerde en heeft hem het vuur aan de schenen gelegd waarom de maatregelen niet het 

gewenste resultaat hebben gehad. De fractie heeft de motie ‘Extra inzet behalen doelen KRW 2027’ 

ingediend met het verzoek aan het College om een heldere probleemanalyse te formuleren m.b.t. de 

knelpunten waardoor niet wordt voldaan aan de gestelde doelstelling. De motie is aangehouden. 

Ook heeft de fractie haar grote zorgen geuit over de sterke toename van grondwatergebruik door de 

landbouw. Stoppen met de intensieve landbouw en afscheid nemen van het huidige landbouwsysteem 

helpt boeren en lost het stikstof-, dierenwelzijns-, klimaat- en waterprobleem op. In agrarische gebieden 
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is vooral de bemesting en eutrofiëring nog steeds een groot probleem! Vaak te veel mest op het land, 

waardoor de waterkwaliteit afneemt door afspoeling van land naar water. Opvallend is dat in de 

gebieden met glastuinbouw de waterkwaliteit wel heel erg belabberd is. Vooral de chemische toestand 

van het water is slecht. De glastuinbouw in de gebieden Westland en Oostland belasten het 

oppervlaktewater dermate met verboden en zeer giftige middelen als Imidacloprid in het water. Toezicht 

en handhaving moet hier echt worden geïntensiveerd om de gestelde doelen te bereiken; de fractie wil 

dat daarvoor extra personeel wordt ingezet. De fractie heeft over dit onderwerp tevens kritische vragen 

gesteld  

 

De volgende schriftelijke vragen zijn gesteld ter verbetering van natuur: 

- uitvoering Kierbesluit 

- gevolgen Formule 1 races in Zandvoort voor Noordvoort 

- uitvoering natuurbeleid 

- LTAO en Koersnotitie Omgevingsvisie 

- Ontwerp Natuurbeheerplan 2021 

- aanpak droogte en verdroging 

- Highway zonder Honey 

- vergunningverlening kustbebouwing 

- Programma Zuid-Hollands Groen 2021-2035 

- Bos- en Bomenbeleid 

- Nota KRW en concept Regionaal Waterplan 

- vervolgvragen kustbebouwing 

 

Milieu 

 

Stikstof 

De fractie heeft bij de stikstofaanpak de natuur en haar draagkracht en mens en dier centraal gesteld 

en niet het veilig stellen van de korte termijn economische belangen en economische groei! Het is van 

het grootste belang om de bescherming van de natuur als hoogste prioriteit en uitgangspunt te nemen, 

waarbij bronmaatregelen fundamenteel noodzakelijk zijn. Een gebiedsgerichte aanpak rondom Natura 

2000-gebieden en andere natuurgebieden is een belangrijk onderdeel van beleid om de stikstofdeken 

te reduceren en natuur te herstellen. De fractie stelt dat natuurbuffers en hydrologische maatregelen 

rondom deze gebieden nodig zijn. Verder vindt de fractie het van essentieel belang dat naast de 

noodzakelijke forse depositiereductie het voor versterking van onze natuur en het bereiken van een 

goede staat van instandhouding cruciaal is dat het Natuurnetwerk Nederland wordt afgemaakt. En dat 

zeker wordt gesteld dat er geen delen van Natura 2000-gebieden en NNN-gebieden worden afgesnoept. 

Binnen het netwerk moeten de nodige ecologische verbindingen tussen natuurgebieden snel worden 

gerealiseerd en beheerd om de natuur in Zuid-Holland en Nederland robuuster te maken. Voor wat 

betreft de landbouw stelt de fractie dat de omslag naar natuurinclusieve en biologische landbouw en 

extensivering hoge prioriteit dient te krijgen. Krimp van de veestapel is dan een onvermijdelijke uitkomst. 
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Evenals vermindering van vee- en zuivelexport en een meer regionale voedselvoorziening zonder 

massaal geïmporteerd veevoer. Een duurzame landbouw met toekomstperspectief voor boeren maakt 

gebruik van ecologische principes en biodiversiteit als basis. Ook vindt de fractie dat boeren op sociaal 

en financieel vlak ondersteund moeten worden bij de omschakeling en dat alle huidige 

landbouwsubsidies hiervoor moeten worden ingezet. Boeren die niet willen omschakelen moeten via 

goede regelgeving en begeleiding worden gestuurd richting extensieve landbouw. Ook gedwongen 

maatregelen moeten bij de bronaanpak van de stikstofproblematiek niet worden uitgesloten. Hiervoor 

zal de provincie extra financiële middelen en deskundigen moeten inzetten. Ten slotte vindt de fractie 

het belangrijk dat bindende regels worden opgesteld, waarbij individuele bedrijven die niet voldoen aan 

de tussendoelen of aan de termijnen voor stikstofreductie, worden opgeschort of gestaakt door de 

vergunning tijdelijk te maken. Juridische en ecologische zekerheid moeten zijn geborgd om de 

instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden te halen! De fractie pleit voor het enkel 

verlenen van tijdelijke vergunningen en alleen voor projecten die een geringe(re) emissie en depositie 

hebben, waarbij vooraf na een gedegen toetsing de wetenschappelijke zekerheid is verkregen dat geen 

significante effecten zullen optreden op Natura 2000-gebieden. 

 

Energietransitie 

Om te voldoen aan het klimaatakkoord moet sterker worden ingezet op de CO2 reductie en moet het 

wat ons betreft minder vrijblijvend. De grootste uitstoot betreft de veehouderij en hier wordt de grootste 

winst behaald. Vooral daarop zullen we moeten inzetten. Daarnaast moeten fossiele brandstoffen zo 

snel mogelijk worden afgebouwd en moeten we mede daarom niet inzetten op een geldverslindende 

niet duurzame warmterotonde. Energiebesparing en gebruik van zonne- en windenergie zijn voor ons 

de belangrijkste tools. 

De fractie heeft schriftelijke vragen gesteld over nieuwe datacenters in Zuid-Holland. Buitenlandse 

datacenters hebben zich in Noord-Holland gevestigd en plegen daarmee een aanslag op de 

energietransitie, omdat datacenters een aanslag plegen op de energievoorziening. In Zuid-Holland 

komen geen buitenlandse datacenters bleek uit de antwoorden en wordt dit waar mogelijk 

tegengehouden. 

 

Windenergie 

De Partij voor de Dieren kan zich vinden in het idee om onvrede door mogelijke overlast van 

windparken tegen te gaan door te kiezen voor een beleidsstrategie die bestaat uit een bottom-up 

proces, participatie, lokaal eigenaarschap. Met participatie bedoelen we dan participatie aan de 

voorkant. Zelfs het vaststellen van informatie kun je samen doen. Er is wel noodzaak om volop op 

duurzame energie in te zetten. Het gaat erom bij de plaatsing van windmolens rekening te houden met 

mensen, dieren, natuur en milieu. Plaatsing van windmolens doen we bij voorkeur op 

bedrijventerreinen en in lijnopstelling langs open water of snelwegen. Soms is geringe overlast niet te 

voorkomen. We moeten die overlast zou klein mogelijk maken: voor mensen, dieren, natuur en milieu. 

Inzet op windparken is nodig, want als we niet inzetten op duurzame energie, dan blijven we grotere 

problemen groter maken: klimaatverandering en de afhankelijkheid van fossiele energiebronnen. Dan 
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is er meer dan overlast, dan is het crisis. Ook zal de mogelijkheid voor windmolens zonder wieken 

nader onderzocht moeten worden. 

 

 

Regionale Energie Strategie (RES) 

De energietransitie is ook voor Zuid-Holland een grote opdracht. De provincie is opgedeeld in 7 RES-

gebieden. Voor deze gebieden worden regionale RES-plannen ingediend. Echter, er wordt uitgegaan 

van een landelijke duurzame opwekking van energie van in totaal 35 TWu. In sommige RES-gebieden 

is de zorg uitgesproken, dat de landelijke doelstelling van in totaal 35 TWu niet voldoende blijkt. Onze 

fractie deelt deze zorg en heeft de gedeputeerde gevraagd of een inschatting op provinciaal niveau 

gemaakt kan worden van de toename van het energiegebruik en de impact daarvan op de doelstelling 

voor de Zuid-Hollandse energieregio’s. De fractie wilde dus weten of de huidige doelstelling wel 

realistisch is. 

In een aantal van de concept RES plannen  wordt gesproken van een regionale warmtevoorziening als 

substantieel onderdeel van de lokale strategie. In dit kader wordt gesproken over de warmterotonde. 

Het verbaast de fractie ten zeerste dat de restwarmte van fossiele industrie in het Rotterdamse 

havengebied door een leiding wordt getransporteerd om er aan de andere kant als duurzame 

warmtebron uit te komen; het is een schoolvoorbeeld van ‘green washing’. De fractie heeft het 

amendement ‘Ontwikkeling lokale warmtenetten en ontmoediging CO2-uitstoot’ ingediend met de wens 

dat in de RES de aandacht wordt gevestigd op de ontwikkeling van lokaal opgezette, kleinschalige 

duurzame warmtenetten, vormgegeven in een coöperatie. Het amendement is helaas verworpen. 

Verder ziet de fractie graag dat in het afwegingskader voor windmolens in de RES-plannen de 

vogeltrekroutes worden betrokken. Nederland is een knooppunt in Noord-Zuid trekroutes, veel 

trekvogels volgen de kustlijn en tijdens de trek zijn er veel aanvaringen tussen vogels en windmolens.  

 

Zienswijze Porthos 

De Partij voor de Dieren heeft de provinciale zienswijze Porthos geagendeerd. In deze zienswijze wordt 

gesproken over CO2-opslag in de zeebodem (CCS). De CO2 die vrijkomt bij het gebruik van fossiele 

brandstoffen, zoals kolen, olie en aardgas, wordt afgevangen en na transport opgeslagen in de grond. 

De opgevangen CO2 kan in lege zoutvelden of uitgeputte olie- en gasvelden gestopt worden. De fractie 

vindt CO2-opslag niet duurzaam. Er kleven grote bezwaren en risico’s aan. Er is schrikbarend veel 
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energie nodig om CCS mogelijk te maken; voor 2 Megaton CO2 onder de grond heb je een windpark 

van 100 – 150 MW nodig. Dat is niet duurzaam en die energie kun je beter inzetten voor schone en 

duurzame oplossingen. De fractie ziet CCS niet als een oplossing voor het reduceren van CO2 uitstoot 

en pleit voor een echte verduurzaming van de industrie zoals groene waterstof. De fractie heeft 

aangegeven dat zij graag in de zienswijze opgenomen ziet dat de CO2 opslag niet mag leiden tot 

vertraging van de energietransitie, omdat CO2 opslag slechts een aanpak van de symptomen is en zich 

niet richt op de transitie van duurzame energie. Ook heeft de fractie aangegeven dat in de zienswijze 

moet worden opgenomen dat de milieurisico’s nauwkeurig in kaart worden gebracht en worden 

uitgesloten. Verder mogen de instandhoudingsdoelen Natura 2000-gebieden niet verstoord en 

aangetast worden door dit project.  

 

Landbouwgif en bestrijding eikenprocessierups 

De fractie heeft de provincie gevraagd hoe het mogelijk is, dat Imidacloprid in het kassengebied in het 

Westland nog steeds in het slootwater werd aangetroffen. Het is verboden om deze insecticide te 

gebruiken op open velden, maar in kassen is Imidacloprid nog wel toegestaan, omdat het gesloten 

systeem van de kas zou voorkomen dat het in het milieu terecht komt. Dit blijkt nu toch niet het geval te 

zijn. De fractie heeft aangedrongen op strenge aanpak in de glastuinbouwgebieden.  

De fractie heeft vragen gesteld over het gebruik van glyfosaat in verpachte provinciale gronden. In de 

pachtcontracten voor 2020 is het gebruik van bestrijdingsmiddelen, waaronder Glyfosaat alleen met 

schriftelijke toestemming van de provincie mogelijk. Voor deze gronden is er op dit moment geen 

aanvraag voor het gebruik van Glyfosaat ingediend. De provincie Zuid-Holland zal in lijn met het besluit 

van de provincie Noord-Holland in alle pachtcontracten 2021 een verbod opnemen voor het gebruik van 

Glyfosaat op provinciale pachtgronden. 

Daarnaast heeft de fractie samen met GroenLinks vragen gesteld over het gebruik van de insecticide 

Vertimec. De provincie heeft geantwoord dit middel niet te gaan gebruiken bij de bestrijding van de 

eikenprocessierups, aangezien het middel schadelijke en onaanvaardbare effecten kan hebben op de 

gezondheid van mensen, in het bijzonder kwetsbare groepen, en ook voor dieren en het milieu. 

 

 

Zeespiegelstijging 

De fractie heeft mondelinge vragen gesteld over de zeespiegelstijging. Nederland is gelegen onder 

zeeniveau. Onlangs heeft dhr. Rutger Bregman een open brief geschreven aan alle Nederlanders, 

‘Het water komt’, waarin hij zijn grote zorgen uit over de gevolgen van de stijging van de zeespiegel 

vanwege de opwarming van de aarde, smelten van de ijskappen en het uitzetten van water als gevolg 

van de hogere temperatuur. Hoe warmer water wordt, hoe meer volume het inneemt. Elke graad die 

het water opwarmt, levert ongeveer een meter zeespiegelstijging op. Publicaties van onder andere het 

wetenschappelijke tijdschrift Nature, studies van het KNMI en de Universiteit Utrecht houden rekening 

met scenario’s variërend van een stijging van één meter tot zes meter in de komende decennia. 

Steden als Den Haag, Rotterdam en Leiden kunnen helemaal onder water komen te staan. Volgens 

onze informatie beschermen de Deltawerken ons tegen een stijging van 40 cm. De fractie wilde o.a. 
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weten tot welke stijging de Zuid-Hollandse dijken bestand zijn en hoe veilig de belangrijke dijkring 14 

is en welke extra (veiligheids)maatregelen getroffen worden om de stijging van de zeespiegel aan te 

pakken. 

 

Andere schriftelijke vragen, die gesteld zijn over milieu: 

- verlenen vergunningen vuurwerk 

- stikstofdossier 

- gebruik Glyfosaat 

- varend ontgassen 

- gebruik Imidacloprid in kassen 

 

 

Ruimtelijke ordening  

 

Omgevingswet 

De Omgevingswet omvat een samenvoeging van nieuw en huidig beleid betreffende de fysieke 

leefomgeving en zal vermoedelijk januari 2022 ingaan. De overheid wil met deze Omgevingswet 

aansluiten bij de nieuwe, complexe maatschappelijke uitdagingen en de transitie naar een duurzame 

samenleving, waarin kwetsbare waarden worden beschermd, vergemakkelijken. Het idee van de 

Omgevingswet is om integraal in samenhang te kijken naar de grote uitdagingen zoals 

klimaatverandering, milieuproblemen, de noodzaak van landbouwhervorming. De fractie is van mening 

dat in de Omgevingswet een aparte module ‘Natuur en Biodiversiteit’ moet komen. De fractie vindt dat 

een belangrijk onderwerp als natuur onvoldoende is meegenomen. Het gaat dan om het terugdringen 

van het verlies van biodiversiteit en het robuuster maken van de natuur. De modules Klimaatadaptatie, 

Watertoets en Ruimtelijke Kwaliteit ondervangen niet die natuurontwikkeling. Duurzaamheid (volgens 

de definitie van Brundtland uit 1987) is een leidend principe in de Omgevingswet. Duurzaamheid moet 

concreet worden verankerd en geoperationaliseerd in de Omgevingsverordening. De fractie zet zich 

hiervoor in. De gewenste duurzame ontwikkeling is alleen mogelijk wanneer natuur en milieu voldoende 

worden beschermd. De Omgevingswet heeft twee doelen: het beschermen én benutten van de 

leefomgeving. Wat de fractie betreft is dit denkkader funest voor de natuur in Zuid-Holland. Want met 

de invoering van de Omgevingswet komt er een ruimer afwegingskader voor de leefomgeving. De Wet 

Natuurbeheer wordt ‘beleidsneutraal’ omgezet in de Omgevingswet. Deze beleidsneutrale omzetting 

van het natuurbeleid biedt de beoogde bescherming voor leefomgeving niet. De provinciale strategie en 

aanpak voor het omgevingsbeleid ook niet. De concretisering van de Omgevingswet leidt niet tot 

verbetering, ook niet tot behoud, maar tot een verdere verslechtering van de natuur. De fractie heeft de 

gedeputeerde opgeroepen om in het proces van inwerkingtreding van de Omgevingswet en de daarbij 

behorende visies, verordeningen en plannen, zorgvuldigheid te laten prevaleren boven snelheid. En de 

kwetsbare natuur in Zuid-Holland de noodzakelijke bescherming te bieden die deze nodig heeft. 
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Toerisme 

Het aantal toeristen in Nederland is de afgelopen tien jaar exponentieel gegroeid. Door corona is deze 

ontwikkeling onzeker geworden, maar vermaak en ontspanning blijft belangrijk. Nog nooit zijn er 

zoveel Nederlanders in eigen land op vakantie geweest als het afgelopen jaar. Deze mensen zoeken 

vooral rust en natuur, is de conclusie in het rapport ‘Waardevol toerisme’ van de Raad voor de 

leefomgeving en infrastructuur. 

Het uitgangspunt van de Partij voor de Dieren is, dat toerisme plaats moet vinden binnen de 

draagkracht van de natuur, het milieu en het cultuurhistorisch waardevolle landschap. Ook wat 

toerisme betreft zijn er grenzen aan de groei. De mobiliteit en de bereikbaarheid in Zuid-Holland 

mogen door toerisme niet worden overbelast. Meer toerisme leidt tot economische groei en we 

moeten onszelf de vraag stellen, of dit een duurzame ontwikkeling is die we ook voor de langere 

termijn willen en kunnen volhouden in Zuid-Holland. De schaduwkant van de groei is dat er schade 

optreedt aan de leefomgeving en de natuur.  

In de startnotitie toerisme Zuid-Holland staat het al, het landschap en de biodiversiteit staan helaas 

onder druk door de groei van de economie, de bevolking en verandering van klimaat en bodem. Vooral 

in de gebieden die een hoge natuurwaarde hebben in Zuid-Holland, zoals onze kuststreek en de duinen, 

maar ook plekken als het molengebied van Kinderdijk, de bollenstreek en steden zoals Delft en Den 

Haag mogen niet overbelast worden vanwege toerismedruk. Dit houdt in dat er terughoudend moet 

worden omgegaan met toeristische ontwikkelingen en activiteiten die de natuurwaarden, biodiversiteit 

en de leefbaarheid in steden in Zuid-Holland aantasten. Er moet een maximum gesteld worden aan het 

aantal overnachtingsmogelijkheden. Er wordt in de startnotitie uitgegaan van respect voor de waarden 

in de omgeving, zoals de erfgoedopgaven en landschappelijke waarden, recreatie in de buitenruimte en 

natuurbeleving. Toerisme met een duurzame inhoud wordt gestimuleerd. De fractie heeft aangegeven 

dat dit uitgangspunt nog duidelijker moet worden uitgediept; er mag meer worden ingezet op 

bescherming van kwetsbare waarden.  De natuur heeft het al zo moeilijk en moet fors versterkt worden. 

Aantasting en vervuiling door toerisme kunnen dit belemmeren. Kortom, aangegeven moet worden wat 

de grenzen van toerisme zijn. De fractie heeft een motie ingediend om in samenwerking met gemeenten 

de mogelijkheden te onderzoeken tot het instellen van een provinciaal natuurherstelfonds en de uitkomst 

van dit onderzoek voor 1 april 2021 te doen toekomen aan Provinciale Staten. De motie behaalde geen 

meerderheid. 
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Landbouw 

 

De gemeente Krimpenerwaard heeft de provincie voor de rechter gedaagd vanwege de weigering voor 

een vergunning voor uitbreiding van geitenhouderij MooiMekkerland. De rechter heeft de provincie in 

het gelijk gesteld. De Partij voor de Dieren is blij met het standvastig optreden van de provincie en de 

rechterlijke uitspraak. De provincie gaat erop toezien dat de gemeente Krimpenerwaard handhavend 

gaat optreden.  

 

Subsidie voor alternatieven melk- en zuivelproducten 

Europese landbouwsubsidies die via de provincie worden verstrekt, sluiten verduurzaming 

van plantaardige alternatieven voor melk en zuivelproducten uit. De fractie is het daar niet mee eens en 

heeft over deze kwestie vragen gesteld. De productie van vlees en zuivel wordt vanuit Europa flink 

gesubsidieerd. Maar akkerbouwers die gewassen voor zuivelvervangers willen produceren, worden 

uitgesloten van steun. Zo maakt regelgeving vanuit Brussel het voor de provincies onmogelijk om 

Europese landbouwsubsidies (POP3-subsidies) te verstrekken aan boeren die bijvoorbeeld sojabonen 

willen gaan telen. Terwijl deze subsidies juist zijn bedoeld voor verduurzaming en innovatie van de 

landbouw en verbetering van het dierenwelzijn. De fractie heeft met andere provinciale fracties van de 

Partij voor de Dieren vragen over deze regeling gesteld. Ook de Europese PvdD-fractie vraagt de 

Europese Commissie om opheldering. Europese landbouwsubsidies komen vooral ten goede aan 

gangbare en intensieve (melk)veehouderijen. Volgens het ministerie van LNV gaat rond 70 procent van 

de EU-subsidies naar de teelt van gewassen voor dierlijke consumptie. Dit terwijl het veel duurzamer 

en diervriendelijker is om in te zetten op teelt van plantaardige eiwitten voor menselijke consumptie, 

zoals granen en peulvruchten en plantaardige alternatieven voor melk- en zuivelproducten. Daarnaast 

worden miljoenen aan EU-gelden beschikbaar gesteld om de consumptie van dierlijke producten te 

promoten. De fractie heeft de provincie een dringende oproep gedaan dat zij in overleg met het Rijk en 

Europa maatregelen neemt om dit te veranderen.  

 

Notitie Vitale Landbouw 

De transitie van de landbouw speelt een cruciale rol bij een betere bescherming van onze aarde en 

leefomgeving! Via het voedsel dat we eten hebben we een belangrijk instrument in handen om onze 

aarde beter te beschermen. Eerder in dit jaarverslag is al ingegaan op vermindering van de veestapel. 

De Partij voor de Dieren vindt het een absolute randvoorwaarde dat er een provinciale kaderstelling is, 

waarmee de transitie wordt ingegaan. Binnen de kaders is alle ruimte voor participatie om de transitie 

inhoud te geven. De fractie vindt echter de gestelde kaderstelling onvoldoende en vindt dat er meer 

duidelijkheid mag komen. In de nota wordt gesproken over een goede zorg voor het welzijn van de 

landbouwdieren, zoals voldoende mogelijkheden voor weidegang, een diervriendelijke en veilige 

inrichting van stalsystemen en aandacht voor dierenwelzijn bij noodzakelijk transport. De fractie vindt 

dat dit nader moet worden uitgewerkt. Er is een enorm dierenwelzijnsprobleem met een overschot aan 

kalfjes, die een ellendig leven lijden en versleept en gedumpt worden. De fractie wil dat overal 

beschutting en schuilmogelijkheden aan weidedieren geboden moet worden tegen extreme 
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weersomstandigheden en heeft bij de provincie erop aangedrongen meer beschutting en 

schuilmogelijkheden te realiseren. Verder wil de fractie dat het Gemeenschappelijk Landbouwbudget 

van de Europese Unie gebruikt wordt om boeren te helpen omschakelen naar biologische en duurzame 

landbouw en bij de transitie naar meer plantaardige productie voor menselijk voedsel. De promotie van 

duurzame plantaardige producten moet actief ondersteund gaan worden, bijvoorbeeld via campagnes, 

zodat boeren zonder subsidie een goede boterham kunnen verdienen. 

De fractie heeft daarnaast schriftelijke vragen gesteld over Plattelands-Ontwikkelings-Programma 

(POP3) subsidies. 

 

Volksgezondheid 

 

De fractie heeft vragen gesteld over het grote besmettingsgevaar van corona door nertsenfokkerijen en 

bij slachterijen. Zuid-Holland kent 11 erkende slachterijen.  

De veiligheidsregio’s geven aan dat er in Zuid-Holland op dit moment geen signalen van overtredingen 

van de noodverordeningen door slachthuizen of medewerkers bekend zijn. Mocht er wel aanleiding toe 

zijn, dan kunnen de voorzitters van de veiligheidsregio’s binnen de bevoegdheden van de Wet 

veiligheidsregio’s en de Wet publieke gezondheid tot sluiting van bedrijven overgaan of bijvoorbeeld 

een gebied afsluiten. Naast de algemeen geldende coronaregels werd een plan van aanpak voor 

aanvullend testbeleid bij slachthuizen opgesteld.  

Nertsenhouders, onderzoeksinstellingen en dierenartsen zijn verplicht om symptomen die kunnen 

wijzen op een SARS-CoV-2- besmetting bij nertsen, zoals ademhalingsproblemen en een verhoogde 

mortaliteit, te melden bij het landelijk meldpunt dierziekten. Omdat het virus op nertsenbedrijven 

aanwezig kan zijn zonder dat de dieren verschijnselen hebben, worden alle nertsenbedrijven in 

Nederland verplicht gescreend. Ook moeten de bedrijven wekelijks verplicht kadavers inzenden van 

natuurlijk gestorven dieren. Hiermee kunnen eventuele nieuwe besmettingen snel ontdekt worden. Ook 

golden voor nertsenhouderijen verplichte voorzorgsmaatregelen 

 

Maatschappij en cultuur 

 

De Partij voor de Dieren maakt zich ernstig zorgen over het feit dat een aantal gemeenten in Zuid-

Holland onder preventief (financieel) toezicht van de provincie staan vanwege tekorten bij de uitvoering 

van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Jeugdzorg. Dit gaat ten koste van een 

kwetsbare groep mensen, die juist hulp nodig heeft. Het provinciebestuur is verantwoordelijk voor het 

financieel toezicht op gemeenten. Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van 

onder meer de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de jeugdzorg. Sindsdien kampen 

diverse gemeenten met financiële tekorten. Zij proberen dat op te vangen met forse bezuinigingen op 

de WMO en de jeugdzorg, maar ook op andere terreinen, bijvoorbeeld door het sluiten van bibliotheken. 

Vanwege die financiële problemen staan in Zuid-Holland meerdere gemeenten onder financieel 

preventief toezicht van de provincie. Het gaat onder meer om Vlaardingen en Zwijndrecht. 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben hierover recent een brandbrief gestuurd aan de 
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ministers Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn 

en Sport). De fractie heeft vragen gesteld aan de gedeputeerde en wil onder meer weten of het 

provinciebestuur denkt dat dit probleem de komende tijd nog zal toenemen en bij meer gemeenten zal 

gaan spelen. Ook vraagt de fractie zich af of de provincie meer mogelijkheden ziet om gemeenten extra 

te ondersteunen en of Zuid-Holland in deze kwestie optrekt met andere provincies, omdat die met 

dezelfde problematiek hebben te maken hebben. 

 

Aandacht voor vluchtelingenkinderen 

De fracties van PvdD, PvdA, GroenLinks, CDA, SP en 50PLUS van de Provinciale Staten van de 

provincie Zuid Holland hebben Gedeputeerde Staten gevraagd aandacht te hebben voor de nijpende 

situatie van alleenstaande vluchtelingenkinderen in de kampen in Griekenland. Het verzoek is om het 

Kabinet een brief te schrijven om gehoor te geven aan de oproep van vele gemeenten die 

aangegeven hebben deze kinderen te willen opvangen. Griekenland heeft de andere EU-lidstaten 

gevraagd 2.500 alleenstaande kinderen op te nemen. Duitsland is bereid haar deel te doen, net als 

Frankrijk, Finland, Portugal, Kroatië en Luxemburg. Het Nederlandse aandeel is 500 kinderen. De 

Nederlandse regering heeft hier nog niet mee ingestemd. Dit terwijl met de corona-crisis snel 

handelen van het grootste belang is en er veel steun is binnen de Nederlandse samenleving en bij 

gemeenten om deze kinderen op te vangen. De recente aankondiging van staatsecretaris Broekers-

Krol om bij te dragen aan de opvang van 48 kinderen op het Griekse vasteland draagt op dit moment 

onvoldoende bij aan een spoedige oplossing voor deze kwetsbare groep kinderen. Het verzoek van 

de genoemde fracties is gehonoreerd; op 7 juli 2020 heeft Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een 

brief verstuurd aan de Staatssecretaris Broekers-Knol met de vraag hoe de Staatssecretaris het 

signaal van de gemeenten gaat gebruiken om schouder aan schouder in het asieldossier op te 

trekken.  
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Provinciale steun voor (dieren)voedselbanken en dak- en thuislozenopvang regio’s Rotterdam en Den 

Haag 

De fractie heeft de motie vreemd aan de agenda ‘Provinciale steun (dieren)voedselbanken en dak- en 

thuislozenopvang regio’s Rotterdam en Den Haag’ ingediend voor geldelijke steun aan een kwetsbare 

groep mensen, die het goed kunnen gebruiken. In 2020 hebben Provinciale Staten in Zuid-Holland 

vanwege de coronacrisis grotendeels digitaal vergaderd. Daardoor is ruim 15.000 euro bespaard aan 

cateringkosten. De Partij voor de Dieren diende een voorstel in om dat geld te besteden aan een 

kwetsbare groep mensen en dieren, die het goed kunnen gebruiken. Dit voorstel is met brede steun 

aangenomen door de SP, PvdA, D66, PVV, Forum voor Democratie, Groep van Pareren, 50Plus, 

GroenLinks en deels VVD. De ChristenUnie/SGP, CDA en Groep GO stemden tegen het voorstel. Het 

bedrag van ruim € 15.000,-- is verdeeld over de Stichting voedselbanken regio’s Den Haag en 

Rotterdam, de Dak- en Thuislozenopvangen van het Leger des Heils in Rotterdam en Den Haag en de 

dierenvoedselbanken Haaglanden en Rijnmond. Een Statenlid benoemde het als volgt: ‘We moeten in 

deze kersttijd ook oog hebben voor de os en de ezel’. 

 

Infrastructuur  

 

Luchtvaart 

Voor de Partij voor de Dieren is er geen groei van de luchtvaart mogelijk. Dus ook geen uitbreiding van 

het aantal vluchten op Rotterdam The Hague Airport. Rondom vliegvelden is er sprake van conflicten 

tussen dieren en de veiligheid van het vliegverkeer. De fractie heeft voorgesteld om velden met 

zonnepanelen te plaatsen rond vliegvelden om ganzen weg te houden bij het vliegverkeer. Voorkomen 

is beter dan genezen. De fractie heeft bij de gedeputeerde aangedrongen dit op te nemen in de 

zienswijze. Ook heeft de fractie dringend verzocht de ontheffing voor het doden van beschermde 

vogelsoorten rondom Rotterdam The Hague Airport in te trekken, en zeker  voor de vogelsoorten die op 

de rode lijst staan. 

 

Duinpolderweg 

De Partij voor de Dieren is tegen het project Duinpolderweg, een nieuwe weg door groen gebied in de 

Bollenstreek, en is verheugd dat Provinciale Staten van Noord-Holland hebben besloten niet langer met 

dit project verder te gaan. Als de Duinpolderweg er wel zou komen, zou dát juist een probleem zijn. Een 

probleem voor de natuur in de duinen. Een probleem voor een rustig foerageergebied en een belangrijk 

broedgebied voor veel soorten vogels. Het duingebied is Europees beschermd Natura 2000-gebied. De 

fractie heeft bij de gedeputeerde erop aangedrongen ook dit besluit te nemen. Beter ten halve gekeerd 

dan ten hele gedwaald. 

 

Tijdelijke verlegging N206 

Fractie PvdD heeft niet ingestemd met de tijdelijke verlegging van de provinciale weg N206, die van 

Zoetermeer naar Haarlem loopt. De fractie wil niet dat er wordt geïnvesteerd in verruiming van 

bestaande weginfrastructuur. Meer asfalt lost de fileproblematiek niet op, maar zorgt juist voor een 
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toename van verkeersbewegingen en daarmee voor een verdere stijging van de uitstoot van 

broeikasgassen en fijnstof. Uit het bovenstaande volgt dat de fractie ook geen verruiming wil van de 

gestelde kaders voor de tijdelijke verlegging van de N206 als alternatief voor de tijdelijke Noord-variant. 

 

Treinvervoer 

De fractie heeft een motie ingediend om als provinciale organisatie minder te vliegen en meer de trein 

te nemen als er gereisd moet worden. Zij heeft het college opgeroepen om: alleen de internationale 

dienstreizen te laten uitvoeren, waarvoor digitaal vergaderen geen alternatief biedt, dus die strikt 

noodzakelijk zijn; zoveel mogelijk buitenlandse dienstreizen per trein te laten plaatsvinden; de CO2-

uitstoot van dienstreizen per vliegtuig te compenseren; met een voorstel te komen de Dienstreisregeling 

provincie Zuid-Holland zodanig te wijzigen dat bij (buitenlandse) reizen binnen 500 km waar mogelijk 

per trein wordt gereisd en daarboven het vliegen tot een minimum wordt beperkt. De motie werd 

verworpen. 

 

 

Schriftelijke vragen Infrastructuur: 

- afsluiting Kandelaarbrug (Delft) voor langzaam verkeer 

 

Bestuur 

 

Eerste Begrotingswijziging 2020  

Ook de Partij voor de Dieren wil elke dag beter maken door meer respect en dankbaarheid naar elkaar 

en naar alles wat de natuur en de aarde ons bieden en meer bescheidenheid die we als mens in de 

ruimte innemen. Hoe wil je leven op ecologisch, sociaal, economisch en politiek niveau? Er is een 

klimaatcrisis, een zeer verontrustende afname van de biodiversiteit, een stikstofcrisis en recent de 

coronacrisis. We hebben de natuur onder veel te grote druk gezet en roofbouw gepleegd op de aarde 
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met alle schadelijke gevolgen van dien. De conclusie is dat we op een andere manier zouden moeten 

leven. 

Ambitie 1 Samen werken aan Zuid-Holland: de fractie vindt de kosten voor inhuur externen erg hoog en 

heeft het college gevraagd hoe deze kosten omlaag kunnen. Verder wil de fractie weten hoe het college 

de financiële situatie van de Zuid-Hollandse gemeenten inschat, nu de kosten oplopen door de 

Coronacrisis. 

Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland: de Partij voor de Dieren wil meer maatregelen als thuis- en 

flexwerken en het digitale werken integreren bij de ambitie bereikbaarheid. Door de coronacrisis blijkt 

nu dat thuiswerken veel meer kan dan tot nu toe werd aangenomen. Niet meer terug naar ‘business as 

usual’, maar de crisis aangrijpen om onze samenleving duurzamer, gezonder, socialer en ‘elke dag 

beter’ te maken. Er wordt in de begrotingswijziging gesteld dat in 2020 alle provinciale bermen 

ecologisch beheerd gaan worden. Gedeputeerde Vermeulen is gecomplimenteerd met het feit dat het 

klepelen nagenoeg is afgebouwd en dat bijna alle bermen in Zuid-Holland ecologisch worden beheerd! 

Ambitie 3 Schone energie voor iedereen: de fractie vindt dat het provinciebestuur ambitieuzer mag zijn 

t.a.v. de energietransitie. De afbouw van aardgas, acties op het gebied van zonne-, wind- en 

waterenergie en groene waterstof steunt de fractie van harte, evenals projecten voor ontwikkeling van 

aardwarmte, zij het dat we alert moeten blijven op de risico’s voor de langere termijn. Inmiddels is wel 

duidelijk dat de Partij voor de Dieren geen voorstander is van de geldverslindende en niet duurzame 

geplande grootschalige warmterotonde. Ook het gebruik van biomassa voor energielevering is niet 

duurzaam. 

Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland: de Partij voor de Dieren is voor een circulaire economie, 

maar is zeker geen voorstander van biomassaverbranding als onderdeel van de biobased economy. De 

fractie heeft ernstige kritiek op de Zuid-Hollandse financiering van het Holland US Bridge programma 

(HUB), een platform- en investeringsprogramma om de life science- programma’s uit Zuid-Holland door 

het bedrijfsleven uit de Verenigde Staten te laten financieren. Het is een indirecte financiering van 

dierproeven bij de Zuid-Hollandse Bioscienceparken en REGMED X. De fractie is het absoluut oneens 

met het college om zo veel geld te besteden aan bio science, RegMed en de HUB en daarmee aan de 

ondersteuning van dierproeven. 

Ambitie 5 Versterken natuur in Zuid-Holland: de Partij voor de Dieren heeft nogmaals de intrinsieke 

waarde van de natuur benadrukt, zoals ook wettelijk is vastgelegd. De fractie ziet daar weinig van terug 

in de provinciale plannen. De nadruk van het belang van de natuur wordt door dit college gelegd bij het 

belang van de natuur voor de mens, het economisch vestigingsklimaat, toerisme en recreatie. De Partij 

voor de Dieren vindt dat met veel meer inzet en ambitie de provinciale natuurdoelen moeten worden 

gerealiseerd. 

Het Programma Zuid-Hollands Groen (PZG) is vastgesteld in 2019 en beschrijft de groenambities en 

beleidsdoelen voor de komende 14 jaar. Het vorige college heeft de visie niet vertaald in programma’s 

en een begroting en het is voor de fractie niet duidelijk wat GS gaan doen met deze visie en wanneer 

deze verder wordt uitgewerkt in programma’s en een begroting. 

Zuid-Holland produceert als tweede grootste exporteur ter wereld voor de wereldwijde voedselmarkt en 

90 procent van de Zuid-Hollandse landbouwproducten wordt geëxporteerd. De coronacrisis geeft aan 
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hoe kwetsbaar deze wereldeconomie en de vergaande globalisering is, ook in economisch opzicht voor 

Zuid-Holland met al zijn export. De Partij voor de Dieren wil dan ook geen inzet op een wereldwijde 

voedselketenproductie en is blij dat gedeputeerde Bom heeft aangegeven om een meer regionale en 

duurzame productie te gaan bespreken met de diverse sectoren. 

Ambitie 6 Sterke steden en dorpen Zuid-Holland: het behoud en beschermen van de groene ruimte 

heeft onze hoogste prioriteit. De Partij voor de Dieren vindt dat woningbouw alleen gerealiseerd mag 

worden binnen Bestaand Stads- en Dorpsgebied (BSD) en via herstructurering van bedrijfs-, kantoor- 

en winkelpanden. Daarnaast vindt de fractie dat er moet worden geïnvesteerd in de bouw van duurzame 

woningen voor één- en twee persoonshuishoudens en betaalbare koopwoningen voor jongeren, 

ouderen en mensen met een kleine beurs en waar het kan zo veel mogelijk in de buurt van Hoogwaardig 

Openbaar Vervoer (HOV) en niet in dure ééngezinswoningen. 

Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland: de Partij voor de Dieren vindt het zeer zorgelijk dat Zuid-

Holland als geheel de laagste score heeft op het gebied van gezondheid van alle Nederlandse 

provincies en heeft de gedeputeerde gevraagd wat de ambities zijn en welke verbeterplannen GS 

hiervoor hebben. De gedeputeerde heeft het al eerder aangegeven, maar de fractie is blij dat de normen 

voor luchtkwaliteit worden verhoogd naar de normen van de WHO, want Nederland is het slechtste 

jongetje van de klas in Europa qua luchtkwaliteit. Wat de fractie betreft zou er meer onderzoek moeten 

komen naar de relatie tussen luchtkwaliteit en de uitbraak van corona, omdat het opvallend is dat de 

zwaarst getroffen gebieden, die regio’s zijn, waar er een zeer slechte luchtkwaliteit is. 

 

Jaarstukken 2019 

De belangrijkste punten uit de jaarstukken zijn: 

Energie: De Partij voor de Dieren staat kritisch tegenover de resultaten van de zeven effectindicatoren 

op het gebied van een schone en toekomstbestendige energie-ontwikkeling. De doelen voor het aandeel 

van duurzame energie in Zuid-Holland, de totale productie van hernieuwbare energie, de absolute 

energiebesparing ten opzichte van 1990 én de CO2-uitstoot door energie-efficiëntie, besparing en 

transitie ten opzichte van 1990, blijven achter. De fractie is zeer benieuwd wat de komende maatregelen 

van het college gaan zijn om de opgelopen achterstand in te halen en om ervoor te zorgen, dat de 

doelstellingen voor de energietransitie op tijd worden gehaald. 

Recreatie: De fractie maakt zich zorgen dat de bezoekersdruk op de natuur- en recreatiegebieden 

steeds verder toeneemt, zeker nu in coronatijd. De provincie wil vanuit economisch perspectief inzetten 

op een toename van het toerisme. De fractie vraagt het College met klem om het toerisme goed in 

evenwicht te houden met andere belangen als de natuur en het welzijn en rust van mens en dier. 

Realisatie Natuurdoelen: In 2027 moeten de internationaal afgesproken natuurdoelen ook in Zuid-

Holland echt gerealiseerd zijn. In de afgelopen 10 jaar zijn jaarlijks de meeste jaarlijks gestelde 

natuurdoelen niet gehaald en daardoor is veel achterstand ontstaan. Ook in 2019 zijn de meeste 

gestelde natuurdoelen wederom niet behaald. Als gevolg van lagere realisatie op diverse onderdelen 

wordt op diverse reserves minder onttrokken! Om de internationaal afgesproken natuurdoelen in 2027 

te halen is daarom extra inzet nodig en om deze realisatiestrategie goed te kunnen plannen en de 

controlefunctie van PS overzichtelijk te houden, heeft de fractie samen met de Partij van de Arbeid een 



25 
 

motie ingediend om een Roadmap op te stellen met een planning voor nauwkeurig omschreven 

instrumenten, concrete acties en maatregelen, die leiden tot het tijdig realiseren van de gestelde 

natuurdoelen en deze Roadmap in 2020 voor te leggen aan Provinciale Staten. De motie is na een 

toezegging van gedeputeerde ingetrokken.  

 

Kadernota 2020 

De Partij voor de Dieren ziet heel graag dat er door provincie kritischer wordt omgegaan met 

ontheffingsverlening om dieren te doden en dat er vaker wordt ingezet op niet-dodelijke middelen. In 

het coalitieakkoord staat hierover een belangrijke passage vermeld, namelijk dat overlast van in het wild 

levende dieren wordt bestreden op de meest diervriendelijke manier. Dit is nog niet nader uitgewerkt. 

De fractie vindt het van groot belang dat er ook uitvoering wordt gegeven aan de ambities uit het 

coalitieakkoord. De fractie heeft de motie ‘Dierenwelzijn in het coalitieakkoord 2019-2023’ ingediend en 

deze is aangehouden evenals de motie ‘Steun voor wildopvangcentra in financiële nood’, deze is 

verworpen en de motie ‘Bestendiging Actieplan Boerenlandvogels’ is aangenomen. 

De Partij voor de Dieren stelt dat we een steeds groter beslag leggen op de natuur, en de mens voelt 

zich superieur aan die natuur. We komen in contact met dieren die zoönosen dragen en we handelen 

er ook in. Daar zitten grenzen aan. Deze crisis is een weerslag van hoe wij leven en hoe wij ons 

gedragen. Deze crisis legt de systeemfouten bloot die in onze systemen zijn gekropen. Er is een transitie 

nodig, ook in de politiek: aanvoelen wat er gaande is en daarop aansluiten en handelen; We zijn 

intelligent de crisis ingegaan, maar laten we er slimmer uitkomen. De provincie Zuid-Holland overweegt 

een aantal steunmaatregelen. We kunnen een win-win situatie creëren en kansen benutten voor 

versnelling van verduurzaming van de Zuid-Hollandse economie, zoals meer thuiswerken en meer 

aandacht voor de lokale en regionale economie en kortere voedselketens (van boer tot bord). De fractie 

heeft de motie ‘Slimmer uit de crisis’ ingediend en deze is aangehouden.  

 

Najaarsnota 2020 

Het valt de fractie in de Najaarsnota op dat wederom zeer veel doelen niet worden gehaald en worden 

doorgeschoven. Dit betekent dat steeds meer geld wordt opgepot en in reserves gestort. De fractie heeft 

het college aangegeven dat zij dit een zorgelijke ontwikkeling vindt. De beleidsdoelen ten aanzien van 

schone energie zijn mooi verwoord, maar het feit blijft dat GS geen echte voortrekkersrol pakt op het 

gebied van de energietransitie. GS kijkt met name naar ontwikkelingen in de markt en ziet voor zichzelf 

meer een faciliterende en begeleidende functie dan een aanjaagfunctie. Om de doelen werkelijk te 

kunnen bereiken zal de provincie een prominente rol moeten nemen om zo een échte duurzame 

energietransitie te kunnen bewerkstelligen. De Partij voor de Dieren maakt zich zeer grote zorgen over 

de realisatie van de provinciale natuurdoelen en heeft het college opgeroepen daadkracht en slagkracht 

te tonen! Natuur is zo belangrijk voor onze inwoners, zowel mens als dier en de druk op versterking van 

de natuur wordt alleen nog maar groter vanwege de coronacrisis, klimaatcrisis en stikstofcrisis, maar 

ook in het belang van onze gezondheid. De fractie heeft de motie ’Kaderstelling Realisatiestrategie 

Natuur’ ingediend. Deze is na wederom een toezegging van gedeputeerde ingetrokken. 
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Begroting 2021 

Dierenwelzijn: Gedeputeerde Staten zijn wettelijk verplicht te zorgen voor een behoud, dan wel herstel 

van de gunstige staat van instandhouding van wettelijk beschermde dieren, waaronder haas en konijn. 

Op de geactualiseerde Rode Lijst zijn nu haas en konijn opgenomen; deze soorten zijn zeer sterk 

afgenomen. De Partij voor de Dieren vindt het een nieuw dieptepunt dat soorten die vroeger als 

algemeen voorkomende soort werd aangemerkt nu op de Rode Lijst zijn opgenomen! De jacht op konijn 

en haas is echter nog steeds toegestaan. Dat is aan de landelijke overheid, maar de provincie heeft wel 

bevoegdheden op dit vlak. De fractie heeft de motie ‘Gunstige instandhouding haas en konijn’ ingediend, 

waarin GS wordt verzocht om zeer terughoudend te zijn met nieuwe provinciale ontheffingsverleningen 

voor het doden van haas en konijn op grond van de Wet Natuurbescherming én om het Rijk te verzoeken 

om haas en konijn van de wildlijst af te halen. 

Het doden van dieren is de meest vergaande en meest dieronvriendelijke methode om schade te 

bestrijden. De Partij voor de Dieren wil dat veel zorgvuldiger wordt omgegaan met het verlenen van 

ontheffingen om dieren te doden. Daarom heeft de fractie het college per motie verzocht om de 

escalatieladder, zoals beschreven in de Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland, 

zorgvuldiger te gaan hanteren en daarmee minder snel een ontheffing af te geven om dieren te doden. 

Beide moties behaalden helaas geen meerderheid. 

Ambitie 2 bereikbaar Zuid-Holland: de fractie maakt zich zorgen over de beheersbaarheid van de kosten 

voor grote infrastructurele projecten, zoals de N206 en Rijnlandroute en zullen dit kritisch blijven volgen. 

Ambitie 3 schone energie voor iedereen: de fractie betwijfelt ten zeerste of de doelen voor de 

energietransitie in Zuid-Holland op tijd behaald zullen worden. In de begroting ziet de fractie dat het 

merendeel van de beleidsdoelen ten aanzien van energie vertraagd zijn en net als bij de natuurdoelen, 

schuift een groot deel van de geplande beleidsdoelen door naar later. Tegelijkertijd constateert de fractie 

dat het energieverbruik in het haven industrieel gebied in Rotterdam juist toeneemt. 

Ambitie 4 een concurrerend Zuid-Holland: ongecontroleerde economische groei is geen optie; als we 

doorgaan op de huidige voet, dan brengen we onomkeerbare schade toe aan het klimaat, de voorraad 

van de natuurlijke hulpbronnen en de biodiversiteit. Economische ontwikkelingen moeten plaatsvinden 

binnen de draagkracht van de aarde. Om te voorkomen dat de term ‘duurzaamheid’ een leeg begrip 

blijft in het Programma Economie 2021-2025, heeft de fractie een amendement ingediend om de 

Brundtland-definitie van duurzaamheid op te nemen. Dit amendement behaalde geen meerderheid. 

Daarnaast is een amendement ingediend om welzijn toe te voegen als aandachtspunt voor onze 

inwoners naast welvaart. Dit amendement is met ruime meerderheid aangenomen! 

Ambitie 5 Natuur en Waterkwaliteit: het college wil uiterlijk in 2050 een balans realiseren tussen natuur 

en economie; Zuid-Holland beschikt dan over een van de meest gevarieerde en aantrekkelijke 

leefomgevingen van Europa, waar wonen, werken en recreëren in harmonie zijn met natuur en 

landschap. De Partij voor de Dieren vindt dit een mooie ambitie, maar er moet dan echt nog heel veel 

gebeuren: de fractie pleit ervoor dat de komende tijd het ecologisch belang zal moeten prevaleren, want 

dat delft nog steeds het onderspit, zoals blijkt uit de enorme afname van de biodiversiteit en de 

stikstofcrisis, die wordt veroorzaakt door de nadruk op de korte termijn economische belangen. Dat geldt 

ook voor de waterkwaliteit. Nog steeds na 20 jaar voldoet 0 procent van de 127 Zuid-Hollandse 
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oppervlaktewateren aan de KRW-doelen en dat is een triest resultaat. De fractie heeft de motie ‘Extra 

inzet KRW doelen 2019-2023’ ingediend, die is aangehouden. 

Verder vraagt de fractie zich af waarom de reserve natuurcompensatie wordt opgeheven, terwijl er nog 

heel veel moet gebeuren op dit gebied! Dit verbaast de fractie  ten zeerste! Het is zeer droevig gesteld 

met de realisatie van de natuurcompensatie voor bouwprojecten. Teleurstellend is het dat de 

gedeputeerde in de commissie heeft aangegeven dat de projecten natuurcompensaties allemaal op 

schema zijn, terwijl dat absoluut niet het geval is! De Partij voor de Dieren wil dat de realisatie van 

natuurcompensatie weer op schema komt en heeft een motie ingediend om deze realisatie te 

versnellen. Na een toezegging is de motie ingetrokken. 

Ambitie 6 sterke steden en dorpen in Zuid-Holland: versnelling van de woningbouw heeft een hoge 

prioriteit. Het belang van een groene, schone leefomgeving voor mens en dier staat voor de Partij voor 

de Dieren in de ruimtelijke plannen voorop. De fractie vindt het belangrijk dat deze versnelling niet ten 

koste van het milieu, de natuur en de biodiversiteit gaat. De projecten voor woningbouw moeten passen 

binnen de grenzen van het stikstofdossier en niet bouwen in de groene ruimte! De Partij voor de Dieren 

wil daarom dat de provincie vasthoudt aan de 3 hectare kaart. De 3 hectare kaart heeft als doel om 

bebouwing en ontwikkeling van de buitenruimte beheersbaar te houden; de 3 hectare kaart biedt al de 

mogelijkheid om af te wijken van het uitgangspunt dat nieuwe ontwikkelingen binnen bestaand stads- 

en dorpsgezicht plaatsvindt. 

De meeste politieke partijen stellen de mens centraal en het dier telt niet mee. Alles richt zich op de 

medemens. En vanuit een liefdevolle houding zullen we verder moeten kijken dan alleen de menselijke 

belangen. Dieren hebben net als wij, recht op leven en welzijn. Het wordt tijd dat we onze blik 

verruimen. Een wijs mens heeft ooit gezegd: ‘Wat je voor mijn minsten hebt gedaan heb je voor mij 

gedaan.’ De fractie denkt dat de dieren daarbij horen! De Partij voor de Dieren heeft in een 

stemverklaring aangegeven niet achter de economische voorstellen en de plannen voor nieuw asfalt te 

staan! 

 

Overig 

Lezing ‘Emoties bij dieren’   

De fractie heeft op 6 december 2020 een digitale lezing ‘Emoties bij dieren’ georganiseerd verzorgd 

door de bekende bioloog en primatoloog Jan van Hooff, die ook via de live stream voor eenieder was 

te volgen. De fractie was zeer verheugd dat Prof. Dr. Jan van Hooff bereid is gevonden om een lezing 

te geven over emoties bij dieren. Veel mensen zijn zich niet of onvoldoende bewust van dierlijke emoties 

en de heer van Hooff is tijdens zijn lezing hierop in gegaan. De lezing is terug te zien op het YouTube 

kanaal van de Provinciale Staten fractie Partij voor de Dieren Zuid-Holland. 
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Persberichten 

De fractie heeft in 2020 de volgende persberichten verstuurd: 

- zorgen over afschot reeën 

- zorgen over tekorten maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg 

- Wet staat Grand-Prix niet toe door strandreservaat te rijden 

- jagers overtreden Wet bij afschieten vossen 

- ook subsidie voor alternatieve melk- en zuivelproducten 

- aandacht voor vluchtelingenkinderen 

- maatregelen slachthuizen Zuid-Holland 

- maatregelen nertsenfokkerijen noodzakelijk 

- winst voor de boerenlandvogel 

- betere aanpak droogte en verdroging Zuid-Holland noodzakelijk 

- fel tegen afschieten damherten in Hoeksche Waard 

- betere beschutting- en schuilmogelijkheden weidedieren noodzakelijk 

- bijengif Imidacloprid nog steeds in het slootwater Westland 

- vragen om opheldering plannen kustbebouwing 

- blijven fel tegen damherten Hoeksche Waard 

- brief aan college van B&W gemeente Noordwijk voor borging paardenwelzijn in Noordwijk 

- jachtstop vanwege vogelgriep 

- digitale lezing ‘Emoties bij dieren’ door bioloog Jan van Hooff 

- Provinciale steun voor (dieren)voedselbanken en dak- en thuislozenopvang regio’s Rotterdam 

en Den Haag  

  

Moties 

De fractie heeft in 2020 de volgende moties ingediend: 

- Continuering Actieplan Boerenlandvogels Zuid-Holland 2019-2027 (verworpen) 

- Roadmap Realisatiestrategie Natuurdoelen 2027 (ingetrokken) 

- Bestendiging Actieplan Boerenlandvogel (aangenomen) 

- Steun voor wildopvangcentra in financiële nood (verworpen) 

- Dierenwelzijn in het Coalitieakkoord 2019-2023 (aangehouden) 

- Slimmer uit de crisis (aangehouden) 

- Ik ga op reis en neem … de trein (ingetrokken) 

- Kaderstelling Realisatiestrategie Natuur (NNN) (ingetrokken) 

- Provinciaal natuurherstelfonds (verworpen) 

- Gunstige instandhouding haas en konijn (verworpen) 

- Toepassing escalatieladder (verworpen) 

- Extra inzet behalen doelen KRW 2027 (aangehouden) 

- Ondersteuning voedselbank en dak- en thuislozenopvang Rotterdam en Den Haag 

(aangenomen) 
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Amendementen 

De fractie heeft in 2020 de volgende amendementen ingediend: 

- Reservering financiële ondersteuning wildopvangcentra (verworpen) 

- Extra bomen als groene longen voor Zuid-Holland (verworpen) 

- Ontwikkeling lokale warmtenetten en ontmoediging CO2-uitstoot (verworpen) 

- Welzijn opnemen in het Programma Zuid-Hollandse Economie 2021-2025 (aangenomen) 

 

Werkbezoeken 

Vanwege de coronacrisis heeft de fractie geen fysieke werkbezoeken afgelegd. Wel heeft de fractie 

telefonisch en digitaal overlegd met de voor ons relevante netwerkorganisaties over diverse 

onderwerpen. 

 

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 2020. We blijven ons ook in 2021 met volle kracht inzetten voor 

dierenwelzijn, natuur en milieu.  

 

       

 

                                                         

 


