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Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag 2017 van de Partij voor de Dieren, Statenfractie Limburg. 
Hierin leest u de gebeurtenissen van het afgelopen Statenjaar terug.

De zetel in het Limburgse parlement wordt voor de resterende periode ingevuld door 
Pascale Plusquin. Frank Wassenberg werd namelijk Kamerlid na de Tweede 
Kamerverkiezingen van 2017.

Ook 2017 was een vruchtbaar jaar voor de Statenfractie Limburg. Verhitte debatten, 
prangende schriftelijke vragen en pittige moties werden (veelal met succes) door het 
Statenlid ingediend. 

Wederom besteedde de partij aandacht aan de belangrijke thema’s zoals:

 de nieuwe natuurwet;

 de hobbyjacht;

 de ecologische balans;

 de biodiversiteit;

 het dierenwelzijn;

  en de milieu- en gezondheidsrisico’s door de intensieve veehouderij. 

Wij kijken terug op een vruchtbaar politiek jaar met ludieke acties en mooie resultaten.

Partij voor de Dieren – Statenfractie Limburg
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Nieuws
Hieronder een overzicht van nieuwsberichten van of over Partij voor de Dieren Limburg. 

Er is onderscheid gemaakt tussen eigen persberichten en vermeldingen of berichten van 
externe media (externe perspublicaties) zoals kranten, nieuwspagina e.d. 

Klik op de titel om het nieuwsbericht te openen.

Eigen persberichten
11 januari – Oproep: Beslissende Rechtzitting Den Haag: Nieuw Gemengd Bedrijf Grubbenvorst 

17 februari – Provincie wil bevers laten doden om geld te besparen! 

03 maart – Jaarverslag 2016 

15 maart – Vernielde dassenburcht hersteld en preventieve maatregelen genomen na vragen 
Partij voor de Dieren 

31 maart – Vuurwerk in Limburgs Parlement 

16 mei – Partij voor de Dieren Limburg sluit aan bij Kettingreactie Tihange 

23 juni – Brabant pakt de intensieve veehouderij aan, PvdDieren zet verschil met Limburg 
op de agenda 

07 juli – Fusie Heerlen-Landgraaf: Staten stemmen met smoes referendum af,     negeren 
uitspraak rechter en lappen Brunssum erbij 

22 september – Door getreuzel met landbouwnota zet Mackus de sluizen open voor megastallen 

03 november – Succesvolle statenvergadering 03-11-2017 

15 december – Bouwstop geitenhouderij vooruitgeschoven, aanpak fijn stof veehouderijen komt 
dichterbij 
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https://limburg.partijvoordedieren.nl/news/bouwstop-geitenhouderij-vooruitgeschoven-aanpak-fijn-stof-veehouderijen-komt-dichterbij
https://limburg.partijvoordedieren.nl/news/bouwstop-geitenhouderij-vooruitgeschoven-aanpak-fijn-stof-veehouderijen-komt-dichterbij
https://limburg.partijvoordedieren.nl/news/succesvolle-statenvergadering-03-11-2017
https://limburg.partijvoordedieren.nl/news/door-getreuzel-met-landbouwnota-zet-mackus-de-sluizen-open-voor-megastallen
https://limburg.partijvoordedieren.nl/news/fusie-heerlen-landgraaf-staten-stemmen-met-smoes-referendum-af-negeren-uitspraak-rechter-en-lappen-brunssum-erbij
https://limburg.partijvoordedieren.nl/news/fusie-heerlen-landgraaf-staten-stemmen-met-smoes-referendum-af-negeren-uitspraak-rechter-en-lappen-brunssum-erbij
https://limburg.partijvoordedieren.nl/news/brabant-pakt-de-intensieve-veehouderij-aan-pvddieren-zet-verschil-met-limburg-op-de-agenda
https://limburg.partijvoordedieren.nl/news/brabant-pakt-de-intensieve-veehouderij-aan-pvddieren-zet-verschil-met-limburg-op-de-agenda
https://limburg.partijvoordedieren.nl/news/partij-voor-de-dieren-limburg-sluit-aan-bij-kettingreactie-tihange
https://limburg.partijvoordedieren.nl/news/vuurwerk-in-limburgs-parlement
https://limburg.partijvoordedieren.nl/news/vernielde-dassenburcht-hersteld-en-preventieve-maatregelen-genomen-na-vragen-partij-voor-de-dieren
https://limburg.partijvoordedieren.nl/news/vernielde-dassenburcht-hersteld-en-preventieve-maatregelen-genomen-na-vragen-partij-voor-de-dieren
https://limburg.partijvoordedieren.nl/news/jaarverslag-2016
https://limburg.partijvoordedieren.nl/news/provincie-wil-bevers-laten-doden-om-geld-te-besparen
https://limburg.partijvoordedieren.nl/news/oproep-beslissende-rechtzitting-den-haag-nieuw-gemengd-bedrijf-grubbenvorst


Externe  perspublicaties

15 februari – Platwalsen 57 jaar oude dassenburcht onderzocht. 

16 februari – Dierenpartij stelt vragen over vernieling dassenburcht.

20 februari – Partij voor de Dieren vindt doden bevers onverteerbaar.

27 februari – Kalkmoeras wordt toch aangelegd. 

01 maart – Gans doodgespoten voor ganstrekken kolderverhalen.  

02 maart – PvdD probeert dam op te werpen tegen afschieten bever. 

29 maart – Dierenwelzijn varkensslachterijen Nederland beter geregeld.

31 maart – Mannen verbaasd over uitblijven uitnodiging Gold Race. 

31 maart – Dassenburcht volgestort met gier.  

07 april – Dood dreigt voor Limburgse bevers.  

13 april – Doodschieten van antilopes krijgt nog een staartje. 

15 april – Limburgse maneges houden besmettelijke paardenziekte stil. 

19 april – Ingezonden brief besmettelijke paardenziekte.  

04 mei – Provincie wil dassenschade halt toeroepen.  
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https://www.1limburg.nl/provincie-wil-dassenschade-halt-toeroepen?context=section-1279
https://www.animalstoday.nl/ingezonden-brief-besmettelijke-paardenziekte/
https://www.1limburg.nl/limburgse-maneges-houden-besmettelijke-paardenziekte-stil?context=default
https://www.1limburg.nl/doodschieten-van-antilopes-krijgt-nog-een-staartje?context=section-1279
https://www.animalstoday.nl/dood-dreigt-voor-limburgse-bevers/
https://www.1limburg.nl/dassenburcht-volgestort-met-gier?context=default
https://www.1limburg.nl/mannen-verbaasd-over-uitblijven-uitnodiging-gold-race?context=default
https://www.1limburg.nl/dierenwelzijn-varkensslachterijen-nederland-beter-geregeld?context=default
https://www.1limburg.nl/pvdd-probeert-dam-op-te-werpen-tegen-afschieten-bever?context=default
http://www.1limburg.nl/gans-doodgespoten-voor-ganstrekken-kolderverhalen
http://www.1limburg.nl/kalkmoeras-wordt-toch-aangelegd
http://www.1limburg.nl/partij-voor-de-dieren-vindt-doden-bevers-onverteerbaar
http://www.1limburg.nl/dierenpartij-stelt-vragen-over-vernieling-dassenburcht
http://m.limburger.nl/cnt/dmf20170215_00036324/platwalsen-57-jaar-oude-dassenburcht-onderzocht


18 mei – Gedeputeerde Mackus moet meedoen aan stalbeleid. 

24 mei – Dierenpartij wil dierenleed bij voetbalderby voorkomen. 

12 september – Dierenpartij wil doden van bevers tegenhouden. 

12 september – Te veel overlast: bevers Limburg mogen afgeschoten. 

19 september – Dierenpartij eist excuses van NAVO voor knokpartij. 

06 oktober – Meerderheid Limburgs parlement stemt voor doden bevers. 

06 oktober – Statencommissie buigt zich over beverplaag. 

06 oktober – Mackus snapt onrust maar houdt varkenshouder niet tegen. 

09 oktober – Keerzijde van het succes: Limburg opent de jacht op bevers. 

09 oktober – Varkenshouder Straathof mag uitbreiden.  

13 oktober – PvdD: ‘Dieren behouden voor gruwelijke verdrinkingsdood.  

25 oktober – Partij voor de Dieren wil gemeenteraad Heerlen in. 

28 oktober – Brandweer rukt uit: opnieuw zwijnen te water. 

03 november – Provincie op zoek naar oplossingen onveilige Zuid-Willemsvaart. 

04 november – Limburg nu ook regenboogprovincie. 

09 november – Zwijnen krijgen eigen brug over kanaal des doods. 

13 november – Ecoduct wilde dieren kanaal des doods. 

17 november – Protest tegen intensieve veehouderij bij provinciehuis. 

30 november – Mega attractiepark niet afgeblazen om onvoldoende steun. 

02 december – Partij voor de Dieren wil Limburgse otters helpen. 

15 december – Dierenpartij wil verbod op komst nieuwe geitenhouderijen. 

18 december – Ingezonden brief fijnstofprobleem Nederweert. 

19 december – Subsidie designstoel roept vragen op bij politiek. 
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https://www.1limburg.nl/subsidie-designstoel-roept-vragen-op-bij-politiek?context=section-1279
https://www.animalstoday.nl/ingezonden-brief-fijnstofprobleem-nederweert/
https://www.1limburg.nl/dierenpartij-wil-verbod-op-komst-nieuwe-geitenhouderijen?context=section-1279
https://www.1limburg.nl/partij-voor-de-dieren-wil-limburgse-otters-helpen?context=default
https://www.1limburg.nl/mega-attractiepark-niet-afgeblazen-om-onvoldoende-steun?context=section-1279
https://www.1limburg.nl/protest-tegen-intensieve-veeteelt-bij-provinciehuis?context=default
https://www.animalstoday.nl/ecoduct-wilde-dieren-kanaal-des-doods/
https://www.1limburg.nl/zwijnen-krijgen-eigen-brug-over-kanaal-des-doods?context=section-1279
https://www.1limburg.nl/limburg-nu-ook-regenboogprovincie?context=default
https://www.weertdegekste.nl/2017/11/provincie-op-zoek-naar-oplossingen-onveilige-zuid-willemsvaart/
https://www.1limburg.nl/brandweer-rukt-uit-opnieuw-zwijnen-te-water?context=section-1279
https://www.1limburg.nl/partij-voor-de-dieren-wil-gemeenteraad-heerlen?context=default
https://www.1limburg.nl/pvdd-dieren-behoeden-voor-gruwelijke-verdrinkingsdood?context=default
https://www.animalstoday.nl/varkenshouder-straathof-uitbreiden/
https://www.trouw.nl/groen/keerzijde-van-het-succes-limburg-opent-de-jacht-op-bevers~a64d8448/
https://www.1limburg.nl/mackus-snapt-onrust-maar-houdt-varkenshouder-niet-tegen?context=default
https://www.1limburg.nl/statencommissie-buigt-zich-over-beverplaag?context=section-1279
https://www.1limburg.nl/meerderheid-limburgs-parlement-stemt-voor-doden-bevers?context=default
https://www.1limburg.nl/dierenpartij-eist-excuses-van-navo-voor-knokpartij?context=default
https://www.rtlnieuws.nl/nederland/te-veel-overlast-bevers-limburg-mogen-afgeschoten
https://www.1limburg.nl/dierenpartij-wil-doden-van-bevers-tegenhouden?context=default
https://www.1limburg.nl/dierenpartij-wil-dierenleed-bij-voetbalderby-voorkomen?context=default
https://www.1limburg.nl/gedeputeerde-mackus-moet-meedoen-aan-stalbeleid?context=section-1279


Radio-/Tv-interviews
‘De Stemming’ is een interview- en discussieprogramma van de Limburgse ‘L1 Radio’. 
‘AvondGasten’ is de televisieversie daarvan. Interviews en debatten zijn live te volgen, of 
kunnen naderhand teruggeluisterd/-bekeken worden via de website.

In het kader van enkele topics werd Statenlid Plusquin van Partij voor de Dieren Limburg 
ook uitgenodigd voor een interview of debat.

29 maart - 'Dit raakt je als varkenshouder enorm'.

07 april - Dood dreigt voor Limburgse bevers.

24 mei - Partij voor de Dieren roept op om geen vuurwerk te gebruiken.

12 september - Partij voor de Dieren tegen besluit Limburgs Parlement over bevers.
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https://l1.nl/duplicate-of-l1-radionieuws-terugluisteren-131743/
https://l1.nl/avondgasten-pvdd-bang-voor-vuurwerk-bij-voetbal-129208/
https://www.youtube.com/watch?v=S7EoVgGkMac
https://l1.nl/avondgasten-dit-raakt-je-als-varkenshouder-enorm-127620/


Schriftelijke vragen
Het afgelopen jaar heeft de Statenfractie regelmatig schriftelijke vragen ingediend om haar 
ongenoegen te uiten, om opheldering te vragen of om toezeggingen van Gedeputeerde 
Staten te krijgen.

Klik op de titel om de schriftelijke vragen te kunnen lezen.

15 februari – Schriftelijke vragen PvdD-Plusquin inzake platwalsen dassenburcht en grove 
overtreding Wet natuurbescherming.

02 maart – Schriftelijke vragen PvdD-Plusquin inzake faunabeheerplan voor de bever.

02 maart – Schriftelijke vragen PvdD-Plusquin inzake ganstrekken in Grevenbicht.

27 maart – Schriftelijke vragen PvdD-Plusquin inzake grootschalige vernieling en beschadiging 
van dassenburchten in Limburg.

18 april – Schriftelijke vragen PvdD-Plusquin inzake uitbraak paardenziekte 
Rhinopneunomie.

29 juni – Schriftelijke vragen PvdD-Plusquin inzake uitbreiding megastallen Grubbenvorst en 
Echt-Susteren.

07 juli – Vervolgvragen PvdD-Plusquin inzake handhaving en opvang dassen.

03 oktober – Schriftelijke vragen PvdD-Plusquin inzake alarmerend IBT-onderzoek.

10 oktober – Schriftelijke vragen PvdD-Plusquin inzake gewelddadig optreden tegen voorzitter 
bewonersorganisatie.

31 oktober – Schriftelijke vragen PvdD-Plusquin inzake nachtelijke vuurwerkshow bij de 
Maasplassen.

08 november –  Schriftelijke vragen PvdD-Plusquin inzake verdrinkingen mens en dier in Zuid-
Willemsvaart.

01 december – Schriftelijke vragen PvdD-Plusquin, GroenLinks-Rossel inzake Maastricht-Aachen 
Airport.

18 december – Vragen over Foutieve vergunningaanvragen door agrarische adviesbureaus.

18 december – Schriftelijke vragen subsidie Leolux(e) stoel.

19 december – Schriftelijke aanvullende vragen PvdD-Plusquin, GroenLinks-Rossel inzake 
Maastricht-Aachen Airport.

21 december – Schriftelijke vragen PvdD-Plusquin inzake terugkeer otter.

24 december – Nadere aanvullende schriftelijke vragen Maastricht-Aachen Airport.
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https://limburg.partijvoordedieren.nl/vragen/nadere-aanvullende-schriftelijke-vragen-maastricht-aachen-airport
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Limburg&id=7ec4aac8-1840-40f9-8dce-1b8381bcd60d
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Limburg&id=49a89e1a-308b-4d3f-884d-430c7d5b7705
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Limburg&id=49a89e1a-308b-4d3f-884d-430c7d5b7705
https://limburg.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-subsidie-leolux-e-stoel
https://limburg.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-foutieve-vergunningaanvragen-door-agrarische-adviesbureau-s
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Limburg&id=d356a97d-4439-4d5d-bb57-1cd2ea863d40
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Limburg&id=d356a97d-4439-4d5d-bb57-1cd2ea863d40
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Limburg&id=6baedd4e-e4f5-4fef-90a3-b9281fb080b7
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Limburg&id=6baedd4e-e4f5-4fef-90a3-b9281fb080b7
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Limburg&id=aad976d0-6194-4af2-8846-83111584de90
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Limburg&id=aad976d0-6194-4af2-8846-83111584de90
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Limburg&id=15823c7f-2874-4674-9f59-50b15030a7d3
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Limburg&id=90f8aa30-e312-4509-9ef2-786b9d4a18a9
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Limburg&id=74ece809-5aa4-40fc-946a-465e19d0e649
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Limburg&id=74ece809-5aa4-40fc-946a-465e19d0e649
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Limburg&id=e81ec7f5-870c-41a4-910d-935b04470c83
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Limburg&id=e81ec7f5-870c-41a4-910d-935b04470c83
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Limburg&id=18a34a2e-2e1a-45cd-b539-29bcd25d2463
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Limburg&id=18a34a2e-2e1a-45cd-b539-29bcd25d2463
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Limburg&id=d6b714f4-e4b4-4519-bc8b-20fc06712d72
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Limburg&id=053476dd-32dc-48cf-b7ef-bb84a3c022e3
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Limburg&id=5bb5f6f9-a364-4462-9f7f-6171aaf27b69
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Limburg&id=5bb5f6f9-a364-4462-9f7f-6171aaf27b69


Moties
Hieronder kunt u de moties terugvinden die zijn ingediend door de Statenfractie. Klik op de 
motie om de gehele tekst in te zien.

10 februari – Motie 824 Plusquin en Brugman inzake stop verhuur 
jachtrecht op provinciale gronden.

Status: Aangehouden

31 maart – Motie 834 Plusquin c.s. inzake afstemming toetsing en 
preventie in faunabeheer.

Status: Aangehouden

23 juni – Motie 2312 Plusquin inzake toezicht Wet ruimtelijke ordening 
en Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Status: Ingetrokken

23 juni – Motie 2313 Plusquin c.s. inzake grenseffecten intensieve 
veehouderij.

Status: Ingetrokken

07 juli – Gewijzigde motie 2328 Plusquin c.s. inzake Maatschappelijke 
Kosten Baten Analyse luchthaven Beek.

Status: Verworpen

29 september – Motie 2335 Plusquin, Housmans en Brugman Aanhouden 
vergunningenaanvragen intensieve veehouderij.

Status: Verworpen

03 november – Gewijzigde Motie 2354 Plusquin c.s. inzake financiële 
ondersteuning campagne tegen kerncentrale Tihange.

Status: Ingetrokken

03 november – Motie 2355 Plusquin c.s. inzake innovaties dierenwelzijn en 
gezondheid ook in POP-3 subsidies.

Status: Ingetrokken

03 november – Motie 2356 Plusquin c.s. inzake Limburg Regenboogprovincie. Status: Aangenomen

03 november – Motie 2357 Plusquin en Brugman inzake actief respecteren 
rechterlijk vonnis.

Status: Verworpen

03 november – 2e Gewijzigde Motie 2358 Plusquin c.s. inzake stop 
verdrinkingen in Zuid-Willemsvaart bij Weert.

Status: Aangenomen

14 december – Motie 2370 gewijzigd Plusquin-Van Wageningen c.s. inzake 
integrale aanpak milieu- en gezondheidsproblemen intensieve 
veehouderij.

Status: Aangenomen

14 december – Motie 2371 gewijzigd Plusquin c.s. inzake veiligheid 
jaarwisseling.

Status: Ingetrokken

15 december – Motie 2372 Plusquin c.s. inzake tijdelijke bouwstop 
geitenhouderij.

Status: Verworpen
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https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Limburg&id=cd56f736-b770-4647-b9f2-c4d53f816bed
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Limburg&id=cd56f736-b770-4647-b9f2-c4d53f816bed
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Limburg&id=7d7e3730-c4cd-4e12-8db0-d2c0a6ee2897
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Limburg&id=7d7e3730-c4cd-4e12-8db0-d2c0a6ee2897
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Limburg&id=856caad9-8437-48e2-8b54-ea300687e324
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Limburg&id=856caad9-8437-48e2-8b54-ea300687e324
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Limburg&id=856caad9-8437-48e2-8b54-ea300687e324
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Limburg&id=9aa14c3d-a3ac-4e60-afc7-d7700f1e9871
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Limburg&id=9aa14c3d-a3ac-4e60-afc7-d7700f1e9871
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Limburg&id=7cbe85f7-a346-4c41-b1ca-42eb80891127
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Limburg&id=7cbe85f7-a346-4c41-b1ca-42eb80891127
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Limburg&id=038f8e3b-b81a-423e-aadb-15988498d421
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Limburg&id=70b1dbba-4fa4-4a35-b156-bf72625675ff
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Limburg&id=70b1dbba-4fa4-4a35-b156-bf72625675ff
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Limburg&id=3ebe84dd-eff7-44b2-9fab-8be95fb8b308
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Limburg&id=3ebe84dd-eff7-44b2-9fab-8be95fb8b308
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Limburg&id=37b55c52-dc19-4f1b-b3c2-69dee128138c
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Limburg&id=37b55c52-dc19-4f1b-b3c2-69dee128138c
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Limburg&id=8b52d09f-25b9-4880-a92e-78f1eca4d23b
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Limburg&id=8b52d09f-25b9-4880-a92e-78f1eca4d23b
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Limburg&id=db6ea21b-b4bb-4b38-9a07-98f84f1bff20
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Limburg&id=db6ea21b-b4bb-4b38-9a07-98f84f1bff20
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Limburg&id=7bb48675-07ab-49cd-8f3d-9760354fedc4
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Limburg&id=7bb48675-07ab-49cd-8f3d-9760354fedc4
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Limburg&id=9522af57-321e-4e2c-b020-03ac78558076
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Limburg&id=9522af57-321e-4e2c-b020-03ac78558076
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Limburg&id=77facef8-6e42-4f95-9a76-6913f267f965
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Limburg&id=77facef8-6e42-4f95-9a76-6913f267f965


Bijdragen
De bijdragen van de vergaderingen van de Provinciale Staten kunt u hier terug lezen. Klik 
op de titel om de gehele bijdrage te openen.

31 maart - Inbreng Verordening natuur PS 31 maart 2017. 

04 oktober - Bijdrage Motie Voorlopige bouwstop intensieve veehouderij. 

03 november –  Bijdrage statenvergadering 03-11

17 november - Commissie Ruimte, Landbouw en Natuur, PS-Limburg, 17 november 2017 

15 december - Tijdelijke bouwstop     geitenhouderij     (PS 14/15 december 2017) 

15 december - Toelichting Motie Integrale aanpak milieu- en gezondheidsproblemen intensieve 
veehouderij (PS 14/15 december 2017) 
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https://limburg.partijvoordedieren.nl/bijdragen/toelichting-motie-integrale-aanpak-milieu-en-gezondheidsproblemen-intensieve-veehouderij-ps-14-15-december-2017
https://limburg.partijvoordedieren.nl/bijdragen/toelichting-motie-integrale-aanpak-milieu-en-gezondheidsproblemen-intensieve-veehouderij-ps-14-15-december-2017
https://limburg.partijvoordedieren.nl/bijdragen/tijdelijke-bouwstop-geitenhouderij-ps-14-15-december-2017
https://limburg.partijvoordedieren.nl/bijdragen/commissie-ruimte-landbouw-en-natuur-ps-limburg-17-november-2017
https://limburg.partijvoordedieren.nl/bijdragen/bijdrage-statenvergadering-03-11
https://limburg.partijvoordedieren.nl/bijdragen/bijdrage-motie-voorlopige-bouwstop-intensieve-veehouderij
https://limburg.partijvoordedieren.nl/bijdragen/inbreng-verordening-natuur-ps-31-maart-2017

