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Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag 2018 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 ingevuld door Pascale Plusquin.

Het afgelopen jaar 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 volgt 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

1 FEB Door Regen  boog  motie PvdD trekt Limburg 3 ton uit voor strijd tegen LHBTI-discriminatie

8 MRT Geslaagde middag

13 JUN POP subsidies open gesteld met dierenwelzijn erin dankzij motie Plusquin!

17 JUN Over stalbranden, windparken en partijpolitieke spelletjes

30 JUN Provincie Limburg gaat meebe  talen aan noodhulp en vervoer van zieke en en gewonde dieren

14 SEP Ontruiming Bosbeschermers Hambach-bos

16 OKT Stop de massale afslachting van Wilde zwijnen!

9 NOV GS moet bouwstop geitenhouderij gaan voorbereiden

15 DEC Geitenhouders vragen vergunningen aan om provinciaal verbod te ontlopen

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

Externe perspublicaties

2 FEB 'Provincie heeft geen rol bij vergunningen voor boeren'

5 JAN Dierenpartij: 'Waar is provincie bij plan Werelderfgoed?'

11 JAN Zorgen in parlement over komst mestverwerkingsfabriek 

11 JAN Voorbereiding Nature Wonder World kost provincie tonnen

24 JAN 'Het boegbeeld van Limburgse fauna afgeschoten'

26 JAN Provincie onderzoekt 'onnodige' geheimhouding

29 JAN Klankbordgroep buigt zich over trambaanfietsroute

6 FEB Protest tegen geiten Nederweert krijgt steun in Staten

18 MRT PvdD-kamerlid Wassenberg: 'Sleepwet niet effectief'

10 MEI PvdD wil meer maatregelen om stalbrand te voorkomen

11 MEI Herdenking voor kippen die omkwamen bij staldrama

20 MEI Partij voor de Dieren: 'Wc-papier beter beschermd dan kippen'

23 JUN Demonstratie in Maastricht tegen groei luchtvaart

3 JUL Provincie trekt beurs voor vervoer van zieke dieren

4 SEPT Geitenhouderijen verhuizen niet massaal naar Limburg

12 SEPT Provincie overweegt oprukkende wasbeer af te schieten

7 SEPT Vragen in Staten over Roermondse jaarrekening
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https://www.1limburg.nl/vragen-staten-over-roermondse-jaarrekening?context=default
https://www.1limburg.nl/provincie-overweegt-oprukkende-wasbeer-af-te-schieten?context=section-1279
https://www.1limburg.nl/geitenhouderijen-verhuizen-niet-massaal-naar-limburg?context=default
https://www.1limburg.nl/provincie-trekt-beurs-voor-vervoer-van-zieke-dieren?context=default
https://www.1limburg.nl/demonstratie-maastricht-tegen-groei-luchtvaart?context=section-1279
https://www.1limburg.nl/partij-voor-de-dieren-wc-papier-beter-beschermd-dan-kippen?context=default
https://www.1limburg.nl/herdenking-voor-kippen-die-omkwamen-bij-staldrama?context=default
https://www.1limburg.nl/pvdd-wil-meer-maatregelen-om-stalbrand-te-voorkomen?context=default
https://www.1limburg.nl/pvdd-kamerlid-wassenberg-sleepwet-niet-effectief?context=default
https://www.1limburg.nl/protest-tegen-geiten-nederweert-krijgt-steun-staten?context=default
https://limburg.partijvoordedieren.nl/nieuws/over-stalbranden-windparken-en-partijpolitieke-spelletjes
https://www.1limburg.nl/provincie-onderzoekt-onnodige-geheimhouding?context=default
https://www.1limburg.nl/het-boegbeeld-van-limburgse-fauna-afgeschoten?context=default
https://www.1limburg.nl/voorbereiding-nature-wonder-world-kost-provincie-tonnen?context=default
https://www.1limburg.nl/zorgen-parlement-over-komst-mestverwerkingsfabriek?context=default
https://www.1limburg.nl/dierenpartij-waar-provincie-bij-plan-werelderfgoed?context=default
https://www.1limburg.nl/provincie-heeft-geen-rol-bij-vergunningen-voor-boeren?context=section-1279
https://limburg.partijvoordedieren.nl/nieuws/opinie-vrede-op-aarde-vrede-in-het-bos
https://limburg.partijvoordedieren.nl/nieuws/geitenhouders-vragen-vergunningen-aan-om-provinciaal-verbod-te-ontlopen
https://limburg.partijvoordedieren.nl/nieuws/provin-ciale-staten-van-9-november-gs-moet-bouwstop-geiten-hou-derij-gaan-voor-be-reiden
https://limburg.partijvoordedieren.nl/nieuws/stop-de-massale-afslachting-van-wilde-zwijnen
https://limburg.partijvoordedieren.nl/nieuws/ontruiming-bosbeschermers-hambach-bos
https://limburg.partijvoordedieren.nl/nieuws/provincie-limburg-gaat-meebetalen-aan-noodhulp-en-vervoer-van-zieke-en-en-gewonde-dieren
https://limburg.partijvoordedieren.nl/nieuws/over-stalbranden-windparken-en-partijpolitieke-spelletjes
https://limburg.partijvoordedieren.nl/nieuws/pop-subsidies-open-gesteld-met-dierenwelzijn-erin-dankzij-motie-plusquin
https://limburg.partijvoordedieren.nl/nieuws/geslaagde-middag
https://limburg.partijvoordedieren.nl/nieuws/door-regenboogmotie-pvdd-trekt-limburg-3-ton-uit-voor-strijd-tegen-lhbti-discriminatie


12 SEPT Afschieten dreigt voor wasbeer: 'Dit kan echt niet'

13 SEPT Wasbeer slaat opnieuw toe: Maastrichtenaar mist kippen

18 SEPT Limburg wil bewegingsjacht op everzwijnen om pest

4 OKT Provincie: veel meer wasberen in Limburg dan gedacht

6 OKT Intensieve veehouderij: leeuwendeel parlement op één lijn

20 OKT Rel rond afgedankt zorgpaard: 'Zet tractor voor de huifkar'

9 NOV Verbod op nieuwe geitenstallen om gezondheidsrisico's

13 NOV Zoals verwacht: Plusquin lijsttrekker Partij voor de Dieren

20 NOV Statenvragen na groot onderzoek mestfraude

23 NOV Kogel door de kerk: Geitenstop vanaf half december van kracht

9 DEC Plusquin leidt Partij voor de Dieren bij verkiezingen
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Afbeelding: Wake Ospel

https://www.1limburg.nl/plusquin-leidt-partij-voor-de-dieren-bij-verkiezingen?context=default
https://www.1limburg.nl/kogel-door-de-kerk-geitenstop-vanaf-half-december-van-kracht?context=section-1279
https://www.1limburg.nl/statenvragen-na-groot-onderzoek-mestfraude?context=default
https://www.1limburg.nl/zoals-verwacht-plusquin-lijsttrekker-partij-voor-de-dieren?context=default
https://www.1limburg.nl/verbod-op-nieuwe-geitenstallen-om-gezondheidsrisicos?context=default
https://www.1limburg.nl/rel-rond-afgedankt-zorgpaard-zet-tractor-voor-de-huifkar?context=default
https://www.1limburg.nl/intensieve-veehouderij-leeuwendeel-parlement-op-een-lijn?context=default
https://www.1limburg.nl/provincie-veel-meer-wasberen-limburg-dan-gedacht?context=default
https://www.1limburg.nl/limburg-wil-bewegingsjacht-op-everzwijnen-om-pest?context=default
https://www.1limburg.nl/wasbeer-slaat-opnieuw-toe-maastrichtenaar-mist-kippen?context=section-1279
https://www.1limburg.nl/afschieten-dreigt-voor-wasbeer-dit-kan-echt-niet?context=default


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.

20 MEI PvdD in De Stemming: wc-papier wordt beter beschermd dan kippen en varkens

17 JUL Iedereen blij met het actieplan tegen stalbranden?

13 SEPT Wasbeer afschieten? Partij voor de Dieren woedend

9 DEC Geitenstop of niet?
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 Bron: L1.nl

https://l1.nl/de-stemming-9-dec-2018-146187/
https://l1.nl/wasbeer-afschieten-partij-voor-de-dieren-woedend-143985/
https://l1.nl/iedereen-blij-met-het-actieplan-tegen-stalbranden-142708/
https://l1.nl/de-stemming-stalbranden-141322/


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.

5 JAN Aanvraag UNESCO- Werelderfgoed status voor het Zuid-Limburgs Heuvelland

10 JAN Mestverwerkingsfabriek Grubbenvorst

16 JAN Doodgeschoten hond in grensgebied

26 JAN Alternatieven voor Trambaanfiets-route Maastricht-Vaals

26 JAN Openheid over doden bevers

6 FEB Aanpak fijnstof emissies

28 FEB Dierenleed in Limburgse varkensstallen

23 APR Officiële erkenning dat combi-luchtwassers meer stank veroorzaken

4 MEI Geluidsverstoring door helicoptervluchten Heuvelland

9 MEI MAA versus klimaatambities

24 MEI Jodiumdistributie

12 JUL Maaibeheer Waterschappen en soortenbescherming

18 AUG Volksgezondheid en vergunningverlening geitenhouderijen

18 AUG Drijfjacht wilde zwijnen toestaan via “bewegingsjacht”

18 AUG Bescherming Donker Pimpernelblauwtje en andere kwetsbare soorten in wegbermen

12 SEPT Losgerukte dakpannen door laag vliegen vanaf Maastricht Aachen Airport

13 SEPT Afschotplan wasberen

18 SEPT Jachtverbod op wilde zwijnen vanwege risico’s Afrikaanse varkenspest

21 SEPT Stijging klachten over Maastricht Aachen Airport en het functioneren van het KICL en de CRO

28 SEPT Afrikaanse varkenspest en jacht op Wilde Zwijnen

7 OKT Bruinkoolafgraving Hambach

16 OKT Massale afslachting wilde zwijnen

20 NOV Grote mestfraude in Limburg
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https://limburg.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-grote-mestfraude-in-limburg
https://limburg.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-massale-afslachting-zwijnen
https://limburg.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-bruinkoolafgraving-hambach
https://limburg.partijvoordedieren.nl/vragen/mondelinge-vragen-inzake-afrikaanse-varkenspest-en-jacht-op-wilde-zwijnen
https://limburg.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-stijging-klachten-over-maastricht-aachen-airport-en-het-functioneren-van-het-kicl-en-de-cro
https://limburg.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-jachtverbod-op-wilde-zwijnen-vanwege-risicos-afrikaanse-varkenspest
https://limburg.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-over-afschotplan-wasberen
https://limburg.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-losgerukte-dakpannen-door-laag-vliegen-vanaf-maastricht-aachen-airport
https://limburg.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-bescherming-donker-pimpernelblauwtje-en-andere-kwetsbare-soorten-in-wegbermen
https://limburg.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-drijfjacht-wilde-zwijnen-toestaan-via-bewegingsjacht
https://limburg.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-volksgezondheid-en-vergunningverlening-geitenhouderijen
https://limburg.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-maaibeheer-waterschappen-en-soortenbescherming
https://limburg.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-partij-voor-de-dieren-jodiumdistributie
https://limburg.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-maa-versus-klimaatambities
https://limburg.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-geluidsverstoring-door-helicoptervluchten-heuvelland
https://limburg.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-officiele-erkenning-dat-combi-luchtwassers-meer-stank-veroorzaken
https://limburg.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-over-dierenleed-in-limburgse-varkensstallen
https://limburg.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-over-aanpak-fijnstof-emissies
https://limburg.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-openheid-over-doden-bevers
https://limburg.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-over-alternatieven-voor-trambaanfietsroute-maastricht-vaals
https://limburg.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-over-doodgeschoten-hond-in-grensgebied
https://limburg.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-inzake-mestverwerkingsfabriek-grubbenvorst
https://limburg.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-over-aanvraag-unesco-werelderfgoed-status-voor-het-zuid-limburgs-heuvelland


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

15 JUN Stappen zetten tegen stalbranden Status: Aangehouden

30 JUN Noodhulp en vervoer zieke en gewonde dieren Status: Aangenomen

30 JUN Aanpak geurhinder vanwege tegenvallende prestaties luchtwassers Status: Aangehouden

4 OKT Profijt voor burgers en natuur van Windpark Venlo Status: Aangenomen

4 OKT Geen extra jacht wilde zwijnen vanwege Afrikaanse varkenspest Status: Verworpen

9 NOV Omgevingsraad Maastricht Aachen Airport Status: Aangehouden

9 NOV Bouwstop geitenhouderij Status: Aangenomen

9 NOV Actieve soortenbescherming Status: Aangehouden

9 NOV Dubbele rasters voor scharrelvarkens Status: Verworpen

15 DEC Bescherm schoolgaande kinderen tegen slechte luchtkwaliteit Status: Aangehouden

15 DEC Tijdelijke stop vergunningen die gebruik maken van de PAS Status: Verworpen

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.

13 MEI Wake stalbrand Ospel

18 MEI Windpark Greenport Venlo

22 MEI Commissie Sibelco

22 MEI RLN en mondelinge vragen

22 MEI PIP Proefdraaien MAA

15 JUN Windpark Venlo Statenoverleg 15-06-18

30 JUN Bijdrage 29-06-18

28 SEPT Bijdrage Windpark Venlo 28-09-18

4 OKT Demonstratie Tihange 29-09-18

9 NOV GS moet bouwstop geitenhouderij gaan voorbereiden

15 DEC Eindejaarsbijstelling en omgevingsverordening.
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https://limburg.partijvoordedieren.nl/moties/motie-profijt-voor-burgers-en-natuur-van-windpark-venlo
https://limburg.partijvoordedieren.nl/bijdragen/bijdrage-ps-14-12-eindejaarsbijstelling-en-omgevingsverordening
https://limburg.partijvoordedieren.nl/bijdragen/provinciale-staten-van-9-november-gs-moet-bouwstop-geitenhouderij-gaan-voorbereiden
https://limburg.partijvoordedieren.nl/bijdragen/demonstratie-tihange-29-09-18
https://limburg.partijvoordedieren.nl/bijdragen/windpark-venlo-ps-28-09-18
https://limburg.partijvoordedieren.nl/bijdragen/bijdrage-29-06-2018
https://limburg.partijvoordedieren.nl/bijdragen/bijdrage-windpark-venlo-statenoverleg-15-06-18
https://limburg.partijvoordedieren.nl/bijdragen/pip-proefdraaien-maa
https://limburg.partijvoordedieren.nl/bijdragen/bijdrage-commissie-rln-en-mondelinge-vragen
https://limburg.partijvoordedieren.nl/bijdragen/bijdrage-commissie-sibelco
https://limburg.partijvoordedieren.nl/bijdragen/windpark-greenport-venlo
https://limburg.partijvoordedieren.nl/bijdragen/wake-stalbrand-ospel
https://limburg.partijvoordedieren.nl/moties/motie-tijdelijke-stop-vergunningen-die-gebruik-maken-van-de-pas
https://limburg.partijvoordedieren.nl/moties/motie-bescherm-schoolgaande-kinderen-tegen-slechte-luchtkwaliteit
https://limburg.partijvoordedieren.nl/moties/motie-dubbele-rasters-voor-scharrelvarkens
https://limburg.partijvoordedieren.nl/moties/motie-actieve-soortenbescherming
https://limburg.partijvoordedieren.nl/moties/motie-voorbereiden-bouwstop-geitenhouderij
https://limburg.partijvoordedieren.nl/moties/motie-omgevingsraad-maastricht-aachen-airport
https://limburg.partijvoordedieren.nl/moties/motie-geen-extra-jacht-wilde-zwijnen-vanwege-afrikaanse-varkenspest
https://limburg.partijvoordedieren.nl/moties/motie-aanpak-geurhinder-vanwege-tegenvallende-prestaties-luchtwassers
https://limburg.partijvoordedieren.nl/moties/motie-noodhulp-en-vervoer-zieke-en-gewonde-dieren
https://limburg.partijvoordedieren.nl/moties/motie-stappen-zetten-tegen-stalbranden

