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Partij Speerpunten dierenwelzijn

Veehouderij
 De VVD wil dat de agrarische sector een speerpunt wordt van ons economisch beleid. De •	

VVD vindt dat de (agrarische) ondernemersbelangen zwaar moeten meewegen als een keuze 
moet worden gemaakt tussen bescherming van natuur of mogelijkheden voor economische 
ontwikkeling. De VVD zet zich in voor behoud en - waar mogelijk - versterking van de kracht 
van de agrarische economie;
 Het is niet acceptabel dat de aangekondigde nieuwe wetgeving rond de Programmatische •	

Aanpak Stikstof (PAS) steeds wordt uitgesteld. Economische ontwikkelingen worden hierdoor 
ernstig belemmerd. Agrarische bedrijven – vooral veehouderijen - kunnen niet uitbreiden. Dat 
levert economische schade op. Maar ook de onduidelijkheid voor deze ondernemers door de 
overheid is de VVD een doorn in het oog;
De VVD wil geen extra Provinciale regels bovenop Haagse en Brusselse wetgeving;•	

 Eisen aan landbouwstallen dienen te worden beperkt tot landschappelijke inpassing en •	

milieueffecten. De kwaliteit van de uitbreiding is belangrijker dan strak vasthouden aan de 
bouwkavelgrootte. De Provincie moet zich niet bemoeien met de keuze voor het type stal;

Natuur
 De VVD is trots op de Drentse natuur. De grotere natuurgebieden moeten gekoesterd •	

worden. De VVD vindt dat in Drenthe teveel Natura 2000-gebieden (onderdeel van het NNN) 
zijn aangewezen. Het is van belang dat economie en ecologie in evenwicht gebracht worden. 
Door de vele, kleine gebieden dreigt versnippering. Het kan niet zo zijn, dat deze gebieden 
meer belemmeren dan beschermen. De nagestreefde natuurdoelen komen alleen binnen 
handbereik met beheer en behoud van voldoende robuuste gebieden. Zo niet, dan dienen de 
maatregelen - bijvoorbeeld t.a.v. ammoniak en stikstof - aangepast of gefaseerd te worden. In 
2013 heeft de Provincie Drenthe de grenzen van het NNN bijgesteld aan nieuwe inzichten. 
Maar ook aangepast aan het lagere budget. De VVD vindt dat de aankoop en inrichting van 
nieuwe natuurgebieden moet passen binnen het beschikbare budget. Minder geld is minder 
ambitie;
 De VVD wil pragmatisch omgaan met de uitvoering van ons natuurbeleid. En geen extra •	

natuurdoelen opstellen bovenop Haagse en Brusselse regels;
 De VVD is geen voorstander van het toelaten van groot wild en tegenstander van het toelaten •	

van wilde zwijnen in de provincie Drenthe. Alleen onder goede randvoorwaarden zoals een 
adequate schaderegeling, beheersplan en een goed plan voor de verkeerveiligheid is een 
proef met groot wild, uitgezonderd het wilde zwijn, bespreekbaar;

Jacht, beheer en schadebestrijding
 De VVD wil de gemeenten maximale ondersteuning bieden bij de bestrijding van dieren die •	

grote overlast veroorzaken. Zoals steenmarters en roeken;
 De Provincie verschaft ontheffingen/vrijstellingen voor wildbeheer. Ter voorkoming en •	

bestrijding van schade aan gewassen, vee, bossen, flora, fauna en de volksgezondheid. 
Alsmede voor de instandhouding van de openbare veiligheid en de veiligheid van (vlieg)
verkeer. De VVD vindt dit een belangrijke taak van de Provincie. En wil medewerking verlenen 
aan het afgeven van Provinciale ontheffingen of vrijstellingen.

PROVINCIE DRENTHE
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Veehouderij 
 Landbouw en veeteelt zijn in Drenthe belangrijke economische factoren. De ontwikkeling •	

ervan vindt gelukkig steeds vaker plaats op basis van ecologische principes. De toenemende 
schaalvergroting past steeds minder goed bij Drenthe. De meest kwetsbare gebieden 
kunnen die ontwikkelingen niet aan. Daarom moet uitbreiding van agrarische activiteiten 
alleen mogelijk zijn in gebieden waar deze passen. Wij kiezen voor een strikt grondgebonden 
landbouw. Het boerenbedrijf ontwikkelt zich mits er meer grond bij dat bedrijf wordt 
betrokken. Het provinciale Bureau Kavelruil dient hierbij een grotere facilitaire rol te vervullen. 
De insteek is het familiebedrijf voor de toekomst, stop van de teruglopende biodiversiteit. Met 
de gewone boerenlandvogels als patrijs en veldleeuwerik als “ecologische boodschappers” 
weer terug, minder belasting van bodem en water en een veel geringer gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen.

Natuur
 In Drenthe is veel natuur. De uitgebreide en gevarieerde natuur is het gezicht van onze •	

provincie. Daarom is Drenthe in trek om er te wonen en te recreëren. Natuur is er om van 
te genieten, zonder het te bedreigen. Voor ons staat de balans tussen beheren, behouden, 
benutten en beleven van landschap en natuur voorop. Het natuurnetwerk moet sterker, 
robuuster en vitaler worden: vergroot worden en minder versnipperd. Dan kan het beter 
tegen een stootje en wordt het dus beter beleefbaar. Eén van de belangrijkste opgaven voor 
de komende tijd is om de natuur meer te verankeren in de samenleving, o.a. door mensen 
verantwoordelijkheid te geven en de ruimte om dit waar te maken.
 Dat in de Drentse natuur ook groot wild weer terug kan keren, juichen we toe. Bovendien •	

stimuleren onder meer edelherten en wilde zwijnen de toeristische sector. Meer dieren, 
geeft meer banen, zeker op het platteland. Daar hoort wel een fonds bij voor onvermijdelijke 
gevolgschade.
De ecologische hoofdstructuur (Natuur Netwerk Nederland, NNN) wordt verder vervolmaakt.•	

Veehouderij
•		Een	toekomstbestendige	(duurzame)	landbouw	is	alleen	mogelijk	als	ook	rekening	gehouden	

wordt met toekomstige generaties en het welzijn van de hele wereldbevolking. Daarom kiest 
de provincie zoveel mogelijk voor biologische landbouw en regionale voedselvoorziening en 
ondersteunt het initiatieven voor duurzame bedrijfsvoering of inkomstenbronnen. Biologische 
landbouw is landbouw met respect voor milieu en dierenwelzijn, waar geen kunstmest en 
bestrijdingsmiddelen nodig zijn.

•		Op	dit	moment	worden	biologische	melkproducten	geïmporteerd,	omdat	in	Nederland	te	
weinig geproduceerd wordt om aan de vraag te voldoen: een kans voor Drenthe!

•		GroenLinks	wil	alleen	meer	ruimte	bieden	aan	initiatieven,	als	de	bedrijfsvoering	
milieuvriendelijker wordt en het welzijn van dieren verbetert.

•		GroenLinks	wil	dat	het	gebruik	van	antibiotica	in	de	veehouderij	drastisch	vermindert.	Dit	
kan bijvoorbeeld door het stimuleren van de biologische veeteelt waar gekozen wordt voor 
sterkere rassen met een, van nature, grotere weerstand.

•		GroenLinks	vindt	(nieuwe)	intensieve	(pluim-)veehouderijen	of	megastallen	niet	in	Drenthe	
passen.

•	GroenLinks	wil	dat	in	Drenthe	de	aanpak	van	ammoniak	voortvarend	wordt	geregeld.

Natuur
 Groen links wil investeren in de natuur in Drenthe. Gezondheid en welzijn van bewoners •	

nemen aantoonbaar toe in een groene leefomgeving. GroenLinks vindt dat een grote 
diversiteit aan soorten planten en dieren essentieel is voor een leefbare aarde. 
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    Deze biodiversiteit mag niet langer afnemen en daarom wil GroenLinks dat er sneller wordt 
geïnvesteerd	in	het	netwerk	van	waardevolle	natuurgebieden,	de	Ecologische	Hoofdstructuur.	
GroenLinks wil vasthouden aan de oorspronkelijke ambitie voor de EHS, zodat zeldzame 
en inheemse planten en dieren beter worden beschermd en alle ruimte krijgen die zij nodig 
hebben. Om dit te bereiken mag de einddatum van voltooiing eventueel opschuiven naar 
2035. 
 Het stimuleren en coördineren van landschapsonderhoud blijft van belang. Vooral het land-•	

schaps onderhoud van kleine, tussenliggende stukjes grond is belangrijk voor doortrekkende 
vleermuizen, kleinere zoogdieren en vogels en voor de beleving van mensen.
 De vele unieke rustige natuurgebieden, waaronder Natura2000-gebieden, zijn belangrijke •	

toeristische trekpleisters. Storend geluid van evenementen dient te worden vermeden.

Veehouderij 
 De Provincie zet in op het bevorderen van de Biologische landbouw. Biologische boeren •	

kunnen de eerste jaren hun producten nog niet verkopen als biologisch. We pleiten voor een 
overgangsregeling voor deze periode.
 De intensieve dierhouderij is in de huidige vorm in ons kleine land niet houdbaar. De SP wil •	

de schaalvergroting in de landbouw- en voedingssector een halt toeroepen. Boeren verdienen 
een eerlijke prijs voor een goed en eerlijk product. Biologische landbouw dient daarom te 
worden bevorderd.

Natuur
 Om de dramatische teruggang van het bijenbestand tegen te gaan zijn er regelingen voor •	

bloemrijke weiden. We bevorderen het gebruik van biologische bestrijdingsmiddelen. In 
verband met een mogelijke relatie met bijensterfte pleiten we voor een verbod op het gebruik 
van	zogeheten	‘neonicotinoïden’.
 De provincie stelt voldoende middelen beschikbaar voor het behoud en herstel van natuur, •	

landschap en versterking van de biodiversiteit.
 Respect voor alles wat leeft is een zaak van beschaving én gezond verstand. Activiteiten die •	

het leven en welzijn van mens en natuur nu en in de toekomst bedreigen moeten voorkomen 
worden. 

Veehouderij 
 Agrarische ondernemers krijgen van D66 de ruimte om te ondernemen en tegelijkertijd een •	

bijdrage te leveren aan landschappelijke kwaliteit, natuur en biodiversiteit. Wij vinden wel dat 
agrarische activiteiten moeten passen bij het karakter van het gebied waarin ze plaatsvinden. 
Wij vinden dat regels over bouwblokken en omvang van het bedrijf (zoals het aantal 
dieren) vervangen moeten worden door voorwaarden op het gebied van duurzaamheid van 
produceren en landschappelijke inpassing.

Natuur
•		D66	wil	ruimte	bieden	aan	private	initiatieven	die	duurzaam	gebruik	maken	van	(nieuwe)	

natuurgebieden en een deel van de opbrengsten gebruiken voor beheer van die natuur. 
Zo kunnen natuurgebieden verbonden worden en is verwevenheid van natuur, landbouw 
en recreatie aan de randen van natuurgebieden mogelijk. Met de grotere natuurgebieden 
wordt de herintroductie van groot wild zoals edelherten mogelijk. Dit heeft meerwaarde voor 
de natuur en voor toerisme. De landbouw heeft er echter wel last van en daarvoor moet de 
provincie compensatie betalen. Hiervoor moeten eenduidige en simpele regels komen.
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•		De	achteruitgang	van	Weidevogels	is	in	Drenthe	groot.	Wij	willen	de	stand	van	weide-
vogels verbeteren door in beekdalen met groot open karakter samen met agrariërs en 
vogelbescherming maatregelpakketten af te spreken om de weidevogelstand te verbeteren. 
Onderdeel van deze afspraken is vergoeding van aantoonbare schade voor de agrariërs die 
het gevolg zijn van deze maatregelen.

•		D66	heeft	zich	in	de	afgelopen	periode	ingespannen	om	het	maaien	van	wegbermen	anders	
in ter richten, zodat bijen en andere insecten hier voedsel en een leefomgeving vinden. Wij 
willen dit verder versterken en er bij gemeenten en andere wegbeheerders op aandringen ook 
en bijvriendelijk maaibeleid te voeren.
 D66 wil initiatief nemen tot een proef samen met het Rijk waarin we natuurbeschermings-•	

regels minder eng interpreteren en op die manier zoeken naar wat maximaal mogelijk is voor 
systeemgerichte en veranderingsrobuuste natuurontwikkeling.

Jacht, beheer en schadebestrijding
 In sommige delen van Drenthe is de overlast van steenmarters ernstig. Ze veroorzaken veel •	

schade aan woningen , bedrijven en voertuigen. De gemeenten kunnen hier plannen voor 
opstellen waarna de provincie een ontheffing voor de bestrijding kan geven.

Veehouderij 
 Een toekomstbestendige agrarische sector heeft een gezonde economische basis, is •	

medekoploper op het gebied van Innovatie, dierenwelzijn, energie en milieu en draagt bij aan 
behoud van natuur en landschap.
 Wat de ChristenUnie betreft is het belangrijk dat de boer de ruimte krijgt voor een gezond •	

agrarisch bedrijf. Dat betekent dat een boer moet kunnen kiezen voor een kleinschalig bedrijf 
of voor uitbreiding wanneer dit noodzakelijk is voor het gezinsbedrijf om rond te kunnen 
komen. De ChristenUnie laat het aan de boer over om soort en grootte van het bedrijf te 
kiezen. Het is aan de provincie om te borgen dat stallen die worden gebouwd, passen in het 
landschap.
 Agrarische schaalvergroting, milieukwaliteit en dierenwelzijn worden vaak als tegenstrijdige •	

grootheden gezien. De ChristenUnie is van mening dat schaalvergroting niet ten koste 
hoeft te gaan van milieukwaliteit en dierenwelzijn. Ondernemers moeten de mogelijkheid 
krijgen hun agrarische activiteiten uit te breiden als ze daarmee bijdragen aan het milieu en 
dierenwelzijn. Zij in de eerste plaats hebben een verantwoordelijkheid voor de omgeving 
waarin ze werken.
 De provincie kan initiatieven als stads- en zorgboerderijen en de combinatie met de teelt van •	

Slow Food en streekproducten stimuleren. Bij Slow Food gaat het om het behoud van de 
culturele of traditionele keuken en daarmee het oorspronkelijk gebruik van gewassen, zaden, 
dieren en landbouwgebruiken van een regio.

Natuur
 Water is van levensbelang voor mensen, dieren en planten. Een teveel of een tekort aan water •	

vormt al gauw een bedreiging.
 De ChristenUnie ziet weinig voordelen in het toelaten van groot wild buiten dat wat er al is. In •	

ieder geval is het van groot belang dat er goede schadevergoedingen worden gegarandeerd 
voor het geval dat daar wel sprak van zou zijn.
 De Christen Unie wil Natuurgebieden die worden versterkt door een goed samenspel tussen •	

mens en natuur. Recreatie en ondernemingen die bijdragen aan het behoud en herstel van 
flora en fauna worden daarom gestimuleerd.
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Jacht, beheer en schadebestrijding
 In Nederland is beheer van flora en fauna noodzakelijk. De ChristenUnie vindt dat het •	

verantwoord is om jacht toe te staan als onderdeel van goed faunabeheer. Wild dat 
geschoten is moet in de voedselketen worden opgenomen. De provincie kan op dit 
gebied waar nodig op regionale schaal een regierol vervullen. De schade die wild jaarlijks 
veroorzaakt aan gewassen in Nederland is groot. De ChristenUnie wil dat boeren gemakkelijk 
en goedkoop schade kunnen verhalen.

Veehouderij
 De SGP wil afschaffing of vereenvoudiging van regelgeving die de agrarische bedrijfsvoering •	

onnodig belemmert. Zij vinden dat een combinatie van bedrijfsvoering en uitbreiding van 
bouwblokken mogelijk moet blijven. 
 De land- en tuinbouw vormt een belangrijke sector die in de crisis overeind is gebleven. De •	

SGP wil daarom bevordering van de onderzoeksmogelijkheden en de toepassing van nieuwe 
technologieën, aandacht voor het milieu, verduurzaming en dierenwelzijn en ruimte voor de 
landbouw in al zijn facetten. 

Natuur
•		De	schepping	dient	beheerd	te	worden	alsof	wij	deze	in	bruikleen	hebben.	Dat	wil	zeggen	dat	

we het kwetsbare milieu moeten beschermen en zorg moeten dragen voor de gezondheid van 
mens en dier. 
 De SGP wil natuurbeheer effectief uitvoeren met meetbare doelen (biodiversiteit, •	

instandhoudingsdoelen) en de natuurwaarde van niet-natuurgebieden inzichtelijk maken. 
 Ruimtelijke kwaliteit en volksgezondheid hangen nauw samen. Bouwen en bewaren betekent •	

ook scherp toezien op de kwaliteit van de natuur, de geschapen planten en dieren en de 
leefomgeving. Bij elke ontwikkeling (investeringen, vergunningverleningen) moet nagegaan 
worden wat het effect is op het milieu, en moeten maatregelen genomen worden om 
aantasting van het milieu en de leefomgeving te voorkomen.

Veehouderij
•		De	land-	en	tuinbouw	zijn	in	Drenthe	goed	voor	ca.	10%	van	de	werkgelegenheid.	De	sector	

zal ook in de toekomst over voldoende ontwikkelingsruimte moeten kunnen beschikken. 
Het platteland mag niet op slot. Daarom vraagt het Drentse platteland, met daarin moderne 
veehouderij- en akkerbouwbedrijven, om een stimulerend provinciaal beleid. In de sector is 
veel dynamiek, jonge enthousiaste ondernemers zijn op zoek naar nieuwe producten die meer 
toegevoegde waarde opleveren dan de traditionele bulkproducten. De provincie heeft als 
taak voorwaarden te scheppen voor een veilige, duurzame en concurrerende landbouw. Door 
allerlei maatregelen op het gebied van de mest- en ammoniakwetgeving en de uitwerking 
van Europese richtlijnen zoals de Vogel- en Habitatrichtlijn en de Natuurbeschermingswet, is 
provinciale aandacht voor de ontwikkelingsmogelijkheden van de Drentse land- en tuinbouw 
van groot belang. Het CDA vindt dat vanuit het in 2013 met het Rijk gesloten natuurpact 
voldoende middelen aangewend moeten kunnen worden om de sector de noodzakelijke 
ondersteuning te bieden. Dat geldt ook voor het stimuleren van de biologische landbouw. Met 
een doelmatige afstemming tussen het beleid voor de ruimtelijke ordening, het milieu en het 
water kan de provincie goede omstandigheden creëren voor een perspectiefrijke bedrijfstak. 

Natuur
 Het CDA hecht waarde aan behoud van de leefgebieden, waarbij het doel (bevordering van •	

de biodiversiteit) en niet de regelgeving leidend moet zijn. Het CDA wil daarom niet te 



8

      rechtlijnig vasthouden aan hectare-doelstellingen, maar daadwerkelijk er op toezien 
dat de biodiversiteit wordt bevorderd: meetbaar en aantoonbaar. Bij de realisering van 
het Natuurnetwerk Nederland (NNN) geeft  het CDA voorrang aan het inrichten van al 
aangekochte gronden voor natuurbeheer boven de verdere aankoop van meer agrarische 
gronden. Standaard moet worden gekeken of realisatie van natuurdoelen ook kan worden 
bereikt via aangepast agrarisch beheer van gronden. Vruchtbare grond moet zoveel mogelijk 
worden behouden, ook met oog op de toenemende vraag naar voedsel.
 Het CDA wil werken aan de realisering van het Natuurnetwerk Nederland (NNN, eerder •	

EHS) waarbij beheer en onderhoud van het landschap leidend is en waar ruimte is 
voor bedrijvigheid en particuliere landeigenaren (betrokkenheid); Inzetten op robuuste 
natuurgebieden; 

Jacht, beheer en schadebestrijding
 Biodiversiteit is belangrijk; dat geldt voor fl ora, dat geldt voor fauna. Flora en fauna moeten •	

worden onderhouden en beheerd. Faunabeheer is noodzakelijk om te voorkomen dat 
uitbreiding van soorten leidt tot verstoring van de biodiversiteit, tot schade en tot gevaarlijke 
situaties. De wettelijke mogelijkheden voor ontheffi  ngen/vrijstellingen met betrekking tot 
faunabeheer moeten in voorkomende gevallen worden benut. In Drenthe staan we garant voor 
de	uitvoering	vanuit	Europese	en	Nationale	verplichtingen.	Drenthe	zal	geen	eigen	‘Drentse’	
regels toevoegen aan de bestaande regels.

Natuur
 Leefomgeving en natuurwaarden zijn van groot belang voor het welzijn van de Drenten. •	

Beleid is om voortdurend het milieu te beschermen en te ontwikkelen. Zonder de belangen 
van burgers en ondernemers te schaden. De unieke natuurparken in Drenthe moeten 
versterkt worden en maximaal toegankelijk blijven. Voor de variatie van het landschap dient 
er een gezond areaal aan landbouwgrond te blijven. De Drentse bodem blijft  gevrijwaard van 
schadelijke stoff en en het stimuleren van duurzame industrie blijft  uitgangspunt.

Algemeen
Meer aandacht voor dierenwelzijn.•	

Minder subsidies voor natuur- en milieu organisaties.•	

Meer subsidies voor dierenasiels.•	

Veehouderij
Meer ruimte voor landbouw en veeteelt.•	

Natuur
 Belangen van ondernemers gaan voor belangen van natuur- en milieuclubs. Linkse idealen •	

mogen bevordering van werkgelegenheid en economische ontwikkeling niet in de weg staan.
 In stand houden van huidige bossen en heidevelden. Geen aanleg nieuwe natuur; aandacht •	

voor de toegankelijkheid van de bestaande natuur.

Natuur
 Natuur kent geen provinciegrenzen. Drenthe kan daardoor worden geconfronteerd met groot •	

wild zoals wilde zwijnen en edelherten. In het huidige fl ora en faunabeleidsplan wordt ook 
gesproken over deze vorm van re-wilding. Wij staan er op dat eerst goede afspraken gemaakt 
moeten worden, die ook van rijkswege worden ondersteund, ten aanzien van het beheer en 
regulering van de nieuwe diersoorten. Wij vinden dat hier niet te krampachtig mee omgegaan
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      moet worden. Groot wild hoort ook in Drenthe thuis. Maar omdat er (voorlopig) geen 
natuurlijke vijanden voor dat groot wild zijn moet er wel een manier worden gevonden om de 
wildstand te beheersen Gebeurt dat niet, dan moeten we groot wild niet toestaan.
 Wij zijn geen voorstander van het aanleggen van nieuwe natuur. Hierdoor gaat onherroepelijk •	

landbouwgrond verloren, en daarmee ondergraven we één van de economische pijlers van 
onze provincie.

Veehouderij
 Bij de wildgroei van nieuwe stallen en de bouw van grote fabrieken wordt geprobeerd •	

rekening te houden met het milieu. De afweging tussen economie en ecologie valt toch 
meestal uit ten nadele van de laatste. Senioren Belang Noord is van mening dat er zo mogelijk 
een verlaging van ammoniakdruk, fosfaatgebruik en bestrijdingsmiddelen in de landbouw 
dient te worden gerealiseerd.

Natuur
 Senioren Belang Noord wil dat de provincie realisatie en met name de ontwikkelingsopgave •	

van het natuurbeleid weer nieuw leven inblaast en de aandacht geeft die het verdient. Het 
Landschapsbeheer lijkt tussen wal en schip te raken en krijgt geen subsidie meer van het Rijk 
en	het	Agrarisch	Natuurbeheer	moet	door	de	Agrarische	Natuurverenigingen	(ANV’s)	worden	
georganiseerd. Hierbij schijnen alleen de financiële belangen van de boeren een rol te spelen 
en is er een significant risico van verlies aan kwaliteit van het Landschap.
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Partij Speerpunten dierenwelzijn

Veehouderij
  De VVD vindt dat bedrijven moeten kunnen uitbreiden met een intensieve veehouderijtak, •	

waarbij landelijke/Europese regelgeving het kader is.
 De VVD vindt dat met de uitvoering van het natuurbeleid pragmatisch moet worden •	

omgegaan en dat Haags minimum Flevolands maximum moet zijn.
 De VVD wil geen onttrekking aan land- en tuinbouwgebieden voor natuurontwikkeling buiten •	

de kaders die zijn vastgesteld voor het provinciale programma Nieuwe Natuur
 Een belangrijke voorwaarde voor de VVD is dat de provincie Flevoland de decentralisatie •	

van het landelijke natuurbeleid uitvoert binnen de gelden die met de decentralisatie zijn 
meegekomen
 De VVD wil gelijke kansen voor agrarische ondernemers bij het beheer van natuur en •	

landschap, naast instellingen als Flevolandschap, Natuurmonumenten of Staatsbosbeheer
 De VVD vindt dat de agrarische sector in Flevoland een belangrijke bijdrage levert aan het •	

beheer, de ontwikkeling en instandhouding van het landelijk gebied. Zij kennen de gebieden 
en dienen daarom ook betrokken te worden bij de ontwikkeling van Nieuwe Natuur

Natuur
 De VVD wil dat de gestapelde regeldruk voor particuliere natuurbeheerders (waaronder ook •	

agrariërs) wordt teruggedrongen
De VVD vindt dat natuurgebieden toegankelijk moeten zijn•	

 De VVD vindt dat particulieren die in natuur willen investeren ruimte moeten krijgen om •	

passende economische dragers te ontwikkelen ter ondersteuning van inrichting en beheer 
van natuurterreinen. Hierdoor worden ecologie en economie gecombineerd
 De VVD is voorstander van recreatie in natuurgebieden en recreatieondernemers moeten •	

daarom kunnen uitbreiden, tenzij aantoonbare schade aan de natuur wordt toegebracht
 De VVD streeft naar een situatie waarin iedere inwoner van Flevoland binnen een redelijke •	

afstand van zijn woonplek van de open natuur moet kunnen genieten
 De VVD wil het karakter van het landschap van Flevoland behouden. Het is een •	

cultuurlandschap waarin behalve landbouw en natuur ook cultuurhistorische elementen zoals 
landgoederen, waterwerken en typerende verkavelingspatronen thuishoren
 De VVD vindt dat gestreefd moet worden om in het geheel van de al aanwezige natuur •	

te komen tot een sluitend netwerk en een grote biodiversiteit omdat dit op lange termijn 
bijdraagt aan het behoud van de kernwaarden van Flevoland. Kwaliteit gaat hierbij boven 
kwantiteit
 De provincie Flevoland werkt samen met andere provincies en de Rijksoverheid aan de •	

herijking van de ecologische hoofdstructuur (EHS). Dit wordt betaald uit financiële middelen 
18 van het Rijk. Nu deze middelen worden beperkt vindt de VVD dat de provinciale doelen in 
lijn moeten worden gebracht met de beschikbare middelen.

Jacht
•	 	Om	schade	aan	weidevogels,	landbouw	en	fruitteelt	te	beperken,	is	de	VVD	voorstander	van	

een goede beheersjacht. De VVD vindt dat conform het faunabeheerplan ontheffingen binnen 
wettelijke termijnen verleend moet worden.

PROVINCIE FLEVOLAND
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Algemeen 
 Er zijn sinds kort strengere regels voor het houden en verzorgen van huisdieren en •	

het fokken met dieren van kracht geworden. Hiermee wordt het welzijn van dieren flink 
verbeterd. Er komt ook een lijst met dieren die geschikt zijn om als huisdier te worden 
gehouden. Het houden van diersoorten die niet geschikt zijn als huisdier wordt daarmee 
verboden. Dit voorkomt veel dierenleed.
 Via het regeerakkoord is afgesproken dat er een verbod komt op wilde dieren in het •	

circus, hier maakt de PvdA zich al jarenlang sterk voor.

Veehouderij 
 Het moet afgelopen zijn met de ongebreidelde groei van de bio-industrie. Het kabinet •	

deelt dit standpunt van de PvdA en werkt momenteel nieuwe kaders voor de ontwikkeling 
van de intensieve veehouderij uit. Hierbij is meer aandacht voor volksgezondheid, 
dierenwelzijn en het milieu en wordt het aantal dieren in de zogenaamde overlastgebieden 
waar al heel veel dieren zijn beperkt.
 De volksgezondheid is voor de PvdA belangrijker dan het economische belang van •	

de landbouwsector. De veehouderij mag dus geen grote negatieve effecten op de 
volksgezondheid hebben. Om meer inzicht te krijgen in de effecten van de intensieve 
veehouderij	op	de	volksgezondheid	heeft	het	kabinet	miljoenen	euro’s	voor	onderzoek	
beschikbaar gesteld. Voedsel moet ook veilig en betrouwbaar zijn en het moet dus 
afgelopen zijn met het gefraudeer met vleesproducten. Het kabinet is daadkrachtig op 
weg het voedsel veiliger te maken. Zo wordt onder andere het gebruik van antibiotica bij 
dieren fors verminderd en worden frauderende voedselproducenten harder aangepakt.
 Het dierenwelzijn in de intensieve veehouderij moet worden verbeterd. Staatssecretaris •	

Sharon Dijksma werkt hier hard aan. Het besluit om een eind te maken aan de verkoop 
van plofkippen in Nederland is een goede start. Ook heeft het kabinet voorgesteld dat 
de snavels van kippen niet meer mogen worden afgebrand en dat klauwen bij hanen niet 
meer mogen worden verwijderd. De PvdA is groot voorstander van deze voorstellen. De 
PvdA staat voor de invoering van een sterrensysteem (Beter Leven Kenmerk) voor de 
veehouderij. Hoe meer sterren voor de aanbieders van vlees, hoe diervriendelijker het 
vlees geproduceerd is.
 Om onnodig dierenleed te voorkomen moet het vervoer van dieren door heel Europa •	

sterk worden teruggedrongen en daar waar nog nodig aan veel strengere eisen voldoen. 
De regering zal de controle op veetransporten verbeteren. Omdat de sector de laatste 
jaren heeft aangetoond dit niet zelf te kunnen heeft staatssecretaris Dijksma besloten 
om de controles op veetransporten weer een overheidstaak te maken. Ook illegale en 
dieronvriendelijke praktijken in slachterijen pakken we aan. De regels voor slachterijen 
worden flink aangescherpt en dit jaar worden er nog pilots gestart met cameratoezicht in 
slachthuizen

Natuur 
 De PvdA wil het karakteristieke Nederlandse cultuurlandschap behouden. De PvdA •	

vindt dat we ons traditionele polderlandschap met koeien in de wei en het open 
rivierenlandschap moeten beschermen.
 Het groene en open karakter van het landelijk gebied is belangrijk voor de kwaliteit •	

van leven van ons allemaal. Het Groene Hart moet open blijven. De PvdA is tegen het 
aanleggen van nieuwe grote wegen of het bouwen van grote aantallen woningen: de 
groene long van de Randstad is broodnodig als buffer.
 De bewoners van kleine gemeenten met een specifieke, soms eeuwenoude identiteit •	
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zijn meestal erg begaan met het wel en wee van het eigen dorp. Deze betrokkenheid 
is belangrijk. Daarom hebben we in het regeerakkoord afgesproken dat gemeenten 
mogelijkheden gebruiken om burgers in wijken, buurten en dorpen te betrekken bij zaken 
die hen raken. De PvdA vindt dat dit kan door middel van dorpsraden en dorpsbudgetten.
 Jongeren en ouderen uit het eigen dorp mogen niet in de kou blijven staan. Daarom wil •	

de PvdA dat mensen met een sociale, economische of historische band met het dorp als 
eerste in aanmerking komen voor vrijkomende of nieuwe woningen.
 De PvdA komt met een stad- en dorpsvernieuwingsfonds waaruit lokale initiatieven voor •	

leefbaarheid gefinancierd kunnen worden.
 Krimp van de bevolking vergt tijdige aanpassing. Woningen moeten daarom worden •	

aangepast aan de nieuwe bevolkingssamenstelling, bijvoorbeeld door de vergrijzing. Te 
veel leegstaande woningen betekent onvermijdelijk sloop. Nieuwe, slimme oplossingen 
moeten worden ontwikkeld om voorzieningen, bijvoorbeeld gebundeld in brede scholen, 
zoveel	mogelijk	te	behouden.	Regio’s	die	hierin	voorop	lopen	moeten	de	ruimte	krijgen	
door middel van maatwerk in regelgeving.

Jacht
 De bescherming van diersoorten vereist terughoudendheid met regulatiejacht en •	

tegengaan van plezierjacht. Dus ook geen ontheffingen voor lichtbakken bij jacht. 

Vissen
Een belangrijke investering in de modernisering en verduurzaming van de visserij op Urk. •	

Algemeen 
GroenLinks wil de verbinding stimuleren tussen groene organisaties en organisaties•	

die de kwaliteit van de leefomgeving willen versterken.•	

Veehouderij 
 Duurzame landbouw betekent voor GroenLinks het bevorderen van groene innovaties, een •	

verbod op megastallen, minder varkens en kippen en een minimaal gebruik van chemisch 
landbouwgif. Dieren in de veehouderij moeten een dierwaardig bestaan hebben: de koe 
moet kunnen grazen, het varken wroeten en de kip moet buiten scharrelen. De biologische 
landbouw is een goed voorbeeld van hoe het anders kan.

Natuur 
 Natuurgebieden moeten aantrekkelijk zijn, zodat meer mensen kunnen genieten van de •	

planten en dieren. Daar waar het kan de toegankelijkheid vergroten.
  GroenLinks gaat voor investeren in de natuur van Flevoland en zet in op natuur die bij •	

Flevoland past en waar Flevoland groots om is: moerassen, natte bossen en open water.
GroenLinks wil extra inzet zodat de Marker Wadden volledig en versneld aangeleg worden.•	

 Alle Flevolandse natuurgebieden moeten minimaal aan een bepaalde basiskwaliteit •	

voldoen, zowel qua bescherming als qua beheer.
 GroenLinks vindt het belangrijk dat er ook in de toekomst voldoende beheermiddelen voor •	

bestaande natuur beschikbaar blijven, ook voor buiten de EHS.
 GroenLinks wil werk en groen versterken en uitbreiden. In robuuste natuurgebieden kan •	

duurzame bedrijfsvoering, werkend met of vanuit lokale producten, worden gestimuleerd.
	GroenLinks	gaat	voor	‘natuur	inclusief	ontwerp’	bij	ruimtelijke	ontwikkelingen.	Hierbij	•	

worden kansen voor de natuur vanaf het begin in het planproces betrokken.
 GroenLinks geeft hoge prioriteit aan het ontwikkelen van een provincie breed netwerk van •	
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wandel- en fietsroutes. Hierbij wordt niet alleen aan de aanleg, maar ook het onderhoud en 
de veiligheid gedacht. Ook een netwerk van ecologische- en klantvriendelijke rustplaatsen 
moeten worden gefaciliteerd geschikt voor ieders beurs en behoeften.
 GroenLinks ziet het als een provinciale taak om bij te dragen aan de ontwikkeling van •	

een (inter)nationale toeristisch-recreatieve impuls van Oostvaardersplassen e.o (National 
Park)32
 GroenLinks ondersteunt initiatieven die stimuleren dat de stedelijke bewoners van •	

Flevoland op een voor hen aantrekkelijke en gepaste manier gebruik maken van de natuur, 
hierbij rekening houdend met de culturele wensen van de potentiële gebruikers.
GroenLinks wil hoogwaardige benutting van biomassa uit natuur en landschap stimuleren.•	

Algemeen
 Dierproeven zijn vaak niet nodig; waar alternatieven voor dierproeven voorhanden zijn, willen •	

wij	deze	verplicht	stellen.	Het	doden	van	‘overtollige’	dieren	wordt	verboden.
 De SP wil de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit versterken. Misstanden bij het •	

transport van dieren en in slachterijen willen we strenger aanpakken. Transporten van 
slachtdieren over lange afstanden worden verboden.
 Als het aan de SP ligt worden dierenwelzijnsnormen aangescherpt, ook voor winkels, •	

tentoonstellingen en markten. Binnen de veehouderij behoren dieren soorteigen gedrag 
te kunnen vertonen. Koeien horen in de wei, en we bevorderen de vrije uitloop van andere 
dieren.
 Er komt een einde aan het doorfokken van gezelschapsdieren en landbouwhuisdieren. Het •	

fokken en doden van dieren uitsluitend om hun bont of verenkleed wordt verboden. Om 
dierenmishandeling tegen te gaan kan de rechter een verbod opleggen op het houden van 
dieren.
 Tegen de productie van bont•	

Voor strengere straffen bij dierenmishandeling.•	

Veehouderij 
 De SP wil de schaalvergroting in de landbouw- en voedingssector een halt toeroepen. •	

Boeren verdienen een eerlijke prijs voor een goed en eerlijk product.

Vissen 
 Bij de vangst moet voorkomen worden dat vissen onnodig lijden. Zo heeft de SP gepleit •	

voor het invoeren van een methode waarmee vis bedwelmd wordt alvorens hij geslacht 
wordt.
 Viskweek dient uiterst zorgvuldig ontwikkeld te worden, zodat het niet uitgroeit tot een •	

nieuwe vorm van bio-industrie. Het voeren van kweekvissen met in het wild gevangen 
vissen of vismeel dient zoveel mogelijk voorkomen te worden, omdat dit de visstand alsnog 
negatief	beïnvloedt.

Jacht
	Dieren	dood	maken	voor	de	lol	vinden	we	niet	meer	van	deze	tijd,	de	‘plezierjacht’	willen	we	•	

daarom verbieden.
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Veehouderij
 Veeteelt in stallen die milieu- en diervriendelijk en beter voor de volksgezondheid zijn.•	

	D66	wil	dat	de	provincie	nieuwe	grote	stallen	(‘megastallen’)	alleen	toestaat	als	daarmee	•	

volksgezondheid, milieu en (landschappelijke) inpassing in de omgeving erop vooruit 
gaan. Dierenwelzijn moet daarbij naar de hoogst haalbare maatstaven zijn gegarandeerd 
(zogenoemde best practical means).

Vissen 
 De visstand op het IJsselmeer en het Markermeer is zo laag dat langdurige •	

vangstbeperkingen nodig zijn.

Natuur 
 Om het Nationale Natuurnetwerk te realiseren moeten verbindingen tussen natuur gebieden •	

worden gerealiseerd en barrières geslecht. D66 wil dat de ontbrekende schakels tussen 
natuurgebieden worden aangelegd.

Jacht
 Bij natuurbeheer hoort voor D66 ook beheer van de wildstand. De jacht is voor D66 geen •	

sport, maar een middel om de ecologische balans in een gebied te bewaren.
 D66 wil daarbij wel dat de provincie voortdurend zoekt naar diervriendelijke alternatieven •	

voor de jacht, zoals het inzaaien van speciaal gras dat ganzen niet lusten.

Veehouderij
 De intensieve veehouderij staat voor een grote uitdaging om te voldoen aan de nieuwste •	

eisen op gebied van dierenwelzijn. De ChristenUnie verwacht van ondernemers dat zij aan 
wettelijke normen voldoen, maar geeft ondernemers daarvoor wel tijd en ruimte. Deze ruimte 
bestaat ook uit fysieke ruimte door erfvergroting.
 De ChristenUnie is van mening dat schaalvergroting niet ten koste hoeft te gaan van •	

milieukwaliteit en dierenwelzijn.

Vissen 
Verduurzaming van de visserij is vanuit ecologisch en economisch perspectief belangrijk.•	

Jacht
 De ChristenUnie vindt dat het verantwoord is om jacht toe te staan als onderdeel van goed •	

faunabeheer.
Verduurzaming van de visserij is vanuit ecologisch en economisch perspectief belangrijk.•	

Algemeen 
Aandacht voor het milieu, verduurzaming en dierenwelzijn. •	

Veehouderij 
Voldoende ruimte voor kwalitatieve ontwikkelingen binnen de intensieve veehouderij. •	

Vissen 
Stimulering innovatie en verduurzaming visserij. •	



15

Veehouderij
 De afzonderlijke vraagstukken (erfgrootte, ruimte veehouderij, invulling vrijgekomen erven, •	

etc.) dienen lokaal nader ingevuld te worden.

Vissen 
 Het CDA blijft zich inzetten voor een goed visserijbeleid vanuit Brussel en Den Haag. •	

Hierbij is het van belang dat er gekeken wordt naar de breedte van de sector, inclusief 
verduurzaming van de visserij en behoud van de beroepsvisserij op het Marker- en 
IJsselmeer.

Natuur 
 Het CDA wil dat een integrale toekomstagenda wordt opgesteld voor de •	

Oostvaardersplassen.

Algemeen 
Er komt een gedeputeerde Dierenwelzijn, Natuur en Milieu.•	

De provincie steunt dierenwelzijns-, natuur- en milieueducatie.•	

Dieren krijgen een vaste plaats in de draaiboeken van hulpdiensten en in rampenplannen.•	

 Er komt een verbod op dieronvriendelijke gebruiken zoals levende kerststallen, •	

zwientjetikken, ganstrekken en het rapen van kievitseieren. Zolang er nog geen verbod is 
gerealiseerd worden er geen vergunningen voor verleend en gaat er geen subsidiegeld 
naartoe.
De provincie verleent geen subsidies aan instanties die dierproeven doen.•	

 De provincie serveert biologische en veel vegetarische en veganistische producten in haar •	

bedrijfsrestaurants; een dag in de week wordt het hele aanbod vegetarisch. De provincie 
serveert geen bedreigde diersoorten, zoals paling, kabeljauw en tonijn.

Veehouderij
 Bij de productie van voeding met een dierlijke oorsprong moet het welzijn van de dieren •	

voorop staan. Wij willen dat de dieren worden gehouden op een wijze die recht doet aan 
hun natuurlijke gedrag en behoeften.
 Een einde aan de vee-industrie, minder dieren betekent minder problemen voor natuur, •	

milieu, mens en dierenwelzijn.
 Er komen geen nieuwe megastallen. De provincie richt haar beleid op een afname van het •	

aantal dieren. Er komt een uitbreidings- en een vestigingsstop voor de vee-industrie.
 De Partij voor de Dieren wil dat er een einde komt aan alle directe en indirecte subsidies die •	

de vee-industrie ontvangt van de provincie. 
 Koeien wordt ten minste weidegang geboden en ook voor de andere landbouwhuisdieren •	

bevordert de provincie uitloop. De provincie stimuleert het aanplanten van bomen en de 
bouw van schuilstallen in weilanden ter beschutting van de dieren. 
 Zolang er nog subsidies worden gegeven in het kader van het Gemeenschappelijke •	

Landbouwbeleid van de Europese Unie worden deze door de provincie ingezet voor 
ondersteuning van initiatieven op het gebied van dierenwelzijn en duurzame landbouw.
 De provincie bevordert de regionalisering en de productie en afzet van dier- en •	

milieuvriendelijke veehouderij- en akkerbouwproducten. De provincie stelt hiertoe een 
stimuleringsprogramma op.
 Veemarkten worden sterk ontmoedigd. •	

 De provincie staat geen nieuwe bontfokkerijen toe en bestaande fokkerijen mogen niet •	

uitbreiden.
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Vissen
Beroepsvisserij is niet langer toegestaan in natuurgebieden.•	

De provincie stopt met het subsidiëren en faciliteren van visserij.•	

De provincie stopt direct met het verhuren van het visrecht.•	

 Er komen geen nieuwe viskwekerijen. Bestaande viskwekerijen worden niet langer •	

gefaciliteerd.
 Vispasseerbaarheid wordt een harde voorwaarde voor waterkrachtcentrales en wordt •	

gestimuleerd bij sluizen en gemalen.

Natuur
 Het gebruik van landbouwgif wordt vergaand beperkt. De provincie stuurt aan op een •	

verbod op de meest schadelijke gifstoffen die een bedreiging zijn voor mensen, dieren en 
milieu,	zoals	metam-natrium,	neonicotinoïden	en	glyfosaat.	
 Het platteland wordt aantrekkelijk gemaakt voor bijen en andere bestuivers. Langs •	

provinciale wegen worden de bermen bij- en vlindervriendelijk beheerd.
 Natuurgebieden worden weer met elkaar verbonden, bijvoorbeeld door ecoducten, •	

oversteekplaatsen en paddentunnels. Overbodige obstakels tussen natuurgebieden worden 
verwijderd. Ecoducten mogen niet worden gebruikt om jagers te faciliteren.
 Daadwerkelijke bescherming van dieren, natuur en milieu vormt het uitgangspunt bij •	

beheerplannen voor de Natura 2000-gebieden en het vergunningverleningbeleid.
	De	provincie	zet	zich	in	voor	bloemrijke	weides,	mozaïekbeheer	en	weidevogelreservaten.•	

 Wegbermen van provinciale wegen worden ecologisch beheerd en ingericht, met speciale •	

aandacht voor de bijen en vlinders.
 De provincie zorgt voor goede informatie over het bijvriendelijk inrichten van tuinen en •	

gronden.
Wilde bijen worden op de soortenbeschermingslijst gezet. •	

 Er wordt vanuit de provincie voldoende en structurele financiële ondersteuning geboden •	

aan opvangcentra voor vogels en andere in het wild levende dieren.

Jacht
De provincie staat geen jacht meer toe op haar gronden.•	

 Zolang er nog wel wordt gejaagd maakt de provincie de soorten, aantallen en locaties van •	

doodgemaakte dieren openbaar.
	De	provincie	verleent	geen	afschotvergunning	voor	zogenoemde	‘schadelijke’	dieren.•	

 Er moet worden bijgehouden waar en hoeveel dieren worden aangereden. Aan de hand van •	

deze (openbare) gegevens evalueert de provincie jaarlijks het gevoerde beleid.
 Er komen meer provinciale opsporingsambtenaren om de bepalingen over jacht en de •	

bescherming van natuurgebieden te handhaven. Deze opsporingsambtenaren mogen geen 
persoonlijke banden hebben met faunabeheereenheden of andere jagersverenigingen.
 Een brede reeks maatregelen voorkomt overlast en schade door dieren. De provincie •	

moet hierbij naar maatwerk streven, zoals het verlagen van de maximumsnelheid in 
natuurgebieden, het plaatsen van wildhekken en het rond vliegvelden verbieden van 
gewassen die vogels aantrekken.
 Het ganzenbeleid richt zich op het voorkomen van schade zónder het afschieten en •	

vergassen van ganzen. Ganzen zijn ‘s winters en ‘s zomers welkom.
 Ook met uitheemse dieren wordt zorgvuldig (diervriendelijk) omgegaan. Dat betekent •	

onder meer dat wasbeerhonden niet worden afgeschoten en dat er geen jacht op 
halsbandparkieten wordt gemaakt.
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 Verwilderde katten worden niet langer gedood, maar gevangen en gecastreerd of •	

gesteriliseerd.
Jagers bepalen het beleid niet: de provincie erkent geen enkele faunabeheereenheid.•	

 De provincie registreert klachten over jagers en gebruikt deze informatie om de handhaving •	

te verbeteren.

Algemeen 
Voor verbinding tussen de Oostvaardersplassen en Hollandse Hout voor de edelherten•	

Voor goed provinciaal dierenwelzijnsbeleid •	

Algemeen 
 Boeren en vissers moeten zo veel mogelijk ruimte krijgen en zeker niet worden belemmerd •	

door linkse natuur- en milieuclubs, die bestaan van uw belastinggeld.
 Grote grazers lijden onnodig in de Oostvaardersplassen, dus deze dieren moeten o.a. •	

bijgevoerd worden. De dieren kunnen het gebied niet uit waardoor het alle kenmerken heeft  
van een dierenpark. In de winter is er onvoldoende beschutting en onvoldoende eten. De 
PVV is van mening dat deze dieren moeten worden verzorgd. Dit betekent regulering door 
middel van de prikpil en bijvoeren in geval van nood.

  Vermeldt niets over dierenwelzijn
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Partij Speerpunten dierenwelzijn

Veehouderij
•		Door	verdere	automatisering	en	intensivering	in	de	landbouw	komen	er	steeds	minder	

agrarische bedrijven en de bedrijven die overblijven worden steeds grootschaliger. De VVD 
Fryslân wil ruimte bieden aan die grootschalige ontwikkeling mits deze landschappelijk goed 
inpasbaar is.

Natuur
•		De	VVD	wil	geen	onnodige	onttrekking	van	land-	en	tuinbouwgebieden	voor	

natuurontwikkeling.
•		De	Natura	2000	aanwijzing	en	realisatie	van	het	Natuurnetwerk	Nederland	(EHS)	hebben	

ertoe geleid dat veel agrarische gebieden qua ontwikkeling op slot zitten. Bovendien zijn 
de aangewezen gebieden versnipperd over de provincie. De VVD is van mening dat de 
provincie er op moet toezien dat er geen nadelige gevolgen ontstaan. De uitvoering van de 
ontwikkelingen, zoals genoemd in de beheerplannen, moet zijn geborgd. Als het niet haalbaar 
is of als er geen budget voor is, dan moeten de beperkingen in de beheerplannen worden 
opgeheven. Nieuwe recreatie en uitbreiding van bestaande recreatie moet in de natuur 
kunnen plaatsvinden.

•	Een	goede	balans	tussen	natuur	en	economie.

Jacht, beheer en schadebestrijding
•		Ook	vindt	de	VVD	dat	de	ganzenproblematiek	daadkrachtig	moet	worden	aangepakt	door	

middel van verjaging en afschot. Ook wil de VVD dat door ganzen veroorzaakte schade aan 
vruchtbare landbouwgrond moet worden vergoed. De VVD is geen voorstander van een lange 
winterrustperiode.

Veehouderij
•			Het	huidige	beleid	maakt	het	mogelijk	dat	boerenbedrijven	zich	verder	kunnen	ontwikkelingen	

mits ze maar rekening houden met aspecten als dierenwelzijn, ecologie en landschappelijke 
inpassing.

Natuur
•		De	afgelopen	jaren	is	er	met	voorrang	gewerkt	aan	de	realisatie	van	de	ecologische	

hoofdstructuur. De afgelopen periode hebben we sterk ingezet op het realiseren van zoveel 
mogelijk	natuur,	ondanks	de	75%	bezuiniging	van	het	Rijk	op	natuurontwikkeling.	We	zijn	
trouw	gebleven	aan	het	‘Streekplan’	en	het	‘Grien	Manifest’.	Ambities	moet	je	houden,	ook	al	
zit het even tegen. De komende periode zal het beheer van de ecologische hoofdstructuur de 
aandacht verdienen.

Veehouderij
•	GrienLinks	wil	de	grootschalige,	intensieve	manier	waarop	bijvoorbeeld	varkens,	vleeskalveren	

en pluimvee worden gefokt, ontmoedigen. In de provinciale omgevingsverorderening dient 
een	‘stand	still’-beginsel	voor	de	bio-industrie	te	worden	vastgelegd.	Het	zo	natuurlijk	mogelijk	
houden van dieren is voor GrienLinks de norm: Het gaat er om dat koeien zoveel mogelijk 
in de wei lopen, dat varkens in de modder kunnen badderen, kippen kunnen scharrelen en 
het realiseren van schaduwplaatsen en waterpartijen voor vee. Daarnaast dragen ruime en 
diervriendelijke stallen, waar vee kan in- en uitlopen, bij aan het welzijn van dieren.

PROVINCIE FRIESLAND
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•	GrienLinks	wil	dat	de	boer	in	zijn	bedrijfsvoering	nadrukkelijk	rekening	houdt	met	
dierenwelzijn,	zowel	van	het	vee	als	van	de	‘wilde’	natuur,	zoals	weidevogels.	Een	van	de	
uitgangspunten hierbij is dat landbouwdieren zoveel mogelijk in de wei zijn. Boeren die 
op een diervriendelijke manier hun bedrijf voeren worden door de provincie gesteund. 
‘Dielde	romte’	(‘shared	space’)	in	het	agrarisch	natuurbeheer	heeft		sterk	de	voorkeur	van	
GrienLinks: Samenwerking van boeren, natuurbeschermers en wetenschappers.

Natuur
•		GrienLinks	maakt	zich	sterk	voor	de	weidevogelstand.	In	de	eerste	plaats	is	dit	een	kwestie	

van goed water(peil-)beheer en de inrichting van weidevogellandschappen, daarnaast willen 
ze natuurvriendelijk beheer van grasland stimuleren.

•		Voor	GrienLinks	heeft		natuur	een	intrinsieke	waarde.	Uitbreiding	en	versterking	van	de	
natuurwaarden dragen bij aan de biodiversiteit, de recreatieve economie en het welzijn 
van de burgers. De provincie dient de biodiversiteit te monitoren en actief soortenbeleid te 
voeren.

•	GrienLinks	vindt	dat	vervolgers	van	beschermde	roofvogels	moeten	worden	aangepakt.
•		Om	in	te	spelen	op	toenemende	recreatiedruk	en	klimaatverandering,	zijn	robuuste	

natuurgebieden nodig waarin voldoende leefruimte is voor fl ora en fauna. GrienLinks wil 
daarom de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) versneld inrichten.

•		Kievitseieren	zoeken	is	een	traditie	die	bij	Fryslân	past,	maar	het	rapen	van	eieren	zal	
uiteindelijk het einde van de kievit bevorderen. GrienLinks zegt daarom: “Wel zoeken, maar 
niet rapen”.

Vissen
•		GrienLinks	is	voorstander	van	de	Vismigratierivier	ten	westen	van	Kornwerd,	in	dit	

klimaatbuff erproject kunnen kwelders bijdragen aan de veiligheid, wordt de barrière voor 
vissen duurzaam geslecht en kunnen natuur en recreatie mee profi teren.

Veehouderij
•	Landbouw	en	veehouderij	mogen	niet	ten	koste	gaan	van	milieu,	natuur	en	dierenwelzijn.
•		De	SP	is	tegen	megastallen	en	voor	diervriendelijke	veehouderij.	Er	wordt	bij	voorkeur	

biologisch geboerd, in combinatie met natuurbeheer en eventueel kleinschalige recreatie.

Natuur
•		De	SP	vindt	dat	de	ecologische	hoofdstructuur	(EHS),	het	weidevogelbeleid	en	de	

ganzenproblematiek speerpunten binnen het natuurbeleid zijn.

Jacht, beheer en schdebestrijding
•	Wij	willen	in	Fryslân	geen	recreatieve	jacht	op	dieren.

Veehouderij
•		D66	vindt	dat	agrarische	activiteiten	moeten	passen	bij	het	karakter	van	het	gebied	waarin	

ze plaatsvinden: nieuwe stallen voor intensieve veehouderij in natuurgebieden of Nationale 
Landschappen wil D66 niet toestaan.

•		D66	wil	dat	de	provincie	een	nieuwe	megastal	alleen	toestaat	als	deze	een	bestaande	
stal vervangt, als volksgezondheid, dierenwelzijn en milieu er op vooruit gaan én indien 
er een goede inpassing is in de omgeving. D66 wil ruimte geven aan opschaling, daar 
waar opschaling samen gaat met investeringen in innovatie, dierenwelzijn, milieu- en 
energiemaatregelen. Denk daarbij aan luchtfi lters waarmee fi jnstof, de uitstoot van ammoniak 
en/of het broeikasgas methaan worden vermindert. Het gaat om het eff ect en de kwaliteit.
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Natuur
•		D66	wil	terug	naar	de	achterliggende	visie	van	Natura2000	gebieden	en	de	Ecologische	

Hoofdstructuur, namelijk het herstellen en het bevorderen van de biodiversiteit. 
•		In	plaats	van	het	beschermen	van	specifieke	plant-	en	diersoorten	gaan	we	over	op	het	

beschermen van de verschillende systemen die in de natuur bestaan en waarvan deze plant- 
en diersoorten onderdeel zijn. 

•		D66	wil	dat	de	provincie	de	natuur	zo	inricht	dat	ze	minimaal	onderhoud	nodig	heeft	en	
de omgeving bij dit onderhoud betrekt. Laat bijvoorbeeld - net als in Súdwest Fryslân- een 
schaapskudde het land vrij begrazen zodat het landschap open blijft. Kortom: vind niet te 
veel van hoe de natuur er uit zou moeten zien, maar ga op zoek naar oplossingen die bij de 
natuur passen. 

•		D66	wil	dat	de	provincie	actieve	samenwerking	tussen	boeren	en	natuurorganisaties	
ondersteunt. Een prachtig voorbeeld hiervan zijn de Noardelike Fryske Wâlden. Boeren 
kunnen terrein-beheerders helpen met natuurbeheer en zo extra inkomsten genereren, 
terwijl natuurorganisaties boeren kunnen helpen met natuurvriendelijk beheer van sloot- en 
akkerranden. Dit levert kennisdeling op en brengt twee werelden die nog te vaak met de 
ruggen naar elkaar toe staan bij elkaar.

Jacht, beheer en schadebestrijding
•		Fryslân	heeft	een	groot	probleem	als	het	gaat	om	ganzen.	Er	zijn	er	simpelweg	veel	te	veel	

en dat levert veel schade op voor boeren en landerijen. D66 wil dit probleem niet alleen 
aanpakken door ganzen te doden. Er is een structurele oplossing nodig. D66 wil dat meer 
aandacht wordt besteed aan diversificatie van de voedingsgronden door bijvoorbeeld 
de teelt van kruidige grassen die minder aantrekkelijk zijn voor ganzen. Maar juist meer 
geschikt zijn voor weidevogels en bovendien eenzelfde voedingswaarde hebben voor koeien 
en andere grazers. In plaats van geld voor ganzenbestrijding en compensatie van schade 
zou D66 liever zien dat de subsidie zou gaan naar diversificatie van gewassen en grassen.

Veehouderij
•		Wij	willen	dat	boeren	de	ruimte	hebben	om	te	ondernemen,	maar	altijd	met	oog	voor	natuur,	

landschap en dierenwelzijn. 
•		De	voedselketen	moet	inzichtelijker	worden	gemaakt,	zodat	de	consument	weet	waar	een	

product vandaan komt en wat er in zit. Een mooi voorbeeld hiervan is Friberne: varkensvlees 
van Friese afkomst dat te koop is bij diverse slagers en dat te herkennen is aan de Friberne-
vlag.

•		Wij	willen	deze	voedselverspilling	tegengaan.	Kernbegrippen	zijn	duurzaam	en	regionaal.	
Dit betekent dat we in Europa meer zelfvoorzienend moeten worden, met name voor 
onze eiwitbehoefte. Dat betekent minder biefstukken van Argentijnse koeien en minder 
sojatransporten van Brazilië naar Nederland om onze koeien en varkens te voeden.

Natuur
•		Een	robuust	natuurnetwerk	is	niet	alleen	belangrijk	voor	de	natuur,	maar	ook	voor	recreatie	

en toerisme. Wij willen dat de provincie de aanleg van het Natuurnetwerk Nederland 
(voorheen: Ecologische Hoofdstructuur) voortvarend ter hand neem. Na jaren van grote 
rijksbezuinigingen op natuur, is het van belang dat de nadruk nu ligt op inrichting en beheer 
van natuur. Het is van belang dat de overheid daarbij zorgvuldig, maar ook snel handelt, om 
te voorkomen dat bedrijven onnodig in de knel komen. 
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Algemeen
•		In	het	kader	van	het	dierenwelzijn	wil	de	PVV	voor	elke	gemeente	een	dierenambulance.

Veehouderij
•		De	PVV	is	tegen	megaboerderijen,	megalegbatterijen	en	megavarkensstallen.	Het	

dierenwelzijn is niet gebaat bij deze megalandbouwbedrijven. Ook zijn megastallen 
oneerlijke concurrentie voor de reguliere agrarische bedrijven.

•		Verder	vindt	de	PVV	dat	de	koe	weer	terug	moet	in	de	weilanden.	Het	beeld	van	koeien	in	
de weilanden bepaalde decennia lang het beeld van Fryslân. 

Natuur
•	Behoud	van	onze	bossen	en	natuurgebieden.
•		De	PVV	wil	ogenblikkelijk	stoppen	met	de	EHS	(Ecologische	Hoofdstructuur).	Hier	mag	

geen geld meer aan verspild worden. Laat de boeren het landschapsbeheer op zich nemen.

Veehouderij
•		Met	de	landbouw	wordt	onderzocht	wat	de	mogelijkheden	voor	een	nieuwe	

landschapsvariant om weidevogels meer kansen te bieden, waarbij boeren voor actief 
beheer worden beloond. Ook worden initiatieven ondersteund om een leergang Agrarisch 
Natuurbeheer aan het HBO te ontwikkelen

•		Het	proces	van	schaalvergroting	in	de	agrarische	sector	is	belangrijk	en	biedt	kansen	voor	
de ontwikkeling van meer ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied. Dat vraagt echter om wel 
om een open houding bij de ontwikkeling van bouwblokken en de vergunningverlening voor 
de bouw van stallen en andere bedrijfsgebouwen. Bebouwing moet passen bij de aard en 
schaal van de omgeving. Dit vraagt behalve regie voor impulsen vanuit de provincie, zoals 
een blijvende inzet van de Nije Pleats methode en een ruimte-voorruimte regeling.

Jacht, beheer en schadebestrijding
•		Overlast	van	ganzen	wordt	actief	bestreden.	De	provincie	maakt	maximaal	gebruik	van	de	

ruimte die de fl ora- en faunawet biedt. Vrijstellingen en ontheffi  ngen van het faunabeleid zijn 
ook nodig voor de bestrijding van predators van weidevogels.

Algemeen
•		Er	komt	een	gedeputeerde	Dierenwelzijn,	Natuur	en	Milieu.
•	De	provincie	steunt	dierenwelzijns-,	natuur-	en	milieueducatie.
•	Dieren	krijgen	een	vaste	plaats	in	de	draaiboeken	van	hulpdiensten	en	in	rampenplannen.
•		Er	komt	een	verbod	op	dieronvriendelijke	gebruiken	zoals	levende	kerststallen,	

zwientjetikken, ganstrekken en het rapen van kievitseieren. Zolang er nog geen verbod is 
gerealiseerd worden er geen vergunningen voor verleend en gaat er geen subsidiegeld 
naartoe.

•	De	provincie	verleent	geen	subsidies	aan	instanties	die	dierproeven	doen.
•		De	provincie	serveert	biologische	en	veel	vegetarische	en	veganistische	producten	in	haar	

bedrijfsrestaurants; een dag in de week wordt het hele aanbod vegetarisch. De provincie 
serveert geen bedreigde diersoorten, zoals paling, kabeljauw en tonijn.

Veehouderij
•		Bij	de	productie	van	voeding	met	een	dierlijke	oorsprong	moet	het	welzijn	van	de	dieren	

voorop staan. Wij willen dat de dieren worden gehouden op een wijze die recht doet aan hun 
natuurlijke gedrag en behoeft en.
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•		Een	einde	aan	de	vee-industrie,	minder	dieren	betekent	minder	problemen	voor	natuur,	
milieu, mens en dierenwelzijn.

•		Er	komen	geen	nieuwe	megastallen.	De	provincie	richt	haar	beleid	op	een	afname	van	het	
aantal dieren. Er komt een uitbreidings- en een vestigingsstop voor de vee-industrie.

•		De	Partij	voor	de	Dieren	wil	dat	er	een	einde	komt	aan	alle	directe	en	indirecte	subsidies	die	
de vee-industrie ontvangt van de provincie. 

•		Koeien	wordt	ten	minste	weidegang	geboden	en	ook	voor	de	andere	landbouwhuisdieren	
bevordert de provincie uitloop. De provincie stimuleert het aanplanten van bomen en de 
bouw van schuilstallen in weilanden ter beschutting van de dieren. 

•		Zolang	er	nog	subsidies	worden	gegeven	in	het	kader	van	het	Gemeenschappelijke	
Landbouwbeleid van de Europese Unie worden deze door de provincie ingezet voor 
ondersteuning van initiatieven op het gebied van dierenwelzijn en duurzame landbouw.

•		De	provincie	bevordert	de	regionalisering	en	de	productie	en	afzet	van	dier-	en	
milieuvriendelijke veehouderij- en akkerbouwproducten. De provincie stelt hiertoe een 
stimuleringsprogramma op.

•	Veemarkten	worden	sterk	ontmoedigd.	
•		De	provincie	staat	geen	nieuwe	bontfokkerijen	toe	en	bestaande	fokkerijen	mogen	niet	

uitbreiden.

Vissen
•	Beroepsvisserij	is	niet	langer	toegestaan	in	natuurgebieden.
•	De	provincie	stopt	met	het	subsidiëren	en	faciliteren	van	visserij.
•	De	provincie	stopt	direct	met	het	verhuren	van	het	visrecht.
•		Er	komen	geen	nieuwe	viskwekerijen.	Bestaande	viskwekerijen	worden	niet	langer	

gefaciliteerd.
•		Vispasseerbaarheid	wordt	een	harde	voorwaarde	voor	waterkrachtcentrales	en	wordt	

gestimuleerd bij sluizen en gemalen.

Natuur
•		Het	gebruik	van	landbouwgif	wordt	vergaand	beperkt.	De	provincie	stuurt	aan	op	een	

verbod op de meest schadelijke gifstoffen die een bedreiging zijn voor mensen, dieren en 
milieu,	zoals	metam-natrium,	neonicotinoïden	en	glyfosaat.	

•		Het	platteland	wordt	aantrekkelijk	gemaakt	voor	bijen	en	andere	bestuivers.	Langs	
provinciale wegen worden de bermen bij- en vlindervriendelijk beheerd.

•		Natuurgebieden	worden	weer	met	elkaar	verbonden,	bijvoorbeeld	door	ecoducten,	
oversteekplaatsen en paddentunnels. Overbodige obstakels tussen natuurgebieden worden 
verwijderd. Ecoducten mogen niet worden gebruikt om jagers te faciliteren.

•		Daadwerkelijke	bescherming	van	dieren,	natuur	en	milieu	vormt	het	uitgangspunt	bij	
beheerplannen voor de Natura 2000-gebieden en het vergunningverleningsbeleid.

•	De	provincie	zet	zich	in	voor	bloemrijke	weides,	mozaïekbeheer	en	weidevogelreservaten.
•		Wegbermen	van	provinciale	wegen	worden	ecologisch	beheerd	en	ingericht,	met	speciale	

aandacht voor de bijen en vlinders.
•		De	provincie	zorgt	voor	goede	informatie	over	het	bijvriendelijk	inrichten	van	tuinen	en	

gronden.
•	Wilde	bijen	worden	op	de	soortenbeschermingslijst	gezet.	
•		Er	wordt	vanuit	de	provincie	voldoende	en	structurele	financiële	ondersteuning	geboden	

aan opvangcentra voor vogels en andere in het wild levende dieren.
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Jacht, beheer en schadebestrijding
•		De	provincie	staat	geen	jacht	meer	toe	op	haar	gronden.
•		Zolang	er	nog	wel	wordt	gejaagd	maakt	de	provincie	de	soorten,	aantallen	en	locaties	van	

doodgemaakte dieren openbaar.
•	De	provincie	verleent	geen	afschotvergunning	voor	zogenoemde	‘schadelijke’	dieren.
•		Er	moet	worden	bijgehouden	waar	en	hoeveel	dieren	worden	aangereden.	Aan	de	hand	van	

deze (openbare) gegevens evalueert de provincie jaarlijks het gevoerde beleid.
•		Er	komen	meer	provinciale	opsporingsambtenaren	om	de	bepalingen	over	jacht	en	de	

bescherming van natuurgebieden te handhaven. Deze opsporingsambtenaren mogen geen 
persoonlijke banden hebben met faunabeheereenheden of andere jagersverenigingen.

•		Een	brede	reeks	maatregelen	voorkomt	overlast	en	schade	door	dieren.	De	provincie	
moet hierbij naar maatwerk streven, zoals het verlagen van de maximumsnelheid in 
natuurgebieden, het plaatsen van wildhekken en het rond vliegvelden verbieden van 
gewassen die vogels aantrekken.

•		Het	ganzenbeleid	richt	zich	op	het	voorkomen	van	schade	zónder	het	afschieten	en	
vergassen van ganzen. Ganzen zijn ‘s winters en ‘s zomers welkom.

•		Ook	met	uitheemse	dieren	wordt	zorgvuldig	(diervriendelijk)	omgegaan.	Dat	betekent	
onder meer dat wasbeerhonden niet worden afgeschoten en dat er geen jacht op 
halsbandparkieten wordt gemaakt.

•		Verwilderde	katten	worden	niet	langer	gedood,	maar	gevangen	en	gecastreerd	of	
gesteriliseerd.

•	Jagers	bepalen	het	beleid	niet:	de	provincie	erkent	geen	enkele	faunabeheereenheid.
•		De	provincie	registreert	klachten	over	jagers	en	gebruikt	deze	informatie	om	de	handhaving	

te verbeteren.

Natuur
•		De	kleinere	Ecologische	Hoofdstructuur	(EHS)	zoals	die	met	het	Rijk	is	afgesproken,	moet	

in 2027 zijn gerealiseerd. Die moet dan wel goed en blijvend kunnen worden beheerd. Het 
behoud en de versterking van de biodiversiteit is daarbij het uitgangspunt.

•		Het	weidevogelbeleid	is	voor	ons	als	FNP	erg	belangrijk.	Het	vastgestelde	beleid	moet	
leiden tot het behoud en het versterken van populaties. Wanneer dit niet het geval is, dan 
zullen wij hier extra steun aan geven. Het burgerinitiatief Kening fan de Greide, maar ook 
de BFVW spelen hierbij een rol wanneer het gaat om het behoud van maatschappelijk 
draagvlak	voor	onze	weidevogels.	Ook	gebiedscollectieven	met	initiatieven	‘van	onderen	op’	
zoals bij de Skriezekrite Idzegea dragen wij een warm hart toe. Bij het beheer van water en 
landschap gaat de FNP uit van een weidevogelvriendelijke aanpak.

•	De	bestrijding	van	stroperij	moet	een	grotere	prioriteit	krijgen	als	het	aan	de	FNP	ligt.

Vissen
•		Bij	de	Friese	visserij	hebben	wij	te	maken	met	de	beroepsvissers	op	het	Wad	en	

de Noordzee, de IJsselmeervissers, de binnenvissers en de sportvissers. Voor alle 
visserijactiviteiten geldt dat deze duurzaam moet zijn. Dat houdt in dat de vispopulatie in 
evenwicht gehouden moet worden of weer moet toenemen. De IJsselmeervisserij zit op een 
dood spoor. Het Rijk, dat de vergunningen verleent voor de IJsselmeervisserij maar ook de 
eigenaar is van de visrechten, moet er volgens de FNP voor zorgen dat de beroepsvissers 
kunnen worden uitgekocht. Zo kan met veel minder vissers worden toegewerkt naar een 
duurzame visserij op het IJsselmeer.

•		De	vismigratierivier	door	de	Afsluitdijk	wil	de	FNP	realiseren	omdat	daarmee	het	ecologisch	
evenwicht tussen IJsselmeer en Waddenzee kan worden hersteld.



24

Jacht, beheer en schadebestrijding
•		Schade	door	dieren	is	een	terugkerend	en	toenemend	probleem.	Boeren	en	de	natuur	

hebben hier last van. De jacht is een middel om hier iets aan te doen. Wij willen bekijken of 
de muskusrattenvangers van het Wetterskip een bijdrage kunnen leveren aan het beheer 
van het natuurlijk evenwicht van het wild in. 

•		De	aanpak	van	de	winterganzen	tot	het	niveau	waarop	de	schade	voor	boeren	én	de	
belastingbetaler acceptabel is, moet voorlopig worden doorgezet. De komende jaren moet 
bij de evaluatie blijken of onze jagers in staat zijn het aantal winterganzen te beperken. 
Daarnaast moeten grootschalige ruimingsacties van zomerganzen gerealiseerd worden.

•	De	schade	door	dassen	–een	wettelijk	beschermde	diersoort-	is	een	steeds	groter	probleem	
aan het worden, vooral in het zuidoostelijke deel van Fryslân. Wij willen dat de provincie een 
plan van aanpak opstelt met alle belanghebbenden om de schade van dassen te beperken.

Natuur
•			Behoud	van	het	landschap.	Uitbreiden	van	natuur	en	landschap	en	de	mogelijkheden	voor	

recreatie en toerisme.
•		Stimuleren	van	het	gebruik	van	duurzame	goederen/producten,	het	bewust	omgaan	met	

energie en het bevorderen van onderzoek naar en het gebruik van duurzame /alternatieve 
energiebronnen.

Veehouderij
•	De	provincie	moet	de	komende	jaren	groene	subsidie	geven	aan	duurzame	bedrijven	

teneinde groene banen te creëren en stimuleren zoals andere verdienmodellen in de 
landbouw.

Veehouderij
•		De	overheid	moet	bedrijven	met	name	in	de	landbouw	en	toeristische	sector	geen	strobreed	

in de weg leggen om te groeien en te innoveren.

Veehouderij
•	Verenigd	Links	wil	de	boerenstand	op	peil	houden	door	diversificatie.	Stop	met	de	bouw	van	

megastallen. Stimuleer kleine en middelgrote bedrijven, de productie van streekproducten, 
maak glastuinbouw milieuneutraal en verbied genetische manipulatie. “Fryslan gentech vrij”! 
. Boeren zijn cruciaal voor het behoud van de leefbaarheid en de sociale structuren van 
het platteland. Zij moeten bestaansmogelijkheden houden. Boeren zijn onmisbaar voor de 
Friese economie, maar ook voor het beheer van het landschap.

Natuur
•		Bedreigde	dier-	en	plantensoorten	moeten	actief	worden	beschermd.,	zodat	ze	behouden	

blijven voor huidige en toekomstige generaties.
•		Weidevogels	en	andere	dier-	en	planten	soorten	verdwijnen	door	verstoring	van	de	

leefomgeving als gevolg van de intensivering van de landbouw. Het is daarom noodzakelijk, 
dat natuurlijke elementen in het boerenland worden hersteld, zoals houtwallen en de 
waterloop van beken, en dat er kerngebieden voor weidevogels worden ingericht.

•		Goed	omgaan	met	dieren	is	een	teken	van	beschaving.	Wantoestanden	in	de	bio	industrie	
moet verdwijnen zodat dit een schone en diervriendelijke sector wordt.  
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Dieren dienen gevrijwaard te blijven van honger, dorst en mishandeling. Zij moeten worden 
beschermd tegen weersinvloeden, stress, pijn en angst. Investeer in alternatieven voor 
proefdieronderzoek.

•		De	provincie	moet	de	ecologische	hoofdstructuur	voltooien	ondanks	de	bezuinigingen,	
want bio- diversiteit is ons kapitaal voor de toekomst.
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Partij Speerpunten dierenwelzijn

•		Financiering	van	bijvoorbeeld	ecopassages	kan	wat	de	VVD	betreft	alleen	met	provinciale	
middelen als vooraf met terreineigenaren over mogelijk optreden van wildschade afspraken 
zijn gemaakt. 

•		Ook	voor	optreden	van	ganzenoverlast	streeft	de	VVD	naar	goede	schadeafspraken:	een	boer	
is immers geen ganzenhoeder. 

•	De	provincie	moet	zelf	geen	natuur	beheren.	
•	Overlast	voor	verkeer	en	inwoners	door	wild	moet	worden	aangepakt.	

•		Inrichting	en	beheer	van	natuur	en	landschap	zijn	sinds	2012	een	kerntaak	van	de	provincie.	
De PvdA wil het vastgestelde beleid voor het beheer van bestaande natuur en het ontwikkelen 
van nieuwe natuur continueren. Bij natuur en landschap zijn veel Gelderse organisaties, 
zoals het Gelders Landschap, de Gelderse Natuur en Milieufederatie en het IVN betrokken. 
Zij leveren samen met vrijwilligers sinds jaar en dag een belangrijke bijdrage aan onderhoud 
en ontwikkeling van de natuur en natuureducatie. De PvdA wil deze organisaties financieel 
blijven ondersteunen. 

•		De	PvdA	wil	dat	agrarische	bedrijven	de	ruimte	krijgen	om	zich	verder	te	ontwikkelen,	in	
samenhang en goed overleg met hun omgeving, rekening houdend met omwonenden, 
landschap, natuur en milieu. 

•		Het	Gelders	Natuurnetwerk	moet	worden	gerealiseerd.	Dat	betekent	dat	er	nog	5.300	
hectare nieuwe natuur moet worden ontwikkeld. De afspraken zijn gemaakt en er wordt aan 
de uitvoering gewerkt. Dit moet voortvarend doorgaan. 

•		In	het	landbouwbeleid	streeft	de	PvdA	naar	duurzaamheid	en	dierenwelzijn	en	het	dichter	
bij elkaar brengen van de gangbare en biologische landbouw (kruisbestuiving). Agrarische 
bedrijven die met het oog op voortbestaan nevenactiviteiten (landschapswinkel, zorgboerderij, 
camping) willen ontwikkelen, moeten een kans krijgen. Biologische landbouw moet worden 
gestimuleerd. De harde grens tussen natuur en landbouw mag vervagen. Natuurgronden 
kunnen ook worden beheerd door biologische boeren. 

•		De	intensieve	veehouderij	wordt	in	10	jaar	met	minimaal	een	derde	deel	ingekrompen.	Er	
komen geen megastallen in Gelderland. 

•		De	Gelderse	melkveehouderij	moet	grondgebonden	worden/blijven.	Een	melkveehouder	die	
wil uitbreiden moet eerst grond kopen of duurzaam pachten alvorens meer koeien te mogen 
houden. Ook dienen ze bij uitbreiding te voldoen aan de criteria (Dierenbescherming) voor 
weidegang. 

•	Geen	jacht	op	ganzen	in	de	winter.	
•		De	provincie	zet	in	op	het	aaneensluiten	van	leefgebieden	van	planten	en	dieren	via	

zogenoemde ecologische verbindingszones. 
•		De	achteruitgang	van	de	biodiversiteit	is	in	2019	sterk	verminderd,	dankzij	investeringen	in	

natuur en landschap.
•		De	provincie	stelt	zelf	middelen	beschikbaar	en	maakt	afspraken	met	het	rijk	om	de	

Ecologische Hoofdstructuur voor 2019 aan te kopen en in te richten. Om de verwerving van 
gronden te versnellen worden zo nodig onteigeningsprocedures ingezet.

•		De	SP	wil	geen	megastallen	op	het	Gelderse	platteland.	In	een	megastal	zitten	duizenden	
varkens of een paar honderdduizend kippen. Megastallen zijn niet goed voor de dieren denk 
kwetsbaarheid voor dierziekten en het gebrek aan buitenlucht) en niet goed voor de gezond-

PROVINCIE GELDERLAND
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  heid van mensen, en voor het landschap en milieu. Maar bovenal gaat de ontwikkeling naar 
nog verdere schaalvergroting ten koste van kleinschalige boerengezinsbedrijven. De SP 
vindt dus groei van intensieve dierhouderij op de zandgronden in de Gelderse Vallei en de 
Achterhoek ongewenst en wil dat er grenzen gesteld worden. 

•		De	SP	wil	niet	meer	kwantiteit,	maar	kwaliteit:	koeien	in	de	wei	in	plaats	van	het	hele	jaar	in	
de stal. 

•		Geen	bestrijdingsmiddelen	gebruiken	die	zorgen	voor	bijensterfte,	strengere	handhaving	op	
verboden middelen en betere aanpak van mestproblematiek. 

•	De	SP	is	voor	het	voltooien	van	de	eerder	gemaakte	plannen	voor	een	groot	natuurnetwerk.	
•		Overlast	door	bijvoorbeeld	ganzen,	wilde	zwijnen	of	edelherten	moet	zoveel	mogelijk	

voorkomen worden. Dat kan door maatregelen als het verdrijven van de dieren van 
ongewenste plekken, het goed onderhouden van rasters en het beperken van bijvoeren. Zo 
willen we de jacht tot een minimum beperken. Daar waar wildschade toch optreedt, dient 
deze ruimhartig vergoed te worden. 

•	De	SP	ziet	kansen	om	meer	te	doen	met	de	bijzondere	wilde	dieren	die	onze	provincie	rijk	is.	
We	willen	dat	er	meer	ruimte	komt	voor	de	‘Gelderse	Grote	Vijf’,	vijf	iconen	voor	de	Gelderse	
natuur: Edelhert, Wild Zwijn, Bever, Otter en Das. Een plan voor elk van deze vijf soorten zal 
de postie van Gelderland als recreatieprovincie verder kunnen versterken. In overleg met 
deskundigen worden de benodigde maatregelen uitgewerkt. Het gaat hier om bijzondere, 
aantrekkelijke diersoorten, die al in de Gelderse natuur aanwezig zijn en die een gebied voor 
bezoekers extra interessant maken. 

•		De	SP	onderstreept	het	belang	van	het	behoud	van	schaapskuddes	zowel	voor	het	behoud	
van natuur en landschap als vanwege de cultuurhistorische waarde die schaapskuddes voor 
Gelderland hebben. 

•		D66	geeft	ruimte	aan	stallen	die	milieu-	en	diervriendelijk	zijn	en	beter	voor	de	
volksgezondheid. 

•		D66	wil	investeren	in	het	behoud		en	de	versterking	van	grote	natuurgebieden	uit	het	
Gelders Natuurnetwerk (voorheen Ecologische Hoofdstructuur, EHS), zoals de Veluwe en de 
Rijntakken. 

•	Daarnaast	is	er	een	programma	Ontsnippering	voor	de	aanleg	van	faunavoorzieningen.	
•		Agrarische	ondernemers	moeten	de	ruimte	krijgen	om	een	bijdrage	te	leveren	aan	

landschappelijke kwaliteit, natuur en biodiversiteit. 
•		Nieuwe	bedrijven	voor	intensieve	veehouderij	in	natuurgebieden	of	in	Nationale	

Landschappen wil D66 niet toestaan. Intensieve veehouderij en loonwerkersbedrijven 
hebben we liever op agrarische bedrijventerreinen dan in het landelijk gebied. 

•		D66	ziet	voor	de	grootschalige	melkveehouderij	en	de	niet	grondgebonden	veeteelt	maar	in	
enkele	regio’s	plek.	D66	wil	dat	de	provincie	nieuwe	megastallen	alleen	toestaat	als	deze	een	
bestaande stal vervangt én als daarmee volksgezondheid, dierenwelzijn, milieu en inpassing 
in de omgeving erop vooruitgaan.

•		D66	kiest	voor	het	voltooien	van	het	Gelders	Natuurnetwerk	en	de	Groene	
Ontwikkelingszone. D66 houdt vast aan de geplande uitbreiding van natuurgebieden: 5.300 
ha gerealiseerd in 2025. 

•		Bij	het	aanleggen	van	het	Gelders	Natuurnetwerk	is	sprake	van	barrières	en	versnippering.	
Voor D66 ligt de prioriteit bij het verwerven van ontbrekende schakels tussen 
natuurgebieden. De keuze voor het soort verbinding is maatwerk. Verschillende diersoorten 
vragen om verschillende verbindingen. D66 wil dat waar mogelijk bestaande bruggen en 
viaducten geschikt gemaakt worden voor medegebruik door dieren en andersom: dat je over 
ecoducten of wildwissels heen kunt lopen of fietsen (tenimste, als je de dieren daarmee niet 
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verjaagt). D66 staart zich overigens niet blind op ecoducten: andere vormen van verbindingen 
kunnen	wellicht	80%	van	de	diersoorten	veilig	naar	de	overkant	brengen	voor	20%	van	de	
kosten voor een ecoduct. 

•		In	het	Ganzenakkoord	is	als	uitgangspunt	genomen	dat	aan	trekganzen	in	de	winter	hun	
winterrust gegund wordt en dat sommige ganzensoorten die hier het jaar rond verblijven, in 
de zomer bejaagd kunnen worden, als preventieve maatregelen onvoldoende effect sorteren. 
Hoewel het Ganzenakkoord geen stand gehouden heeft, onderschrijft D66 Gelderland de 
uitgangspunten. 

•		D66	wil	faunabeheer	laten	uitvoeren	door	wildbeheereenheden.	Zij	moeten	transparant	en	
integer omgaan met populatiebeheer en moeten beschikken over gekwalificeerde jagers. 
Wij vinden dat er bij gezonde populaties, die in omvang groeien, ook plaats mag zijn voor 
benutting door jacht. 

•		De	ChristenUnie	kiest	voor	ruimte	voor	regionaal	maatwerk,	in	overleg	met	de	
Faunabeheereenheid Gelderland en maatschappelijke organisaties, om wildschade te 
beperken. 

•		De	ChristenUnie	kiest	voor	aandringen	op	vermindering	van	regels	van	het	faunafonds,	zodat	
boeren makkelijker en goedkoper wildschade vergoed kunnen krijgen. 

•		De	ChristenUnie	kiest	voor	het	opnemen	van	gejaagd	wild	in	de	voedselketen	zodat	
voedselverspilling wordt vermeden. 

•		De	ChristenUnie	kiest	voor	het	uitgangspunt	dat	de	(jonge)	boer	de	ruimte	krijgt	voor	een	
economisch gezond agrarisch bedrijf. 

•		De	ChristenUnie	kiest	voor	ruimte	bieden	voor	schoon	en	eerlijk	ondernemen	van	de	
landbouwsector, waarbij oog is voor landschappelijke inpassing, dierenwelzijn, duurzaamheid 
en milieukwaliteit. 

De SGP heeft geen standpunten over dierenwelzijn.

•		Ruimte	geven	aan	de	agrarische	sector	(de	blijvers)	in	het	buitengebied;	accent	op	duurzame	
schaalvergroting, meedenkend beleid ten aanzien van functieverandering en goede 
ondersteuning aan de wijkers (herstructurerings- en sloopfonds). 

•	In	de	(intensieve)	veehouderij	voldoende	aandacht	voor	dierenwelzijn	en	volksgezondheid.
•		Creatief	kijken	naar	mogelijkheden,	binnen	vastgestelde	natuurwaarden	zoals	Natura	200,	

voor een gezonde bedrijfsvoering en kansen tot uitbreiding van agrarische ondernemingen. 
•	Investeer	in	natuur	en	bescherm	wat	echt	van	waarde	is.

Algemeen
•	Er	komt	een	gedeputeerde	Dierenwelzijn,	Natuur	en	Milieu.
•	De	provincie	steunt	dierenwelzijns-,	natuur-	en	milieueducatie.
•		Dieren	krijgen	een	vaste	plaats	in	de	draaiboeken	van	hulpdiensten	en	in	rampenplannen.
•		Er	komt	een	verbod	op	dieronvriendelijke	gebruiken	zoals	levende	kerststallen,	zwientjetikken,	

ganstrekken en het rapen van kievitseieren. Zolang er nog geen verbod is gerealiseerd 
worden er geen vergunningen voor verleend en gaat er geen subsidiegeld naartoe.

•	De	provincie	verleent	geen	subsidies	aan	instanties	die	dierproeven	doen.
•		De	provincie	serveert	biologische	en	veel	vegetarische	en	veganistische	producten	in	haar	

bedrijfsrestaurants; een dag in de week wordt het hele aanbod vegetarisch. De provincie 
serveert geen bedreigde diersoorten, zoals paling, kabeljauw en tonijn.
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Veehouderij
•		Bij	de	productie	van	voeding	met	een	dierlijke	oorsprong	moet	het	welzijn	van	de	dieren	

voorop staan. Wij willen dat de dieren worden gehouden op een wijze die recht doet aan hun 
natuurlijke gedrag en behoeften.

•		Een	einde	aan	de	vee-industrie,	minder	dieren	betekent	minder	problemen	voor	natuur,	milieu,	
mens en dierenwelzijn.

•		Er	komen	geen	nieuwe	megastallen.	De	provincie	richt	haar	beleid	op	een	afname	van	het	
aantal dieren. Er komt een uitbreidings- en een vestigingsstop voor de vee-industrie.

•		De	Partij	voor	de	Dieren	wil	dat	er	een	einde	komt	aan	alle	directe	en	indirecte	subsidies	die	
de vee-industrie ontvangt van de provincie. 

•		Koeien	wordt	ten	minste	weidegang	geboden	en	ook	voor	de	andere	landbouwhuisdieren	
bevordert de provincie uitloop. De provincie stimuleert het aanplanten van bomen en de 
bouw van schuilstallen in weilanden ter beschutting van de dieren. 

•		Zolang	er	nog	subsidies	worden	gegeven	in	het	kader	van	het	Gemeenschappelijke	
Landbouwbeleid van de Europese Unie worden deze door de provincie ingezet voor 
ondersteuning van initiatieven op het gebied van dierenwelzijn en duurzame landbouw.

•		De	provincie	bevordert	de	regionalisering	en	de	productie	en	afzet	van	dier-	en	
milieuvriendelijke veehouderij- en akkerbouwproducten. De provincie stelt hiertoe een 
stimuleringsprogramma op.

•	Veemarkten	worden	sterk	ontmoedigd.	
•		De	provincie	staat	geen	nieuwe	bontfokkerijen	toe	en	bestaande	fokkerijen	mogen	niet	

uitbreiden.

Vissen
•	Beroepsvisserij	is	niet	langer	toegestaan	in	natuurgebieden.
•	De	provincie	stopt	met	het	subsidiëren	en	faciliteren	van	visserij.
•	De	provincie	stopt	direct	met	het	verhuren	van	het	visrecht.
•		Er	komen	geen	nieuwe	viskwekerijen.	Bestaande	viskwekerijen	worden	niet	langer	

gefaciliteerd.
•		Vispasseerbaarheid	wordt	een	harde	voorwaarde	voor	waterkrachtcentrales	en	wordt	

gestimuleerd bij sluizen en gemalen.

Natuur
•		Het	gebruik	van	landbouwgif	wordt	vergaand	beperkt.	De	provincie	stuurt	aan	op	een	verbod	

op de meest schadelijke gifstoffen die een bedreiging zijn voor mensen, dieren en milieu, 
zoals	metam-natrium,	neonicotinoïden	en	glyfosaat.	

•		Het	platteland	wordt	aantrekkelijk	gemaakt	voor	bijen	en	andere	bestuivers.	Langs	provinciale	
wegen worden de bermen bij- en vlindervriendelijk beheerd.

•		Natuurgebieden	worden	weer	met	elkaar	verbonden,	bijvoorbeeld	door	ecoducten,	
oversteekplaatsen en paddentunnels. Overbodige obstakels tussen natuurgebieden worden 
verwijderd. Ecoducten mogen niet worden gebruikt om jagers te faciliteren.

•		Daadwerkelijke	bescherming	van	dieren,	natuur	en	milieu	vormt	het	uitgangspunt	bij	
beheerplannen voor de Natura 2000-gebieden en het vergunningverleningbeleid.

•		De	provincie	zet	zich	in	voor	bloemrijke	weides,	mozaïekbeheer	en	weidevogelreservaten.
•		Wegbermen	van	provinciale	wegen	worden	ecologisch	beheerd	en	ingericht,	met	speciale	

aandacht voor de bijen en vlinders.
•		De	provincie	zorgt	voor	goede	informatie	over	het	bijvriendelijk	inrichten	van	tuinen	en	

gronden.
•	Wilde	bijen	worden	op	de	soortenbeschermingslijst	gezet.	
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•		Er	wordt	vanuit	de	provincie	voldoende	en	structurele	fi	nanciële	ondersteuning	geboden	aan	
opvangcentra voor vogels en andere in het wild levende dieren.

Jacht, beheer en schadebestrijding
•	De	provincie	staat	geen	jacht	meer	toe	op	haar	gronden.
•		Zolang	er	nog	wel	wordt	gejaagd	maakt	de	provincie	de	soorten,	aantallen	en	locaties	van	

doodgemaakte dieren openbaar.
•	De	provincie	verleent	geen	afschotvergunning	voor	zogenoemde	‘schadelijke’	dieren.
•		Er	moet	worden	bijgehouden	waar	en	hoeveel	dieren	worden	aangereden.	Aan	de	hand	van	

deze (openbare) gegevens evalueert de provincie jaarlijks het gevoerde beleid.
•		Er	komen	meer	provinciale	opsporingsambtenaren	om	de	bepalingen	over	jacht	en	de	

bescherming van natuurgebieden te handhaven. Deze opsporingsambtenaren mogen geen 
persoonlijke banden hebben met faunabeheereenheden of andere jagersverenigingen.

•		Een	brede	reeks	maatregelen	voorkomt	overlast	en	schade	door	dieren.	De	provincie	moet	
hierbij naar maatwerk streven, zoals het verlagen van de maximumsnelheid in natuurgebieden, 
het plaatsen van wildhekken en het rond vliegvelden verbieden van gewassen die vogels 
aantrekken.

•		Het	ganzenbeleid	richt	zich	op	het	voorkomen	van	schade	zónder	het	afschieten	en	
vergassen van ganzen. Ganzen zijn ‘s winters en ‘s zomers welkom.

•		Ook	met	uitheemse	dieren	wordt	zorgvuldig	(diervriendelijk)	omgegaan.	Dat	betekent	
onder meer dat wasbeerhonden niet worden afgeschoten en dat er geen jacht op 
halsbandparkieten wordt gemaakt.

•		Verwilderde	katten	worden	niet	langer	gedood,	maar	gevangen	en	gecastreerd	of	
gesteriliseerd.

•	Jagers	bepalen	het	beleid	niet:	de	provincie	erkent	geen	enkele	faunabeheereenheid.
•		De	provincie	registreert	klachten	over	jagers	en	gebruikt	deze	informatie	om	de	handhaving	

te verbeteren.

•		Met	de	in	onze	provincie	aanwezige	natuur	en	historische	cultuur	dient	zorgvuldig	te	worden	
omgegaan. Niet alleen de leefbaarheid voor de toekomstige generaties moet worden 
gewaarborgd, ook voor de economische toekomst is het behoud van natuur, als bron van 
inkomsten, van groot belang.

•		De	Bio-industrie	is	voor	onze	provincie	zeer	belangrijk.	50PLUS	vindt	dat	er	bij	de	
ontwikkeling van de bio- industrie aandacht besteed moet worden aan het dierenwelzijn.

•		Tegen	Europese	bemoeienis	in	het	Gelderse	natuurbeleid,	dus	geen	Natura	2000.
•		Wij	zijn	tegen	plezier-,	druk-	en	drijfjacht	maar	voor	noodafschot	en/of	beheersjacht	als	er	

gevaar dreigt voor mens of dier. De Partij voor de Vrijheid staat voor dierenwelzijn.  
•	Openstellen	van	natuurgebieden	mits	er	geen	sprake	is	van	schade	aan	fl	ora	en	fauna.
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Partij Speerpunten dierenwelzijn

Landbouw en visserij
•	De	provincie	investeert	in	kennis	en	innovatie,	als	belangrijke	randvoorwaarde	voor	de	

toekomst van de land- en tuinbouw. Provinciale omgevingsplannen moeten ruimte bieden 
zodat agrarischeondernemingen hun bedrijf gemakkelijk uit kunnen breiden. Minder regels 
waar mogelijk. De intensieve veehouderij (kippen- en varkensbedrijven) mag van de VVD 
groeien. Groningen heeft geen mestoverschot. De VVD is voor een Groningse kringloop: De 
mest van de een kan op de akker van de ander.

•		De	visserij	is	een	economische	drager	van	ons	kustgebied.	De	provincie	stimuleert	de	verdere	
ontwikkeling van de visserijhaven van Lauwersoog..

•	Deze	sector	moet	minder	worden	beperkt	door	knellende	natuurregelgeving.

Natuur
•	Het	Natuurnetwerk	(de	voormalige	ecologische	hoofdstructuur)	in	Groningen	moet	voor	
een groot deel nog ingericht worden. De VVD vindt dat de inrichting efficiënter en goedkoper 
gerealiseerd kan worden. Particulieren en boeren kunnen hier aan bijdragen. Ook het 
onderhoud en beheer zal zuiniger moeten. De VVD is voorstander van het verwilderen van 
enkele gebieden om de biodiversiteit te bevorderen.
•	inrichting	en	beheer	en	onderhoud	van	het	natuurnetwerk	efficiënter	en	goedkoper	kan
•	dat	de	natuur	toegankelijk	is	voor	het	publiek.

Landbouw
•			Landbouw	is	een	belangrijk	onderdeel	van	het	landschap	en	is	tevens	een	belangrijke	

economische bedrijfstak waar ruimte moet zijn voor innovatie. De PvdA wil schaalvergroting 
alleen toestaan als het tegemoet komt aan een goede landschappelijke inpassing, 
duurzaamheid, dier- en mens-vriendelijkheid. De schaalvergroting in de landbouw moet 
worden begrensd. Dat kan alleen mogelijk worden als wordt voldaan aan hoge eisen voor 
duurzaamheid en dierenwelzijn, die de bedrijfstak overeen moet komen met de natuur- en 
milieuorganisaties.

Mooi landschap
De provincie Groningen heeft prachtige karakteristieke landschappen, zoals het open 
wierdenlandschap op het Hoogeland, de bossen van Westerwolde en de houtwallen van 
het Zuidelijk Westerkwartier. Daarnaast hebben we ook schitterende natuurgebieden zoals 
werelderfgoed Waddenzee en de vogelrijke gebieden Lauwersmeer en Zuidlaardermeer. 
Groningen is ook een echte landbouwprovincie met zowel grootschalige akkerbouwers als 
melkveehouders. GroenLinks wil er alles aan doen om de karakteristieke landschappen 
te beschermen, de kwaliteit van natuurgebieden te verbeteren en natuur en landschap in 
evenwicht te brengen met de landbouw. Door meer aandacht te besteden aan agrarisch 
natuurbeheer kan zowel landschapsbeheer als weide- en akkervogelbeheer gecombineerd 
worden met landbouw en kunnen de natuur- en landschapswaarden in het agrarische gebied 
weer toenemen, in plaats van sterk achteruitgaan, zoals de afgelopen twintig jaar is gebeurd. 
Daarnaast kan de landbouw ingezet worden om delen van natuurgebieden te beheren, door er 
koeien of schapen te laten grazen. Wanneer de provincie plannen ontwikkelt voor ruimtelijke 
ingrepen of werkzaamheden, is het belangrijk dat vooraf goed wordt beoordeeld of er – naast 
de wettelijk verplichte toets voor beschermde inheemse soorten – ook mogelijk nadelige 
consequenties voor uitheemse soorten en individuele dieren zijn.

PROVINCIE GRONINGEN
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Bescherming natuur/landschap
Het landschap staat onder druk door grootschalige, intensieve landbouw en uitbreidende 
steden en dorpen. Als er niet snel wordt ingegrepen, dan verdwijnen landschapselementen 
als houtwallen, slingerende sloten, dijken en wierden. Door de landbouw anders in te richten 
en meer rekening te houden met natuur en landschap, kan het landschap behouden blijven 
en krijgt de natuur weer een kans. Als daarnaast ook nog eens de bestaande natuurgebieden 
worden vergroot en met elkaar worden verbonden, komen natuur en landbouw ook meer in 
balans. Natuurexcursies op scholen helpen kinderen weer dichter bij de natuur te komen. Het 
Waddengebied wordt bedreigd door delfstoffenwinning en visserij; de Eems-Dollard is ernstig 
aangetast. Hier moet de provincie samen met het rijk en Duitse overheden ingrijpen, om de 
natuur weer een kans te geven.

Kleinschalige landbouw 
De schaalvergroting en intensivering van de landbouw wordt sterk gestimuleerd door het 
Europese landbouwbeleid. De schaalvergroting gaat inde provincie Groningen extra snel, 
omdat er nog ruimte is en omdat de provincie het op dit moment ondersteunt. Als we niets 
doen, zal de schaalvergroting in de melkveehouderij de komende jaren nog sneller gaan, 
omdat de melkquota verdwijnen. Dit alles heeft negatieve effecten op natuur en landschap, 
dierenwelzijn en de omwonenden die er veel last van hebben. GroenLinks wil dit niet en zet 
daarom in op een duurzame, meer extensieve landbouw. We willen geen megastallen en 
beperken het agrarisch bouwblok tot maximaal 2 ha en niet 4 ha, zoals de vorige coalitie 
met PvdA en D66 heeft geregeld. Wat we wel willen is biologische landbouw, die naast 
goed en gezond voedsel ook een bijdrage levert aan de kwaliteit van natuur en landschap 
en aan een beter milieu. De provincie Groningen geeft wat GroenLinks betreft ruimte aan 
biologische landbouw. Door lokale streekmarkten te promoten, verstevigt GroenLinks ook 
de positie van lokale producten. Daarnaast moet ook de gangbare landbouw verduurzamen. 
Door het Groninger Verdienmodel van toepassing te laten zijn op alle uitbreidingen van 
melkveehouderijen, kan hier een grote slag geslagen worden. Nu wordt het Verdienmodel 
alleen gebruikt om megakoeienstallen mogelijk te maken. Weidegang van koeien moet een 
verplicht onderdeel worden van het Groninger Verdienmodel. Bijen staan aan de basis van 
biodiversiteit. Om de wilde bijen en hommels te helpen, wil GroenLinks meer bloeiende 
planten langs bermen en slootkanten.

Dierenwelzijn verbeteren
Bij dierenwelzijn wordt nog steeds te veel gekeken naar de effecten voor de mens, terwijl 
volgens GroenLinks het belang van het dier ook een belangrijke rol moet spelen. Zo wordt in 
het huidige beleid jacht toegestaan omdat de landbouwers schade ondervinden van dieren of 
omdat dieren ongelukken kunnen veroorzaken. De jacht kan in bijna alle gevallen eenvoudig 
worden afgeschaft. Daarnaast worden landbouwdieren soms op onaanvaardbare wijze 
behandeld, vooral in de intensieve veehouderij. De provincie moet hiertegen optreden. Wij 
willen geen megastallen in Groningen!

Enige actiepunten:
•		Inzetten	op	agrarisch	natuurbeheer,	zodat	de	natuurwaarden	op	landbouwgronden	

behouden blijven of zelfs verbeteren.
•		De	Waddenzee	beter	beschermen	tegen	bedreigingen,	zoals	de	intensieve	visserij	en	

delfstoffenwinning.
•		Actief	landschapsbeleid	voeren	om	het	karakteristieke	landschap	te	beschermen,	te	

behouden en waar nodig te herstellen.
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•		Geen	uitbreiding	van	intensieve	veehouderijen	en	grootschalige	melkveehouderijen	en	
maximaal agrarisch bouwblok niet 4, maar 2 hectare.

•		Vergroeningsmaatregelen	uit	het	Gemeenschappelijk	Landbouwbeleid	toepassen	bij	alle	
agrarische bedrijven en duurzaamheid als voorwaarde bij alle agrarische uitbreidingen.

•		Gebruik	van	meststoffen	in	de	landbouw	terugdringen	en	gebruik	schadelijke	
bestrijdingsmiddelen verbieden.

•	Subsidies	voor	bij-vriendelijke	akkerbouw	en	tuinbouw	en	voor	de	imkers.
•		De	belangen	van	dieren	vormen	een	zelfstandig	argument	om	verkeersmaatregelen	te	

nemen, bijvoorbeeld bij oversteekplaatsen voor padden, otters en reeën.
•		Vismigratie	van	zout-	naar	zoetwater	waar	mogelijk	bevorderen	door	de	aanleg	van	

vistrappen bij sluizen en gemalen.
•		Slaperdijken,	slimme,	groene	dijken	en	kwelderversterking	gebruiken	als	bescherming	

tegen zeespiegelstijging.
•	Diervriendelijke	oplossingen	voor	de	overlast	door	ganzen,	dus	geen	ganzen	doden.
•	Groot	wild	is	van	harte	welkom	in	Groningen.
•		Voorlichten	over	het	belang	van	minder	vleesconsumptie.	(De	provincie	geeft	zelf	het	goede	

voorbeeld door een vleesvrije dag in de kantine te hanteren.)
•	Verbieden	van	plezierjacht;	wilde	dieren	alleen	afschieten	als	laatste	redmiddel.
•	Dierenbeschermingsorganisaties	deel	uit	laten	maken	van	de	faunabeheereenheid.
•		Natuurlijker,	bij-vriendelijk	beheer	van	oevers,	bermen	en	ander	groen.	Dit	betekent	geen	gif	

zoals imidacloprid gebruiken in het provinciaal bermbeleid.

Moet worden opgevraagd Nieuwe Boteringestraat 74, Groningen, of met inlog SP
Mail gestuurd.

Benut braakliggende stukken grond waarvoor niet op korte termijn een bestemming 
gerealiseerd	kan	worden	in	samenspraak	met	de	omwonenden.	Zo	kunnen	burgers	zo’n	
gebied zelf inrichten, bijvoorbeeld als trapveld, hondenuitlaatplaats, plukpark of speeltuin. Geef 
burgers de ruimte om hiermee aan de slag te gaan. 

•		Voor	het	platteland	is	de	land-	en	tuinbouw	de	belangrijkste	economische	motor	en	sociale	
drager. Daarnaast speelt het landelijk gebied een essentiële rol als recreatiegebied en als 
leefgebied. Gevarieerde natuurgebieden en aantrekkelijke landschappen zijn belangrijk 
voor de recreatie en om iets te herkennen van de manier waarop God de wereld heeft 
geschapen. Daarom vindt de ChristenUnie het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met 
de inrichting van het landelijk gebied. De identiteit van een gebied en de bijbehorende 
biodiversiteit zijn voor de ChristenUnie leidend bij het maken van afwegingen.

•		De	provincie	speelt	een	grote	en	actieve	regisseursrol	in	het	landelijk	gebied.	Het	Rijk	en	
de provincies maken werk van de integrale aanpak van het landelijk gebied. Het beleid 
rond natuur en landschap is gericht op de verbetering van de leefomgeving van mensen, 
planten en dieren. De instandhouding van de biodiversiteit is een verplichting, die we in 
internationaal verband zijn aangegaan en waaraan we ook op provinciaal en lokaal niveau 
een steentje moeten bijdragen.

•			Landbouw	blijft	in	de	provincie	Groningen	een	economische	factor	van	betekenis.	De	
sector heeft bovendien steeds meer oog voor het belang van duurzaamheid en is ook 
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bereid een bijdrage te leveren aan een kwalitatief goed beheer van het buitengebied. De 
provincie zet in op verdieping en verbreding van de landbouw. Om de agrarische sector als 
(sociaal-economische) drager en hoeder van het landelijk gebied te steunen, investeert de 
provincie in een economisch en ecologisch duurzame land- en tuinbouw.

•		Nevenactiviteiten	van	agrariërs	worden	door	de	provincie	gestimuleerd.	Wij	geven	prioriteit	
aan zorglandbouw, plattelandstoerisme, groene diensten, streekproducten en innovatieve 
projecten. In nauw overleg met de rijksoverheid moet de betaling van groene en blauwe 
diensten snel worden geregeld. De provincie draagt bij aan landschapsfondsen, waaruit de 
eigenaren worden betaald die het onderhoud en de verfraaiing van het landschapsbeheer 
oppakken. De provincie stimuleert het particulier en agrarisch natuurbeheer, door er een 
redelijke vergoeding tegenover te stellen. De kwaliteit van het beheer moet daarbij voorop 
staan.

•		Inzet	van	de	provincie	is	om	het	beleid	voor	natuurontwikkeling	te	realiseren	op	basis	van	
draagvlak. Dat begint met een goede communicatie met de betrokkenen, veelal agrariërs.

•	In	situaties	waarin	men	niet	tot	overeenstemming	komt	moet	duidelijkheid	geboden	worden.	
Herbegrenzen moet dan tot de mogelijkheden behoren.

•		Overwogen	zal	moeten	worden	beperkingen	te	stellen	aan	uitbreiding	van	megastallen	voor	
de intensieve veehouderij. 

Doet in Groningen nu niet mee

De agrarische sector
•		Wij	streven	naar	een	goede	balans	tussen	natuur,	landbouw	en	recreatie.	In	het	

buitengebied moet er plaats zijn voor de boer, de inwoner en de toerist. 
•		Wij	stimuleren	de	betrokkenheid	van	boeren	bij	het	beheer	van	natuurgebieden,	

bermonderhoud kan bijvoor-beeld door land- en tuinbouworganisaties uitgevoerd worden. 
Natuurbeheerders zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en agrarische ondernemers 
moeten hier samen afspraken over maken. 

•		Wij	willen	agrariërs	ruimte	bieden	om	te	ondernemen	en	hun	bedrijven	te	laten	te	groeien	
op een dier- en natuurvriendelijke manier. Het Groninger Verdienmodel is daarvoor een 
goed uitgangspunt. 

•	Wij	zijn	terughoudend	bij	de	teruggave	van	landbouwgronden	aan	de	natuur.	
•		Als	een	agrarisch	bedrijf	stopt	komt	er	vaak	een	groot	pand	leeg	te	staan.	We	zijn	in	

die gevallen voorstander van een nieuwe bestemming en stimuleren cottage industry 
(plattelandsnijverheid). 

•		De	provincie	moet	flexibeler	omgaan	met	regels	in	het	bestemmingsplan	voor	
schuilgebieden en agrarisch medegebruik voor hobbyboeren in het buitengebied.

Natuur
•	Wij	willen	dat	uitwerking	van	het	G7	ganzenakkoord	plaats	vindt.
•		Realisatie	van	de	natuuropgave	om	een	gebalanceerde	natuur	te	krijgen	toegankelijk	voor	

inwoners.



35

Algemeen 
Er komt een gedeputeerde Dierenwelzijn, Natuur en Milieu.•	

De provincie steunt dierenwelzijns-, natuur- en milieueducatie.•	

Dieren krijgen een vaste plaats in de draaiboeken van hulpdiensten en in rampenplannen.•	

 Er komt een verbod op dieronvriendelijke gebruiken zoals levende kerststallen, •	

zwientjetikken, ganstrekken en het rapen van kievitseieren. Zolang er nog geen verbod is 
gerealiseerd worden er geen vergunningen voor verleend en gaat er geen subsidiegeld 
naartoe.
De provincie verleent geen subsidies aan instanties die dierproeven doen.•	

 De provincie serveert biologische en veel vegetarische en veganistische producten in haar •	

bedrijfsrestaurants; een dag in de week wordt het hele aanbod vegetarisch. De provincie 
serveert geen bedreigde diersoorten, zoals paling, kabeljauw en tonijn.

Veehouderij
 Bij de productie van voeding met een dierlijke oorsprong moet het welzijn van de dieren •	

voorop staan. Wij willen dat de dieren worden gehouden op een wijze die recht doet aan 
hun natuurlijke gedrag en behoeften.
 Een einde aan de vee-industrie, minder dieren betekent minder problemen voor natuur, •	

milieu, mens en dierenwelzijn.
 Er komen geen nieuwe megastallen. De provincie richt haar beleid op een afname van het •	

aantal dieren. Er komt een uitbreidings- en een vestigingsstop voor de vee-industrie.
 De Partij voor de Dieren wil dat er een einde komt aan alle directe en indirecte subsidies die •	

de vee-industrie ontvangt van de provincie. 
 Koeien wordt ten minste weidegang geboden en ook voor de andere landbouwhuisdieren •	

bevordert de provincie uitloop. De provincie stimuleert het aanplanten van bomen en de 
bouw van schuilstallen in weilanden ter beschutting van de dieren. 
 Zolang er nog subsidies worden gegeven in het kader van het Gemeenschappelijke •	

Landbouwbeleid van de Europese Unie worden deze door de provincie ingezet voor 
ondersteuning van initiatieven op het gebied van dierenwelzijn en duurzame landbouw.
 De provincie bevordert de regionalisering en de productie en afzet van dier- en •	

milieuvriendelijke veehouderij- en akkerbouwproducten. De provincie stelt hiertoe een 
stimuleringsprogramma op.
Veemarkten worden sterk ontmoedigd. •	

 De provincie staat geen nieuwe bontfokkerijen toe en bestaande fokkerijen mogen niet •	

uitbreiden.

Vissen
Beroepsvisserij is niet langer toegestaan in natuurgebieden.•	

De provincie stopt met het subsidiëren en faciliteren van visserij.•	

De provincie stopt direct met het verhuren van het visrecht.•	

 Er komen geen nieuwe viskwekerijen. Bestaande viskwekerijen worden niet langer •	

gefaciliteerd.
 Vispasseerbaarheid wordt een harde voorwaarde voor waterkrachtcentrales en wordt •	

gestimuleerd bij sluizen en gemalen.

Natuur
 Het gebruik van landbouwgif wordt vergaand beperkt. De provincie stuurt aan op een •	

verbod op de meest schadelijke gifstoffen die een bedreiging zijn voor mensen, dieren en 
milieu,	zoals	metam-natrium,	neonicotinoïden	en	glyfosaat.	



36

 Het platteland wordt aantrekkelijk gemaakt voor bijen en andere bestuivers. Langs provinciale •	

wegen worden de bermen bij- en vlindervriendelijk beheerd. 
 Natuurgebieden worden weer met elkaar verbonden, bijvoorbeeld door ecoducten, •	

oversteekplaatsen en paddentunnels. Overbodige obstakels tussen natuurgebieden worden 
verwijderd. Ecoducten mogen niet worden gebruikt om jagers te faciliteren.
 Daadwerkelijke bescherming van dieren, natuur en milieu vormt het uitgangspunt bij •	

beheerplannen voor de Natura 2000-gebieden en het vergunningverleningbeleid.
	De	provincie	zet	zich	in	voor	bloemrijke	weides,	mozaïekbeheer	en	weidevogelreservaten.•	

 Wegbermen van provinciale wegen worden ecologisch beheerd en ingericht, met speciale •	

aandacht voor de bijen en vlinders.
 De provincie zorgt voor goede informatie over het bijvriendelijk inrichten van tuinen en •	

gronden.
Wilde bijen worden op de soortenbeschermingslijst gezet. •	

 Er wordt vanuit de provincie voldoende en structurele financiële ondersteuning geboden aan •	

opvangcentra voor vogels en andere in het wild levende dieren.

 Jacht, beheer en schadebestrijding
De provincie staat geen jacht meer toe op haar gronden.•	

 Zolang er nog wel wordt gejaagd maakt de provincie de soorten, aantallen en locaties van •	

doodgemaakte dieren openbaar.
De	provincie	verleent	geen	afschotvergunning	voor	zogenoemde	‘schadelijke’	dieren.•	

 Er moet worden bijgehouden waar en hoeveel dieren worden aangereden. Aan de hand van •	

deze (openbare) gegevens evalueert de provincie jaarlijks het gevoerde beleid.
 Er komen meer provinciale opsporingsambtenaren om de bepalingen over jacht en de •	

bescherming van natuurgebieden te handhaven. Deze opsporingsambtenaren mogen geen 
persoonlijke banden hebben met faunabeheereenheden of andere jagersverenigingen.
 Een brede reeks maatregelen voorkomt overlast en schade door dieren. De provincie moet •	

hierbij naar maatwerk streven, zoals het verlagen van de maximumsnelheid in natuurgebieden, 
het plaatsen van wildhekken en het rond vliegvelden verbieden van gewassen die vogels 
aantrekken.
 Het ganzenbeleid richt zich op het voorkomen van schade zónder het afschieten en vergassen •	

van ganzen. Ganzen zijn ‘s winters en ‘s zomers welkom.
 Ook met uitheemse dieren wordt zorgvuldig (diervriendelijk) omgegaan. Dat betekent onder •	

meer dat wasbeerhonden niet worden afgeschoten en dat er geen jacht op halsbandparkieten 
wordt gemaakt.
 Verwilderde katten worden niet langer gedood, maar gevangen en gecastreerd of •	

gesteriliseerd.
Jagers bepalen het beleid niet: de provincie erkent geen enkele faunabeheereenheid.•	

 De provincie registreert klachten over jagers en gebruikt deze informatie om de handhaving te •	

verbeteren. 

50PLUS is tegen het bouwen en houden van megastallen. 
•		De	huidige	intensieve	veehouderij	levert	nu	al	legio	problemen	op	voor	het	dierenwelzijn.	
Bovendien	blijkt	uit	diverse	onderzoeken	dat	grote	concentraties	van	dieren	extra	risico’s	
voor de volksgezondheid met zich meebrengen. Hierdoor komt ook de leefbaarheid en de 
recreatie op het platteland onder druk te staan. 

50PLUS staat voor een duurzaam natuur- en waterbeheer. 
•	In	overleg	met	landbouwers	moeten	afspraken	gemaakt	worden	voor	minder	gebruik	van	



37

bestrijdings- en bemestingsmiddelen. De provincie Groningen moet zich samen met de RUG, 
de Hogescholen en met de inzet van de beschikbare Europese subsidies inzetten om te 
zorgen dat de bijenstand zich weer herstelt. Rondom productiegronden moeten meer fl ora- en 
faunaranden komen waar ruimte is voor de natuur

Geen punten gevonden m.b.t. dierenwelzijn, veehouderij of faunabeleid in de Standpunten van 
de PVV. Geen verkiezingsprogramma gevonden.

De Partij voor het Noorden vindt een gezonde leefomgeving normaal. Nu en in de toekomst! 
Wij willen een gezond milieu voor mens en dier, ook voor de volgende generaties.

Doen toch niet mee met de Provinciale Statenverkeizingen

Geen informatie

In het verkiezingsprogramma: Geen dierenwelzijn, geen veehouderij, geen fauna vermeld

Geen informatie

Geen standpunten ontvangen die betrekking hebben op dierenwelzijn, veehouderij of 
faunabeleid

Het gewone verkiezingsprogramma, niet specifi ek voor de Provinciale Staten:
Geen dierenwelzijn, geen veehouderij, geen fauna vermeld

Geen informatie

Geen informatie

Standpunt van een van de 8 kandidaten nav Stemwijzer:

7. Er mogen in Groningen geen nieuwe veestallen komen die groter zijn dan 1,5 
hectare (ongeveer drie voetbalvelden).
EENS, inderdaad, om gezondheidsredenen, vanwege risicospreiding en vanwege het gebrek 
aan draagvlak bij de bevolking.

BASISINKOMENPARTIJ/
MENS EN SPIRIT

GRONINGEN 
CENTRAAL

GRONINGER BELANG

GRUNNEGERS VEUR 
STAD EN OMMELAND

RED HET NOORDEN

SENIORENPARTIJ 
GRONINGEN

STEMNL

VERENIGDE 
COMMUNISTISCHE 
PARTIJ

VRIJ MANDAAT
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17. De provincie moet professionele visserij in natuurgebieden, zoals het 
Lauwersmeer, verbieden.
ONEENS. Professionele visserij moet wel aan banden gelegd worden. Het doel van een 
natuurgebied is het in stand houden van de natuur, niet het faciliteren van de visserij. Maar als 
je het op kleine schaal, duurzaam ingericht, toestaat is er niets aan de hand.

18. De aaneensluiting van natuurgebieden moet doorgaan, ook als dat de aanleg 
van nieuwe wegen hindert.
EENS. We moeten met natuur en milieu voorzichtig omgaan, er mee samenleven. Dat 
betekent inschikken aan beide kanten. Doorlopende milieugebieden zijn erg belangrijk voor 
de verspreiding van soorten.

21. De provincie moet minder geld uitgeven aan natuurbeheer.
EENS. De natuur kan zichzelf prima beheren, de provincie moet het cultuurland beheren.

22. Het jagen op dieren moet mogelijk blijven, ook op grond van de provincie.
EENS. Als dat nodig is voor de instandhouding dan kan dat, maar dat is minder dan je zou 
denken.

23. De provincie mag geen vergunningen meer afgeven voor het doden van dieren 
die economische schade toebrengen, zoals ganzen of muskusratten.
ONEENS, in sommige gevallen is dat nodig voor de instandhouding van onze maatschappij. 
Wel moet zoveel mogelijk gekeken worden naar alternatieven.

24. Boeren die overstappen naar biologische bedrijfsvoering moeten subsidie 
krijgen.
ONEENS. Biologische bedrijfsvoering moet op de lange duur wel aantrekkelijk worden 
dan schadelijke massaproductie. Dierenwelzijn en volksgezondheid zijn daarbij belangrijker 
drijfveren dan economie.

38. Boeren die hun koeien geen mogelijkheid geven om de wei in te gaan, mogen 
nooit in aanmerking komen voor subsidie van de provincie.
ONEENS. Economisch is het voor boeren aantrekkelijker om hun koeien niet te weiden. Als 
we dat anders willen, dan zouden we het weiden kunnen subsidieren.

43. Om meer boeren te laten overstappen naar biologische landbouw, moet de 
provincie subsidie geven.
ONEENS. Biologische bedrijfsvoering moet op de lange duur wel aantrekkelijk worden 
dan schadelijke massaproductie. Dierenwelzijn en volksgezondheid zijn daarbij belangrijker 
drijfveren dan economie.
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Partij Speerpunten dierenwelzijn

Deze partij heeft niets opgenomen over dieren(welzijn)

Deze partij heeft niets opgenomen over dieren(welzijn)

 GroenLinks kiest voor een Limburg waar dierenwelzijn het uitgangspunt is en niet wordt •	

gezien als lastige regelgeving.
 We willen meer steun geven aan boeren die hun bedrijfsvoering verduurzamen, die investeren •	

in dierenwelzijn en in natuurbeheer.
GroenLinks is tegen de komst van nieuwe megastallen.•	

 GroenLinks wil dat de Provincie in haar activiteiten aandacht schenkt aan de bescherming •	

van dieren en zet zich in het dierenwelzijn actief te bevorderen door middel van onder andere 
voorlichting, regelgeving, handhaving en steun aan dierenwelzijnsorganisaties.
 De ecologische hoofdstructuur (EHS) , die tegenwoordig wordt aangeduid als goudgroene •	

natuur, is van groot belang in Limburg. Het zijn grote stukken natuur verbonden met elkaar 
zodat de fauna zich voldoende en veilig kan bewegen zonder tussenkomst van de mens. 
Daarbij kijken we ook naar kleine elementen in de natuur zoals ecologisch bermbeheer.
 GroenLinks vindt dat de natuur recht heeft op zijn eigen beloop. Dat betekent niet dat we •	

zonder meer zwijnen en wolven moeten afschieten als die ons in de weg lopen.

 Limburg heeft twee gezichten. Het ene is dat van een mooie provincie, waar mensen graag •	

wonen, werken en recreëren. Het andere gezicht is niet zo fraai. De enorme schaalvergroting 
in de landbouw met negatieve gevolgen voor mens, dier en milieu, de ongewenste groei 
van bedrijventerreinen, problemen in de handhaving van milieuoverlast, grote vervuilende 
industrie zowel in Limburg als de grensgebieden met Duitsland en België̈ en de aantasting 
van landschap, rust en ruimte. Limburg moet duurzamer worden, alleen al vanwege onze 
verantwoordelijkheid voor het milieu.
 De provincie gaat werken aan versterking van de kwaliteit van de leefomgeving, luchtkwaliteit, •	

de natuur en het landschap, waarbij respect voor alles wat leeft voorop staat. 
 Nieuwe vestiging van megastallen wordt niet meer toegestaan en boeren die willen •	

omschakelen naar duurzame landbouw of veeteelt worden door de provincie ondersteund.
 De provincie gaat diervriendelijkheid en dierenwelzijn stimuleren door ondersteuning van •	

innovatie op agrarische bedrijven die doelgericht bezig zijn met productiebeheersing en met 
het beperken van industriële grootschalige productie.
 De provincie streeft naar natuurbeheer zonder jachtgeweer.•	

 De provincie beperkt de overlast van licht en geluid en zoekt naar mogelijkheden voor nieuwe •	

stilte- en donkertegebieden.

PROVINCIE LIMBURG
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 D66 is positief over het veranderende consumentenbewustzijn over diervriendelijke, •	

voedselveilige en ecologisch verantwoorde, liefst regionaal geproduceerde producten.
 D66 vindt dat agrarische activiteiten moeten passen bij het gebied waarin ze plaatsvinden •	

dus bij voorbeeld geen nieuwe stallen voor intensieve veehouderij in natuurgebieden.
 D66 wil dat de provincie nieuwe megastallen alleen toestaat als deze een bestaande •	

stal vervangen én als daarmee volksgezondheid, dierenwelzijn, milieu en inpassing in de 
omgeving erop vooruit gaan.
 Dat betekent dat grootschalige intensieve vormen van veehouderij voor D66 thuishoren op •	

agrobusinessparken (bedrijventerreinen voor intensieve veehouderij). die ingepast worden 
in het POL als agglomeratielandbouw.
 Bij natuurbeheer hoort voor D66 ook beheer van de wildstand. Daarmee is jacht dus voor •	

D66 geeN sport, maar een middel om de ecologische balans in een gebied te bewaren 
en/of veiligheid te verzekeren. De provincie moet zorgen voor een gebiedsplan, dat is 
opgesteld samen met boeren, jagers, waterschappen en natuurorganisaties, en waarin 
jaarlijks wordt bepaald hoeveel en waar gejaagd kan en mag worden.

De ChristenUnie doet niet mee aan de verkiezingen 

De SGP doet niet mee aan de verkiezingen

•		Het	CDA	Limburg	is	trots	op	de	agrarische	familiebedrijven	die	Limburg	rijk	is.	In	de	
afgelopen jaren hebben ze stevig aan de weg getimmerd voor meer dierenwelzijn, meer 
duurzaamheid en groter marktbereik.

•		Agrariërs,	zeker	familiebedrijven,	weten	dat	ze	goed	moeten	zorgen	voor	dieren	en	de	aarde.	
Zij leven er immers van.

•		De	provincie	heeft	een	belangrijke	taak	om	de	natuurdoelstelling	te	behalen.	Juist	door	
goed samen te werken kunnen we de kwaliteit van de natuur versterken.

•		We	zijn	helder	over	de	beleving	en	de	benutting	in	de	verschillende	natuurgebieden	van	
Limburg. Op die manier behouden we de kwaliteit van die waardevolle natuur. Binnen het 
natuurbeleid is daarbij ook aandacht voor goed wildbeheer.

Algemeen 
Er komt een gedeputeerde Dierenwelzijn, Natuur en Milieu.•	

De provincie steunt dierenwelzijns-, natuur- en milieueducatie.•	

Dieren krijgen een vaste plaats in de draaiboeken van hulpdiensten en in rampenplannen.•	

 Er komt een verbod op dieronvriendelijke gebruiken zoals levende kerststallen, •	

zwientjetikken, ganstrekken en het rapen van kievitseieren. Zolang er nog geen verbod is 
gerealiseerd worden er geen vergunningen voor verleend en gaat er geen subsidiegeld 
naartoe.
De provincie verleent geen subsidies aan instanties die dierproeven doen.•	

 De provincie serveert biologische en veel vegetarische en veganistische producten in haar •	

bedrijfsrestaurants; een dag in de week wordt het hele aanbod vegetarisch. De provincie 
serveert geen bedreigde diersoorten, zoals paling, kabeljauw en tonijn.
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Veehouderij
 Bij de productie van voeding met een dierlijke oorsprong moet het welzijn van de dieren •	

voorop staan. Wij willen dat de dieren worden gehouden op een wijze die recht doet aan 
hun natuurlijke gedrag en behoeften.
 Een einde aan de vee-industrie, minder dieren betekent minder problemen voor natuur, •	

milieu, mens en dierenwelzijn.
 Er komen geen nieuwe megastallen. De provincie richt haar beleid op een afname van het •	

aantal dieren. Er komt een uitbreidings- en een vestigingsstop voor de vee-industrie.
 De Partij voor de Dieren wil dat er een einde komt aan alle directe en indirecte subsidies die •	

de vee-industrie ontvangt van de provincie. 
 Koeien wordt ten minste weidegang geboden en ook voor de andere landbouwhuisdieren •	

bevordert de provincie uitloop. De provincie stimuleert het aanplanten van bomen en de 
bouw van schuilstallen in weilanden ter beschutting van de dieren. 
 Zolang er nog subsidies worden gegeven in het kader van het Gemeenschappelijke •	

Landbouwbeleid van de Europese Unie worden deze door de provincie ingezet voor 
ondersteuning van initiatieven op het gebied van dierenwelzijn en duurzame landbouw.
 De provincie bevordert de regionalisering en de productie en afzet van dier- en •	

milieuvriendelijke veehouderij- en akkerbouwproducten. De provincie stelt hiertoe een 
stimuleringsprogramma op.
Veemarkten worden sterk ontmoedigd. •	

 De provincie staat geen nieuwe bontfokkerijen toe en bestaande fokkerijen mogen niet •	

uitbreiden.

Vissen
Beroepsvisserij is niet langer toegestaan in natuurgebieden.•	

De provincie stopt met het subsidiëren en faciliteren van visserij.•	

De provincie stopt direct met het verhuren van het visrecht.•	

 Er komen geen nieuwe viskwekerijen. Bestaande viskwekerijen worden niet langer •	

gefaciliteerd.
 Vispasseerbaarheid wordt een harde voorwaarde voor waterkrachtcentrales en wordt •	

gestimuleerd bij sluizen en gemalen.

Natuur
 Het gebruik van landbouwgif wordt vergaand beperkt. De provincie stuurt aan op een •	

verbod op de meest schadelijke gifstoffen die een bedreiging zijn voor mensen, dieren en 
milieu,	zoals	metam-natrium,	neonicotinoïden	en	glyfosaat.	
 Het platteland wordt aantrekkelijk gemaakt voor bijen en andere bestuivers. Langs •	

provinciale wegen worden de bermen bij- en vlindervriendelijk beheerd.
 Natuurgebieden worden weer met elkaar verbonden, bijvoorbeeld door ecoducten, •	

oversteekplaatsen en paddentunnels. Overbodige obstakels tussen natuurgebieden worden 
verwijderd. Ecoducten mogen niet worden gebruikt om jagers te faciliteren.
  Daadwerkelijke bescherming van dieren, natuur en milieu vormt het uitgangspunt bij •	

beheerplannen voor de Natura 2000-gebieden en het vergunningverleningbeleid.
	De	provincie	zet	zich	in	voor	bloemrijke	weides,	mozaïekbeheer	en	weidevogelreservaten.•	

 Wegbermen van provinciale wegen worden ecologisch beheerd en ingericht, met speciale •	

aandacht voor de bijen en vlinders.
 De provincie zorgt voor goede informatie over het bijvriendelijk inrichten van tuinen en •	

gronden.
 Wilde bijen worden op de soortenbeschermingslijst gezet. •	
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  Er wordt vanuit de provincie voldoende en structurele fi nanciële ondersteuning geboden •	

aan opvangcentra voor vogels en andere in het wild levende dieren.

Jacht, beheer en schadebestrijding
De provincie staat geen jacht meer toe op haar gronden.•	

 Zolang er nog wel wordt gejaagd maakt de provincie de soorten, aantallen en locaties van •	

doodgemaakte dieren openbaar.
De	provincie	verleent	geen	afschotvergunning	voor	zogenoemde	‘schadelijke’	dieren.•	

 Er moet worden bijgehouden waar en hoeveel dieren worden aangereden. Aan de hand van •	

deze (openbare) gegevens evalueert de provincie jaarlijks het gevoerde beleid.
 Er komen meer provinciale opsporingsambtenaren om de bepalingen over jacht en de •	

bescherming van natuurgebieden te handhaven. Deze opsporingsambtenaren mogen geen 
persoonlijke banden hebben met faunabeheereenheden of andere jagersverenigingen.
 Een brede reeks maatregelen voorkomt overlast en schade door dieren. De provincie •	

moet hierbij naar maatwerk streven, zoals het verlagen van de maxi-mumsnelheid in 
natuurgebieden, het plaatsen van wildhekken en het rond vliegvelden verbieden van 
gewassen die vogels aantrekken.
 Het ganzenbeleid richt zich op het voorkomen van schade zónder het afschieten en •	

vergassen van ganzen. Ganzen zijn ‘s winters en ‘s zomers welkom.
 Ook met uitheemse dieren wordt zorgvuldig (diervriendelijk) omgegaan. Dat betekent •	

onder meer dat wasbeerhonden niet worden afgeschoten en dat er geen jacht op 
halsbandparkieten wordt gemaakt.
 Verwilderde katten worden niet langer gedood, maar gevangen en gecastreerd of •	

gesteriliseerd.
Jagers bepalen het beleid niet: de provincie erkent geen enkele faunabeheereenheid.•	

 De provincie registreert klachten over jagers en gebruikt deze informatie om de handhaving •	

te verbeteren.

•		Een	Provincie	die	haar	cultuurwaarden	en	natuurwaarden	koestert	en	beschermt	omdat	
natuur en cultuur belangrijke pijlers zijn voor een gezond leefklimaat en belangrijke dragers 
voor recreatie en toerisme.

•	Bevordering	van	groen,	natuur	en	landschapskwaliteit
•			Tegengaan	plattelandsverloedering;	bevorderen	kleinschalig	regionaal	produceren	en	

vermarkten. Herbestemmen leegstand. Tegengaan uitbreiding intensieve veehouderij/
schaalvergroting.

•		Limburg	heeft		prachtige	natuur-	en	recreatiegebieden.	Deze	moeten	in	stand	worden	
gehouden. Er moet wel een einde komen aan verdere uitbreiding van deze gebieden.

•		Geldverslindende	natuur(herstel)projecten	en	absurde	Europese	regelgeving	leiden	er	toe	
dat veel boeren en ondernemers van hun land worden gejaagd en werkloos worden. 

•		Subsidiering	van	militante	natuur-en	milieuclubs	moet	direct	gestopt	worden.	Deze	clubs	
procederen met overheidsgeld tegen de provincie.

•	Economie	boven	de	belangen	van	militante	natuur	en	milieuorganisaties.
•	Geen	megastallen.	

Nog niet beschikbaar

Deze partij heeft  niets opgenomen over dieren(welzijn)

PARTIJ VOOR 
LEEFBAARHEID EN 
DEMOCRATIE

LOKAAL LIMBURG
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 LANDELIJKE 
VOLKSPARTIJ LIMBURG

STEMNL

•		De	aandacht	hierbij	gaat	uit	naar	beheer	en	verbinden	van	natuurgebieden,	instandhouden	
van bossen, beschermen van flora en fauna en investeren in duurzame landbouw. 

Nog niet beschikaar
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Partij Speerpunten dierenwelzijn

•		Daarom	heeft	de	provincie	op	initiatief	van	de	VVD	gedeputeerde	de	zogenaamde	‘Brabantse	
zorgvuldigheidsscore’	(BZV)	ingevoerd.	Die	score	laat	bijvoorbeeld	zien	of	het	verstandig	is	
dat een veehouderij uitbreidt. Deze aanpak past bij het Brabantse DNA: eerst een gesprek 
tussen belanghebbenden, daarna mogelijk een rol voor de overheid.

•		Bij	het	houden	van	dieren	is	het	belangrijk	dat	ziektes	bij	mensen	en	dieren	voorkomen	
worden.

•		We	willen	schone	lucht.	Niet	de	omvang	van	het	agrarische	bedrijf	maar	de	uitstoot	is	
uiteindelijk maatgevend. Agrarische ondernemers verbeteren de luchtkwaliteit door goede 
luchtwassers te plaatsen die de uitstoot van gevaarlijke stoffen verminderen. 

•		Agrofood	speelt	een	grote	rol	in	de	Brabantse	economie	en	dat	zal	wat	de	PvdA	betreft	
ook zo blijven. Maar dan moet de sector wel de omslag maken naar een gezonde en 
duurzame bedrijfsvoering. Vooral bij de intensieve veehouderij is dit een grote verandering. 
Verscheidene bedrijven bewijzen al dat dit kan. Zij verdienen de ruimte in onze provincie. 
Tegen bedrijven die met hun manier van bedrijfsvoering onze gezondheid en leefomgeving in 
gevaar brengen, moet de provincie hard optreden.

•		De	PvdA	vindt	het	welzijn	van	dieren	belangrijk.	Daarom	willen	we	een	provinciale	visie	op	
dierenwelzijn. Groot wild is een onderdeel van de natuur, dus van onze provincie. Het moet 
dan ook de ruimte krijgen in een aantal natuurgebieden. 

•			De	PvdA	wil	dat	de	Provincie	in	Brabant	een	aantal	leefgebieden	voor	wilde	zwijnen	en	ander	
groot wild vaststelt en zorgt voor minimale overlast en verkeersonveiligheid door groot wild. 

•		De	intensieve	veehouderij	geeft	nog	altijd	te	veel	overlast	en	risico’s	voor	de	volksgezondheid.	
Nieuwe uitbraken van ziektes in de veehouderij, zoals de Q-koorts, moeten worden 
voorkomen. Daarom moet de veestapel in overbelaste gebieden nu echt worden 
teruggedrongen en mag daar geen uitbreiding meer komen en waar mogelijk wordt 
gesaneerd.

•		De	PvdA	wil	dat	gezondheid	een	harde	norm	wordt	in	de	Brabantse	Zorgvuldigheidsscore	
Veehouderij, waardoor uitbreidingen alleen nog mogelijk zijn, als alles is gedaan om de 
volksgezondheid veilig te stellen. Gezondheidsexperts toetsen dit. 

•		De	intensieve	veehouderij	in	Brabant	wordt	verkleind.	In	de	Verordening	Ruimte	blijft	het	
uitbreidingsverbod voor de intensieve veehouderij gehandhaafd. GroenLinks is en blijft tegen 
megastallen.

•		De	intensieve	veehouderij	in	Brabant	wordt	afgebouwd	door	een	sluitend	systeem	van	
dierenproductierechten gekoppeld aan provinciale compartimentering, grondgebondenheid, 
adequate wet- en regelgeving met consequente handhaving en een saneringsfonds.

•		De	veestapel	in	Brabant	wordt	voorts	verkleind	door	het	intrekken	(en	niet	opnieuw	uitgeven)	
van milieuvergunningen en toepassing van de Wet Dieren en eigen provinciale regelgeving 
die de Wet Programmatische Aanpak Stikstof overstijgt.

•		In	de	Verordening	Ruimte	wordt	de	uitbreiding	van	melkveehouderijbedrijven	gekoppeld	
aan de grond in de directe nabijheid van het bedrijf. Hierdoor wordt versnippering van het 
buitengebied tegengegaan.

•		Er	worden	geen	nieuwe	vergunningen	afgegeven	aan	bedrijven	die	een	gevaar	zijn	voor	de	
volksgezondheid, zoals nertsfabrieken en geitenstallen.

•		Er	moeten	duidelijke	regels	komen	voor	het	bouwen	van	nieuwe	rijhallen	voor	de	
paardensport. De ongebreidelde ontwikkeling die nu plaats vindt moet een halt worden 
toegeroepen.

PROVINCIE NOORD-BRABANT
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•		De	jacht	op	de	wilde	zwijnen	moet	worden	beëindigd.	Er	komt	een	leefgebied	voor	wilde	
zwijnen en een compensatieregeling voor de boeren.

•		Het	gebruik	van	bestrijdingsmiddelen	moet	drastisch	worden	afgebouwd.	GroenLinks	wil	
dat chemische bestrijdingsmiddelen worden verboden. 

•	De	provincie	gaat	zich	actief	inzetten	tegen	de	plezierjacht.
•		Met	betrekking	tot	jacht	en	schadebestrijding	wordt	een	terughoudend	maar	realistisch	

beleid gevoerd. Het faunafonds wordt geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Voor de Big Five 
(wildezwijnen, edelherten, wisenten, otters en lynxen) worden leefgebieden ingericht.

•		In	2017	wordt	nergens	in	Brabant	meer	gif	gebruikt	bij	onkruidbestrijding	op	verhardingen	
en op sportterreinen. Landbouwers worden ondersteund in het zoeken naar alternatieven 
voor giftige bestrijdingsmiddelen.

•		De	provincie	moet	zo	snel	mogelijk	alle	mogelijke	maatregelen	nemen	die	uiteindelijk	
bijdragen aan het verminderen van de veestapel en het mestoverschot in Brabant. Waar 
de provincie dat niet zelf kan, moet zij alles in het werk blijven stellen om de landelijke en 
Europese overheden ertoe te bewegen om daarbij te helpen. 

•		De	Brabantse	Zorgvuldigheidsscore	Veehouderij	moet	zo	snel	mogelijk	leiden	tot	
kringlooplandbouw op regionale schaal en grondgebonden veehouderij.

•		Het	cumulatief	effect	(de	stapeling)	van	vee-gerelateerde	activiteiten	in	een	gebied	moet	
een criterium zijn bij het verlenen van toestemming voor ontwikkeling of uitbreiding van 
veehouderij of daarmee verband houdende activiteiten.

•		Niet	alleen	het	aantal	veedieren	moet	minder	maar	ook	de	concentratie	van	dieren	en	vee-
gerelateerde	overlast	gevende	activiteiten	in	regio’s	als	de	Peel	en	de	Kempen	moet	actief	
worden teruggedrongen.

•					D66	ziet	voor	grootschalige	melkveehouderij	en	niet-grondgebonden	veeteelt	alleen	ruimte	
op locaties waar deze geen overlast veroorzaakt.

•			Nieuwe	stallen	moeten	bovendien	voldoen	aan	hoge	eisen	op	het	gebied	van	
volksgezondheid, dierenwelzijn en milieu en moeten inpassing in de omgeving realiseren.

•		Toename	van	het	aantal	dieren	in	Brabant	is	pas	mogelijk	als	de	overlast	die	dieren	
veroorzaken is opgelost.

•		D66	wil	dat	de	provincie	samen	met	gemeenten	en	waterschappen	de	schakels	tussen	
natuurgebieden realiseert. Waar mogelijk willen we dit aanvullen met medegebruik van 
bestaande bruggen en viaducten door dieren.

•		D66	wil	de	kwaliteit	van	natuur	verbeteren	door	overbemesting	en	gebruik	van	zeer	giftige	
bestrijdingsmiddelen samen met anderen aan te pakken. 

•		D66	wil	meer	aandacht	voor	bijen,	vlinders	en	andere	insecten	bij	de	inrichting	van	
ecologische verbindingszones en natuurgebieden;

•		Bij	natuurbeheer	hoort	beheer	van	de	wildstand	en	daarmee	is	voor	D66	jacht	dus	geen	
sport, maar een middel om de ecologische balans in een gebied te bewaren en veiligheid te 
verzekeren.

•		De	provincie	moet	het	faunabeheerplan,	dat	voor	zes	jaar	geldt,	jaarlijks	uitwerken	in	een	
gebiedsplan. Daarin wordt bepaald op welk wild en hoeveel mag worden gejaagd. D66 wil 
individuele jachtvergunningen koppelen aan dit gebiedsplan.

•		De	provincie	moet	werken	aan	diervriendelijke	alternatieven	voor	de	jacht.	Zo	kiezen	wij	liever	
voor het plaatsen van rasters bij wegen dan het afschieten van groot wild.
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•		We	zijn	in	Brabant	met	de	agrarische	sector	terechtgekomen	in	een	patstelling.	Verbetering	
van een milieusituatie en dierenwelzijn nopen tot investeringen die bedrijfseconomisch niet 
haalbaar zijn zonder opschaling. Dit is een vicieuze circel die doorbroken moet worden. 
Dit kan door het gesprek met elkaar aan te gaan. De Brabantse Zorgvuldigheidsscore 
Veehouderij, hoe imperfect op dit moment ook, is een tijdelijk instrument om nieuwe wegen 
te bewandelen. 

Algemeen 
Er komt een gedeputeerde Dierenwelzijn, Natuur en Milieu.•	

De provincie steunt dierenwelzijns-, natuur- en milieueducatie.•	

Dieren krijgen een vaste plaats in de draaiboeken van hulpdiensten en in rampenplannen.•	

 Er komt een verbod op dieronvriendelijke gebruiken zoals levende kerststallen, •	

zwientjetikken, ganstrekken en het rapen van kievitseieren. Zolang er nog geen verbod is 
gerealiseerd worden er geen vergunningen voor verleend en gaat er geen subsidiegeld 
naartoe.
De provincie verleent geen subsidies aan instanties die dierproeven doen.•	

 De provincie serveert biologische en veel vegetarische en veganistische producten in haar •	

bedrijfsrestaurants; een dag in de week wordt het hele aanbod vegetarisch. De provincie 
serveert geen bedreigde diersoorten, zoals paling, kabeljauw en tonijn.

Veehouderij
 Bij de productie van voeding met een dierlijke oorsprong moet het welzijn van de dieren •	

voorop staan. Wij willen dat de dieren worden gehouden op een wijze die recht doet aan 
hun natuurlijke gedrag en behoeften.
 Een einde aan de vee-industrie, minder dieren betekent minder problemen voor natuur, •	

milieu, mens en dierenwelzijn.
 Er komen geen nieuwe megastallen. De provincie richt haar beleid op een afname van het •	

aantal dieren. Er komt een uitbreidings- en een vestigingsstop voor de vee-industrie.
 De Partij voor de Dieren wil dat er een einde komt aan alle directe en indirecte subsidies die •	

de vee-industrie ontvangt van de provincie. 
 Koeien wordt ten minste weidegang geboden en ook voor de andere landbouwhuisdieren •	

bevordert de provincie uitloop. De provincie stimuleert het aanplanten van bomen en de 
bouw van schuilstallen in weilanden ter beschutting van de dieren. 
 Zolang er nog subsidies worden gegeven in het kader van het Gemeenschappelijke •	

Landbouwbeleid van de Europese Unie worden deze door de provincie ingezet voor 
ondersteuning van initiatieven op het gebied van dierenwelzijn en duurzame landbouw.
 De provincie bevordert de regionalisering en de productie en afzet van dier- en •	

milieuvriendelijke veehouderij- en akkerbouwproducten. De provincie stelt hiertoe een 
stimuleringsprogramma op.
Veemarkten worden sterk ontmoedigd. •	

 De provincie staat geen nieuwe bontfokkerijen toe en bestaande fokkerijen mogen niet •	

uitbreiden.

Vissen
Beroepsvisserij is niet langer toegestaan in natuurgebieden.•	

De provincie stopt met het subsidiëren en faciliteren van visserij.•	

De provincie stopt direct met het verhuren van het visrecht.•	

 Er komen geen nieuwe viskwekerijen. Bestaande viskwekerijen worden niet langer •	

gefaciliteerd.
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 Vispasseerbaarheid wordt een harde voorwaarde voor waterkrachtcentrales en wordt •	

gestimuleerd bij sluizen en gemalen.

Natuur
 Het gebruik van landbouwgif wordt vergaand beperkt. De provincie stuurt aan op een verbod •	

op de meest schadelijke gifstoffen die een bedreiging zijn voor mensen, dieren en milieu, 
zoals	metam-natrium,	neonicotinoïden	en	glyfosaat.	
 Het platteland wordt aantrekkelijk gemaakt voor bijen en andere bestuivers. Langs •	

provinciale wegen worden de bermen bij- en vlindervriendelijk beheerd.
 Natuurgebieden worden weer met elkaar verbonden, bijvoorbeeld door ecoducten, •	

oversteekplaatsen en paddentunnels. Overbodige obstakels tussen natuurgebieden worden 
verwijderd. Ecoducten mogen niet worden gebruikt om jagers te faciliteren.
 Daadwerkelijke bescherming van dieren, natuur en milieu vormt het uitgangspunt bij •	

beheerplannen voor de Natura 2000-gebieden en het vergunningverleningbeleid.
De	provincie	zet	zich	in	voor	bloemrijke	weides,	mozaïekbeheer	en	weidevogelreservaten.•	

 Wegbermen van provinciale wegen worden ecologisch beheerd en ingericht, met speciale •	

aandacht voor de bijen en vlinders.
 De provincie zorgt voor goede informatie over het bijvriendelijk inrichten van tuinen en •	

gronden.
Wilde bijen worden op de soortenbeschermingslijst gezet. •	

 Er wordt vanuit de provincie voldoende en structurele financiële ondersteuning geboden aan •	

opvangcentra voor vogels en andere in het wild levende dieren.

Jacht, beheer en schadebestrijding
De provincie staat geen jacht meer toe op haar gronden.•	

 Zolang er nog wel wordt gejaagd maakt de provincie de soorten, aantallen en locaties van •	

doodgemaakte dieren openbaar.
De	provincie	verleent	geen	afschotvergunning	voor	zogenoemde	‘schadelijke’	dieren.•	

 Er moet worden bijgehouden waar en hoeveel dieren worden aangereden. Aan de hand van •	

deze (openbare) gegevens evalueert de provincie jaarlijks het gevoerde beleid.
 Er komen meer provinciale opsporingsambtenaren om de bepalingen over jacht en de •	

bescherming van natuurgebieden te handhaven. Deze opsporingsambtenaren mogen geen 
persoonlijke banden hebben met faunabeheereenheden of andere jagersverenigingen.
 Een brede reeks maatregelen voorkomt overlast en schade door dieren. De provincie •	

moet hierbij naar maatwerk streven, zoals het verlagen van de maximumsnelheid in 
natuurgebieden, het plaatsen van wildhekken en het rond vliegvelden verbieden van 
gewassen die vogels aantrekken.
 Het ganzenbeleid richt zich op het voorkomen van schade zónder het afschieten en •	

vergassen van ganzen. Ganzen zijn ‘s winters en ‘s zomers welkom.
 Ook met uitheemse dieren wordt zorgvuldig (diervriendelijk) omgegaan. Dat betekent •	

onder meer dat wasbeerhonden niet worden afgeschoten en dat er geen jacht op 
halsbandparkieten wordt gemaakt.
 Verwilderde katten worden niet langer gedood, maar gevangen en gecastreerd of •	

gesteriliseerd.
Jagers bepalen het beleid niet: de provincie erkent geen enkele faunabeheereenheid.•	

 De provincie registreert klachten over jagers en gebruikt deze informatie om de handhaving •	

te verbeteren.
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	Van	het	introduceren	van	‘nieuwe’	soorten,	zoals	edelherten,	lynxen	en	wisenten,	moet	geen	•	

sprake zijn. 
 Niet megastallen, maar familie- en gezinsbedrijven zijn in de landbouw het ideale •	

uitgangspunt. 
 Bijvriendelijke maatregelen, zoals bijvriendelijk bermbeheer, bijenkasten op •	

overheidsgebouwen en ondersteuning van initiatieven om de bijen in stand te houden. 
Stroperij aanpakken. •	

Tegen ritueel slachten. •	

Dierenmishandeling streng aanpakken.•	

 Tegen plezier- druk- en drijfjacht, noodafschot of beheersjacht indien strikt noodzakelijk of •	

wanneer gevaar dreigt voor mens en dier en waar mogelijk diervriendelijke alternatieven 
benutten. 
Toezien op voldoende capaciteit dierenopvang. •	

 50PLUS zal er, bij de economische ontwikkeling, ook nauwlettend op toezien dat het •	

dierenwelzijn niet wordt geschaad.
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Partij Speerpunten dierenwelzijn

•		(gerealiseerd	in	afgelopen	periode)	Met	een	aanpassing	van	de	Provinciale	Structuurvisie	
en de Provinciale Ruimtelijke Verordening is de agrarische sector, waaronder de intensieve 
veehouderij, meer ruimte geboden voor continuering of uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten 

•		Er	wordt	ruimte	geboden	aan	de	Noord-Hollandse	agrarische	sector	voor	continuering	of	
verdere ontwikkeling van de bedrijfsvoering. Het onderscheid tussen de gebieden voor 
gecombineerde- en grootschalige landbouw wordt heroverwogen. Een mooie mix van 
verschillende bedrijfsstijlen en groottes zal de leefbaarheid en diversiteit van het platteland 
vergroten.

•		Om	op	lange	termijn	werkgelegenheid	te	garanderen,	is	een	duurzame	visserijsector	
noodzakelijk. Initiatieven gericht op deze verduurzaming worden waar nodig en mogelijk door 
de provincie ondersteund. 

•	Alleen	stiltegebieden	die	ook	echt	handhaafbaar	zijn	worden	in	stand	gehouden.	
•		Het	populatiebeheer	van	diersoorten	is	afgestemd	op	het	gebruik	van	de	omgeving	waarin	

zij leven. De vlieg- en verkeersveiligheid mogen nooit in het geding zijn. Samen met andere 
provincies worden aansluitende maatregelen getroffen. 

•		De	overlast	van	de	te	grote	populatie	zomerganzen	blijft	stevige	maatregelen	vragen.	Het	
ingezette beleid om de aantallen terug te brengen naar de stand van 2005 wordt geëvalueerd. 
De intentie is daarbij het beleid en de maatregelen zodanig aan te passen dat dit doel 
wordt gehaald. Nu de provincie verantwoordelijk wordt voor het Faunafonds, vergoedt zij de 
getaxeerde landbouwschade. De provincie vergoedt de volledige schade zonder eigen risico.

•		Wat	gaan	we	doen:	2.1.1	De	Ecologische	Hoofd	Structuur	(EHS)	inclusief	de	noodzakelijke	
ecologische verbindingen wordt zo snel mogelijk afgerond. 2.1.2 Beleid voor Natura 2000 
gebieden wordt in de komende periode vastgesteld en direct vertaald in de Provinciale 
Omgevingsvisie. 2.1.3 De realisatie van de EHS en het NNN mag niet gehinderd worden door 
het provinciale grondbeleid. 2.1.4 De provincie blijft het natuur- en landschapsbeheer wat 
door vrijwilligers en natuurbeschermingsorganisaties verricht wordt financieel ondersteunen. 
2.1.5 Alleen onder strikte voorwaarden, zoals geen versnippering van natuurgebieden, 
zekerheid van goed beheer, en blijvende toegankelijkheid voor iedereen, kan natuur door de 
provincie aan private partijen worden verkocht. 

•		Landbouw	wordt	vaak	als	een	bedreiging	gezien	voor	natuur	en	milieu.	Vermesting	en	
verdroging - veroorzaakt door landbouw - zijn de grootste veroorzakers van het uitsterven 
van soorten in Nederland. Landbouw hoort echter van oudsher bij Noord-Holland en is 
een belangrijke bron van werkgelegenheid. De PvdA vindt daarom dat er ruimte moet zijn 
voor de landbouw om zich te ontwikkelen, op voorwaarde dat hierbij geen schade wordt 
toegebracht aan natuur en milieu. De PvdA zet daarom in op duurzame landbouwontwikkeling 
en vergroening van het platteland, waarbij agrariërs worden gestimuleerd om natuur- en 
milieuvriendelijk te werken. Wat de PvdA betreft stuurt de provincie hierbij zoveel mogelijk op 
resultaat en niet specifiek op methode - er moet ruimte zijn voor innovatie. Tegen agrariërs die 
milieuonvriendelijk werken moet de provincie handhavend optreden. De vraag naar biologisch 
voedsel neemt sinds een aantal jaar sterk toe. De PvdA wil de opkomst van biologische 
landbouw stimuleren. Meer biologische landbouw levert naast gezond voedsel en een schone 
leefomgeving ook werkgelegenheid op. Dit betekent echter wel dat er meer biologisch 
landbouwareaal bij moet komen. Ook zijn er steeds meer mensen in steden en dorpen die 
hun eigen voedsel willen verbouwen. Hier moet ruimte voor zijn in Noord-Holland.

PROVINCIE NOORD-HOLLAND
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•		Wat	gaan	we	doen:	2.2.1	Het	gebruik	van	bestrijdingsmiddelen	in	de	landbouw	en	met	
name in de bloembollenteelt wordt teruggedrongen. Er komen spuitvrije zones langs 
akkerbouwgebieden. 2.2.2 In overleg met projectontwikkelaars, natuurbeheerorganisaties 
en gemeenten kijkt de provincie waar meer biologisch landbouwareaal gerealiseerd kan 
worden.	2.2.3	De	PvdA	wil	dat	10%	van	het	landbouwareaal	in	2020	gebruikt	wordt	voor	
biologische landbouw. 2.2.4 De provincie past ecologisch berm- en slootbeheer toe 
in Noord-Holland. Het bermbeheer wordt gezamenlijk aanbesteed met gemeenten en 
waterschappen; dit voorkomt dubbel werk en dubbele kosten. 2.2.5 Landschapselementen 
van cultuurhistorische waarde moeten beschermd blijven. Grondeigenaren en 
natuurbeschermingsorganisaties die zich hiervoor inzetten worden ondersteund door de 
provincie. 2.2.6 De functie van een gebied zal het waterpeil moeten volgen. Waar nodig zal 
de landbouw om moeten schakelen naar nattere vormen. 

•		Wanneer	mensen	in	hun	eerste	levensbehoeften	-	eten,	beschutting,	veiligheid	-	hebben	
voorzien, komt de kwaliteit van leven in het vizier. Naast welvaart is welzijn belangrijk. We 
zien dat dit welzijnsstreven zich aan het uitbreiden is naar de dierenwereld. Waardevolle 
gebieden krijgen meer aandacht: plekken waar het doodstil is, waar geurhinder afwezig is, 
waar	het	’s	nachts	aardedonker	is,	waar	een	grote	biodiversiteit	aanwezig	is	en	waar	dieren	
en planten floreren. Dit zijn oerkwaliteiten waar GroenLinks zich ook in Noord-Holland hard 
voor maakt. 

•		GroenLinks	Noord-Holland	wil	dat	de	provincie	zich	inspant	om	de	om¬vang	en	de	
kwaliteit van de Noord-Hollandse natuur te versterken. Noord-Hollanders willen graag een 
groene en gezonde leefomgeving. In een provincie met hoge natuur- en landschappelijke 
waarden is het goed wonen, werken en recreëren. Deze gebieden leiden tot een gezonde 
leefomgeving, maken het aangenaam om te recreëren en scheppen een aantrekkelijke plek 
om	te	werken.	Bovendien	zijn	ze	be¬langrijk	als	leefgebied	van	dieren	en	planten.	

•		Een voortvarende aanpak van natuurontwikkeling in omvang en kwaliteit. 
Dieren	en	planten	hebben	ruimte	nodig.	De	om¬vang	van	de	natuur	in	Noord-Holland	
is de laatste eeuw afgenomen door verstedelijking en intensivering van de landbouw. 
Om de achteruitgang van de natuur tegen te gaan, wordt sinds 1990 landelijk en 
provinciaal gewerkt aan de totstandbrenging van het Natuurnetwerk (de Ecologische 
Hoofd¬structuur).	Dat	betekent	dat	gebieden	worden	omgevormd	tot	natuurgebieden	en	
bestaande	natuurgebieden	met	elkaar	verbonden.	Zo	ont¬staan	er	grotere	aaneengesloten	
natuurgebieden. Dat bevordert de gezondheid en overlevingskansen van de verschillende 
dier- en plantensoorten. GroenLinks wil dat het geplande Natuurnetwerk in Noord-Holland 
de komende collegeperiode helemaal wordt voltooid. Voor de verwerving en inrichting 
van de natuur moet daarom voldoende geld worden uitgetrokken. GroenLinks wil ook 
dat de beheerplannen van alle Natura-2000 gebieden (dat zijn natuurgebieden met een 
Europese beschermingsstatus) in Noord-Holland uiterlijk voor het eind van de komende 
collegeperiode	zijn	vast¬gesteld.	Dieren	en	planten	hebben	naast	ruimte,	ook	een	gezonde	
leefomgeving nodig. Op dat gebied valt er in Noord-Holland nog een wereld te winnen. 
De milieuomstandigheden voor de natuur vragen om drastische verbetering. Het gaat om 
de ecologische herovering van het platteland. GroenLinks denkt hierbij met name aan de 
bestrijding	van	verdroging	(waterpeil	niet	te	laag),	zorgen	voor	een	goede	wa¬terkwaliteit,	
het	tegengaan	van	te	veel	stikstof-	en	fosfaatuitstoot	(uit	veehouderij,	verkeer	en	indus¬trie),	
het voorkomen dat (resten van) bestrijdingsmiddelen in bodem en water terecht komen, en 
de bevordering van stilte en duisternis. Om die betere milieukwaliteit tot stand te brengen is 
een belangrijke handhavende taak weggelegd voor de Regionale Uitvoeringsdiensten. 

•		Het	Markermeer	is	een	belangrijk	natuurgebied	en	een	bijzondere	open	ruimte.	Het	
IJmeer/Mark-ermeer geniet Europese bescherming als Natura 2000-gebied vanwege zijn 
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grote belang voor vo-gels. Het voedselaanbod voor de vogels, bestaande uit waterplanten, 
driehoeksmosselen en vis, is onvoldoende. Oorzaak daarvan is de troebelheid van het water, 
veroorzaakt door opwervelend slib. Het is dringend noodzakelijk de natuurkwaliteit van het 
IJmeer/Markermeer te verbeteren. Het project Markerwadden van Natuurmonumenten is 
daar¬voor	een	van	de	bouwstenen.	De	provincie	levert	haar	bijdrage	aan	de	uitvoering	van	
het beheerplan voor dit natuurgebied. Vanwege de natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten 
van	het	IJmeer/Mark¬ermeer	is	bouwen	in	het	water	ongewenst.	Groen¬Links	is	geen	
voorstander	van	buitendijkse	won¬ingbouw	(Almere	heeft	daar	plannen	voor)	noch	voor	de	
aanleg van een infrastructurele verbinding tussen Almere en Almsterdam (de IJmeer-brug). 

•		GroenLinks	wil	de	biodiversiteit	in	Noord-Holland	vergroten.	Dieren,	planten	en	bomen	
hebben van zichzelf waarde. Zij zijn ook belangrijk voor de mens: de flora en fauna zijn mooi 
om	van	te	genieten	en	be¬langrijk	voor	ons	leefklimaat.	Een	verbetering	van	de	biodiversiteit	
in Noord-Holland wil GroenLinks bereiken door natuurverbindingen aan te leggen over en 
onder infrastructurele barrières, en door bij het natuurbeheer rekening te houden met wat 
goed is voor de gewenste soorten. Weidevogels en bijen verdienen hierbij speciale aandacht. 

•		Op	het	moment	gaat	het	slecht	met	een	aantal	soorten	in	de	provincie.	De	achteruitgang	
komt	door	de	slechte	milieukwaliteit	en	door	de	ver¬snippering	van	het	landschap.	Sommige	
dieren en planten komen juist heel veel voor, wat kan leiden tot schade, gevaar en overlast. 
GroenLinks wil een zorgvuldige aanpak van deze problemen. Het belangrijkste is dat de 
leefruimte zodanig wordt aangepast dat zij minder aantrekkelijk wordt voor de dieren waarvan 
er te veel zijn. Dus geen voor ganzen smakelijke gewassen telen in de buurt van Schiphol. 
Als dat onvoldoende helpt, kunnen vele manieren om dieren te weren en te verjagen worden 
ingezet. GroenLinks vindt dat de provincie op dit moment te gemakkelijk toestaat dieren te 
doden om schade, gevaar en overlast te bestrijden.

•	 1. Aanleggen van ecoducten en faunapassages. Dieren en planten hebben ruimte 
nodig.	Daarom	wil	GroenLinks	meer	natuurgebieden	en	de	be¬staande	natuurgebieden	
met elkaar verbinden in het Noord-Hollandse Natuurnetwerk. Zie wat GroenLinks in het 
hoofdstuk natuur hierover schrijft. Ecoducten en faunapassages geven dieren en planten 
de mogelijkheid infrastructurele barrières te passeren. Barrières als autowegen, spoorlijnen 
en waterwegen. Eind vorig jaar is de door GroenLinks altijd krachtig bepleite natuurbrug 
Zandpoort over de Zandvoortselaan tussen Nationaal Park Zuid-Kennemerland en de 
Amsterdamse Waterleidingduinen geopend en een half jaar na dato al druk gebruikt door 
dieren en planten: vossen, vlinders, viooltjes en rolklaver. Meerdere soorten zullen volgen. 
GroenLinks vindt dat de provincie in de komende bestuursperiode actief moet doorgaan met 
de aanleg van ecoducten en faunapassages zoals vastgelegd in het programma Verbinden 
en	Ont¬snipperen.	Bij	de	aanleg	van	nieuwe	infrastruc¬tuur	moet	standaard	de	oplossing	
van nieuwe knelpunten voor dieren en planten bij de aanleg worden meegenomen en 
financieel geregeld. De prikkeldraadversperring tegen damherten op natuurbrug Zandpoort 
moet	verdwijnen.	Groen¬Links	wil	dat	het	terughoudend	beheer	van	dam¬herten	in	de	
Amsterdamse Waterleidingduinen ook wordt toegepast in de Kennemerduinen.

•	 2. Specifiek beleid voor een aantal dier- en plantensoorten, aanwijzing van 
weidevogel-kerngebieden. GroenLinks wil dat de provincie voor planten- en diersoorten 
waarvan het voortbestaan bedreigd wordt, een specifiek beleid voert om hun aantal in stand 
te houden en te vergroten. GroenLinks wil dat de provinciale aandacht voor de weidevogels 
wordt	voortgezet.	De	provincie	dient	zo	snel	mo¬gelijk	weidevogelkerngebieden	aan	te	
wijzen. Deze gebieden krijgen een adequate planologische bescherming en financiële 
middelen moeten met name in deze gebieden worden ingezet. Het waterpeil en het 
landbouwkundig gebruik in deze kerngebieden worden afgestemd op wat goed is voor de 
weidevogels.
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•	 3. Prioriteit voor het voorkómen van overlast. Soms veroorzaken dieren of te veel 
dieren overlast. Zij veroorzaken gewasschade, onveilige situaties of verdringen andere 
soorten. Het is belangrijk zorg-vuldig vast te stellen of daadwerkelijk van overlast sprake 
is	of	dat	het	gaat	om	een	normale	situ¬atie	die	je	kunt	verwachten	en	moet	accepteren.	
GroenLinks vindt het bij de akkerbouw horen dat vogels van het graan snoepen en vindt 
het logisch dat je in een natuurgebied met overstekende dieren langzaam rijdt. Als het toch 
nodig is de aantallen van een soort te verminderen, wordt de ladder van zorgvuldigheid 
gebruikt om dat te bereiken: eerst preventie, dan weren en verjagen, in het uiterste geval 
populatiebeheer.	Primair	wordt	gekeken	op	welke	wijze	het	levens¬gebied	kan	worden	
veranderd	om	de	groeimo¬gelijkheden	van	een	soort	te	beperken.	Want	het	levensgebied	
bepaalt	de	omvang	van	een	popu¬latie.	Als	de	provinciale	tafel	gedekt	is	met	eiwitrijk	
grasland, kun je veel ganzen verwachten. Ook de ruimtelijke inrichting van een gebied 
kan dienstig zijn (waterrijke gebieden trekken waterminnaars aan), evenals de bevordering 
van natuurlijke vijanden (lieveheersbeestjes tegen luizen, vossen tegen ganzen). Als 
preventie niet voldoende werkt, kan volgens GroenLinks worden overgegaan tot het 
weren en wegjagen van dieren. Plekken kunnen met rasters en netten ontoegankelijk 
gemaakt worden, dieren kunnen opgeschrokken worden met lawaai en visuele middelen. 
GroenLinks wil dat de provincie een actief beleid voert voor de ontwikkeling van effectieve 
diervriendelijke methoden om dieren te weren en te verschrikken. Bij onvoldoende resultaat 
van	preventie	en	weg¬jagen	kan	populatiebeheer	volgens	GroenLinks	noodzakelijk	zijn.	
Om te beginnen valt hierbij te denken aan een zodanige bewerking van nesten, eieren, 
broed- en opgroeigebied dat voortplanting niet slaagt. In het uiterste geval kan het doden 
van dieren aan de orde zijn. Dit is alleen het geval als andere middelen falen, als het doden 
leidt tot een daadwerkelijke oplossing en niet oneindig hoeft door te gaan, en als het op een 
verantwoorde manier plaatsvindt.

•		4. Financiële compensatie bij onevenredige schade. GroenLinks vindt het logisch dat 
in de landbouw, tuinbouw en fruitteelt die in de open lucht worden beoefend, gewasschade 
door dieren kan optreden. GroenLinks vindt het voorkómen van gewasschade dan ook een 
regulier onderdeel van de agrarische bedrijfsvoering. Als ondanks preventie en het weren 
en verjagen van dieren toch onevenredige schade optreedt, vindt financiële compensatie 
door het Faunafonds plaats.

•  5. Massale ganzendoding ongewenst. GroenLinks is blij met de terugkomst van de gans 
in	Noord-Holland.	Op	sommige	plaatsen	en	op	som¬mige	tijden	zijn	er	wel	wat	veel	ganzen.	
Maar dat is logisch want Noord-Holland is een aantrekkelijke provincie met veel lekker eten 
en veilige rust- en voortplantingsplaatsen in en om het water. Wanneer ergens sprake is van 
te veel ganzen, moet worden bekeken hoe de aantrekkelijkheid van die plaats voor ganzen 
kan worden verminderd. Zo moet er in verband met de vliegveiligheid voor worden gezorgd 
dat in de omgeving van Schiphol geen voor ganzen aantrekkelijke gewassen worden 
geteeld en oogstresten snel onder de grond worden gewerkt. De provincie Noord-Holland 
heeft	in	2014	het	Uitvoeringsbeleid	Ganzen	Noord-Holland	vast¬gesteld.	Daarin	staat	dat	
jaarlijks vele duizenden grauwe ganzen, brandganzen, Canadese ganzen en kolganzen 
mogen worden gedood. GroenLinks is het daarmee niet eens omdat het geen structurele 
oplossing is. Zolang Noord-Holland aantrekkelijk is, zullen de ganzen blijven komen en is 
het doden van tienduizenden ganzen zinloos geweld. Voorkomen, weren en verjagen zijn de 
belangrijkste manieren om overlast door ganzen te voorkomen.

•		Naar	de	toekomst	ziet	GroenLinks	de	agrariër	als	een	cruciaal	onder¬deel	van	de	
kringloopeconomie bij voedsel- en energieproductie en het beheer van het landschap. 
De	landbouw	en	veehouderij	moeten	dras¬tisch	worden	hervormd	tot	een	duurzaam	
gebruik van nutriënten, land en water. Intensieve landbouw en veehouderij zijn niet langer 
houdbaar want die leiden tot een verhoogde uitstoot van broeikasgassen; tot verdroging 
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en verzuring van de bodem; het kappen van oerwoud voor het telen van veevoer; een 
bedreiging van de biodiversiteit en een bedreiging van de gezondheid en kwaliteit van leven 
van mens en dier. Stappen zetten naar meer duurzame landbouw en veehouderij betekent 
voor	GroenLinks	dat	mono¬cultuur	wordt	tegengegaan,	megastallen	worden	verboden,	
chemische	gewasbeschermingsmid¬delen	tot	een	minimum	worden	teruggebracht	en	de	
vrije uitloop van dieren wordt bevorderd. Verder pleit GroenLinks voor een sterke beperking 
van	ammoniak	en	methaanemissies	en	het	terug¬winnen	van	energie,	stikstof	en	fosfaten	
uit mest en landbouwafval. Regionale gesloten kringlopen, met gebruik van regionaal 
geproduceerd veevoer en zonder gebruik van kunstmest zijn daarbij het streven. GroenLinks 
wil in Noord-Holland waar mogelijk de grondwaterstand verhogen en de bodemkwaliteit 
verbeteren. Dit leidt ertoe dat bloemen, kruiden, insecten en weidevogels meer in het 
grasland	zullen	voorkomen.	Voor	het	behoud	van	een	regionale	voedselpro¬ductie	en	het	
agrarische	landschap	streeft	Groen¬Links	in	Noord-Holland	naar	het	uitbreiden	van	duurzame	
en biologische landbouw en veehouderij. We willen meer steun geven aan boeren die hun 
bedrijfsvoering verduurzamen, die investeren in dierenwelzijn en in natuurbeheer. Ook 
het	ver¬breden	van	de	bedrijfsvoering	met	bijvoorbeeld	erfwinkels	en	zorgtaken	willen	we	
stimuleren.	Verder	dienen	agrariërs	een	sterkere	onderhandel¬ingspositie	tegenover	industrie	
en supermarkten te krijgen voor een eerlijke prijs voor hun producten.

•		1. Bevorderen kleinschalige, diervriendelijke vee¬houderij. Het bebouwd staloppervlak 
mag	volgens	Groen¬Links	nergens	in	de	provincie	groter	zijn	dan	1,5	ha.	Er	is	in	Noord-
Holland dus geen ruimte voor megastallen. Stallen met meerdere verdiepingen zijn ook uit 
den boze. GroenLinks wil kleinschalige, diervriendelijke veehouderij bevorderen, waarbij 
dieren zoveel mogelijk buiten lopen en natuurlijk gedrag kunnen vertonen.

•  2. Verduurzaming van de visserij. GroenLinks wil dat de visserijsector verduurzaamt wat 
betreft	de	vloot,	het	vismateriaal,	de	vistech¬nieken	en	het	beheer.	Belangrijk	is	daarbij	om	
de ontwikkeling van de duurzame visserij af te stemmen op de ecologische draagkracht van 
met name de Waddenzee, het IJsselmeer, Markermeer en het IJmeer, conform de eisen van 
N2000 en de kaderrichtlijn water. De provincie kan haar steentje bijdragen door draagvlak 
te creëren bij vissers en maatschappelijke organisaties voor de transitie naar een duurzame 
sector. GroenLinks wil dat hiervoor samen met de sector en maatschappelijke organisaties 
een plan voor duurzame visserij wordt opgesteld. Dit kan mede worden vormgegeven met 
ondersteuning van de regionale economie van vissersgemeenschappen. Het kweken van vis 
in bedrijven en proefprojecten mag volgens GroenLinks pas worden toegestaan als het milieu 
niet wordt geschaad en het welzijn van de dieren is gegarandeerd. De provincie heeft in het 
verleden viskwekerijen toegestaan die niet aan deze eisen voldoen.

•		8. Combineren van landbouw en veehouderij met het versterken van natuur- en 
land-schapswaarden. GroenLinks wil dat landbouw, tuinbouw en veehouderij bijdragen 
aan het versterken van natuur- en landschapswaarden, en andersom. De wisselwerking 
tussen natuur en landbouw dient te worden ondersteund met de volgende maatregelen: 
Vergoeden van agrarische natuurverenigingen voor het bevorderen van biodiversiteit, 
be-schermen van weidevogels en het beheren van het agrarische landschap. Structureel 
financieel ondersteunen van agra-riërs die bijdragen aan de kwaliteit van natuur-en landschap. 
Samenwerking tussen natuurbeherende orga-nisaties en agrarische ondernemers stimuleren 
om (natuur)gronden beschikbaar te stellen voor duurzame landbouw. Vergoeden van 
agrarische ondernemers voor het beheer van cultuurhistorisch landschap. Bevorderen van 
alternatieve inkomensbronnen voor agrariërs met betrekking tot recreatie, dienstverlening 
en zorg, passend bij natuur en landschap. Schaalvergroting is voor agrarische ondernemers 
niet	de	enige	manier	om	het	inkomen	veilig	te	stellen	en	brengt	vaak	enorme	risico’s	met	zich	
mee. Andere verdienmodellen om het inkomen veilig te stellen dragen bij aan de versterking 
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van de bedrijfsvoering, zoals zorg en educatie of het opzetten van een korte productieketen 
(bijvoor¬beeld	de	Nieuwe	Akker	in	Haarlem)	en	webshops.	Noord-Holland	kent	veel	
weidevogelgrasland en dat is goed te combineren met duurzame bedrijfs-voering. Ook het 
collectief agrarisch natuurbeheer kan hiertoe bijdragen.

•		Wat	er	in	Noord-Holland	nog	aanwezig	is	aan	natuur	en	groen	is	mede	te	danken	aan	de	
beschermende functie van de provincie. Wel zijn er erg veel verschillende organisaties die 
zich bezighouden met beheer van natuur. Soms ook heeft de provincie de bescherming van 
groen en natuur te veel uit de vingers laten glippen, zoals in het Groene Hart. De provincie 
betaalt aan agrariërs vergoedingen voor schade die in het wild levende dieren veroorzaken. 
Maar ook worden deze dieren gedood, door vergassing of afschieten. 

•		De	SP	wil:	Geen	megastallen,	geen	industriële	(pluim)veeteelt	en	geen	maximale	
groei van agrarische activiteiten; De maximale omvang van bouwblokken (schuren en 
loodsen) op agrarisch terrein niet vergroten; Een grotere invloed van organisaties als 
Dierenbescherming, Faunabescherming en Vogelbescherming op het provinciaal beleid 
voor dieren en dierenwelzijn; Weidevogelbeheer door agrariërs blijvend financieel 
ondersteunen; Zogenaamd schadelijke dieren zoals ganzen niet doden maar verjagen of 
lokken naar gebieden waar zij geen schade aanrichten; Waar mogelijk uitbreiding van natuur 
en groen, en in elk geval afmaken van de Ecologische Hoofd Structuur; Meer aandacht voor 
behoud en bescherming van plantsoenen en tuinen binnen bestaand bebouwd gebied; 
Behoud en uitbreiding van stiltegebieden en verbod op plezierjacht in deze gebieden.

•		Wij	willen	de	wereld	om	ons	heen	tegemoet	treden	met	respect	en	mededogen.	Dat	geldt	
voor de mensen om ons heen en voor onze omgeving. De aarde is niet van ons en dus geen 
gebruiksartikel. We willen stoppen met het uitputten en vervuilen van onze leefomgeving. 
We willen dat in de discussie over natuur en milieu niet het behoud, maar de aantasting van 
natuur en milieu beargumenteerd wordt. 

•		De	Natura2000-gebieden	dragen	bij	aan	het	behoud	en	herstel	van	de	biodiversiteit	in	
Europa. De Programmatische Aanpak Stikstof is daar een belangrijk programma voor. Ook 
moet het Nationaal Natuurnetwerk snel worden afgemaakt. De robuuste verbindingszones 
blijven planologisch beschermd en worden niet geschrapt. De biodiversiteit en 
toegankelijkheid van cultuurlandschappen in het landelijk gebied vraagt echter ook aandacht. 
D66 ziet kansen in een meer natuurlijk beheer van bermen, oevers en akkerranden. De 
effectiviteit van agrarisch natuurbeheer voor weidevogels kan verbeterd worden door in te 
zetten op geconcentreerde grootschalige aaneengesloten gebieden in de nabijheid van 
natuurgebieden. 

•		D66	zet	zich	in	voor	een	fatsoenlijke	manier	met	wild	om	te	gaan	en	voor	wild	te	zorgen.	
Wilde dieren kunnen echter overlast veroorzaken. Schadebestrijding is dan soms een 
noodzakelijk kwaad. Het monitoren van populatie-ontwikkelingen is daarbij essentieel om 
grootschalig ingrijpen in een later stadium zoveel mogelijk te voorkomen. Het doden van 
dieren in het kader van faunabeheer en schadebestrijding wordt tijdig ingezet, maar alleen in 
uiterste gevallen en pas nadat er naar alternatieven is gekeken. D66 is tegen het doden van 
dieren zonder nut en noodzaak - ook wel plezierjacht genoemd.

•		Schaalvergroting	in	de	agrarische	sector	is	alleen	mogelijk	als	dit	in	overeenkomst	is	met	
de natuur, landschap, milieu, volksgezondheid en dierenwelzijn. De omschakeling naar een 
meer duurzame agrarische sector, zoals bijvoorbeeld in de glastuinbouw, of (gedeeltelijk) 
biologische bedrijfsvoering moet wat ons betreft worden ondersteund. De bollensector 
blijven we vragen om vorderingen te maken met het gebruik van milieuvriendelijke 
gewasbeschermingsmiddelen. 
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•		Plastic,	geneesmiddelen	en	bestrijdingsmiddelen	vormen	een	belangrijke	
verontreinigingsbron voor onze meren, waterwegen en zeeën en zijn daarmee een 
bedreiging voor onze voedselketen en gezondheid. D66 wil daarom zorgen dat de Europese 
Kaderrichtlijn Water (die voor 2028 eist dat al het water zo schoon is dat alle planten en 
dieren die er van nature voorkomen weer terug kunnen keren) tijdig wordt uitgevoerd. 

•		Aan	intensieve	veehouderijen	stelt	D66	strenge	voorwaarden.	Het	gaat	ons	om	de	
verbetering van het milieu, dierenwelzijn, en de ruimtelijke kwaliteit die het bedrijf met zich 
meebrengt, als die verbeteringen er niet zijn wil D66 geen toestemming voor de uitbreiding 
geven. 

•		Het	beleid	rond	natuur,	water	en	landschap	is	gericht	op	verbetering	van	de	leefomgeving	
van mensen, planten en dieren. De identiteit van een gebied, de bijbehorende biodiversiteit, 
economische en sociale structuren zijn voor de ChristenUnie-SGP leidend bij het maken 
van afwegingen. 

•		Bij	het	natuurbeleid	staat	de	uitvoering	van	het	landelijk	Natuurpact	centraal.	De	
ChristenUnie-SGP pleit ervoor om ook binnen de Provincie Noord-Holland een provinciaal 
natuurpact te sluiten, waarin verschillende organisaties, inclusief de provincie, als partner 
samenwerken om landbouw-, natuur-, landschaps- en waterdoelen in goede harmonie te 
realiseren. Recreatie kan daarin een economische drager zijn. 

•		Het	stikstofbeleid	heeft	als	doel	dat	de	natuur	beschermd	wordt	en	de	ontwikkeling	van	
veehouderij mogelijk wordt gemaakt. In de Programmatische Aanpak Stikstof moet er 
sprake zijn van een goede balans tussen natuurprojecten en agrariërs. Voorkomen moet 
worden dat agrarische bedrijven op slot komen te zitten. De programmatische aanpak 
stikstof (PAS) maakt ruimte vrij voor meer economische ontwikkeling. Een goede invoering 
en uitvoering van de PAS is daarom essentieel. De provincies staan wat dat betreft de 
komende jaren voor een grote opgave in het landelijk gebied. Draagvlak, haalbaarheid en 
betaalbaarheid van de maatregelen, samen met goede communicatie zullen voorop moeten 
staan.

•		Agrariërs	zijn	de	belangrijkste	beheerders	van	het	landschap.	Een	groot	aantal	boeren	kiest	
voor agrarisch natuurbeheer. Zij nemen maatregelen op hun landbouwgrond tot behoud 
van natuur en landschap. De boer ontvangt daarvoor een vergoeding. De overheid kan het 
draagvlak voor natuurbeheer vergroten door de administratieve rompslomp te verkleinen 
en in de uitvoering ruimte te geven om op creatieve wijze de natuurdoelen te bereiken. De 
ChristenUnie-SGP vindt dat vanaf 2016 de verantwoordelijkheid voor het realiseren van 
de doelen van het agrarisch natuurbeheer bij de collectieven ligt. Natuurverenigingen, 
Landschapsbeheer of lokale natuurorganisaties kunnen hier een belangrijke bijdrage 
aan leveren. De controle op de uitvoering kan door het collectief en de natuurvereniging 
gezamenlijk worden gedaan. In navolging van het akker- en weidevogelbeheer kan door 
certificering ook naar andere onderdelen van het agrarische natuurbeheer worden 
uitgebreid. De ChristenUnie-SGP stelt voor om de Nederlandse Voedsel en Waren 
Autoriteit (NVWA) slechts een marginale rol te geven en toetsing door de agrarische 
natuurvereniging te laten plaatsvinden. Hiermee kan een flinke slag gemaakt worden in het 
verminderen van regels binnen het agrarisch natuurbeheer. Daarmee worden de doelen 
gediend van het nieuwe agrarisch natuurbeleid, namelijk: eenvoudiger, efficiënter en 
goedkoper.

•		Natuurgebieden	die	worden	versterkt	door	een	goed	samenspel	tussen	mens	en	natuur.	
Daarom stimuleert de provincie menselijke activiteiten als recreatie of ondernemingen in 
de natuur die bijdragen aan het behoud en herstel van flora en fauna. Het stimuleren en 
ondersteunen van agrarisch natuurbeheer. Natuurverenigingen en collectieven (agrarische 
natuurverenigingen) zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de controle op agrarisch 
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natuurbeheer.	Uitbreiding	van	het	areaal	biologische	landbouwgrond	van	7%	in	2015	naar	
10%	in	2019.	

•		De	mens	is	in	zijn	relatie	tot	de	rest	van	de	schepping	God	verantwoording	verschuldigd	
over de omgang daarmee. De ChristenUnie-SGP vindt dat het verantwoord is om jacht 
toe te staan als onderdeel van goed faunabeheer. Het is een illusie dat we de natuur in 
Nederland helemaal de vrije hand kunnen geven. Beheer van flora en fauna is nodig om 
te voorkomen dat bossen “verwilderen” of een populatie dieren de draagkracht van een 
veld of groter gebied te boven gaat. Hierbij dient jacht niet als een sluitstuk te worden 
gezien, maar als een integraal onderdeel van een pakket maatregelen. De discussie over de 
beste vorm van faunabeheer moet starten bij de draagkracht van een gebied, en de vraag 
hoeveel schade en natuurlijke sterfte door voedseltekorten we accepteren. De uitkomst 
daarvan is bepalend voor beheersmaatregelen. Er is nog geen structurele oplossing voor 
de ganzenproblematiek. Door het jagen op ganzen werden de populaties beheerd en werd 
schade door te grote aantallen voorkomen. Sinds het schrappen van ganzen van de wildlijst 
zijn de ganzenpopulaties flink gegroeid. De ChristenUnie-SGP pleit ervoor dat provincies 
in overleg met de faunabeheereenheden en maatschappelijke organisaties de ruimte 
krijgen om regionaal maatwerk toe te passen, waarbij voedselvoorziening en respect voor 
de schepping hand in hand gaan. Dat betekent zorgvuldig wildbeheer met oog voor zowel 
dierenwelzijn als de voedselproductie. De jaarlijkse wildschade in Nederland is groot. Ook 
wordt een groot deel van de schade jaarlijks niet opgegeven omdat het teveel tijd kost. 
De administratieve lasten en de bijkomende kosten zijn een hinderpaal. Daarom pleit de 
ChristenUnie-SGP ervoor dat boeren makkelijker en goedkoper schade kunnen opgeven. 
Het vernietigen van geschoten wild is een onacceptabele vorm van voedselverspilling. 
Planmatig beheer door afschot moet hand in hand gaan met benutten van vlees. De 
ChristenUnie-SGP daagt jagers uit zich op regionale schaal te organiseren en ervoor te 
zorgen dat geschoten wild in de voedselketen wordt opgenomen. 

DE CHRISTENUNIE-SGP KIEST VOOR 1. Provincies die in overleg met de 
Faunabeheereenheden en maatschappelijke organisaties de ruimte krijgen om regionaal 
maatwerk toe te passen om de impasse na het Ganzenakkoord te doorbreken. 2. Een 
regeling die het boeren makkelijker en goedkoper maakt om wildschade te kunnen opgeven. 
3. Het tegengaan van voedselverspilling en daardoor het opnemen van geschoten wild in de 
voedselketen. 
•		Een	toekomstbestendige	agrarische	sector	heeft	een	gezonde	economische	basis,	is	

medekoploper op het gebied van innovatie, dierenwelzijn, energie en milieu en draagt bij 
aan behoud van natuur en landschap.

•		Wat	de	ChristenUnie-SGP	betreft	is	het	belangrijk	dat	de	boer	de	ruimte	krijgt	voor	
een gezond agrarisch bedrijf. Dat betekent dat een boer moet kunnen kiezen voor een 
kleinschalig bedrijf met weidegang of voor uitbreiding wanneer dit noodzakelijk is voor het 
gezinsbedrijf om rond te kunnen komen. Opschaling in de landbouw is een proces dat al 
jaren bezig is. Agrarische schaalvergroting, milieukwaliteit en dierenwelzijn worden vaak als 
tegenstrijdige grootheden gezien. De ChristenUnie-SGP is van mening dat schaalvergroting 
niet ten koste hoeft te gaan van milieukwaliteit en dierenwelzijn. Ondernemers moeten de 
mogelijkheid krijgen hun agrarische activiteiten uit te breiden mits ze daarmee bijdragen 
aan het milieu en dierenwelzijn. Het is aan de provincie om te zorgen dat er stallen worden 
gebouwd die passen in het landschap. De provincie kan grenzen stellen aan de grootte 
van het bouwblok. Wat de ChristenUnie-SGP betreft wordt hierbij altijd gekeken naar 
verbetering van dierenwelzijn, duurzaamheid en vermindering van de milieubelasting. Ook 
de consequenties voor de infrastructuur moeten goed in ogenschouw genomen worden, 
zodat niet alleen de logistieke bewegingen goed en veilig kunnen plaatsvinden, maar ook 
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de aanrijtijden van hulpdiensten gewaarborgd is. Grondgebondenheid is een belangrijk 
criterium voor de ChristenUnie-SGP.

•		CHRISTENUNIE-SGP KIEST VOOR 1. Het belang dat de boer de ruimte krijgt 
voor een economisch gezond agrarisch bedrijf. 2. Aanvullende maatregelen bij 
landbouwstructuurverbetering (vrijwillige en planmatige kavelruil zoals bedrijfsverplaatsing 
en kavelverbeteringswerken) zoals: verkeersveiligheid, natuur- en landschapsbeheer (vorming 
van collectieven en gebiedscoöperaties) en waterbeheer (kwalitatief en kwantitatief). 3. Een 
zodanige verdeling bij de programmatische aanpak stikstof (PAS) dat agrariërs voldoende 
ruimte overhouden om te kunnen ondernemen. 

•		De	vismigratierivier,	die	voor	de	Afsluitdijk	op	de	agenda	staat,	kan	rekenen	op	de	hartelijke	
steun van de ChristenUnie-SGP. Met deze vismigratierivier, die de overgang tussen het zoete 
IJsselmeer en de zoute Waddenzee mogelijk maakt voor bepaalde vissoorten, wordt de 
visstand in het IJsselmeer ondersteund en krijgt deze sector weer toekomstperspectief.

•		CHRISTENUNIE-SGP KIEST VOOR 1. Een sterke visserijsector, waarbij vissers en handel 
nauw samenwerken om op een bedrijfseconomisch en ecologisch verantwoordde manier 
resultaten te behalen en de werkgelegenheid te kunnen waarborgen. 2. Compensatie 
in samenwerking met het Rijk voor de IJsselmeervissers, die gedwongen worden hun 
werkzaamheden stil te leggen. 

•		De	provincie	is	voor	veel	mensen	een	niet	zo	bekende	bestuurslaag,	terwijl	de	provincie	
zich toch bezig houdt met belangrijke taken. De provincie lost infrastructurele knelpunten 
in de regio op (bijvoorbeeld met de aanleg van wegen en het wegnemen van knelpunten), 
bewaakt de kwaliteit van het openbaar vervoer, zorgt voor regionale afstemming van 
woningbouw en bedrijventerreinen, beschermt belangrijke natuurgebieden, verzorgt de 
handhaving op het gebied van flora- en faunabeheer en zorgt voor de bescherming van 
ons erfgoed en monumenten. De provincie is de schakel tussen gemeenten enerzijds 
en de rijksoverheid en de Europese Unie anderzijds. De provincie richt zich op haar 
kerntaken: ruimtelijke ordening, infrastructuur, natuur, milieu, water, regionale economische 
ontwikkeling, vitaal platteland, culturele infrastructuur/bescherming van cultureel erfgoed 
en kwaliteit van het openbaar bestuur. Voor het CDA zijn daarbij belangrijke pijlers: 
duurzaamheid en het bevorderen van kennis en innovatie.  

•		De	ontwikkeling	van	windparken	op	het	vasteland	en	in	de	Noordzeekustzone	zullen	
we strikt toetsen aan de gevolgen voor de mens, de natuur en de beleving van het open 
landschap. 

•		Landbouw	en	natuurbeheer	worden	vaak	als	elkaar	tegenpolen	gezien,	maar	het	CDA	vindt	
dat deze twee belangen hand in hand kunnen gaan. Agrariërs zijn de primaire beheerders 
van het buitengebied en moeten als zodanig erkend en waar van toepassing gehonoreerd 
worden.

•		Het	CDA	wil	ruimte	geven	aan	bedrijven	voor	het	behoud	en	versterking	van	de	
karakteristieke veehouderij met melkvee, schapen en vleesvee, vaak in een gemengd bedrijf 
met wat akkerbouw. Dierenwelzijn en milieuaspecten zijn daarbij belangrijk. De modern 
ingerichte veehouderijbedrijven waarin zowel volop aandacht is voor het voorkomen van 
milieubelasting, als voor de behoeften van het dier en maatwerk in ziektepreventie, zodat 
antibioticumgebruik zeer beperkt is, moeten als koploper in de wereld de kans krijgen om te 
laten zien wat op dit vlak mogelijk is.

•			Schaalvergroting	en	de	behoefte	aan	samenvoeging	van	landerijen	is	actueel	in	de	
landbouw. Over de inrichting van groeiende boerenerven moet afstemming met de LTO 
plaatsvinden. Verkavelingsprojecten, veelal met ondersteuning van de Stivas (Stichting 
Voor Agrarische Structuurversterking), dienen daarom met kracht te worden voortgezet. 
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Naast het productiegebied Noord-Holland Noord zijn ook andere gebieden, zoals de 
grote droogmakerijen (bijv. Beemster, Zijpe, Wieringerwaard, Purmer, Wijdewormer, 
Heerhugowaard, Schermer) in beeld wat betreft de door de sector noodzakelijk geachte 
schaalvergroting. Schaalvergroting is vaak de beste optie om duurzaamheid te realiseren. 
Het beeld bestaat dat schaalvergroting slecht is voor natuur en milieu, terwijl grotere 
bedrijven vaak juist eigentijdser en duurzamer zijn. Het CDA ziet mogelijkheden om 
schaalvergroting te koppelen aan vergroening; de provincie is en blijft bij uitstek een partij 
die belanghebbenden bij elkaar brengt om gezamenlijke oplossingen te vinden. Waar 
mogelijk, kan de landbouw gebruik maken van de natuur: Waterland leent zich bijvoorbeeld 
voor natte landbouw en veengebieden zijn weer geschikter voor andere vormen van 
agrarische productie.

•		Het	CDA	hecht	aan	een	duurzaam	beheer	van	het	buitengebied,	met	voldoende	aandacht	
voor landen tuinbouw, natuur en recreatie. De agrarische ondernemingen spelen daarbij als 
economische drager van het buitengebied een belangrijke rol. De agrariër kan door natuur- 
en landschapsbeheer, door vergroten van toegankelijkheid van gronden voor recreatie 
en door waterbeheer een grote bijdrage leveren aan het landschap. Het CDA wil dat de 
provincie agrarische natuurverenigingen ondersteunt.

•		Het	CDA	wil	dat	de	visserij	in	Noord-Holland	meer	aandacht	krijgt	en	dat	de	provincie	zich	
inzet voor het behoud van haar goede imago. Samen met de vissers willen wij werken aan 
een duurzame, maar vooral ook rendabele visvangst op lange termijn. Een haven zonder 
vissersboten is geen levendige haven meer.

•		Het	CDA	ziet	toekomstmogelijkheden	in	verantwoord	gebruik	van	de	Noordzee,	de	
Waddenzee en het IJsselmeer door een zorgvuldige visserij, gericht op de productie van 
hoogwaardige zeeverse visproducten, bijvoorbeeld met het rapen van zee-oesters en het 
snijden van zeekraal. Er zit potentie in zilte teelt van vis, bijvoorbeeld de landgebonden teelt 
van kokkels. Ook de productie van zeewier is kansrijk. De Noord-Hollandse pilot over de 
productie en oogst van zeewier ten behoeve van de biomassa, chemische en farmaceutische 
industrie die samen met de Energy Board, ECN en Imares is opgezet, moet verder 
ontwikkeld worden. Vanuit de bestaande structuur van de Blue Ports moet verder gewerkt 
worden aan een betere positionering en imago van de visserijsector en versnippering 
worden omgebogen tot samenwerking.

•		Het	CDA	wil	meer	dan	nu	het	geval	is	op	zoek	naar	mogelijkheden	voor	meer	beleving	van	
het agrarisch landschap. Zo kunnen en willen agrariërs bijdragen aan een goede stand 
van weidevogels. Vanzelfsprekend krijgen zij hiervoor een vergoeding. Waar beheer door 
agrariërs afdoende is, is geen bescherming via provinciaal beleid nodig: agrarisch beheer 
kan een prima natuurbeeld opleveren. Ook zijn er in natuurgebieden combinaties met lichte 
veeteelt mogelijk die zorgen voor herstel van het oorspronkelijke agrarische beeld van 
delen van onze provincie. Het belang van biodiversiteit moet meer meegenomen worden in 
provinciale beleidsdoelstellingen.

•		Het	CDA	wil	dat	de	provincie	Noord-Holland	verdere	samenwerking	tussen	het	
(agrarische) bedrijfsleven en natuurorganisaties blijft bevorderen. Gezamenlijk kunnen 
partijen een balans vinden tussen het in stand houden en bevorderen van biodiversiteit, 
natuurontwikkeling, recreatie, toerisme en economische ontwikkeling van bedrijven. Zo zijn 
groene	akkerranden	een	succes.	De	provincie	moet	hierbij	wel	rekening	houden	met	risico’s	
voor de bedrijfsvoering. De boeren die vrijwillig natuurlijke akkerranden aanleggen mogen 
niet het slachtoffer worden van hun eigen succes.

•		De	uitvoering	van	Natura	2000	moet	niet	dogmatisch	zijn:	passend	economisch	gebruik	van	
natuurgebieden en hun directe omgeving moet mogelijk blijven. Onze natuur en ons unieke 
landschap zijn niet van de overheid, maar van de mensen. Natura 2000 leidt in de praktijk 
tot meer bureaucratie in het gebied. Het CDA wil dat de provincie een ondersteunende rol 
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oppakt in de aanvragen voor vergunningen en ontheffingen door ondernemers in Natura 
2000 gebied, inclusief de bijpassende vergoeding voor agrarisch natuurbeheer.

•		De	overlast	van	ganzen	moet	stoppen:	ze	veroorzaken	schade	aan	landbouwgewassen,	
natuur- en recreatiegebieden, verdringen andere weidevogels en vormen een gevaar voor 
het vliegverkeer rond Schiphol. De provincie heeft met verschillende belanghebbenden 
afspraken gemaakt die er op neerkomen dat er wordt gestreefd naar hetzelfde aantal ganzen 
als in 2005. In het kader van de veiligheid, de overlast en de schade voor agrariërs, natuur 
en recreatie moeten de mogelijkheden van populatiebeheer optimaal worden benut. Daarbij 
moeten alle natuur- en terrein beherende organisaties hun verantwoordelijkheid nemen. 
Ondersteuning vanuit de provincie aan de Faunabeheereenheid is nodig om te zorgen voor 
een zo soepel mogelijk vergunning- en ontheffingsbeleid.

Algemeen 
•	Er	komt	een	gedeputeerde	Dierenwelzijn,	Natuur	en	Milieu.
•	De	provincie	steunt	dierenwelzijns-,	natuur-	en	milieueducatie.
•	Dieren	krijgen	een	vaste	plaats	in	de	draaiboeken	van	hulpdiensten	en	in	rampenplannen.
•		Er	komt	een	verbod	op	dieronvriendelijke	gebruiken	zoals	levende	kerststallen,	

zwientjetikken, ganstrekken en het rapen van kievitseieren. Zolang er nog geen verbod is 
gerealiseerd worden er geen vergunningen voor verleend en gaat er geen subsidiegeld 
naartoe.

•	De	provincie	verleent	geen	subsidies	aan	instanties	die	dierproeven	doen.
•		De	provincie	serveert	biologische	en	veel	vegetarische	en	veganistische	producten	in	haar	

bedrijfsrestaurants; een dag in de week wordt het hele aanbod vegetarisch. De provincie 
serveert geen bedreigde diersoorten, zoals paling, kabeljauw en tonijn.

Veehouderij
•		Bij	de	productie	van	voeding	met	een	dierlijke	oorsprong	moet	het	welzijn	van	de	dieren	

voorop staan. Wij willen dat de dieren worden gehouden op een wijze die recht doet aan 
hun natuurlijke gedrag en behoeften.

•		Een	einde	aan	de	vee-industrie,	minder	dieren	betekent	minder	problemen	voor	natuur,	
milieu, mens en dierenwelzijn.

•		Er	komen	geen	nieuwe	megastallen.	De	provincie	richt	haar	beleid	op	een	afname	van	het	
aantal dieren. Er komt een uitbreidings- en een vestigingsstop voor de vee-industrie.

•		De	Partij	voor	de	Dieren	wil	dat	er	een	einde	komt	aan	alle	directe	en	indirecte	subsidies	die	
de vee-industrie ontvangt van de provincie. 

•		Koeien	wordt	ten	minste	weidegang	geboden	en	ook	voor	de	andere	landbouwhuisdieren	
bevordert de provincie uitloop. De provincie stimuleert het aanplanten van bomen en de 
bouw van schuilstallen in weilanden ter beschutting van de dieren. 

•		Zolang	er	nog	subsidies	worden	gegeven	in	het	kader	van	het	Gemeenschappelijke	
Landbouwbeleid van de Europese Unie worden deze door de provincie ingezet voor 
ondersteuning van initiatieven op het gebied van dierenwelzijn en duurzame landbouw.

•		De	provincie	bevordert	de	regionalisering	en	de	productie	en	afzet	van	dier-	en	
milieuvriendelijke veehouderij- en akkerbouwproducten. De provincie stelt hiertoe een 
stimuleringsprogramma op.

•		Veemarkten	worden	sterk	ontmoedigd.	
•		De	provincie	staat	geen	nieuwe	bontfokkerijen	toe	en	bestaande	fokkerijen	mogen	niet	

uitbreiden.

Vissen
•	Beroepsvisserij	is	niet	langer	toegestaan	in	natuurgebieden.
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•	De	provincie	stopt	met	het	subsidiëren	en	faciliteren	van	visserij.
•	De	provincie	stopt	direct	met	het	verhuren	van	het	visrecht.
•		Er	komen	geen	nieuwe	viskwekerijen.	Bestaande	viskwekerijen	worden	niet	langer	

gefaciliteerd.
•		Vispasseerbaarheid	wordt	een	harde	voorwaarde	voor	waterkrachtcentrales	en	wordt	

gestimuleerd bij sluizen en gemalen.

Natuur
•		Het	gebruik	van	landbouwgif	wordt	vergaand	beperkt.	De	provincie	stuurt	aan	op	een	

verbod op de meest schadelijke gifstoffen die een bedreiging zijn voor mensen, dieren en 
milieu,	zoals	metam-natrium,	neonicotinoïden	en	glyfosaat.	

•		Het	platteland	wordt	aantrekkelijk	gemaakt	voor	bijen	en	andere	bestuivers.	Langs	
provinciale wegen worden de bermen bij- en vlindervriendelijk beheerd.

•		Natuurgebieden	worden	weer	met	elkaar	verbonden,	bijvoorbeeld	door	ecoducten,	
oversteekplaatsen en paddentunnels. Overbodige obstakels tussen natuurgebieden 
worden verwijderd. Ecoducten mogen niet worden gebruikt om jagers te faciliteren.

•		Daadwerkelijke	bescherming	van	dieren,	natuur	en	milieu	vormt	het	uitgangspunt	bij	
beheerplannen voor de Natura 2000-gebieden en het vergunningverleningbeleid.

•	De	provincie	zet	zich	in	voor	bloemrijke	weides,	mozaïekbeheer	en	weidevogelreservaten.
•		Wegbermen	van	provinciale	wegen	worden	ecologisch	beheerd	en	ingericht,	met	speciale	

aandacht voor de bijen en vlinders.
•		De	provincie	zorgt	voor	goede	informatie	over	het	bijvriendelijk	inrichten	van	tuinen	en	

gronden.
•	Wilde	bijen	worden	op	de	soortenbeschermingslijst	gezet.	
•		Er	wordt	vanuit	de	provincie	voldoende	en	structurele	financiële	ondersteuning	geboden	

aan opvangcentra voor vogels en andere in het wild levende dieren.

Jacht, beheer en schadebestrijding
•	De	provincie	staat	geen	jacht	meer	toe	op	haar	gronden.
•		Zolang	er	nog	wel	wordt	gejaagd	maakt	de	provincie	de	soorten,	aantallen	en	locaties	van	

doodgemaakte dieren openbaar.
•	De	provincie	verleent	geen	afschotvergunning	voor	zogenoemde	‘schadelijke’	dieren.
•		Er	moet	worden	bijgehouden	waar	en	hoeveel	dieren	worden	aangereden.	Aan	de	hand	van	

deze (openbare) gegevens evalueert de provincie jaarlijks het gevoerde beleid.
•		Er	komen	meer	provinciale	opsporingsambtenaren	om	de	bepalingen	over	jacht	en	de	

bescherming van natuurgebieden te handhaven. Deze opsporingsambtenaren mogen geen 
persoonlijke banden hebben met faunabeheereenheden of andere jagersverenigingen.

•		Een	brede	reeks	maatregelen	voorkomt	overlast	en	schade	door	dieren.	De	provincie	
moet hierbij naar maatwerk streven, zoals het verlagen van de maximumsnelheid in 
natuurgebieden, het plaatsen van wildhekken en het rond vliegvelden verbieden van 
gewassen die vogels aantrekken.

•		Het	ganzenbeleid	richt	zich	op	het	voorkomen	van	schade	zónder	het	afschieten	en	
vergassen van ganzen. Ganzen zijn ‘s winters en ‘s zomers welkom.

•		Ook	met	uitheemse	dieren	wordt	zorgvuldig	(diervriendelijk)	omgegaan.	Dat	betekent	
onder meer dat wasbeerhonden niet worden afgeschoten en dat er geen jacht op 
halsbandparkieten wordt gemaakt.

•		Verwilderde	katten	worden	niet	langer	gedood,	maar	gevangen	en	gecastreerd	of	
gesteriliseerd.

•	Jagers	bepalen	het	beleid	niet:	de	provincie	erkent	geen	enkele	faunabeheereenheid.
•		De	provincie	registreert	klachten	over	jagers	en	gebruikt	deze	informatie	om	de	handhaving	

te verbeteren.
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Geen passages over dierenwelzijn in het verkiezingsprogramma.

 Verlaging van geluidsoverlast en vervuiling van de lucht door vliegtuigen. 50PLUS is •	

van harte bereid om goede initiatieven in deze te ondersteunen. Dit geldt ook voor de 
biologische boer en voor de industrie die investeringen wil doen om hun bedrijfsproces extra 
schoon te maken.
 Bij aanleg van nieuwe windmolenparken en/of zonnepaneelvelden, zal nadrukkelijk gelet •	

worden op alle eff ecten voor het welzijn van mens, dier en natuur.

 De Ouderenpartij NH streeft  naar een maatschappij waarin mensen verantwoording dragen •	

voor elkaar, respect hebben voor hun medemens, de omgeving waarin men woont, de natuur 
en het milieu. 
 Ouderenpartij NH vraagt aandacht voor het voornemen om, citaat: ”(...) in de Afsluitdijk een •	

zogenaamde vismigratierivier, die de Waddenzee en het IJsselmeer met elkaar zal verbinden, 
te realiseren. Hierdoor zal de doorgang van trekvissen (glasaal, spiering etc.) verbeterd 
worden, kosten € 55 mln.” Uit experimenten in de bestaande praktijk blijkt, dat als de 
sluisdeuren naar de Waddenzee bij doodtij op een kier gezet worden honderdduizenden 
trekvissen hiervan gebruik maken om het IJsselmeer in te zwemmen. Conclusie: Het 
kostbare project “vismigratierivier” blijkt geheel overbodig.
 Speciale aandacht dient geschonken te worden aan de bijenstand. Het uitsluiten van zeer •	

gift ige en nauwelijks afbreekbare insecticiden is een eerste stap in de goede richting.

Intensieve veehouderij 
 Datzelfde, het formuleren van duidelijke criteria, geldt ook voor het begrip intensieve •	

veehouderij. Aangezien er in de Ruimtelijke Verordening wel een maximum grootte van 
een “agrarisch bouwblok” maar geen beperkingen aan het maximum aantal dieren is 
opgenomen, is het onduidelijk wanneer er sprake is van Intensieve Veehouderij. Dat maakt 
het begrip intensieve veehouderij, waarvoor niet de grootte van een bouwblok maar primair 
het aantal gehouden dieren bepalend is, tot iets zonder praktische betekenis. Ook de 
ruime toegestane maximum grootte van agrarische bouwblokken (2 ha) en mogelijkheden 
om veehouderijen te hervestigen of samen te voegen staan op gespannen voet met de 
tegenstem van duizenden Noord-Hollanders die zich tegen megastallen hebben verklaard. 
Ook hier pleit OPNH voor duidelijke, expliciete en handhaafbare criteria (lees een maximum 
aantal dieren per soort).
 De duurzaamheid bij de landbouw door alternatieve teelten en ecologisch verantwoorde •	

bouw, dient te worden bevorderd. 

 De aaneensluiting van natuurgebieden moet doorgaan, ook als dat de aanleg van nieuwe •	

wegen hindert.
 Bij de aanleg van de hoogwaardige openbaar vervoerverbinding in het Gooi moet de •	

provincie extra geld uitgeven voor natuurcompensatie (bijv. natuurbruggen).

Geen passages over dierenwelzijn in het verkiezingsprogramma.
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Geen passages over dierenwelzijn in het verkiezingsprogramma.

 Noord-Holland heeft een schitterend landschap, kent een verscheidenheid aan •	

recreatiemogelijkheden en beschikt over veel bijzondere natuurgebieden. Wij wonen, leven 
en ademen in dat landschap. Het behoud en verantwoordelijk beheer in samenwerking met 
plaatselijke organisaties, bewoners en boeren is van groot belang. De klimaatverandering 
heeft ons met de neus op de feiten gedrukt; we kunnen niet langer doorgaan de aarde 
verder leeg te trekken en te vervuilen. Op elk bestuursniveau worden er afspraken gemaakt 
en convenanten gesloten maar de doelen worden niet of nauwelijks gehaald. We moeten nu 
echt concreet gaan aanpakken en maatregelen nemen.
 •	Hart voor Holland wil bereiken: Dat het Noord-Hollandse landschap intact blijft en 
natuurgebieden goed beschermd worden. 
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Partij Speerpunten dierenwelzijn

•		We	zetten	in	op	de	ontwikkeling	van	waardevolle	natuurgebieden,	maar	vinden	niet	dat	alle	
natuur bij voorbaat waardevol is.

•		Schaalvergroting	in	de	landbouw	is	belangrijk	voor	de	concurrentiepositie.	Noodzakelijke	
bedrijfsuitbreidingen worden uitsluitend beoordeeld op ruimtelijke inpasbaarheid, kwaliteit en 
wettelijke vereisten.

•		Bijdragen	aan	agrarisch	natuurbeheer	met	het	oog	op	toename	van	biodiversiteit,	verbeteren	
van	wei¬devogelbeheer,	verdubbeling	van	bloeiende	akkerranden	et	cetera.	

•		Nieuwe	initiatieven	op	het	gebied	van	natuurontwikkeling	positief	benaderen	als	hiermee	
uitbreidin-gen van natuurgebieden, of verbindingen tussen natuurgebieden worden 
gerealiseerd. 

•		Realiseren	van	het	Natuurnetwerk	Nederland	op	termijn:	een	netwerk	van	aaneengesloten	
natuurgebieden, voorheen de Ecologische Hoofdstructuur. 

•		De	provincie	moet	voortvarend	verder	met	de	EHS	en	werken	aan	de	verbindingszones	
tussen de grote natuurgebieden, zodat planten en dieren zich kunnen verplaatsen en dus 
(over)leven.

•		GroenLinks	draagt	de	Overijsselse	natuur-	en	milieueducatie	een	warm	hart	toe.	De	provincie	
moet wat ons betreft hiermee snel weer aan de slag gaan. Goede voorlichting is nodig om 
mensen te leren hoe ze bewust kunnen omgaan met natuur en milieu.

•		GroenLinks	is	in	principe	tegenstander	van	ingrijpen	in	de	wildstand	door	middel	van	jacht.	
Soms is ingrijpen echter nodig om bedreigde soorten voldoende rust en bescherming 
te bieden. Schade is geen reden voor ingrijpen, het is volgens ons beter, effectiever en 
goedkoper een schadevergoeding toe te kennen.

•		Ook	voor	agrarische	bedrijven	moet	dierenwelzijn	vanzelfsprekend	worden,	net	als	de	
volksgezondheid. GroenLinks wil het gebruik van bestrijdingsmiddelen terugdringen en vindt 
het belangrijk dat dieren hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen.

•		Melkveebedrijven	mogen	alleen	verbouwen	of	uitbreiden	als	ze	hun	koeien	weiden.
•		Intensieve	en	niet-grondgebonden	veeteelt,	zoals	in	megastallen,	past	niet	in	de	landbouw	

zoals GroenLinks die voorstaat. Megastallen en stallen met meerdere bouwlagen worden niet 
toegestaan en bouwblokken zijn maximaal 1,5 hectare groot.

•		Nieuwe	vergunningen	voor	melkveehouders	schrijven	voor	dat	koeien	tenminste	120	dagen	
per jaar en 6 uur per dag in de wei lopen

•	Beëindiging	van	de	nertsenfokkerij	
•	Dierenwelzijn	maakt	deel	uit	van	de	portefeuille	van	een	van	de	gedeputeerden

•		De	rol	van	de	jacht	in	het	wildbeheer	moet	zoveel	mogelijk	worden	beperkt	en	vervangen	door	
andere beheersmaatregelen.

•		Daarbij	willen	we	meer	ruimte	geven	aan	wilde	dieren	door	in	gebieden	die	daarvoor	geschikt	
zijn het nulstandsbeleid voor edelherten en wilde zwijnen op te heffen. Ook stoppen we met 
de ganzenafschot in de winter.

•		Landbouw	en	natuur	lijken	vaak	te	botsen	in	onze	provincie:	met	name	de	intensieve	
veehouderij zal een stap terug moeten doen. Voor grootschalige megastallen, varkensclusters 
en andere veefabrieken is geen ruimte meer in Overijssel.

PROVINCIE OVERIJSSEL
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•		Toestaan	van	intensieve	veehouderij	als	volksgezondheid,	dierenwelzijn,	milieu	en	inpassing	
in de omgeving erop vooruit gaan.

•	Nakomen	van	afspraken	over	het	opzetten	van	natuurnetwerken	met	het	Rijk	en	Europa.
•	Bufferzones	rond	natuurgebieden	aanleggen.
•	Meer	samenwerking	tussen	natuur-	en	landschapsorganisaties.

•		Onderzoek	naar	samenwerking	tussen	Nationaal	Landschap	IJsseldelta	met	Netwerkstad	
Zwolle-Kampen.

•		Een	toekomstbestendige	agrarische	sector	heeft	een	gezonde	economische	basis,	is	
medespeler op het gebied van innovatie, dierenwelzijn, energie en milieu en draagt bij 
aanbehoud van natuur en landschap.

•		De	ChristenUnie	is	geen	voorstander	van	bovenwettelijke	eisen	aan	dierenwelzijn	en	het	
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

•		Natuurbeheer	effectief	uitvoeren	met	meetbare	doelen	(biodiversiteit,	
instandhoudingsdoelen). 

•	Natuurwaarde	van	niet-natuurgebieden	inzichtelijk	maken.	
•	Bij	natuurbeheer	hebben	agrariërs	de	voorkeur	boven	gesubsidieerde	organisaties.	
•		Natura2000	en	de	Ecologische	Hoofdstructuur	mogen	geen	bedreiging	vormen	voor	

agrarische ontwikkelingen.
•	Aandacht	voor	het	milieu,	verduurzaming	en	dierenwelzijn.

•		Wij	blijven	ons	inzetten	voor	een	balans	tussen	de	maatschappelijke	kosten	en	baten	voor	
natuurbescherming. Als deze balans aantoonbaar scheef is moet er als laatste optie de 
mogelijkheid zijn de beschermde status van een gebied te laten vervallen. 

•		Het	CDA	vindt	dat	zij	samen	met	terreinbeheerders	en	ondernemers	in	de	regio	plannen	
moeten maken voor de instanthouding van de natuurparken in Overijssel. 

Algemeen
•	Er	komt	een	gedeputeerde	Dierenwelzijn,	Natuur	en	Milieu.
•	De	provincie	steunt	dierenwelzijns-,	natuur-	en	milieueducatie.
•	Dieren	krijgen	een	vaste	plaats	in	de	draaiboeken	van	hulpdiensten	en	in	rampenplannen.
•		Er	komt	een	verbod	op	dieronvriendelijke	gebruiken	zoals	levende	kerststallen,	

zwientjetikken, ganstrekken en het rapen van kievitseieren. Zolang er nog geen verbod is 
gerealiseerd worden er geen vergunningen voor verleend en gaat er geen subsidiegeld 
naartoe.

•	De	provincie	verleent	geen	subsidies	aan	instanties	die	dierproeven	doen.
•		De	provincie	serveert	biologische	en	veel	vegetarische	en	veganistische	producten	in	haar	

bedrijfsrestaurants; een dag in de week wordt het hele aanbod vegetarisch. De provincie 
serveert geen bedreigde diersoorten, zoals paling, kabeljauw en tonijn.

Veehouderij
•		Bij	de	productie	van	voeding	met	een	dierlijke	oorsprong	moet	het	welzijn	van	de	dieren	

voorop staan. Wij willen dat de dieren worden gehouden op een wijze die recht doet aan 
hun natuurlijke gedrag en behoeften.

•		Een	einde	aan	de	vee-industrie,	minder	dieren	betekent	minder	problemen	voor	natuur,	
milieu, mens en dierenwelzijn.

•		Er	komen	geen	nieuwe	megastallen.	De	provincie	richt	haar	beleid	op	een	afname	van	het	
aantal dieren. Er komt een uitbreidings- en een vestigingsstop voor de vee-industrie.
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•		De	Partij	voor	de	Dieren	wil	dat	er	een	einde	komt	aan	alle	directe	en	indirecte	subsidies	
die de vee-industrie ontvangt van de provincie. 

•		Koeien	wordt	ten	minste	weidegang	geboden	en	ook	voor	de	andere	landbouwhuisdieren	
bevordert de provincie uitloop. De provincie stimuleert het aanplanten van bomen en de 
bouw van schuilstallen in weilanden ter beschutting van de dieren. 

•		Zolang	er	nog	subsidies	worden	gegeven	in	het	kader	van	het	Gemeenschappelijke	
Landbouwbeleid van de Europese Unie worden deze door de provincie ingezet voor 
ondersteuning van initiatieven op het gebied van dierenwelzijn en duurzame landbouw.

•		De	provincie	bevordert	de	regionalisering	en	de	productie	en	afzet	van	dier-	en	
milieuvriendelijke veehouderij- en akkerbouwproducten. De provincie stelt hiertoe een 
stimuleringsprogramma op.

•	Veemarkten	worden	sterk	ontmoedigd.	
•		De	provincie	staat	geen	nieuwe	bontfokkerijen	toe	en	bestaande	fokkerijen	mogen	niet	

uitbreiden.

Vissen
•	Beroepsvisserij	is	niet	langer	toegestaan	in	natuurgebieden.
•	De	provincie	stopt	met	het	subsidiëren	en	faciliteren	van	visserij.
•	De	provincie	stopt	direct	met	het	verhuren	van	het	visrecht.
•		Er	komen	geen	nieuwe	viskwekerijen.	Bestaande	viskwekerijen	worden	niet	langer	

gefaciliteerd.
•		Vispasseerbaarheid	wordt	een	harde	voorwaarde	voor	waterkrachtcentrales	en	wordt	

gestimuleerd bij sluizen en gemalen.

Natuur
•		Het	gebruik	van	landbouwgif	wordt	vergaand	beperkt.	De	provincie	stuurt	aan	op	een	

verbod op de meest schadelijke gifstoffen die een bedreiging zijn voor mensen, dieren en 
milieu,	zoals	metam-natrium,	neonicotinoïden	en	glyfosaat.	

•		Het	platteland	wordt	aantrekkelijk	gemaakt	voor	bijen	en	andere	bestuivers.	Langs	
provinciale wegen worden de bermen bij- en vlindervriendelijk beheerd.

•		Natuurgebieden	worden	weer	met	elkaar	verbonden,	bijvoorbeeld	door	ecoducten,	
oversteekplaatsen en paddentunnels. Overbodige obstakels tussen natuurgebieden worden 
verwijderd. Ecoducten mogen niet worden gebruikt om jagers te faciliteren.

•		Daadwerkelijke	bescherming	van	dieren,	natuur	en	milieu	vormt	het	uitgangspunt	bij	
beheerplannen voor de Natura 2000-gebieden en het vergunningverleningbeleid.

•	De	provincie	zet	zich	in	voor	bloemrijke	weides,	mozaïekbeheer	en	weidevogelreservaten.
•		Wegbermen	van	provinciale	wegen	worden	ecologisch	beheerd	en	ingericht,	met	speciale	

aandacht voor de bijen en vlinders.
•		De	provincie	zorgt	voor	goede	informatie	over	het	bijvriendelijk	inrichten	van	tuinen	en	

gronden.
•	Wilde	bijen	worden	op	de	soortenbeschermingslijst	gezet.	
•		Er	wordt	vanuit	de	provincie	voldoende	en	structurele	financiële	ondersteuning	geboden	

aan opvangcentra voor vogels en andere in het wild levende dieren.

Jacht
•	De	provincie	staat	geen	jacht	meer	toe	op	haar	gronden.
•		Zolang	er	nog	wel	wordt	gejaagd	maakt	de	provincie	de	soorten,	aantallen	en	locaties	van	

doodgemaakte dieren openbaar.
•	De	provincie	verleent	geen	afschotvergunning	voor	zogenoemde	‘schadelijke’	dieren.
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•		Er	moet	worden	bijgehouden	waar	en	hoeveel	dieren	worden	aangereden.	Aan	de	hand	van	
deze (openbare) gegevens evalueert de provincie jaarlijks het gevoerde beleid.

•		Er	komen	meer	provinciale	opsporingsambtenaren	om	de	bepalingen	over	jacht	en	de	
bescherming van natuurgebieden te handhaven. Deze opsporingsambtenaren mogen geen 
persoonlijke banden hebben met faunabeheereenheden of andere jagersverenigingen.

•		Een	brede	reeks	maatregelen	voorkomt	overlast	en	schade	door	dieren.	De	provincie	
moet hierbij naar maatwerk streven, zoals het verlagen van de maximumsnelheid in 
natuurgebieden, het plaatsen van wildhekken en het rond vliegvelden verbieden van 
gewassen die vogels aantrekken.

•		Het	ganzenbeleid	richt	zich	op	het	voorkomen	van	schade	zónder	het	afschieten	en	
vergassen van ganzen. Ganzen zijn ‘s winters en ‘s zomers welkom.

•		Ook	met	uitheemse	dieren	wordt	zorgvuldig	(diervriendelijk)	omgegaan.	Dat	betekent	
onder meer dat wasbeerhonden niet worden afgeschoten en dat er geen jacht op 
halsbandparkieten wordt gemaakt.

•		Verwilderde	katten	worden	niet	langer	gedood,	maar	gevangen	en	gecastreerd	of	
gesteriliseerd.

•	Jagers	bepalen	het	beleid	niet:	de	provincie	erkent	geen	enkele	faunabeheereenheid.
•		De	provincie	registreert	klachten	over	jagers	en	gebruikt	deze	informatie	om	de	handhaving	

te verbeteren.

Deze partij heeft  geen punten over dierenwelzijn.

•		Een	boer	moet	kunnen	ondernemen	en	daarom	moeten	er	zo	min	mogelijk	belemmeringen	
zijn via onzinregels of doorgeslagen natuurregelgeving.

•		Bescherm	de	nationale	parken	en	landgoederen	in	Overijssel,	de	parels	van	onze	mooie	
Provincie, een onderdeel van ons cultureel erfgoed. Geef de Parken en landgoederen 
een prominente plaats in de Omgevingsvisie. De regels daarvoor dienen vereenvoudigd te 
worden, waardoor het eenvoudiger wordt om inkomensbronnen te genereren die bijdragen 
aan een zelf bedruipend bestaan.

•		Inzetten	op	noodzakelijke	instandhouding,	maar	bovenal	de	natuur	de	ruimte	geven	zichzelf	
op termijn te herstellen.

•	Plezierjacht	en	Stroperij	aanpakken,	maar	beheersjacht	de	ruimte	bieden.

•		De	natuur	is	van	onschatbare	waarde	in	onze	provincie.	Daar	moeten	we	zuinig	op	zijn.	
Het is dan ook zaak om een balans te vinden tussen bedrijvigheid, wonen en natuur.
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Partij Speerpunten dierenwelzijn

•			De	economie	en	de	voedselvoorziening	van	Utrecht	zijn	afhankelijk	van	lokale	land-	en	
tuinbouw. De provincie moet de land- en tuinbouw actief ruimte geven om te groeien. 
Investeren in kennis en innovatie is een belangrijke randvoorwaarde voor de toekomst van de 
land- en tuinbouw.

•		Verduurzamen	van	de	landbouw	door	verdroging	en	vermesting	tegen	te	gaan.	Niet-
grondgebonden agrarische productie zoveel mogelijk clusteren, maar geen megastallen.

•		Populatiebeheer	van	dieren	door	jagen	zoveel	mogelijk	voorkomen	door	alternatieve	
maatregelen zoals ecoducten, verkeersmaatregelen, natuurlijke vijanden etc.

•		De	provincie	bevordert	mens-,	dier-	en	milieuvriendelijke	veehouderij	door	regels	te	stellen	
aan de ontwikkeling van agrarische bedrijven en investeert in innovatie voor duurzame 
landbouw.

•		Aanvullende	voorwaarden	voor	uitbreiding	agrarische	bedrijven,	zodat	de	huidige	
voorwaarden van goede landschappelijke inpassing, vermindering milieubelasting, 
verbetering dierenwelzijn en verbetering volksgezondheid voor elke bedrijfsuitbreiding 
gelden.

•		Onze	prioriteiten	liggen	dan	ook	bij	investeringen	onder	andere	in	de	kwaliteit	van	
leefomgeving, zoals natuurgebieden, erfgoed, recreatiemogelijkheden, waar alle utrechters 
(en dieren) van kunnen genieten.

•		Megastallen	zijn	niet	welkom	in	de	provincie	Utrecht.	Ze	veroorzaken	dierenleed,	kunnen	een	
gevaar zijn voor de volksgezondheid en brengen omgevingshinder mee.

•		Voor	boeren	die	overstappen	op	biologisch	werken	komt	er	een	overgangsregeling	om	het	
tijdelijke verlies aan inkomsten te overbruggen.

•		Plezierjacht	is	onaanvaardbaar.	De	provincie	verleent	alleen	vrijstelling	aan	professionele	
jagers als onevenredige schade onafhankelijk is aangetoond en er geen alternatieven zijn voor 
jacht. Dit geldt ook voor de muskusrattenbestrijding.

•		We	zetten	de	Provinciale	bijdrage	aan	de	regionale	vogelopvang	structureel	voort.
•		Het	gebruik	van	niet-biologische	bestrijdingsmiddelen	wordt	tot	het	minimum	beperkt.	De	

provincie gebruikt bij eigen onderhoud enkel biologische producten.
•	Natuurwaarden	en	biodiversiteit	mogen	niet	worden	aangetast	door	commerciële	activiteiten.
•		Plannen	om	campings	om	te	bouwen	tot	luxe	bungalowparken	wijzen	we	af.	Dit	soort	parken	

zijn slecht voor de flora en fauna in de omgeving door de activiteit die het aantrekt.

•			D66	zet	in	op	innovatie	van	agribusiness,	maar	stelt	grenzen	aan	ontwikkelingen	die	ten	
koste gaan van volksgezondheid, dierenwelzijn, natuur en landschap. We kiezen voor 
‘grondgebonden	landbouw’	met	de	koe	in	de	wei;	we	stellen	grenzen	aan	de	intensieve	
veeteelt en willen dus zeker geen varkensflats.

•		D66	streeft	ernaar	om	meer	benutting	van	het	landschap	mogelijk	te	maken,	zolang	dat	niet	
afdoet aan de biodiversiteit. We denken dan aan: plukken, vissen, winkels bij boerenbedrijven 
en (stedelijke) moestuinen.

•		D66	is	voorstander	van	gereguleerd	beheer	van	diersoorten	die	anders	flink	groeien	in	
populatie, zoals ganzen. Liever een grote groei voorkomen dan achteraf drastisch ingrijpen.

PROVINCIE UTRECHT
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•		D66	wil	meer	ruimte	bieden	aan	groot	wild	in	Utrecht.	Dat	draagt	bij	aan	de	kwaliteit	van	de	
natuur en de biodiversiteit, zeker zolang het een beheersbare populatie is. Daarbij kijken we 
natuurlijk -net als de dieren -niet naar provinciegrenzen. 

•		De	mogelijkheid	om	groot	wild	in	onze	leefomgeving	te	zien,	draagt	bij	aan	de	waardering	
voor natuur en landschap. Dat is de zichtbare reden waarom we het Natuurnetwerk 
aanleggen, ook al doen we dat natuurlijk ook voor kleine dieren en planten. Groot wild kan 
ook een extra trekker voor toeristen zijn. Daarom is het van belang dat de aanwezigheid van 
de dieren duidelijk bekend is.

•			D66	loopt	uiteraard	niet	weg	voor	de	risico’s	van	het	bieden	van	meer	ruimte	aan	groot	wild.	
Het brengt bijvoorbeeld potentiële problemen voor de verkeersveiligheid met zich mee. 
D66 wil inzetten op preventie van ongelukken op de meest risicovolle plaatsen. In Overijssel 
zijn goede ervaringen opgedaan met signaleringssystemen die waarschuwen als zichgroot 
wild in de berm ophoudt; die optie is ook in onze provincie het overwegen waard. Ook het 
verlagen van de maximumsnelheid is daarbij voor D66 een mogelijkheid. Er bestaat met het 
faunafonds al een regeling voor vergoeding van eventuele schade door alle beschermde 
diersoorten; die houden we in stand.

•		D66	kiest	voor	landbouw	in	kwetsbare	poldergebieden	niet	grootschaliger	maken,	maar	
samen met de grondeigenaren groei zoeken in verbreding; logies bij de boer, koeien in de 
wei, kleinschalige natuur en weidevogels. 

•		De	ChristenUnie	kiest	voor	een	regeling	die	het	boeren	makkelijker	en	goedkoper	maakt	om	
wildschade te kunnen opgeven. 

•		De	ChristenUnie	kiest	voor	het	tegengaan	van	voedselverspilling	en	daardoor	het	opnemen	
van geschoten wild in de voedselketen. 

•		De	ChristenUnie	kiest	voor	voldoende	menskracht	voor	vergunningverlening	en	handhaving	
(in de jacht red.). 

•		De	ChristenUnie	kiest	voor	het	installeren	van	luchtwassers	in	de	stallen	van	de	intensieve	
veehouderij, zodat de luchtkwaliteit sterk kan verbeteren en de uitstoot van (ultra)fijnstof kan 
verminderen. 

•		Agrarische	schaalvergroting,	milieukwaliteit	en	dierenwelzijn	worden	vaak	als	tegenstrijdige	
grootheden gezien. De ChristenUnie is van mening dat schaalvergroting niet ten koste 
hoeft te gaan van milieukwaliteit en dierenwelzijn. Ondernemers moeten de mogelijkheid 
krijgen hun agrarische activiteiten uit te breiden als ze daarmee bijdragen aan het milieu en 
verbetering van dierenwelzijn.

•	Grondgebondenheid	is	een	belangrijk	criterium	voor	de	ChristenUnie.

•		Het	doden	van	ganzen	moet	zover	worden	toegestaan	als	noodzakelijk	is	om	de	schade	aan	
landbouwgewassen tot het minimum te beperken.

•		Natuurbeheer	effectief	en	realistisch	uitvoeren	met	meetbare	doelen	(biodiversiteit,	
instandhoudingsdoelen, enz.).

•		Bij	gesubsidieerd	natuurbeheer	hebben	agrariërs	de	voorkeur	boven	
natuurbeheerorganisaties.

•	Aandacht	houden	voor	het	milieu,	verduurzaming	en	dierenwelzijn.

•		Het	CDA	steunt	de	verduurzaming	van	de	visserijsector	in	Zuid-Holland	in	de	havens	van	
Stellendam en Scheveningen.

•		Het	gebied	Alblasserwaard	en	Vijfheerenlanden	is	een	toplocatie	voor	het	houden	van	
melkvee. Provincie geeft ruimte aan deze sector nu een zekere groei als gevolg van het 
wegvallen van de melkquota dichterbij komt. 
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•		Het	beheer	van	natuurgebieden	moet	niet	alleen	aan	terrein	beherende	instanties	
zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en het Zuid-Hollands Landschap worden 
overgelaten. Het CDA wil agrarische natuurverenigingen de kans bieden om binnen 
regio’s,	bijvoorbeeld	Alblasserwaard-Vijfheerenlanden,	Hoeksche	Waard,	Krimpenerwaard,	
Midden Delfland, en Gouwe en Wiericke, natuurgebieden te beheren op basis van vooraf 
bepaalde	natuurdoeltypen.	Binnen	de	regio’s	moet	ook	samengewerkt	worden	met	andere	
natuurverenigingen zoals natuur- en vogelwachten. Ook hier is ruimte voor minder overheid 
en meer samenleving. 

Algemeen
•	Er	komt	een	gedeputeerde	Dierenwelzijn,	Natuur	en	Milieu.
•	De	provincie	steunt	dierenwelzijns-,	natuur-	en	milieueducatie.
•	Dieren	krijgen	een	vaste	plaats	in	de	draaiboeken	van	hulpdiensten	en	in	rampenplannen.
•		Er	komt	een	verbod	op	dieronvriendelijke	gebruiken	zoals	levende	kerststallen,	

zwientjetikken, ganstrekken en het rapen van kievitseieren. Zolang er nog geen verbod is 
gerealiseerd worden er geen vergunningen voor verleend en gaat er geen subsidiegeld 
naartoe.

•	De	provincie	verleent	geen	subsidies	aan	instanties	die	dierproeven	doen.
•		De	provincie	serveert	biologische	en	veel	vegetarische	en	veganistische	producten	in	haar	

bedrijfsrestaurants; een dag in de week wordt het hele aanbod vegetarisch. De provincie 
serveert geen bedreigde diersoorten, zoals paling, kabeljauw en tonijn.

Veehouderij
•		Bij	de	productie	van	voeding	met	een	dierlijke	oorsprong	moet	het	welzijn	van	de	dieren	

voorop staan. Wij willen dat de dieren worden gehouden op een wijze die recht doet aan hun 
natuurlijke gedrag en behoeften.

•		Een	einde	aan	de	vee-industrie,	minder	dieren	betekent	minder	problemen	voor	natuur,	
milieu, mens en dierenwelzijn.

•		Er	komen	geen	nieuwe	megastallen.	De	provincie	richt	haar	beleid	op	een	afname	van	het	
aantal dieren. Er komt een uitbreidings- en een vestigingsstop voor de vee-industrie.

•		De	Partij	voor	de	Dieren	wil	dat	er	een	einde	komt	aan	alle	directe	en	indirecte	subsidies	die	
de vee-industrie ontvangt van de provincie. 

•		Koeien	wordt	ten	minste	weidegang	geboden	en	ook	voor	de	andere	landbouwhuisdieren	
bevordert de provincie uitloop. De provincie stimuleert het aanplanten van bomen en de 
bouw van schuilstallen in weilanden ter beschutting van de dieren. 

•		Zolang	er	nog	subsidies	worden	gegeven	in	het	kader	van	het	Gemeenschappelijke	
Landbouwbeleid van de Europese Unie worden deze door de provincie ingezet voor 
ondersteuning van initiatieven op het gebied van dierenwelzijn en duurzame landbouw.

•		De	provincie	bevordert	de	regionalisering	en	de	productie	en	afzet	van	dier-	en	
milieuvriendelijke veehouderij- en akkerbouwproducten. De provincie stelt hiertoe een 
stimuleringsprogramma op.

•	Veemarkten	worden	sterk	ontmoedigd.	
•		De	provincie	staat	geen	nieuwe	bontfokkerijen	toe	en	bestaande	fokkerijen	mogen	niet	

uitbreiden.

Vissen
•	Beroepsvisserij	is	niet	langer	toegestaan	in	natuurgebieden.
•	De	provincie	stopt	met	het	subsidiëren	en	faciliteren	van	visserij.
•	De	provincie	stopt	direct	met	het	verhuren	van	het	visrecht.
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•		Er	komen	geen	nieuwe	viskwekerijen.	Bestaande	viskwekerijen	worden	niet	langer	
gefaciliteerd.

•		Vispasseerbaarheid	wordt	een	harde	voorwaarde	voor	waterkrachtcentrales	en	wordt	
gestimuleerd bij sluizen en gemalen.

Natuur
•		Het	gebruik	van	landbouwgif	wordt	vergaand	beperkt.	De	provincie	stuurt	aan	op	een	verbod	

op de meest schadelijke gifstoffen die een bedreiging zijn voor mensen, dieren en milieu, 
zoals	metam-natrium,	neonicotinoïden	en	glyfosaat.	

•		Het	platteland	wordt	aantrekkelijk	gemaakt	voor	bijen	en	andere	bestuivers.	Langs	
provinciale wegen worden de bermen bij- en vlindervriendelijk beheerd.

•		Natuurgebieden	worden	weer	met	elkaar	verbonden,	bijvoorbeeld	door	ecoducten,	
oversteekplaatsen en paddentunnels. Overbodige obstakels tussen natuurgebieden worden 
verwijderd. Ecoducten mogen niet worden gebruikt om jagers te faciliteren.

•		Daadwerkelijke	bescherming	van	dieren,	natuur	en	milieu	vormt	het	uitgangspunt	bij	
beheerplannen voor de Natura 2000-gebieden en het vergunningverleningbeleid.

•	De	provincie	zet	zich	in	voor	bloemrijke	weides,	mozaïekbeheer	en	weidevogelreservaten.
•		Wegbermen	van	provinciale	wegen	worden	ecologisch	beheerd	en	ingericht,	met	speciale	

aandacht voor de bijen en vlinders.
•		De	provincie	zorgt	voor	goede	informatie	over	het	bijvriendelijk	inrichten	van	tuinen	en	

gronden.
•	Wilde	bijen	worden	op	de	soortenbeschermingslijst	gezet.	
•		Er	wordt	vanuit	de	provincie	voldoende	en	structurele	financiële	ondersteuning	geboden	aan	

opvangcentra voor vogels en andere in het wild levende dieren.

Jacht
•	De	provincie	staat	geen	jacht	meer	toe	op	haar	gronden.
•		Zolang	er	nog	wel	wordt	gejaagd	maakt	de	provincie	de	soorten,	aantallen	en	locaties	van	

doodgemaakte dieren openbaar.
•	De	provincie	verleent	geen	afschotvergunning	voor	zogenoemde	‘schadelijke’	dieren.
•		Er	moet	worden	bijgehouden	waar	en	hoeveel	dieren	worden	aangereden.	Aan	de	hand	van	

deze (openbare) gegevens evalueert de provincie jaarlijks het gevoerde beleid.
•		Er	komen	meer	provinciale	opsporingsambtenaren	om	de	bepalingen	over	jacht	en	de	

bescherming van natuurgebieden te handhaven. Deze opsporingsambtenaren mogen geen 
persoonlijke banden hebben met faunabeheereenheden of andere jagersverenigingen.

•		Een	brede	reeks	maatregelen	voorkomt	overlast	en	schade	door	dieren.	De	provincie	
moet hierbij naar maatwerk streven, zoals het verlagen van de maximumsnelheid in 
natuurgebieden, het plaatsen van wildhekken en het rond vliegvelden verbieden van 
gewassen die vogels aantrekken.

•		Het	ganzenbeleid	richt	zich	op	het	voorkomen	van	schade	zónder	het	afschieten	en	
vergassen van ganzen. Ganzen zijn ‘s winters en ‘s zomers welkom.

•		Ook	met	uitheemse	dieren	wordt	zorgvuldig	(diervriendelijk)	omgegaan.	Dat	betekent	
onder meer dat wasbeerhonden niet worden afgeschoten en dat er geen jacht op 
halsbandparkieten wordt gemaakt.

•		Verwilderde	katten	worden	niet	langer	gedood,	maar	gevangen	en	gecastreerd	of	
gesteriliseerd.

•	Jagers	bepalen	het	beleid	niet:	de	provincie	erkent	geen	enkele	faunabeheereenheid.
•		De	provincie	registreert	klachten	over	jagers	en	gebruikt	deze	informatie	om	de	handhaving	

te verbeteren.
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•	Minder	megastallen
•	Voorzieningen	voor	recreatie	met	respect	voor	dier	en	natuur	uitbreiden.

•	Zuinig	zijn	op	natuur	
•	De	jacht	uitsluitend	voor	het	in	stand	houden	populatie,	dus	geen	plezierjacht	op	dieren	
•			Geen	megastallen	tenzij	onomstotelijk	is	aangetoond	dat	het	voor	dierenwelzijn	en	de	

gezondheid van de mens van meerwaarde is 
•	Meer	aandacht	voor	dierenwelzijn	en	bestrijden	van	dierenmishandeling	
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Partij Speerpunten dierenwelzijn

1.    Voor de Oosterschelde (Nationaal Park) en het Veerse Meer zal er een gezond evenwicht 
moeten zijn tussen de belangen van de vis- en schelpdierensector, de binnenvaart, het 
toerisme en de natuur.

2.   De overlast voor de landbouw door beschermde diersoorten moet worden tegengegaan.

1.    Voor uitbreiding van grootschalige intensieve veehouderij ziet de PvdA in Zeeland geen 
ruimte	vanwege	de	risico’s	voor	volksgezondheid,	de	effecten	op	de	landschappelijke	
kwaliteit en dierenwelzijn. Grondgebonden vormen van veehouderij moeten mogelijk zijn en 
blijven mits zij ruimtelijk ingepast kunnen worden.

1.    De Zeeuwse Delta is prima geschikt als kraamkamer voor veel vissoorten en schelpdieren. 
Omschakeling naar duurzame vormen van visserij betekent een grote, maar noodzakelijke 
inspanning. GroenLinks stimuleert dit. Natuurlijk sluisbeheer werkt bevorderend voor de trek 
van vissen en heeft daarom tevens onze aandacht.

2.    Intensieve veehouderij vinden wij een slechte zaak; GroenLinks pleit voor het verminderen 
van deze agrarische activiteit. Dat gaat namelijk niet samen met de belangen van natuur en 
de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) die zo zorgvuldig tot stand is gekomen en die wij in 
stand willen houden, of liever nog: uitbreiden.

3.    Dieren worden te vaak behandeld als een commercieel product. GroenLinks wil het welzijn 
van dieren verbeteren. De provincie geeft bij de eigen inkoop van producten van dierlijke 
oorsprong het goede voorbeeld door te kiezen voor biologische of vegetarische producten. 
Ze vraagt bedrijven en instellingen die provinciale steun krijgen hetzelfde te doen.

4.    De intensieve veehouderij heeft zich ontwikkeld tot een industrie waarin zoveel mogelijk 
dieren worden geproduceerd. Dit gaat gepaard met veel dierenleed. Dit willen we een halt 
toeroepen. Zeeland kent een beperkt aantal intensieve veehouderijbedrijven. Uit oogpunt 
van dierenwelzijn en emissiebeperking is intensieve veehouderij / bio-industrie niet gewenst. 
Bovendien past dit niet in het Zeeuwse landschap. Wat GroenLinks betreft stoppen we met 
de intensieve veehouderij.

5.    Wat betreft de ganzenoverlast in Zeeland en de hier en daar gepaard gaande ganzenoverlast, 
geeft GroenLinks er de voorkeur aan het advies van de Dierenbescherming (c.s.) op 
te volgen en vast te houden aan de uitgangspunten van het in 2011 overeengekomen 
‘ganzenakkoord’.	Met	name	adviseren	wij	het	compenseren	van	de	schade	door	
zomerganzen, het op diervriendelijke wijze terugdringen van de populatie, en rust voor 
trekganzen in de wintermaanden van 1 november tot 1 maart. De provincie maakt het hele 
jaar door gebruik van opvanggebieden voor ganzen. Voor de visserij bepleiten we duurzame 
en diervriendelijke kweek- en vangstmethoden. De provincie heeft in juli 2014 (terecht) 
bezwaar gemaakt tegen de vergunningaanvraag van de garnalenvisserij voor de Natura2000-
gebieden. GroenLinks staat daar achter.

6.    Eveneens bepleit GroenLinks het sterk terugdringen van het gebruik van (landbouw)gif uit 
oogpunt van de volksgezondheid. In de eerste plaats van omwonenden, maar ook vanwege 
het lot van de bijen, de vogels (waarvan een aantal soorten in groten getale achteruitgaat) en 
de biodiversiteit in zijn algemeenheid. Wat GroenLinks betreft maakt het provinciebestuur 
dit tot beleid en stimuleert zij de Zeeuwse gemeenten om het gebruik van gif (verder) te 
beperken.

PROVINCIE ZEELAND
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1.   De Provincie moet meer investeren in biologische landbouw zodat in harmonie met 
landschap en milieu wordt geboerd. Innovaties in de biologische landbouw moeten 
gestimuleerd worden. Hierbij valt te denken aan het subsidiëren van proefprojecten en 
het actief bevorderen van kennisuitwisseling. Boeren die (deels) over willen schakelen op 
biologische landbouw of veehouderij worden hierin ondersteund.

2.   SP wil dat er geen toestemming wordt verleend voor de bouw van megastallen of andere 
vormen van bio-industrie

D66 wil:
1.   meer kansen voor zeldzame planten en dieren (biodiversiteit); 
2.   D66 wil dat onderzoek wordt gedaan naar een beheersmodel voor de ganzenpopulatie dat 

leidt tot een natuurlijk evenwicht met als gevolg dat de huidige schaderegeling minder hoeft 
te worden toegepast.

3.   geen vestiging van intensieve veehouderij (nieuw of als neventak) en omschakeling van een 
bestaand bedrijf naar intensieve veehouderij; 

4.   dat de provincie –samen met gemeenten– vooral in krimpgebieden inzet op nieuwe 
mogelijkheden zoals biologische landbouw, duurzame energiewinning, toerisme, natuur en 
nieuwe zorgconcepten.

De ChristenUnie wil dat:
1.  er gezamenlijke afspraken worden gemaakt over de jacht, waarbij schaderegelingen 

transparant zijn en snel de schade dekken;
2.   voedselverspilling wordt tegengegaan; geschoten wild moet daarom worden opgenomen in 

de voedselketen.

1. Aandacht voor het milieu, verduurzaming en dierenwelzijn.

1.    Nieuw aangelegde natuur kan nadelige gevolgen hebben voor de landbouw. De schade 
die de landbouw daardoor wordt aangedaan – bijvoorbeeld door ganzen – dient volledig 
gecompenseerd te worden. De Fauna Beheers Eenheid (FBE) moet daartoe voldoende 
in staat worden gesteld, ook in financieel opzicht. Om in aanmerking te komen voor 
schadevergoeding worden geen belemmerende voorwaarden (zoals het betalen van 
behandelingskosten en het aanhouden van drempelbedragen per gewas) aangehouden. Het 
CDA ziet bij voorkeur actief beheer van de ganzenpopulatie om schade aan gewassen op 
voorhand te voorkomen.

2.   Het Rijk heeft teveel visvergunningen uitgegeven waar de sector last van heeft. Ook uit 
ecologische overwegingen (ter bescherming van de kreeftenpopulatie) dient dit aantal 
verminderd te worden. 

Doet niet mee aan de verkiezingen in Zeeland
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1.  50PLUS zal er bij de economische ontwikkeling nauwlettend op toezien dat het dierenwelzijn 
van groot belang is.

2.  50PLUS wil geen megastallen in de provincie.

1.   de PVV wil de agrarische ondernemer positief tegemoet treden en waar mogelijk faciliteren 
bij het ondernemerschap, behalve in het geval van voorgenomen megastallen, waarvoor bij 
de bevolking totaal geen draagvlak is.

2.   De PVV zet in op goed dierenwelzijn en bestrijding van dierenmishandeling. Wat de PVV 
betreft  komt er een goede basisregeling voor de provinciale dierenasiels en ambulances in 
Zeeland.

  PARTIJ VOOR ZEELAND Geen speerpunten m.b.t. dieren benoemd

   PROVINCIAAL BELANG 
ZEELAND

Geen speerpunten m.b.t. dieren benoemd

  ZEELAND LOKAAL Geen speerpunten m.b.t. dieren benoemd
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Partij Speerpunten dierenwelzijn

Deze partij heeft niets opgenomen over dieren(welzijn)

•		De	achteruitgang	in	het	aantal	soorten	planten	en	dieren	willen	we	stoppen.
•	Dierenwelzijn	is	uitgangspunt	in	ons	landbouwbeleid.	
•		Nog	steeds	sterven	er	planten	en	dieren	uit	in	Nederland.	Zo	staat	70%	van	alle	dagvlinders	

op de zwarte lijst. Sommige bedreigde plant- en diersoorten zien we ondertussen meer in 
de stad dan op het platteland – denk aan de scholekster en vleermuizen. Er is steeds minder 
ruimte voor duinlandschappen en weidevogelgebieden. En de kwaliteit ervan loopt terug. Wij 
zetten ons in om het verdwijnen van soorten en gebieden te stoppen. 
Voor de landbouw vindt de PvdA dierenwelzijn, volksgezondheid en minimale geuroverlast 
belangrijk. 

•	Wij	zien	graag	dat	de	provincie	biologisch	boeren	en	stadslandbouw	stimuleert.	
•		Het	bestrijden	van	in	het	wild	levende	dieren	die	overlast	geven,	zoals	muskusratten,	ganzen	

en damherten, gebeurt uitsluitend als dat noodzakelijk is en dan alleen op een diervriendelijke 
manier. 

•		Daarom	wil	de	PvdA	bij	uitbreiding	van	agrarische	bedrijven	strengere	voorwaarden	stellen	
aan volksgezondheid, dierenwelzijn, geuroverlast en effecten op het aanzien van het 
landschap.

•	Daarom	wil	de	PvdA	biologisch	boeren	en	stadslandbouw	stimuleren.
•		Daarom	wil	de	PvdA	dat	het	bestrijden	van	in	het	wild	levende	dieren	die	overlast	geven	alleen	

gebeurt als dat noodzakelijk is en dan alleen op een diervriendelijke manier.
•		De	land-	en	tuinbouwbedrijven	in	Zuid-Holland	zijn	sterk.	Om	in	de	toekomst	concurrerend	te	

blijven, zal de sector verder moeten verduurzamen. De provincie maakt daarom o.a. afspraken 
over de bevordering van dierenwelzijn.

•		Vermesting	en	verdroging	als	gevolg	van	de	landbouw	zijn	de	grootste	veroorzakers	van	het	
uitsterven van soorten in Nederland. In het mestbeleid wordt ingezet op omzetting van mest in 
biogas.

•		Bij	uitbreiding	van	agrarische	bedrijven	en	nieuwe	agrarische	bedrijvigheid	zijn	dierenwelzijn,	
volksgezondheid en minimale (geur)overlast voor de omwonenden belangrijke vereisten.

•		Kleine,	geïsoleerde	groepen	dieren	en	planten	worden	met	uitsterven	bedreigd.	Het	
verbinden van natuurgebieden in een natuurnetwerk verhoogt de kansen voor deze planten 
en dieren. GroenLinks zet zich in voor brede verbindingen tussen deze natuurgebieden. 
GroenLinks zet zich in voor brede verbindingen tussen deze natuurgebieden.

•		Ook	als	het	gaat	om	het	welzijn	van	dieren	maken	we	keuzes;	een	keuze	tegen	megastallen,	
tegen het gebruik van insecticiden en tegen de jacht.

•		In	Zuid-Holland	bevinden	zich	nu	weinig	intensieve	veehouderijen	en	wat	GroenLinks	betreft	
passen die ook niet in het Zuid-Hollandse landschap.

•		Wij	vinden	dat	de	huisvesting	allereerst	aan	de	natuurlijke	behoefte	van	dieren	tegemoet	dient	
te komen in plaats van het creëren van dierfabrieken om economische motieven.

•		De	toepassing	van	onkruidverdelgers	(met	name	glyfosaat	of	Roundup)	en	
insectenbestrijders	(met	name	Neonicotinoïden)	moet	worden	aangepakt	in	het	belang	van	
bijenstand en vogelpopulaties. GroenLinks wil dat de Provincie door middel van convenanten 
en beheercontracten op de landelijke regelgeving vooruitloopt. 

PROVINCIE ZUID-HOLLAND
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•		Boeren	krijgen	subsidies	om	ook	in	de	moderne	bedrijfsvoering	rekening	te	houden	met	flora	
en fauna. 

•		GroenLinks	spreekt	zich	principieel	uit	tegen	de	jacht.	Indien	grote	populatiesdieren	schade	
veroorzaken dienen adviezen van onafhankelijke deskundigen de basis te vormen voor het 
bepalen van de omvang van de schade en de eventueel te nemen maatregelen. 

•		In	Nederland	zijn	de	faunabeheerders	zowel	verantwoordelijk	voor	de	tellingen	van	
populaties als voor de aanpak van de bestrijding van overpopulatie. Juist deze combinatie is 
ongewenst en is gevoelig voor misbruik.

•	Zo	pleiten	wij	voor	één	portefeuillehouder	Natuur,	Milieu	en	Dierenwelzijn.
•	In	Zuid-Holland	komen	geen	nieuwe	megastallen.
•		Boeren	krijgen	de	ruimte	om	hun	activiteiten	te	verbreden	of	hun	bedrijf	te	vergroten	zo	lang	

het dierenwelzijn, het milieu en het landschap daarmee niet in het geding zijn. 
•		In	het	natuurnetwerk	en	belangrijke	weidevogelgebieden	mag	het	oppervlak	aan	agrarische	

en andere bebouwing niet toenemen.

•		De	Provincie	gaat	het	gebruik	van	insecticiden	en	landbouwgifstoffen	terugdringen	en	voor	
2017 volledig beëindigen.

•	Investeren	in	natuur	is	investeren	in	een	gezonde	provincie	met	een	sterke	biodiversiteit.
•	De	SP	houdt	vast	aan	de	oorspronkelijke	EHS-plannen.
•		De	afgelopen	periode	is	er	een	stap	vooruit	gezet	in	de	aandacht	voor	dierenwelzijn	in	

provinciaal beleid, in de komende periode zou dit voortgezet moeten worden en zou hier 
sterker op ingezet moeten worden. Dierenwelzijn zal een integraal onderdeel moeten 
worden van nieuwbouw en onderhoud van wegen, vaarwegen en gemalen. Ook worden er 
strenge dierenwelzijnseisen gesteld aan veehouderijen die zich hier willen vestigen of willen 
uitbreiden. 

  Bij nieuwbouw en onderhoud van wegen, vaarwegen en gemalen worden zo veel*mogelijk 
dierenwelzijnsmaatregelen genomen. 

•		Bij	onderhoud/herinrichting	van	watergangen	leggen	Provincie,	gemeenten	en	
waterschappen natuurlijke oevers aan met de mogelijkheid voor dieren om uit het water te 
kunnen komen. Ook worden preventieve voorzieningen tegen muskus- en beverratten hierbij 
ingezet.

•		Natuurontwikkeling,	diervriendelijke	muskusrattenbestrijding	en	vismigratie	zullen	meer	
worden meegewogen in het waterbeheer.

•		In	de	provincie	Zuid	Holland	is	geen	ruimte	voor	de	intensieve	veehouderij	en	megastallen.	
De SP wil via ruimtelijke ordening agrariërs ondersteunen die hun bedrijven willen omvormen 
tot diervriendelijke, milieuvriendelijke en waar mogelijk biologische bedrijven.

•		De	Provincie	zet	zich	actief	in	om	veehouderijen	duurzamer	en	diervriendelijker,	waar	
mogelijk biologisch, te laten werken en stelt hiervoor eisen bij vergunningen voor bedrijven.

•		Bij	het	beheren	van	populaties	dieren	zal	vooral	ingezet	worden	op	preventieve	en	
diervriendelijke maatregelen. Wanneer alle andere mogelijkheden zijn uitgeput, zal pas het 
doden van dieren toegestaan worden. 

•		Bij	het	beheren	van	de	ganzenpopulatie	is	de	SP	voorstander	van	een	nationale	aanpak	die	
zo diervriendelijk mogelijk is; tot er een nationale aanpak is zal de Provincie hier eigen beleid 
op moeten hebben. Bij het tot stand komen van een nationale aanpak, zal Zuid-Holland 
pleiten voor een zo diervriendelijk mogelijk beleid waarbij doden een laatste redmiddel is. 

•		Bij	populatiebeheer	is	het	doden	van	dieren	een	laatste	redmiddel;	andere,	diervriendelijker	
opties worden eerst uitgeput. Er moet in het beleid ruimte zijn voor vernieuwende 
diervriendelijker methoden.

•		Wanneer	het	doden	van	dieren	onvermijdelijk	is,	worden	de	gedode	dieren	zoveel	mogelijk	
ingezet voor consumptieve doeleinden.
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•		De	Provincie	zet	zich	er	voor	in	dat	muskusrattenbestrijding	en	agrarische	activiteiten	de	
doorstroom van watergangen en vismigratie niet belemmeren.

•		De	Provincie	staat	alleen	jacht	toe	op	schadelijke	dieren	en	exoten	als	deze	aantoonbaar	
onaanvaardbare schade veroorzaken en andere methoden geen resultaat opleveren.

•		Er	worden	zo	snel	mogelijk	foerageergebieden	ingericht	voor	ganzen	en	eenden	met	een	
vergoeding voor de grondeigenaar/gebruiker.

•	Plezierjacht	blijft	in	Zuid-Holland	verboden.

 D66 wil agrariërs meer ruimte bieden voor innovaties op het gebied van natuur, milieu of •	

dierenwelzijn door verordeningen, vergunningen en bestemmingsplannen op dat punt te 
versoepelen.
 Om de natuur in Zuid-Holland te versterken is het belangrijk dat de provincie meer •	

mogelijkheden biedt voor agrarische betrokkenheid bij het natuur- en landschapsbeheer. 
Boeren, natuurbeheerders en maatschappelijke organisaties werken daarbij samen om tot 
een optimaal resultaat te komen. Denk bijvoorbeeld aan weidevogelbeheer.
 Ook het herstel van de getijden in de Grevelingen levert een bijdrage aan robuuste natuur •	

en vergroting van biodiversiteit.
 D66 is tegenstander van plezierjacht. De jacht is wat D66 betreft uitsluitend gericht op •	

het beheersen van populaties binnen ecologisch aanvaarbare grenzen. Onder regie van 
de provincie werken jagers, terreinbeheerders en natuurorganisaties samen om dit doel te 
bereiken.

•		De	ChristenUnie	kijkt	bij	beleidsvoorstellen	naar	de	langetermijngevolgen	voor	mens,	dier	
en natuur.

•		In	de	afgelopen	vier	jaar	is	veel	gesproken	over	de	Ecologische	Hoofdstructuur	(EHS).	De	
diversiteit aan planten en dieren in Nederland wordt door dit netwerk van natuur geborgd. 
De ChristenUnie vindt het herijkte niveau toereikend om de biodiversiteit te beschermen, 
maar staat open voor kansen om hierin structureel versterkingen aan te brengen.

•		Nu	de	Ecologische	Hoofdstructuur	vastligt,	legt	de	ChristenUnie	de	focus	niet	langer	op	
uitbreiden, maar op beschermen en beheren van natuur, waar mogelijk door agrarisch 
natuurbeheer. 

•		De	huidige	plannen	voor	de	herijkte	Ecologische	Hoofdstructuur	uitvoeren.	Als	zich	kansen	
voordoen om de biodiversiteit verder te versterken, zal de ChristenUnie dat per situatie 
afwegen. 

•	Stimuleren	van	agrarisch	natuur-	en	landschapsbeheer.	
•		Water	is	een	vriend	en	een	vijand.	Van	belang	is	in	de	eerste	plaats	de	bescherming	tegen	

water: de waterveiligheid. Maar ook voldoende ruimte voor zoet water is be-langrijk voor 
mens, dier, natuur en economie.

•		Duurzaamheid,	leefbaarheid	en	biodiversiteit	moeten	sleutelbegrippen	zijn	van	het	
provinciale milieubeleid.

•		Het	is	van	be-lang	de	waarde	van	de	natuur	te	kennen	en	te	weten	welke	planten	en	dieren	
er leven.

•		Natuurbeheer	effectief	uitvoeren	met	meetbare	doelen	(biodiversiteit,	in-
standhoudingsdoelen). 

•		Er	moet	ruimte	zijn	en	blijven	voor	agrariërs	en	natuurverenigingen	voor	agra-risch	
natuurbeheer, zoals weidevogel- en akkerrandenbeheer. 

•		Vanaf	2005	liggen	er	in	de	Hoeksche	Waard	bloemrijke	akkerranden.	Dit	succesvolle	
initiatief van onderop heeft veel goeds bewerkstelligd voor de vogelstand en de 
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biodiversiteit. Het is nodig dit soort initiatieven meerjarig te steunen omdat natuurverbetering 
een langdurige opbouw kent. 

•		Maatregelen	in	Natura-2000-gebieden	alleen	voor	behoud	van	aanwezige	bio-diversiteit	en	
niet voor aanvullende eisen. 

•	Aandacht	voor	het	milieu,	verduurzaming	en	dierenwelzijn.	
•	Stimuleren	van	duurzame	vangstmethoden.	

•		Het	CDA	wil	agrarische	natuurverenigingen	de	kans	bieden	om	binnenregio’s,	bijvoorbeeld	
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Hoeksche Waard, Krimpenerwaard, Midden Delfland, 
en Gouwe en Wiericke, natuurgebieden te beheren op basis van vooraf bepaalde 
natuur	doeltypen.	Binnen	de	regio’s	moet	ook	samengewerkt	worden	met	andere	natuur-
verenigingen zoals natuur- en vogelwachten.

Algemeen
•	Er	komt	een	gedeputeerde	Dierenwelzijn,	Natuur	en	Milieu.
•	De	provincie	steunt	dierenwelzijns-,	natuur-	en	milieueducatie.
•	Dieren	krijgen	een	vaste	plaats	in	de	draaiboeken	van	hulpdiensten	en	in	rampenplannen.
•		Er	komt	een	verbod	op	dieronvriendelijke	gebruiken	zoals	levende	kerststallen,	zwientjetikken,	

ganstrekken en het rapen van kievitseieren. Zolang er nog geen verbod is gerealiseerd 
worden er geen vergunningen voor verleend en gaat er geen subsidiegeld naartoe.

•	De	provincie	verleent	geen	subsidies	aan	instanties	die	dierproeven	doen.
•		De	provincie	serveert	biologische	en	veel	vegetarische	en	veganistische	producten	in	haar	

bedrijfsrestaurants; een dag in de week wordt het hele aanbod vegetarisch. De provincie 
serveert geen bedreigde diersoorten, zoals paling, kabeljauw en tonijn.

Veehouderij
•		Bij	de	productie	van	voeding	met	een	dierlijke	oorsprong	moet	het	welzijn	van	de	dieren	

voorop staan. Wij willen dat de dieren worden gehouden op een wijze die recht doet aan hun 
natuurlijke gedrag en behoeften.

•		Een	einde	aan	de	vee-industrie,	minder	dieren	betekent	minder	problemen	voor	natuur,	milieu,	
mens en dierenwelzijn.

•		Er	komen	geen	nieuwe	megastallen.	De	provincie	richt	haar	beleid	op	een	afname	van	het	
aantal dieren. Er komt een uitbreidings- en een vestigingsstop voor de vee-industrie.

•		De	Partij	voor	de	Dieren	wil	dat	er	een	einde	komt	aan	alle	directe	en	indirecte	subsidies	die	
de vee-industrie ontvangt van de provincie. 

•		Koeien	wordt	ten	minste	weidegang	geboden	en	ook	voor	de	andere	landbouwhuisdieren	
bevordert de provincie uitloop. De provincie stimuleert het aanplanten van bomen en de 
bouw van schuilstallen in weilanden ter beschutting van de dieren. 

•		Zolang	er	nog	subsidies	worden	gegeven	in	het	kader	van	het	Gemeenschappelijke	
Landbouwbeleid van de Europese Unie worden deze door de provincie ingezet voor 
ondersteuning van initiatieven op het gebied van dierenwelzijn en duurzame landbouw.

•		De	provincie	bevordert	de	regionalisering	en	de	productie	en	afzet	van	dier-	en	
milieuvriendelijke veehouderij- en akkerbouwproducten. De provincie stelt hiertoe een 
stimuleringsprogramma op.

•		Veemarkten	worden	sterk	ontmoedigd.	
•		De	provincie	staat	geen	nieuwe	bontfokkerijen	toe	en	bestaande	fokkerijen	mogen	niet	

uitbreiden.
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Vissen
•	Beroepsvisserij	is	niet	langer	toegestaan	in	natuurgebieden.
•	De	provincie	stopt	met	het	subsidiëren	en	faciliteren	van	visserij.
•	De	provincie	stopt	direct	met	het	verhuren	van	het	visrecht.
•		Er	komen	geen	nieuwe	viskwekerijen.	Bestaande	viskwekerijen	worden	niet	langer	

gefaciliteerd.
•		Vispasseerbaarheid	wordt	een	harde	voorwaarde	voor	waterkrachtcentrales	en	wordt	

gestimuleerd bij sluizen en gemalen.

Natuur
•		Het	gebruik	van	landbouwgif	wordt	vergaand	beperkt.	De	provincie	stuurt	aan	op	een	

verbod op de meest schadelijke gifstoffen die een bedreiging zijn voor mensen, dieren en 
milieu,	zoals	metam-natrium,	neonicotinoïden	en	glyfosaat.	

•		Het	platteland	wordt	aantrekkelijk	gemaakt	voor	bijen	en	andere	bestuivers.	Langs	
provinciale wegen worden de bermen bij- en vlindervriendelijk beheerd.

•		Natuurgebieden	worden	weer	met	elkaar	verbonden,	bijvoorbeeld	door	ecoducten,	
oversteekplaatsen en paddentunnels. Overbodige obstakels tussen natuurgebieden worden 
verwijderd. Ecoducten mogen niet worden gebruikt om jagers te faciliteren.

•		Daadwerkelijke	bescherming	van	dieren,	natuur	en	milieu	vormt	het	uitgangspunt	bij	
beheerplannen voor de Natura 2000-gebieden en het vergunningverleningbeleid.

•	De	provincie	zet	zich	in	voor	bloemrijke	weides,	mozaïekbeheer	en	weidevogelreservaten.
•		Wegbermen	van	provinciale	wegen	worden	ecologisch	beheerd	en	ingericht,	met	speciale	

aandacht voor de bijen en vlinders.
•		De	provincie	zorgt	voor	goede	informatie	over	het	bijvriendelijk	inrichten	van	tuinen	en	

gronden.
•	Wilde	bijen	worden	op	de	soortenbeschermingslijst	gezet.	
•		Er	wordt	vanuit	de	provincie	voldoende	en	structurele	financiële	ondersteuning	geboden	

aan opvangcentra voor vogels en andere in het wild levende dieren.

Jacht, beheer en schadebestrijding
•	De	provincie	staat	geen	jacht	meer	toe	op	haar	gronden.
•		Zolang	er	nog	wel	wordt	gejaagd	maakt	de	provincie	de	soorten,	aantallen	en	locaties	van	

doodgemaakte dieren openbaar.
•	De	provincie	verleent	geen	afschotvergunning	voor	zogenoemde	‘schadelijke’	dieren.
•		Er	moet	worden	bijgehouden	waar	en	hoeveel	dieren	worden	aangereden.	Aan	de	hand	van	

deze (openbare) gegevens evalueert de provincie jaarlijks het gevoerde beleid.
•		Er	komen	meer	provinciale	opsporingsambtenaren	om	de	bepalingen	over	jacht	en	de	

bescherming van natuurgebieden te handhaven. Deze opsporingsambtenaren mogen geen 
persoonlijke banden hebben met faunabeheereenheden of andere jagersverenigingen.

•		Een	brede	reeks	maatregelen	voorkomt	overlast	en	schade	door	dieren.	De	provincie	
moet hierbij naar maatwerk streven, zoals het verlagen van de maxi-mumsnelheid in 
natuurgebieden, het plaatsen van wildhekken en het rond vliegvelden verbieden van 
gewassen die vogels aantrekken.

•		Het	ganzenbeleid	richt	zich	op	het	voorkomen	van	schade	zónder	het	afschieten	en	
vergassen van ganzen. Ganzen zijn ‘s winters en ‘s zomers welkom.

•		Ook	met	uitheemse	dieren	wordt	zorgvuldig	(diervriendelijk)	omgegaan.	Dat	betekent	
onder meer dat wasbeerhonden niet worden afgeschoten en dat er geen jacht op 
halsbandparkieten wordt gemaakt.

•		Verwilderde	katten	worden	niet	langer	gedood,	maar	gevangen	en	gecastreerd	of	
gesteriliseerd.
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•	Jagers	bepalen	het	beleid	niet:	de	provincie	erkent	geen	enkele	faunabeheereenheid.
•		De	provincie	registreert	klachten	over	jagers	en	gebruikt	deze	informatie	om	de	handhaving	te	

verbeteren.

•		Realiseren	van	duurzaam	en	groen	karakter	van	de	provincie	te	versterken	en	het	
Natuurbeheer bevorderen.

•		Wij	vinden	het	van	groot	belang	dat	een	belangrijk	deel	van	onze	voedselvoorziening	in	ons	
eigen land wordt geproduceerd. Met aandacht voor het welzijn van mens en dier. 

•	Dieren	zijn	levende	wezens	die	met	liefde	moeten	worden	behandeld.
•	Dierenmishandeling	moet	hard	worden	aangepakt.	
•		De	PVV	is	dan	ook	trots	dat	er	in	heel	Nederland	inmiddels	meer	dan	500	dierenagenten	aan	

het werk zijn. 
•	Plezierjacht	steunen	we	nooit.
•		De	massale	aanleg	van	natuurgebieden	heeft		geleid	tot	ware	ganzenparadijzen.	De	

ganzenpopulatie is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Door te stoppen met het huidige 
natuurbeleid wordt de leefruimte voor de gans niet verder vergroot. Dit in combinatie met 
enkele diervriendelijke maatregelen zal uiteindelijk leiden tot een aanvaardbaar aantal ganzen.




