
Woordvoering Voorjaarsdebat – Partij voor de Dieren (Kelder) 
 
We bespreken vandaag de voorjaarsbrief. Het voorjaar is een tijd van nieuw leven. Planten 
groeien, jonge dieren worden geboren en mensen gaan er weer meer op uit en zijn lekker 
buiten. In onze bijdrage voor de Gezinsbode van vorige week kunt u het lezen, voorzitter: 
Wij zetten ons in voor de mensen, dieren en de aarde. Maar hoewel het voorjaar de tijd van 
positiviteit en nieuw leven is, maken we de balans op en kunnen we er niet om heen: alle 
drie worden nog steeds bedreigd, door verschillende factoren. Wat ons opvalt in Groningen 
zal ik nu uiteenzetten en u zult merken dat economische groei niet ons grootste doel is: 
 
We beginnen bij de mens. We lezen in de voorjaarsnota dat het aantal mensen op de 
armoedegrens leeft en het aantal daklozen toeneemt en mede hierdoor een groter beroep 
wordt gedaan op instanties als de voedselbank. Hierdoor bestaat het risico dat de 
voedselbank te maken krijgt met een voedseltekort door een vergrote vraag.  
Wij denken een relatief simpele oplossing te hebben gevonden, die iedereen ten goede zou 
komen. Hiervoor dienen wij dan ook een motie in, Zero Food Waste in Groningen. Door o.a. 
een campagne voor bewoners kunnen verschillende aspecten onder de aandacht worden 
gebracht waardoor voedselverspilling teruggedrongen kan worden. 
Het college ziet graag een gemeente voor zich waarin mensen elkaar helpen en voor elkaar 
klaar staan. Ook wij als partij zien dit graag. Daarom baart het ons zorgen dat er maar zo 
weinig mensen in Nederland kennis van EHBO hebben (http://www.bhvnederland.nl/bhv-
nieuws/015-ehbo-kennis-schrikbarend-slecht). 
Binnen een samenleving waarin wordt aangedrongen op elkaar helpen, lijkt het ons niet 
meer dan logisch dat je ook elkaar kan helpen wanneer iemands leven ervan afhangt. 
Daarom lijkt het ons een goed idee het lesgeven van EHBO verplicht te stellen op middelbare 
scholen. Wij komen hier na de zomer op terug.  
 
Toen we hoorden dat er mogelijk een tekort aan noodopvang ontstaat voor asielzoekers en 
vreemdelingen door een toename aan mensen die in aanmerking komen voor deze regeling, 
schrokken we. Elk mens heeft recht op een menswaardige opvang en hier maken we ons dan 
ook sterk voor!  
Vandaar dat we bij de motie van de SP op staan. We horen daarnaast ook graag van het 
college hoe er gezorgd gaat worden dat iedereen correct opgevangen wordt en in 2016 hier 
ook op wordt ingespeeld. 
 
En natuurlijk komen wij, naast mensen, ook op voor dieren. Daarom valt het ons juist op, we 
bespraken het ook al in de commissie, dat de gemeente 60.000 euro extra budget wil 
toekennen aan de dierenbescherming. Vanzelfsprekend vinden wij het goed dat er geld naar 
een dergelijke instantie gaat, echter zijn wij niet van mening dat dit bedrag per se naar de 
instantie  dierenbescherming dient te gaan.  Het is ons niet duidelijk waarom er een 
basisarrangement dierennoodhulp wordt opgericht, wat er in het arrangement is 
opgenomen en waarom de keuze is gevallen op een contract met de dierenbescherming. 
Voor een echt eerlijke en nuttige besteding van de beschikbare middelen zijn wij van mening 
dat er een externe, onafhankelijke adviseur aangesteld kan worden die met verschillende 
betrokken partijen rond te tafel gaat en de middelen vervolgens verdeelt. Daarom dienen 
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we over dit punt ook een motie in.   
 
Ten slotte, ook zijn wij de partij voor de aarde. Zoals we allemaal weten, hebben we maar 
één aarde. Hier moeten we dan ook zuinig mee omgaan. We zijn blij dat het college zich 
inzet voor meer duurzame energie, maar op dit tempo redden we de  gestelde doelen niet. 
We moeten echt harde actie ondernemen om onze doelen te halen en onze aarde te 
redden. Dat redden we natuurlijk niet alleen in Groningen, maar het helpt om als gemeente 
het goede voorbeeld te geven en ons ding te doen. 
Het plan om in 2035 energieneutraal te zijn blijft een mooi streven, maar in de voorjaarsbrief 
wordt hier naar ons idee te weinig aandacht aan besteed. Alle zeilen zullen moeten worden 
bijgezet om dit streven te halen. Meerdere maatregelen zullen moeten worden genomen. Zo 
blijven wij voor afvalscheiding bij de bron, het opwekken en gebruiken van duurzame 
energie en het stopzetten van de gasboringen en we blijven van mening dat er een focus 
moet liggen op een meer plantaardige voeding aangezien de vleesproductie de voornaamste 
bron van vervuiling is.  
Om niet een overkill aan moties in te dienen staan we op een aantal moties die door andere 
partijen zijn ingediend en die gaan over issues die wij ook te sprake willen brengen, zo ook 
de motie van GroenLinks, die zich inzet voor een Duurzamere stad. 
 


