
We gingen weer regelmatig
op werkbezoek

DIT WAS 2022
Het was een jaar om trots op te zijn. We 
hebben ons volop ingezet om Brabant 
groener, gezonder, en gelukkig te maken. 
Ook konden we weer vele werkbezoeken 
afleggen en bij elkaar komen tijdens de 
Brabantdag. Onze hoogtepunten van het 
jaar zie je terug in dit overzicht:  

Dankzij een 
GroenLinks-motie 
gaat de provincie 

inzetten op het
duurzaam, 

klimaatrobuust 
en natuurinclusief 

bouwen van
woningen.

Er is dit jaar extra geld gekomen
voor het Openbaar Vervoer. Er is
echter nog meer geld nodig om
het busvervoer in West-Brabant
in stand te houden. Dankzij een

GroenLinks-motie wordt er
onderzocht hoe dit geld

vrijgemaakt kan worden.

Er was eindelijk weer een
GroenLinks Brabantdag

Het beleidskader Natuur is
aangenomen. We werken aan drie

pijlers: robuuste natuur, 
natuurinclusief Brabant en meer
natuur voor en door Brabanders.

Dankzij een motie van
GroenLinks staan we vanaf 2023
op de Statendag voor Keti Koti

jaarlijks stil bij ons
slavernijverleden. 

We nemen extra
maatregelen tegen

stikstofuitstoot. Door
een aangenomen motie

komt er een plan om
versneld grote

stikstofuitstoters uit te
kopen, lege en 

ongebruikte ruimte in 
vergunningen in te

trekken én stikstofruimte 
in te nemen bij verkoop.

Tom Ludwig draagt het
 fractievoorzitterschap over aan

Jade van der Linden. 

NOORD BRABANT

8 van onze moties en
amendementen werden aangenomen?
Een overzicht vind je op onze website.

GroenLinks
in 2022
13 keer 

schriftelijke
vragen stelde?

OP NAAR EEN
GROEN, GEZOND

EN GELUKKIG
BRABANT

Er komen 70 groene
schoolpleinen en het
actieplan Brabantse

Bomen is aangenomen:
13 duizend hectare

nieuw bos vóór 2030.

Verdroging wordt aangepakt,
zoals bij Landgoed De Utrecht

en De Liskes. Het nieuwe
natuurgebied de Klotputten

werd geopend. De
grondwaterheffing is verhoogd

en de beregeningsvrijstelling
in de Peel is geschrapt.

We zetten in op
verzesvoudiging

van het biologische
landbouwareaal.
We ondersteunen

boeren die 
willen omschakelen

naar biologisch
en natuurinclusief.

Dankzij een
GroenLinks-motie

ondersteunen we in de
verstedelijkingsstrategie
ook landelijke gebieden, 
zoals Land van Cuijk, in

verdere doorontwikkeling.

WIST JE DAT?

WIST
JE

DAT?

Dankzij GroenLinks werd er
per direct een half miljoen 

vrijgemaakt voor structurele 
opvang van Oekraïense 

vluchtelingen en werd de
haven van Moerdijk afgesloten

voor Russische schepen.


