
NOORD BRABANT

WAT HEEFT
GROENLINKS
BEREIKT? 
De periode van 2019-2023 was een achtbaan. We 
gingen voortvarend van start met de eerste 
GroenLinks gedeputeerde ooit die het natuur- en 
waterdossier op zich nam. Een coalitiebreuk 
volgde en het college maakte een draai naar 
rechts. Na een jaar spatte deze coalitie met 
Forum uiteen en kwam er weer een college met 
GroenLinks. Zowel in de coalitie als in de 
oppositie heeft GroenLinks zich ingezet 
voor een gezonder, eerlijker en 
groener Brabant. 
Een korte 
terugblik!

Na een 
geweldige

verkiezingsuitslag 
werd Rik Grashoff

de eerste
gedeputeerde voor

GroenLinks in
Brabant op

Natuur, Water, 
Stikstof en

Milieu.

GroenLinks groeit 
naar 5 zetels

en levert eerste 
GroenLinks

gedeputeerde 
in Brabant

MAART 2019

GroenLinks, PvdA, 
D66, CDA en VVD 

sluiten een 
bestuursakkoord 
met als doel meer 
welzijn en brede 

welvaart en 
minder druk op de 

omgeving. 

Brabants
bestuursakkoord 

‘Kiezen voor
kwaliteit’

JUNI 2019

De mens 
staat centraal

in datavisie
provincie 

Dankzij een 
aangenomen 
GroenLinks 

motie wordt de 
mens centraal 
gesteld in het 

digitaliserings-
beleid van de 

provincie. 

MEI 2020

GroenLinks Brabant kwam in actie om de 
status van het Ulvenhoutse Bos te 
beschermen en startte samen met 

GroenLinks Breda en Water Natuurlijk 
Brabantse Delta een petitie die meer dan 4,5 
duizend keer werd getekend. Hierdoor kwam 
er maximale druk op het rechtse college om 

niet te tornen aan dit mooie gebied.   

Actie voor 
behoud 

Ulvenhoutse 
Bos

MEI 2020

Meer
faunapassages

dankzij 
GroenLinks

Jaarlijks komt een toenemend aantal dieren 
onder de autobanden omdat de wegen 

belangrijke leefgebieden doorkruisen en 
isoleren. Door de oproep van GroenLinks samen 
met Dassenwerkgroep Brabant is er uiteindelijk 

2,5 miljoen extra vrijgemaakt voor de aanleg 
van faunapassages. 

OKT 2020

Dankzij GroenLinks 
wordt luchtkwaliteit 

opgenomen in de 
gezondheidsmonitor en 

zijn er extra 
meetpunten gekomen 
om luchtvervuiling te 
meten. En dat is hard 

nodig, want de lucht in 
Brabant is verre van 

schoon.

NOV 2020

Aandacht voor
verbetering

luchtkwaliteit

Bescherming
weide- en 

akkervogels 

Op voorstel van 
GroenLinks hebben 

Provinciale Staten een 
motie aangenomen die 
meer aandacht vraagt 
voor het behoud van 

weide- en akkervogels. 
Dit is hard nodig, 
gezien een aantal 

belangrijke 
vogelsoorten zoals de 

kievit, grutto en de 
patrijs afnemen. 

MEI 2021

GroenLinks, PvdA, D66, CDA en VVD sluiten 
akkoord ‘Samen bouwen aan de kwaliteit van 

Brabant’. Zo kwamen er voor de resterende 
periode extra investeringen voor cultuur 6 

miljoen, natuur 15 miljoen, energie 4 miljoen en 
brede welvaart 2 miljoen. Hagar Roijackers 

wordt gedeputeerde namens GroenLinks op 
Water, Natuur en Gebiedsgerichte Aanpak. Tom 

Ludwig volgt Hagar Roijackers op als 
fractievoorzitter. 

GroenLinks pakt 
verantwoordelijkheid

en sluit nieuw
akkoord 

JULI 2021

Uitstoot
gevaarlijke 

stoffen
beperkt

Dankzij een motie 
van GroenLinks 

wordt de uitstoot 
van gevaarlijke 
stoffen beperkt. 

Hiermee zorgen we 
ervoor dat minder 
gevaarlijke stoffen 
worden uitgestoten 
naar de lucht, water 

en bodem.

NOV 2021

Door aanhoudende inzet van GroenLinks is de 
megastal aan de Logtsebaan in Oisterwijk 

eindelijk van de baan. 19.000 biggen op zo’n 
kleine afstand van een kwetsbaar en al 

overbelast natuurgebied zou desastreus zijn 
geweest.

Megastal bij
Natura 

2000-gebied 
Kampina 

tegengehouden 

Juni 2022

Bijna unaniem is in Brabant het Water en 
Bodem Programma van onze gedeputeerde 

Hagar Roijackers vastgesteld. Het programma is 
belangrijk voor het beschikbaar houden van 

voldoende water, het voorkomen van 
wateroverlast en het zorgen voor schoon en 

gezond water. Dit ambitieuze programma met 
meer dan 250 miljoen aan middelen is hard 

nodig om de achteruitgang van biodiversiteit te 
stoppen, het beschermen van onze 
leefomgeving en ons drinkwater.

Schoon water
en aanpak 
verdroging 

DEC 2021

Steeds meer Brabantse 
basisscholen en 

middelbare scholen 
worden groener. Natuur 

dichtbij bevordert 
creativiteit en 

leerprestaties en is nog 
gezonder en leuker ook. 
Onder aanvoering van 

Hagar Roijackers krijgen 
minimaal 70 nieuwe 

scholen een groen plein. 

Meer groene
schoolpleinen

dankzij
onze

gedeputeerde

JAN 2022

Na herhaalde oproepen van GroenLinks gaat 
het bestuur van de provincie de kwaliteit van 

de leefomgeving rondom distributiecentra 
meer prioriteit geven. Ook wordt grootschalige 
logistiek op ongewenste plekken aan banden 

gelegd. 

Vergroening
van

distributiecentra

JAN 2022

Dankzij GroenLinks 
kwam er inzet voor 

structurele opvang van 
Oekraïense 

vluchtelingen en werd 
de haven van Moerdijk 

afgesloten voor 
Russische schepen.

Hulp
aan

Oekraïne

MAART 2022

We zetten in op verzesvoudiging van het 
biologische landbouwareaal. We ondersteunen 
boeren die willen omschakelen naar biologisch 
en natuurinclusief. Dit is de basis geworden in 

het nieuwe beleidskader Landbouw.

Ruim baan
voor

biologische
boeren

APRIL 2022
Dankzij een GroenLinks motie gaat de 
provincie inzetten op het duurzaam, 
klimaatrobuust en natuurinclusief 

bouwen van woningen.

Natuur-
inclusief 
bouwen 

Okt 2022

Het Actieplan Brabantse 
Bomen van Hagar 
Roijackers werd 

vastgesteld. Meer bomen 
voor een radicale 

vergroening van Brabant. 
Dit plan maakt inzichtelijk 
hoe we, samen met onze 

Brabantse partners, doelen 
bereiken: miljoenen bomen 
planten op 13.000 hectare 

nieuw bos in 2030. 

Actieplan
Brabantse

Bomen

Juli 2022

Meer boeren dan ooit 
tevoren worden beloond 

voor landschaps-, 
natuur- en 

waterdiensten. Dankzij 
inzet van Hagar 

Roijackers komt er 24 
miljoen euro aan 

Europees geld naar 
Brabant om agrariërs te 
helpen natuurinclusief 

te boeren.

Meer
agrarisch
natuur-
beheer

Okt 2022

Dankzij een motie van 
GroenLinks staan we 

vanaf 2023 op de 
Statendag voor Keti Koti 

jaarlijks stil bij ons 
slavernijverleden. 

Stilstaan
bij

slavernij-
verleden

Nov 2022

Voor het OV hebben we in 2021 
3,6 miljoen extra via onze 

motie kunnen vrijmaken en bij 
de begroting 2023 is er mede na 

ons aandringen nog 5 miljoen 
extra opzijgezet voor het OV. 

Daarnaast is er begin 2023 een 
motie van ons aangenomen 

waarbij we het voortbestaan 
van het scholierenvervoer in 
West-Brabant veilig hebben 

gesteld.

Behouden
van

buslijnen

Jan 2023

Dankzij een GroenLinks-motie wordt er 
een instrument ontwikkelt waarmee 

mensenrechten centraal gesteld worden 
in het internationaliserings- en 
handelsbeleid van de provincie. Humaan

handelen

Nov 2022


