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15 MAART 2023 
VERKIEZINGEN PROVINCIALE STATEN 

EN WATERSCHAPPEN 
 

 

VERKIEZINGEN PROVINCIALE STATEN 
 

De verkiezingen voor Provinciale Staten in Brabant zijn belangrijker dan ooit. Op grote thema’s zoals 
stikstof, natuur- en milieu, energie, woningbouw, ruimtelijk beleid en verkeer en vervoer heeft het 
provinciebestuur veel invloed. Alle reden dus om gebruik te maken van uw stemrecht.  
 

Veel partijen 
Nooit eerder deden zoveel partijen mee aan de verkiezingen. Momenteel zitten er 14 partijen in Pro-
vinciale Staten van Brabant. Op 15 maart aanstaande kunt u kiezen uit maar liefst 20 partijen.  
 

Kandidaten uit Deurne 
Op de kandidatenlijsten voor Provinciale Staten partijen staan negen inwoners van Deurne, waaronder 
twee Deurnese wethouders: Marinus Biemans (voor D66) en Willy v.d. Berg (voor GroenLinks). 
 

GA STEMMEN! 
 

 
www.stankopdekaart.nl 

Van 15-2-2021 tot 1-3-2023 meer dan 10.000 Stank stankmeldingen  
op de Stank App (licht) en bij de Omgevingsdienst (donker). 

Dat zijn 500 meldingen per week! 

http://www.stopdestank.nl/
mailto:stopdestank@gmail.com
http://www.stankopdekaart.nl/
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STOP GEZONDHEIDSRISICO’S EN OVERLAST 
 

 
 

Een goede leefomgeving is belangrijk voor uw gezondheid en uw welbevinden. De kwaliteit van 
lucht, water en bodem is de laatste jaren verslechterd. Een van de belangrijkste oorzaken is de inten-
sieve landbouw en veeteelt, die tientallen jaren van de provincie de vrije hand kreeg. Het leek wel 
of de provincie harder bezig was om de groei van de intensieve landbouw te bevorderen, dan om de 
burgers die hier last van hebben te beschermen. 
 

Stopdestank kiest 
 

1. VÓÓR het drastisch verminderen van het aantal dieren in Brabant 
2. VÓÓR het stoppen van subsidie aan de intensieve veehouderij 
3. VÓÓR het drastisch verminderen van het gebruik van grondwater 

voor de landbouw 
4. VÓÓR het invoeren van strenge stikstofregels in Brabant om de op-

hoping van stikstof in de afgelopen jaren weer ongedaan te maken 
5. VÓÓR het beschermen van onze Natura2000 gebieden 

 

 

HOE BELANGRIJK IS EEN GEZONDE LEEFOMGEVING VOOR DE VERSCHILLENDE PARTIJEN?  
 

Het Brabants Burgerplatform maakte daarover een overzicht van de standpunten van de politieke par-
tijen aan de hand van 5 stellingen. 

1. De hoeveelheid varkens in de provincie moet drastisch omlaag 
2. Brabant mag geen subsidie meer geven aan bedrijven in de intensieve veehouderij 
3. De stikstofregels in Brabant mogen niet strenger zijn dan de landelijke regels 
4. In de landbouw moet het gebruik van grondwater drastisch worden verminderd 
5. De provincie moet de minister vragen de Natura-2000 gebieden te herzien 

 

 

WILT U WETEN HOE DE VERSCHILLENDE PARTIJEN 
OVER DEZE STELLINGEN DENKEN? 

 

Ga naar https://wp.me/pcty64-1fJ  

Onder elke stelling kunt u doorklikken naar de toelichting  van de verschillende partijen 
 

https://wp.me/pcty64-1fJ
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VERKIEZING WATERSCHAP Aa en Maas 
 

Tegelijk met de verkiezing voor Provincie, kunt u stemmen voor het 
bestuur van Waterschap Aa en Maas. Dat bestuur telt 30 leden. Daar-
van worden er 26 gekozen door de inwoners. De overige vier worden 

ingevuld door de ZLTO namens ‘landbouw’ (2 zetels) en door  ‘Vereniging van Bos- en Natuureigena-
ren’ (2 zetels). Het dagelijks bestuur bestaat uit vier leden. Drie worden gekozen door het algemeen 
bestuur. De dijkgraaf is een onafhankelijk voorzitter. Hij wordt benoemd bij koninklijk besluit. 
 
 

 
                 Foto: Aa en Maas 

Politieke partijen 
Aan de waterschapsverkiezing doen veel partijen mee die ook meedoen  aan de verkiezingen voor Pro-
vinciale Staten (CDA / VVD / PvdA / 50Plus / AWP voor water, klimaat en natuur / Ouderenappél – Hart 
voor water / BBB / Partij voor de Dieren / Water Natuurlijk).  GroenLinks, D66 en Volt doen niet mee 
als partij maar adviseren hun kiezers te stemmen op ‘ Water Natuurlijk’.  
 

‘Water natuurlijk’ 
‘Water Natuurlijk’ is geen politieke partij maar een vereniging die voldoende schoon en veilig water 
belangrijk vindt. Water Natuurlijk is in 2008 opgericht door natuur- en milieuorganisaties en staat voor 
duurzaam waterbeheer.  
 

Programma’s van alle partijen 
https://www.aaenmaas.nl/op-wie-stemmen/korte-partij-informatie/ 

 
 

 

GA STEMMEN! 
 

STOPDESTANK KIEST VOOR 
- SCHOON EN GEZOND WATER 

- EEN KLIMAATBESTENDIG LANDSCHAP 
- TEGENGAAN VAN VERDROGING 

- BESCHERMING VAN NATTE NATUUR 
(DE PEEL) 

 

https://www.aaenmaas.nl/op-wie-stemmen/korte-partij-informatie/

