
Hoe lobby je 

bij de provincie?



Hoe werkt de provincie?

• Gedeputeerde Staten (GS = dagelijks bestuur)

• Commissaris van de Koning = voorzitter 

• Gedeputeerde verantwoordelijk uitvoering beleid

• Provinciale Staten (PS) controleert GS

• Kiezen leden van de Eerste Kamer

• Interprovinciaal overleg (IPO)

• Overleg met de Minister (zij delegeert steeds 
meer)

• Internationale lobby via Huis van provincies (EU)

• Enorme budgetten!



Taken en verantwoordelijkheden

• Duurzame ruimtelijke ontwikkeling / waterbeheer

• Milieu, energie en klimaat

• Vitaal platteland, natuurbeheer en ontwikkeling 

natuurgebieden

• Regionale bereikbaarheid en regionaal OV

• Regionale economie

• Culturele infrastructuur en monumentenzorg

• Controle van gemeenten



Natuurdieren en opvang

• Omgang en bescherming natuurdieren

• Beheer natuurgebieden / bomenkap en nieuwe 
natuur

• Faunabeheer: jacht / schadebestrijding 

• Vergunningen / ontheffingen opvang

• Vergoeding transport en opvang 

• Verduurzaming landbouw: minder stikstof, 
versterken biodiversiteit 

• Iedere provincie is weer anders



Provinciale Staten in de praktijk

• Statenleden bijeen in plenaire vergadering

• Moties & amendementen voor invloed beleid

• Schriftelijke vragen aan GS (actualiteit) 

• Diverse commissies en overlegorganen

• Plannen van GS worden vaak eerst in 

commissies besproken (1x per 6 weken)

• Formele inspraak inwoners



Actuele thema’s

• Jacht op de wasbeer

• Oostvaardersplassen

• Weidevogelbescherming  

• Jacht op predatoren

• Jacht op zwerfkatten

• Wie is er bang voor de boze wolf?

• Massale bomenkap

• Nut en noodzaak opvang / regeldrift



Wat zou de provincie nog meer 

kunnen doen? 

• Aanstellen gedeputeerde dierenwelzijn

• Uitbreiden van de natuur, minder versnippering

• Vervang jacht door diervriendelijke preventieve 

oplossingen

• Heet de wolf welkom

• Natuurinclusieve landbouw

• Aandacht voor hittestress (bomen voor koeien)

• Eenduidige afspraken over vergoedingen



Hoe kom je binnen bij de provincie?

• Ga in gesprek met beleidsambtenaren

• Aanbod presentatie ambtenaren

• Excursie dierenasiel / dierenambulance

• Meepraten over relevante onderwerpen via 
beleidsbijeenkomsten

• Tijdens coalitievorming: input leveren

• Na coalitievorming: 
– Ontmoeting gedeputeerde

– Brief sturen naar Provinciale Staten

– Inspreken bij Provinciale Statenvergadering

– Persoonlijk afstemmen met Statenleden

– Mailen!



Tips

• De kracht van herhaling

• Gebruik de (sociale) media

• Ken de feiten en cijfers

• Denk in oplossingen

• Benadruk je sociale rol in de samenleving

• Bied hulp aan, werk samen

• Gebruik je netwerken (bedrijven, donateurs)

• Druk uitoefenen helpt (ludieke demonstratie)

• Zorg voor goed onderbouwde plannen


