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In het gesprek heeft de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren aandacht gevraagd voor de 

volgende onderwerpen:  

 Herstel- of transitiebeleid:  i) we moeten echt de wissels omzetten voor de crises die voor de 

deur staan, het kabinet heeft rond corona laten zien dat het in staat was ingrijpende 

maatregelen te nemen en nu moet dat ook voor klimaat en biodiversiteit, ii) het gaat ook om 

lasten, om betaalbare woningen en het toeslagen stelsel moet op de schop, iii) we willen 

naar een duurzame en rechtvaardige wereld, waarbij duurzaam ook betekent: duurzame 

arbeid en investeren in onderwijs en cultuur. 

 (Andere) urgente, grote thema’s: i) aanpak discriminatie en racisme, ii) zorg voorbereiden op 

de volgende pandemie, maar vooral iii) voorkom nieuwe pandemieën, iv) dierenrechten. 

 Herstellen en versterken democratische rechtsorde: het gaat om de politieke bereidheid om 

de democratische rechtsorde te respecteren, ook als het gaat om de Habitat Richtlijn en het 

klimaat akkoord, ii) de Kamer is de hoogste macht, daar zijn we van weggedreven;.  

 Welke partijen o.b.v. onderzochte contouren met elkaar onderhandelingen over een 

coalitieakkoord: i) de Partij voor de Dieren heeft de motie met de opdracht en benoeming 

van de informateur niet gesteund. De vraag of er vertrouwen is, is niet beantwoord in het 

debat. Vasthouden aan dhr. Rutte als leider van de VVD is de keuze van de VVD, maar de 

Partij voor de Dieren kan geen stap verder maken met Dhr. Rutte, niet in de laatste plaats 

omdat de crises waar we voor staan vragen om een regering waar de bevolking vertrouwen 

in kan hebben, ii) een minderheidskabinet is altijd een optie, maar gelet op de verhoudingen 

in de Kamer wel ingewikkeld, omdat de kans dat de democratische rechtsorde dan 

gerespecteerd wordt, klein is, iii) als we er niet uitkomen, moeten er nieuwe verkiezingen 

komen.  


