
Inleiding
Op 28 oktober 2002 besloot een kleine club mensen om als eerste ter wereld een politieke partij op te 
richten die niet de mens centraal stelt, maar de gehele planeet en ál haar bewoners. Vijftien jaar later is 
de Partij voor de Dieren het grootste Nederlandse exportproduct van een nieuw politiek gedachtegoed 
geworden. In 2017 vierde de Partij voor de Dieren haar 15-jarig bestaan.

Sinds de oprichting van de PvdD is een groeiende wereldwijde beweging ontstaan die zich in de politiek 
inzet voor de grensoverschrijdende belangen van dieren, natuur en milieu. Inmiddels zijn er verspreid 
over de wereld tenminste 19 gelijkgestemde politieke partijen actief en het aantal groeit voortdurend.

Ook in Nederland blijft de partij groeien als kool. Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 
2017 is de Partij voor de Dieren van twee naar vijf zetels gegaan, een stijging van maar liefst 150 pro-
cent. Naast Marianne Thieme en Esther Ouwehand, die sinds 2006 in het parlement zitten, werden 
op 23 maart onze nieuwe Kamerleden Frank Wassenberg, Lammert van Raan en Femke Merel Arissen 
beëdigd.

Dit geweldige verkiezingsresultaat ging gepaard met een enorme ledenaanwas. De PvdD noteerde 
alleen al in de eerste helft van 2017 een toename van 12.000 naar 15.000 leden. Steeds meer bezorgde 
burgers zien in dat het de hoogste tijd is om de wereld anders in te richten.
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De Kamerleden (van links naar rechts): Femke Merel Arissen, Frank Wassenberg, Marianne Thieme, Esther Ouwehand 
en Lammert van Raan
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Campagne Tweede Kamerverkiezingen
De Partij voor de Dieren ging de verkiezingscampagne in met het planeetbrede verkiezingsprogramma 
Plan B, met meer dan 550 maatregelen voor een radicaal ander beleid. Planeetbreed, omdat de Partij 
voor de Dieren de enige politieke partij is die de belangen van álle soorten, mens én dier, als uitgangs-
punt neemt. Er is behoefte aan een Plan B, omdat er eenvoudigweg geen Planeet B is.

Campagneactiviteiten
Lezingen
Belangrijk onderdeel van de campagne vormden de lezingen van Marianne Thieme en Ewald Enge-
len. In theaters, bibliotheken, boekhandels en andere locaties door het hele land spraken zij over 
hun boek ‘De kanarie in de kolenmijn’. Steeds weer trokken ze volle zalen en waren de reacties na 
afloop lovend.

Ook Esther Ouwehand en Lammert van Raan reisden in campagnetijd kris-kras door het land met hun 
lezing ‘Idealisme is het nieuwe realisme’. Aan de hand van 10 jaar Partij voor de Dieren in de Tweede 
Kamer én het verkiezingsprogramma Plan B vertelden zij over ons politieke alternatief voor de geves-
tigde orde: de expressieve politiek.

http://www.partijvoordedieren.nl/news/van-het-opgeheven-vingertje-maken-we-een-vuist
http://www.partijvoordedieren.nl/news/volhouden-en-doorbijten-ik-kan-het-iedereen-aanraden
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omdat er geen planeet B is  
Plan B

Een samenleving waarin mensen aandacht 
hebben voor elkaar en zorgdragen voor de 
kwetsbaarsten. Met goed onderwijs en zinvol 
werk voor iedereen. Een samenleving waarin 
mensen de moed hebben om te zorgen voor 
de veranderingen die daarvoor nodig zijn. Er 
moet geluisterd worden naar de wensen van 
de Nederlandse bevolking om geen vrijhan-
delsverdragen zoals het Oekraïneverdrag en 
TTIP te sluiten, geen nieuwe bevoegdheden 
over te dragen aan Brussel. De oude politieke 
links/rechtstegenstelling valt weg nu we met 
zoveel problemen te kampen hebben. 

Er is behoefte aan een Plan B, omdat er geen 
Planeet B is. Geen symptoombestrijding. 
Geen oplossingen die pas na tientallen jaren 
eff ect hebben. Geen ‘compromisme’. Wél 
idealen die haalbaar en betaalbaar zijn. Wij 
zijn ervan overtuigd dat het kan. 

Traditionele politieke partijen kunnen de 
problemen die ze hebben veroorzaakt met 

hun menscentraal denken niet oplossen. Ze 
gaan er vrijwel  allemaal vanuit dat er eerst 
geld verdiend moet worden, voordat we 
serieuze aandacht kunnen geven aan alles 
wat echt waarde heeft zoals zorg voor elkaar, 
onderwijs, een gezonde natuur, milieu, 
klimaat en dierenrechten. De bronnen van 
ons bestaan worden gezien als luxe, geld zijn 
we gaan zien als noodzaak.

Met onze planeetbrede visie waarin mede-
dogen, duurzaamheid, persoonlijke vrijheid 
en persoonlijke verantwoordelijkheid centraal  
staan, kunnen we de weg bereiden voor een 
harmonieuze samenleving. 

Als stemwijzer of kieskompas laat zien dat 
jouw standpunten dicht bij de onze staan, 
laten we dan de handen ineen slaan. Er is een 
wereld te winnen!

De grootste uitdaging van dit moment is de aarde leef-
baar te houden voor toekomstige generaties. Een aarde 
met schone lucht, schoon water, soortenrijkdom, een 
vruchtbare bodem en leven in harmonie met álle andere 
bewoners van deze planeet. 

Marianne Thieme
Lijsttrekker 
Partij voor de Dieren
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D
eze flyer is gedrukt op FSC

-gecertificeerd papier

Hou vast aan 
 je idealen
Onze speerpunten:
• Geen belasting op arbeid, maar belasting  
 op grondstoffen

• Voor een basisinkomen

• AOW-leeftijd 65 jaar

• Terug naar de basisbeurs voor studenten

• Voor emancipatie van vrouwen en LHBTI 

• Betaalbare kinderopvang voor iedereen

• Drie maanden betaald ouderschapsverlof 
 voor vaders

• Duurzaam onderwijs op scholen

• Stimuleren gezonde en duurzame 
 voeding

• Nationaal zorgfonds 

• Comfortabel en betrouwbaar openbaar 
 vervoer

• Afschaffing van de bio-industrie

• Meer biologische landbouw

• Verbod op onverdoofd ritueel slachten

Ons plan B is niet duur in termen van geld, maar vereist wél de moed van 
voldoende dappere burgers om het tij te keren. Ook op 15 maart 2017.

• Levenslang houdverbod voor mensen 
 die keer op keer dieren mishandelen of 
 verwaarlozen

• Einde aan de jacht

• Vergroten van natuurgebieden

• Sluiten kolen- en kerncentrales

• Zonnepanelen op woningen en scholen

• Voor een klimaatwet 

• Oorzaken vluchtelingenstromen 
 aanpakken

• Fatsoenlijke opvang vluchtelingen

• Stop vrijhandelsverdragen zoals TTIP of  
 CETA

• Nederland geen belastingparadijs voor  
 multinationals 

• Geen extra bevoegdheden naar Brussel

• Geen militaire missies in oorlogs-
 gebieden, wel humanitaire hulp

Kies 15 maart Partij 
 voor de Dieren
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Plan B diner
Op de verjaardag van Marianne Thieme werd het ‘Plan-B-neem-een-introducé-mee-diner’ gehouden 
met maar liefst 200 partijleden en introducés. Zo konden potentiële kiezers kennis maken met onze 
partij en onze oplossingen voor de vele uitdagingen waar we voor staan. Behalve de jarige Marianne 
Thieme leverden ook enkele lijstduwers een bijdrage aan de avond. 

Campagnemateriaal
De campagne is verder kracht bijgezet met materialen als posters en flyers. De werkgroepen en afde-
lingen hebben deze door het land verspreid. Ter voorbereiding hierop heeft het partijbureau speciaal 
voor actieve leden van werkgroepen en afdelingen de workshop ‘Overtuig de kiezer’ georganiseerd.



Partij voor de Dieren - Jaarverslag 2017 | 4

Ook is er campagne gevoerd met radiospots, video’s, social media en met een campagnecentrum op 
de website, waar niet alleen alle informatie over de campagne te vinden was, maar ook allerlei mo-
gelijkheden om te helpen met de campagne. Zo konden mensen hier makkelijk hun profiel omtove-
ren in campagnestijl, YouTube-filmpjes bekijken en delen, radiospots terugluisteren, meedoen met 
tweetdonaties of de 550 redenen om Partij voor de Dieren te stemmen delen. Daarnaast zijn er ver-
gelijkingen gemaakt van de standpunten van de PvdD met die van andere partijen, onder het motto 
‘stel, je moet kiezen’. 

Het verkiezingsprogramma Plan B was digitaal in verschillende vormen beschikbaar. Voor mensen 
met een licht verstandelijke beperking was er Plan B in eenvoudige taal. Voor blinden en slechtzien-
den was er een gesproken versie van Plan B te beluisteren. Verder was Plan B te lezen in het Neder-
lands, Engels en Fries.

Voor het eerst was er ook een volledig interactief verkiezingsprogramma gemaakt, met een audiotour 
door Marianne Thieme: The Big Picture: Plan B (planb.partijvoordedieren.nl)! Deze speciaal ontwik-
kelde vorm van infotainment was gericht op de jongere doelgroep. 

http://www.youtube.com/playlist?list=PLfRiK3Hk3ZKEst5kdGHsF21xkzbDzOf8I
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Activiteiten voor leden en geïnteresseerden 

Filmavonden in de Tweede Kamer
In de maand september organiseerde de partij een reeks filmavonden rond de kernthema’s dierenrech-
ten, mensenrechten (afschaffing slavenhandel) en vrouwenrechten. Er werd op 4 september afgetrapt 
met de veelbesproken film Okja, waarna op 11 september Amazing Grace volgde. Op 18 september 
werd de reeks afgesloten met Suffragette. De films werden vertoond in het gebouw van de Tweede 
Kamer, waarbij Marianne Thieme de films inleidde. 

Pride Amsterdam
De Partij voor de Dieren deed zaterdag 5 au-
gustus voor de derde keer mee aan de Canal 
Parade van Pride Amsterdam, met een elektri-
sche boot. Tijdens Pride Amsterdam wordt op 
een positieve manier opgeroepen tot meer ac-
ceptatie en gelijkheid van LHBTI’s, waar ook ter 
wereld. De PvdD ondersteunt deze oproep van 
harte. De Partij voor de Dieren vindt dat me-
dedogen, respect en tolerantie de maatstaven 
zouden moeten vormen binnen onze samenle-
ving. Als emancipatiebeweging herkent de par-
tij zich in de strijd van LHBTI’s voor het recht te 
zijn wie ze zijn en te houden van wie ze willen.

Met de slogans ‘Pride in diversity’ en ‘Pride in 
(your) nature’ droeg de Partij voor de Dieren de 
boodschap uit: ‘Wees trots op onze (bio)diver-
siteit én op jouw diversiteit; wees trots op onze 
natuur én op wie jij van nature bent’.



Natuurwerkdag 22 september
Als protest tegen de bezuinigingen op en het verlies van natuur heeft de Partij voor de Dieren zowel 
in 2013 als in 2016 een woudfunding-actie gehouden om stukken natuur in Daarle vrij te kopen. Om 
het natuurgebied te onderhouden, organiseerde de partij in samenwerking met Landschap Overijssel 
in september een natuurwerkdag. Leden en andere natuurliefhebbers met een stukje natuur op hun 
naam gingen aan de slag. Zij hebben onder meer gesnoeid, afval opgeruimd en een van de poelen 
vrijgemaakt van riet om te voorkomen dat deze dicht zou groeien. De Partij voor de Dieren kiest voor 
zo natuurlijk mogelijk beheer. Dat wil zeggen dat natuurlijke processen zo veel mogelijk hun eigen 
gang moeten kunnen gaan. 

Rondleidingen Eerste en Tweede Kamer
In 2017 zijn er ledenrondleidingen door de Eerste en Tweede Kamer georganiseerd. Leden kregen 
hierbij een impressie van het directe werkgebied van beide Kamerfracties, met als afsluiter een ont-
moeting met één van de Eerste of Tweede Kamerleden van de Partij voor de Dieren, waarbij natuurlijk 
ook gelegenheid was voor het stellen van vragen.

Website
De Partij voor de Dieren gebruikt haar website op vele manieren: als informatiemiddel, archief en 
sociaal medium. De website informeert onder andere over het werk van de verschillende fracties 
van de partij, de activiteiten van het partijbureau, nieuws en standpunten. In de campagnetijd voor 
de Tweede Kamerverkiezingen is de website omgevormd tot campagnecentrum met informatie over 
de verkiezingen. Daarnaast is de webwinkel in 2017 geheel vernieuwd en daarmee veiliger gemaakt. 
Sindsdien draagt de webwinkel het Thuiswinkel keurmerk. 

Scholing
Als groeiende partij is het van groot belang dat ook ons talent meegroeit, in kwantiteit en kwaliteit. 
Daarbij speelt scholing een belangrijke rol. Daarom startte half december 2017 voor de achtste keer 
de kaderopleiding voor actieve partijleden die hun talenten willen ontplooien. In de opleiding komen 
Communicatie, Argumenteren & Overtuigen en Politieke vorming aan bod. Gastdocenten uit de prak-
tijk vullen de basistraining aan.

Ter voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 zijn in 2017 drie opleidingsdagen 
georganiseerd voor kandidaat-gemeenteraadsleden van de Partij voor de Dieren.
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Congressen
Op 21 mei 2017 vond het 24e partijcongres plaats in Congrescentrum Zonheuvel te Doorn, met 450 
aanwezigen. Tijdens dit congres werd teruggeblikt op de succesvolle campagne voor de Tweede 
Kamerverkiezingen, zijn de nieuwe leden van het college van advies gekozen en is Frank Wassen-
berg voor een derde termijn als algemeen bestuurslid van het partijbestuur benoemd. De jongeren- 
organisatie PINK! gaf een presentatie en Marjan Minnesma, directeur en medeoprichter van Stichting 
Urgenda, verzorgde een gastlezing. De dag werd afgesloten met een speech van Marianne Thieme.

Vanwege de groei van de partij en het aantal leden vond het 25e partijcongres op 19 november 2017  
plaats op een nieuwe, grotere locatie: De Rijtuigenloods in Amersfoort. Er waren ruim 700 aan- 
wezigen. Dit congres stond in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Zo 
werden de kandidaten voorgesteld en het basisverkiezingsprogramma vastgesteld. Wetenschaps- 
historica Floor Haalboom verzorgde een lezing over de wijze waarop wetenschap en politiek in 
Nederland de afgelopen honderd jaar zijn omgegaan met zoönosen (van dier op mens overdraagbare 
infectieziekten). Tevens werd de begroting voor 2018 vastgesteld en is er vooruitgeblikt op de plannen 
voor 2018. Traditiegetrouw werd het congres afgesloten met een speech door Marianne Thieme.

Werkgroepen en afdelingen
De Partij voor de Dieren is actief in alle provincies in Nederland. Er zijn in totaal zes afdelingen: 
Groningen, Friesland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht en Gelderland. Onder deze afdelingen 
vallen meerdere lokale werkgroepen. In de zes provincies zonder afdeling is een provinciale werk-
groep actief: in Limburg, Noord-Brabant, Flevoland, Overijssel, Drenthe en Zeeland. 

In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen. 
Actieve leden helpen tijdens verkiezingscampagnes bijvoorbeeld door te flyeren, posters te plakken 
of met verkiezingsstands op markten te staan. 
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http://bit.ly/2sXS1cG
http://youtu.be/5-S8HcolKjE


Daarnaast organiseren de afdelingen en werkgroepen het hele jaar door informatieve evenementen 
zoals lezingen, filmavonden en workshops en nemen zij deel aan protestacties en demonstraties. Zo 
dragen zij eraan bij om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te ge-
ven. Deze activiteiten zijn vooral gericht op ledenbinding en ledenwerving.

Partijbureau
In 2017 heeft het partijbureau weer allerlei acties en activiteiten voor leden georganiseerd. Voorbeel-
den hiervan zijn de al genoemde filmavonden in de Tweede Kamer, Pride Amsterdam, natuurwerk-
dagen, rondleidingen door de Eerste en Tweede Kamer, ledencongressen en de scholing van nieuw 
en bestaand talent.
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Het eerste kwartaal van het jaar stond in het teken van de campagne voor de Tweede Kamerver-
kiezingen. Onderdeel daarvan was het organiseren van allerlei campagneactiviteiten zoals de lezin-
gen door (kandidaat-)Kamerleden, het verzorgen van alle campagnemateriaal en het afhandelen van 
vragen van leden en geïnteresseerden.

Voor de flyeracties van onze actieve leden zijn in 2017 twee verschillende flyers ontwikkeld. Voor 
Dierendag is een flyer ontwikkeld over stalbranden en het gebrekkige overheidsbeleid waardoor de 
dieren in stallen onvoldoende beschermd worden. De feestdagenflyer stond dit jaar wederom in het 
teken van de overlast voor mens en dier van onveilig en zwaar vervuilend consumentenvuurwerk. 
Sinds 2016 is ook een algemene flyer beschikbaar met informatie over de visie en het doel van de 
Partij voor de Dieren. De algemene flyer is multi-inzetbaar en kan bij alle gelegenheden gebruikt wor-
den, zodat papierverspilling na eenmalige flyeracties zoveel mogelijk tegen wordt gegaan.

Verder hebben medewerkers van het partijbureau in 2017 weer duizenden telefoontjes, e-mails, 
brieven en vragen via social media zoals Facebook, Twitter, Instagram, YouTube en WhatsApp 
afgehandeld. Social media is een belangrijk communicatiemiddel: via de social media kanalen staat 
de partij dagelijks in contact met de achterban. Ook verspreiden we via social media nieuwsberichten, 
eigen video’s en campagnes die exclusief voor social media gemaakt zijn.

Het partijbureau houdt zich verder bezig met ledenservice, ledenwerving en ledenadministratie. De 
jaarlijkse bijdragen van onze leden zijn van groot belang voor veel van de activiteiten van de partij: 
hoe meer middelen, hoe meer we kunnen doen.

Partijbestuur
Het bestuur van de Partij voor de Dieren bestond in 2017 uit Floriske van Leeuwen (voorzitter), Elze 
Boshart (secretaris), Gerard Kuipers (penningmeester), Frank Wassenberg (algemeen bestuurslid) en 
Marjolein Heesters (algemeen bestuurslid).

Tijdens het congres op 21 mei 2017 is Frank Wassenberg herbenoemd als algemeen bestuurslid. De 
samenstelling van het partijbestuur is in 2017 dus hetzelfde gebleven.

Foto: H
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Brandalarm!
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Stop stalbranden. Nu!
Dit jaar stierven ruim 200.000 dieren een gruweldood door stal-
branden. Dat is nu al meer dan in heel 2016! Keiharde cijfers die 
aantonen dat het bestaande actieplan van de overheid niet werkt. 
Dat actieplan houdt in dat nieuwe stallen, gebouwd na 2014, aan 
iets strengere regels moeten voldoen. Maar die regels zijn nog lang 
niet voldoende. Bovendien zijn de meeste stallen van vóór 2014.

De Partij voor de Dieren pleit 
daarom voor meer maatregelen om 
stalbranden te voorkomen:
 Er moeten strengere brandveiligheidsregels komen,  
 óók voor bestaande stallen.

 Brandalarmen en sprinkler- of watermistinstallaties  
 moeten verplicht worden.

 Er moet een vrije uitloop komen voor de dieren, 
 zodat ze bij brand naar buiten kunnen.

 We moeten veel minder dieren houden in Nederland.  
 Megastallen met 20.000 varkens zijn nooit veilig. 
 Niet voor de dieren, niet voor mensen, niet voor het 
 milieu.

Politieke onwil
Dat het niet lukt om het aantal stalbranden terug te 
dringen is geen technisch probleem maar politieke onwil. 
We kunnen het risico op stalbranden drastisch vermin- 
deren als de politiek normale brandveiligheidsregels 
voor de veehouderij opstelt. De Partij voor de Dieren 
diende deze zomer nog een motie in voor meer maat-
regelen. Die werd door een Kamermeerderheid van CDA, 
VVD, SGP, CU én D66 weggestemd. Uiteraard geven we 
niet op! We blijven knokken voor meer preventie. 
Geen tijd te verliezen! 

Help ons een einde te maken aan stalbranden. Word lid!  
partijvoordedieren.nl/wordlid

Foto’s stalbranden: Jack Tum
m

ers
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Volksvertegenwoordigers
Als eerste politieke partij die de gehele planeet en ál haar bewoners centraal stelt en daarmee af wil 
van het menscentrale denken en het achterhaalde idee dat economische groei alle problemen op kan 
lossen, zetten onze volksvertegenwoordigers maatregelen voor een betere wereld voor mens, dier, 
natuur en milieu nadrukkelijk op de politieke agenda. Zij zetten zich in voor de waarden die er écht 
toe doen: mededogen, duurzaamheid, persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid.

Daarbij maken onze volksvertegenwoordigers ruimschoots gebruik van de middelen die zij ter 
beschikking hebben: ze dienen moties in, stellen vragen, voeren debatten en stemmen over wetten.
Ze schrijven initiatiefwetsvoorstellen en –nota’s. Maar ook buiten de Kamers, Staten, gemeenteraden 
en waterschappen zijn ze actief door mee te doen aan acties, evenementen en door campagne te 
voeren.

Hieronder een greep uit de werkzaamheden van onze volksvertegenwoordigers. Voor een meer  vol-
ledig beeld verwijzen we ook graag naar onze website, waar elke fractie te vinden is, evenals een 
overzicht van de successen in 2017: partijvoordedieren.nl/successen

Tweede Kamer
Een koe hoort in de wei. Daarom moet verplichte weidegang in de wet vastgelegd worden. Dat vond 
ook een meerderheid van de Tweede Kamer die zich dit jaar achter een motie van de PvdD schaarde. 
Succesvol was tevens een motie tot verplicht cameratoezicht in Nederlandse slachthuizen. Naar aan-
leiding van de schokkende beelden van mishandeling van varkens in een slachthuis in Tielt (België) 
was een meerderheid in de Tweede Kamer bereid onze motie te steunen. Een meerderheid van de 
Tweede Kamer steunde ook de aanpak van het achterlaten van dieren in warme auto’s en de verbete-
ring van het hitteprotocol voor diertransporten.

Het houdverbod, waar de Partij voor de Dieren al lang op aan drong, komt er eindelijk. Bij dierenmis-
handeling en -verwaarlozing kan voortaan een houdverbod opgelegd worden, voor maximaal vijf jaar. 

Tweede Kamerleden Frank Wassenberg en Lammert van Raan bij een demonstratie voor de sluiting van kerncentrale 
Tihange



Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde ons verzoek aan de Nederlandse regering om bij de 
Belgische overheid aan te dringen op het sluiten van de gevaarlijke kerncentrale in Tihange. Dankzij 
de PvdD moet de veiligheid van de Groningers in het gaswinningsgebied bij een ander ministerie 
worden ondergebracht dan bij het ministerie van Economische Zaken. Verder heeft de PvdD een 
Kamermeerderheid over weten te halen om te kijken hoe de huidige landbouwsubsidies omgezet 
kunnen worden in subsidies voor boeren die willen omschakelen naar biologische landbouw.

Op uitnodiging van de Partij voor de Dieren kwam in het najaar van 2017 The Caring Vets naar de 
Tweede Kamer. Met deze groeiende groep kritische dierenartsen werd op 22 november een Ronde-
tafelgesprek gehouden over het thema ‘dierenwelzijn en de rol van de dierenarts’. The Caring Vets 
pleit voor structurele verandering van de intensieve veehouderij vanwege de ernstige aantasting van 
dierenwelzijn, milieu en klimaat. 

Het jaar 2017 werd afgesloten met de unaniem aangenomen PvdD-motie die het mogelijk moet 
maken dat huisdieren mee kunnen naar zorginstellingen. Dat is beter voor mens én dier.

Eerste Kamer
Ook in de Eerste Kamer heeft de fractie haar invloed uitgeoefend op het politieke debat. In bijdragen 
en opinieartikelen pleitten de senatoren van de Partij voor de Dieren aanhoudend voor een radicale 
koerswijziging.

Senator Niko Koffeman interpelleerde minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
vanwege mestfraude die in 2017 aan het licht kwam. Kabinetten hebben keer op keer ingezet op zelf-
regulering door de landbouwsector, wat heeft geleid tot een verergering in plaats van een effectieve 
aanpak van mestfraude.

Daarom deed Niko Koffeman een beroep op het recht van interpellatie: de mogelijkheid om met een 
bewindspersoon te debatteren buiten de orde van de dag. Dit instrument wordt zelden ingezet in de 
Eerste Kamer; in de afgelopen tien jaar is vier keer geïnterpelleerd, waarvan twee keer door de Partij 
voor de Dieren.

Provinciale Statenfracties
In Noord-Holland komt een pilot met natuurinclusieve landbouw en in Noord-Brabant komt een 
meerjarenplan om bijen te helpen voortbestaan. De groeistop van de geitenhouderij blijft in 
Gelderland van kracht, waardoor geitenmegastallen tegengegaan worden. De aandachtsoortenlijst 
is door een motie van onze Statenfractie in Overijssel aangescherpt en aangevuld met reptielen.

Om weidevogelkuikens te beschermen gaat de provincie Friesland op verzoek van de Partij voor de 
Dieren boeren aanpakken die weidevogelnesten vernielen bij het uitrijden van mest en tijdens het 
vele maaien. In de provincie Utrecht wordt het beleid rond bijen aangescherpt door meer in te zetten 
op ecologisch bermbeheer. In Zuid-Holland komen geen strandhuizen in de kwetsbare duinen. De 
provincie Flevoland heeft strijd gevoerd tegen de uitbreidingsplannen van Lelystad Airport. En de 
Staten van Limburg, Flevoland en Groningen gaan meer doen voor de veiligheid en acceptatie van 
LHBTI’s in deze provincies. 

Gemeenteraden
Ook op gemeentelijk niveau heeft de Partij voor de Dieren fraaie successen geboekt. Zo heeft de 
gemeenteraad in Amsterdam ervoor gezorgd dat de ja-ja-sticker voor ongeadresseerd reclamedruk-
werk en huis-aan-huisbladen ingevoerd wordt en is het statiegeldsysteem verbeterd om het zwerf-
afvalprobleem aan te pakken. De gemeente Utrecht heeft de eerste ‘Meat Free Thursday’ ingevoerd. 
Den Haag wil af van roofvogelshows, Rotterdam gaat natuurinclusief bouwen en Groningen legt op 
aandringen van de PvdD het fundament voor tiny houses.
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Door een motie van de fractie Gouda worden insectenstroken op de agenda van regio Midden- 
Holland geplaatst. De megageitenstal Beemte is voorlopig van de baan door initiatieven van de 
fractie Apeldoorn. In Buren is in 2017 hard gestreden tegen het herbouwen van de megastal Knorhof. 

Arnhem krijgt een pilot waarbij minima tegemoet worden gekomen in kosten voor de dierenarts.
In Pijnacker-Nootdorp worden 50.000 bomen geplant door een voorstel van onze gemeenteraads-
fractie daar. En veel steden hebben meer vuurwerkvrije zones dankzij de inzet van onze gemeente-
raadsfracties. In Leiden zijn bijvoorbeeld alle parken voortaan vuurwerkvrij.

Bij de vervroegde gemeenteraadsverkiezingen op 22 november 2017 in Leeuwarden en Westerwolde 
heeft de Partij voor de Dieren twee zetels behaald. Daarmee is de partij voor het eerst vertegenwoor-
digd in Leeuwarden en heeft ze haar zetel uit de gemeente Vlagtwedde, dat nu samen met Belling-
wedde de gemeente Westerwolde vormt, behouden. 

Waterschappen
De waterschapbestuurders van de Partij voor de Dieren hebben zich ook dit jaar weer ingezet te-
gen verdroging van natuurgebieden, tegen oxidatie van veengebieden, tegen de wrede en geldver-
slindende muskusrattenjacht en tegen vermaak met dieren zoals hengelen en viswedstrijden. Maar 
ook voor onder andere schoner water, een schonere bodem, visveilige gemalen, diervriendelijke 
oevers en vergroening. Zo heeft onze waterschapsfractie in De Stichtse Rijnlanden ervoor gezorgd 
dat het waterschap samen met gemeenten gaat bekijken of mensen met een ‘groene’ tuin belas-
tingkorting kunnen krijgen.

Europees Parlement
In Brussel heeft de PvdD onder meer met succes gestreden voor meer dierenwelzijn in de konijnen-
houderij: de kale draadgazen kooien worden verboden en er moet specifieke wetgeving komen om 
vleeskonijnen beter te beschermen. Ook komen er op aandringen van de PvdD meer beschermings-
maatregelen voor de Noordzee om zo overbevissing tegen te gaan. En tot onze grote vreugde was een 
meerderheid van het Europees Parlement het eens met de PvdD dat Noorwegen opgeroepen moet 
worden om de commerciële jacht op walvissen te staken. Ook wil het Europees Parlement dat Noors 

Marianne Thieme met de lijsttrekkers voor de gemeenteraadsverkiezingen



walvisvlees niet langer via Europese havens wordt 
vervoerd naar Japan. Een belangrijke stap in de 
strijd tegen de wrede walvisjacht die een ernstige 
bedreiging vormt voor het voortbestaan van deze 
indrukwekkende dieren.

PvdD als exportproduct
De Partij voor de Dieren werkt sinds het begin 
aan de internationalisering van haar groeiende 
politieke beweging, met als resultaat 18 zuster-
partijen over de hele wereld en goede contacten 
in onder meer de landen van Oost-Europa. Dit 
jaar werden de activiteiten uitgebreid naar de 
Arabische regio. Een afvaardiging van de PvdD 
reisde eind juli een week lang met de trein door 
Marokko, op zoek naar mogelijke samenwerking 
met Marokkaanse organisaties die opkomen 
voor dieren, natuur en milieu.

In het najaar organiseerde de Animal Politics 
Foundation, de internationale stichting van de 
PvdD, samen met de Spaanse zusterpartij PACMA 
een internationale conferentie over zwerfhonden- 
problematiek. Zusterpartijen en dierenwelzijns-
organisaties uit alle delen van de wereld kwamen 
in Madrid bijeen om kennis te delen en elkaar 
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PvdD-Europarlementariër Anja Hazekamp bij een demonstratie tegen walvisjacht



te inspireren. Als fractievoorzitter van de allereerste Partij voor de Dieren ter wereld, gaf Mari-
anne in Madrid een inspirerende lezing over de noodzaak van politieke beïnvloeding om de 
positie van dieren, natuur en milieu te verbeteren. En eind van het jaar kwamen de Europese 
partijen voor dieren bijeen om vooruit te blikken naar de Europese verkiezingen van 2019.
 
Tot slot
2017 was het jaar dat we van twee naar vijf zetels jaar in de Tweede Kamer gingen - weer een jaar 
van groeiend verzet dus. Een resultaat dat we niet bereikt hadden zonder de inzet van vele honderden 
actieve leden, medewerkers, volksvertegenwoordigers en natuurlijk onze kiezers.

Partijbestuur Partij voor de Dieren, april 2018
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APF Conferentie over zwerfhondenproblematiek in Madrid


