
Het bestuursverslag beoogt op beknopte wijze leden te informeren over de activiteiten en re-

sultaten van het afgelopen jaar. Terugkijkend op 2011 kunnen we constateren dat – dankzij de 

inzet van leden door het hele land – het onderscheidende geluid van de Partij voor de Dieren 

op alle politieke niveaus te horen is geweest en we met z’n allen een verschil hebben kunnen 

maken voor dieren, natuur en milieu. En dat is hard nodig in het huidige gure politieke klimaat. 

Dat meer en meer mensen onze boodschap voor mededogen omarmen mag onder meer blijken 

uit de gestage ledengroei.

Partijbureau
Tal van activiteiten zijn in 2011 door het partijbureau op poten gezet en uitgevoerd. Zo organi-
seerde het partijbureau twee congressen en verleende het ondersteuning aan de verkiezings-
campagne voor de Provinciale Staten. Ook de publieksvoorlichting is in handen van het par-
tijbureau: in dit kader hebben de medewerkers honderden telefoontjes afgehandeld en vele 
duizenden mails beantwoord over inhoudelijke, administratieve of andere kwesties. Ook ver-
zorgt het partijbureau de actualisatie van de website. Verder zijn er vier werkgroepen overge-
gaan in afdelingen, eveneens met ondersteuning door het partijbureau. Daarnaast verrichtte het 
partijbureau ondersteunende activiteiten voor de werkgroepen, Statenfracties, waterschaps-
fracties en gemeentefracties, zoals scholings- en overlegbijeenkomsten. Ook de ledenservice- 
en ledenwervingsactiviteiten zijn door het partijbureau uitgevoerd. Het partijbureau was tevens 
verantwoordelijk voor het initiëren en uitvoeren van campagnes zoals het Groeiend Verzet en de 
bijbehorende boomplantdag. Tot slot berust ook een deel van de woordvoering over dergelijke 
acties bij het partijbureau.

Partijbestuur
Het bestuur van de Partij voor de Dieren bestond begin 2011 uit: Luuk Folkerts (voorzitter),
Lieke Keller (secretaris), Tom Sprangers (penningmeester) Frank Wassenberg (algemeen 
bestuurslid), Hans Bouma (algemeen bestuurslid) en Diederik van Liere (algemeen bestuurslid). 
Tijdens het novembercongres trad Diederik van Liere af als algemeen bestuurslid en werd 
Claudia Linssen gekozen als algemeen bestuurslid. 

Verkiezingscampagne Provinciale Staten
De Partij voor de Dieren deed in 2011 voor de tweede keer mee aan de Provinciale Statenver-
kiezingen. In tien provincies kon er op de Partij voor de Dieren worden gestemd: Zuid-Holland, 
Noord-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg, Gelderland, Utrecht, Overijssel, Flevoland en 
Groningen. Het partijbureau coördineerde de verkiezingscampagne voor de Provinciale Staten. 
Voor kandidaten werden bijvoorbeeld ondersteunende bijeenkomsten georganiseerd over het 
verkiezingsprogramma, gebruik van sociale media, debatteren en campagnevoeren. 

Voor de campagne is een landelijk verkiezingsprogramma gemaakt dat zowel gedrukt als op in-
ternet beschikbaar is gesteld. Elke deelnemende provincie heeft daarbinnen zijn eigen regionale 
thema’s toe kunnen voegen aan het verkiezingsprogramma. Er waren verder twee aangepaste 
verkiezingsprogramma’s beschikbaar: een in eenvoudige taal en een als luisterprogramma. 
De acht verschillende verkiezingsposters voor de Provinciale Statenverkiezingen spraken zich uit 
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over zowel landelijke als provinciale thema’s. Ook zijn er tien verschillende fl yers en een Verkie-
zingskoerant gemaakt en zijn er radiospotjes geproduceerd. De websites www.jemoetnukiezen.nl 
en www.twitterdieren.nl werden als onderdeel van de campagne gelanceerd en de Diervrien-
delijke barometer (www.dierenpolitiek.nl) werd extra onder de aandacht gebracht middels een 
prominente plek op de website.

Verkiezingsposters tijdens de Provinciale Statenverkiezingen

 
In de provincie Flevoland speelden de Oostvaardersplassen tijdens de verkiezingscampagne 
een belangrijke rol. Statenlid Melissa Bax heeft samen met Tweede Kamerlid Esther Ouwehand 
een spandoek onthuld met daarop de tekst: ‘Gevangen in PVV/CDA/VVD beleid. Hekken weg!’
 
In Gelderland introduceerde de Statenfractie de succesvolle applicatie KoeKoe voor de TomTom.  
Met deze applicatie kunnen gebruikers eenvoudig zien op welke locaties in Gelderland  veehou-
derijen zijn, en welke en hoeveel dieren daar verblijven. 
In Groningen, Noord-Holland en Noord-Brabant zijn meerdere acties tegen megastallen ge-
voerd. In Groningen werd gebruikt gemaakt van een ludieke plofkip, in Noord-Brabant van 
mondkapjes en in Noord-Holland werden meerdere gemeenten ‘megastal-vrij’ verklaard. 
 
Een belangrijk verkiezingsthema in Overijssel was een stop op het afschieten van ganzen. De 
werkgroep Utrecht deelde samen met Marianne Thieme kogelvrije vesten voor katten uit aan 
katteneigenaren. Zo werd de aandacht gevestigd op het feit dat er jaarlijks duizend katten in die 
provincie worden afgeschoten.
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Hekken weg!

De ludieke plofkip in Groningen

Aandacht voor het tegengaan van atoomstroom was er in Zeeland. Daar heeft Marianne Thieme 
samen met de werkgroep het bord ‘Zonnig Zeeland, geen atoomstroom´ geplaatst. En in Zuid-
Holland was Valentijnsdag de dag om via een Valentijn-flyeractie aandacht te vragen voor meer 
natuur en meer open ruimte.
 
De Provinciale Statenverkiezingen leverde de Partij voor de Dieren in zeven provincies een zetel 

Bestuursverslag 2011



op: Zuid- Holland, Noord-Holland, Gelderland, Utrecht, Groningen, Noord-Brabant en Flevoland.

Eerste Kamerverkiezingen
In mei vonden de verkiezingen voor de Eerste Kamer plaats. Door de zeven zetels die de Pro-
vinciale Statenverkiezingen hadden opgeleverd was de Partij voor de Dieren ervan verzekerd 
dat de zetel in de Eerste Kamer behouden zou blijven. Niko Koffeman, Eerste Kamerlid, had zich 
opnieuw verkiesbaar gesteld. De komende jaren zal hij dan ook doorgaan in de Eerste Kamer 
met het behartigen van de belangen van dieren, natuur en milieu.
 
Website
De website van de Partij voor de Dieren is een belangrijk informatiemiddel, zowel voor de leden 
als voor het bredere publiek en voor journalisten. De site informeert over het werk van de frac-
tie in Den Haag, over de regionale fracties en over de activiteiten van het partijbureau. Actuele 
informatie is hier snel terug te vinden. Ook de twitterberichten en weblogs van de Kamerleden 
zijn eenvoudig te volgen via deze site. 

In 2011 bezochten 400.000 mensen onze website. Gemiddeld zijn dit 1100 bezoekers per dag. 
Het is interessant om de pieken in het aantal websitebezoeken te monitoren. Zo bezochten op 
woensdag 2 maart 2011 - de dag van de Provinciale Statenverkiezingen – maar liefst 9.000 men-
sen  onze website. Donderdag 30 juni is een andere uitschieter met 5.000 mensen die onze web-
site bekeken naar aanleiding van het aangenomen wetsvoorstel voor een verbod op het onver-
doofd ritueel slachten. De aandacht voor  de campagne Groeiend Verzet in het radioprogramma 
Vroege Vogels, zorgde op zondag 11 december voor de grootste piek van 2011: meer dan 10.000 
bezoekers deden onze website aan. 

Groeiend Verzet
Eind 2011 is de campagne ‘Sluit je 
nu aan bij het Groeiend Verzet’ van 
start gegaan. De kick-off van deze 
campagne vond plaats in de ge-
schreven media met een outsert in 
Metro en op de radio met een optre-
den van Marianne Thieme en Niko 
Koffeman in het programma Vroege 
Vogels. Dit programma committeer-
de zich als medeorganisator van de 
actie waardoor het bereik nog eens 
enorm werd vergroot.

De campagne houdt in dat mensen 
via de website van de Partij voor de 
Dieren bomen konden kopen om 
deze vervolgens zelf te planten in 
een verzetsbos als protest tegen de 
nieuwe, desastreuze wet Natuur van 
staatssecretaris Bleker. 

Op 17 december vond de eerste succesvolle Boomplantdag plaats: 500 mensen plantten geza-
menlijk 5000 bomen in een natuurgebied van het Utrechts Landschap. Dit gebied vormt een be-
langrijke verbindingszone voor het aanleggen van de Ecologische Hoofdstructuur in Nederland. 
Eind 2011 waren er al meer dan 26.000 bomen verkocht. Om alle bomen die nog niet geplant zijn 
een plekje te geven en mensen ook in 2012 nog de gelegenheid te geven te protesteren tegen de 
nieuwe natuurwet loopt deze campagne in 2012 door. Ook wordt in 2012 nog een Boomplantdag 
georganiseerd. 
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Marianne Thieme opende de Boomplantdag door samen met Janine Abbring van Vroege Vogels de eerste 
boom te planten. Dit betrof een Lindeboom, de boom van hoop en liefde.

Leden
Tijdens 2011 is elke twee weken de e-mailnieuwsbrief verstuurd naar alle leden. Hierin worden 
leden ingelicht over actuele zaken. De leden die geen beschikking hebben over e-mail krijgen 
eenmaal per kwartaal een gedrukte nieuwsbrief, de Koerant, toegestuurd.

In 2011 zijn er 1236 nieuwe leden ingeschreven en 596 opzeggingen verwerkt. Per 1 januari 2012 
heeft de Partij voor de Dieren 12.250 leden - waaronder 125 leden voor het leven. De Partij voor 
de Dieren was hiermee de snelst groeiende partij in 2011.
In de Tweede Kamer werden een aantal maal rondleidingen voor partijleden georganiseerd met 
een bezoek aan de eigen fractie. Partijleden krijgen hierdoor meer inzicht in het politieke bedrijf 
en het functioneren van onze eigen fractie. Vanuit het partijbureau wordt hiervoor personele 
ondersteuning geboden. De respons van de bezoekers was positief. 

Congressen
In 2011 zijn twee partijcongressen georganiseerd, in januari en november. Tijdens het congres in 
januari werden het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voor de Provinciale Statenver-
kiezingen vastgesteld. Op het novembercongres zijn de jaarstukken 2010 goedgekeurd. Tevens 
zijn op dit congres de leden van de Commissie van Beroep benoemd en is het voorstel voor 
openbaarheid van congressen aangenomen. Ook was er een interessante lezing van dr. Maartje 
Janse (Universiteit Leiden) met als titel Wereldverbeteraars tussen expressieve politiek en par-
tijdiscipline en een vraaggesprek met Marianne Thieme. 

De congressen vonden plaats in congrescentrum Zonheuvel in Doorn. Aan beide congressen 
namen ruim 300 congressanten deel. 

Activiteiten voor actieve leden en volksvertegenwoordigers
Tijdens het begin van de zomervakantie is er door het partijbureau een bijeenkomst voor 
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gemeenteraadsleden en duoraadsleden georganiseerd om te evalueren hoe de eerste anderhalf 
jaar in zes gemeenteraden is verlopen. In het najaar vond er op het partijbureau een cursus 
‘Websiteredactie en nieuwsbrief opmaken’ plaats voor iedereen die verantwoordelijk is voor het 
beheer van de regionale websitepagina’s en voor het versturen van de regionale nieuwsbrief. 
Begin september is er in de Tweede Kamer een succesvolle dag voor actieve leden georgani-
seerd. Hier vertelde Esther Ouwehand hoe de Partij voor de Dieren politiek bedrijft en hoe wij 
onderwerpen op de politieke agenda krijgen. In oktober vond er een bijeenkomst plaats voor het 
dagelijks bestuur van alle werkgroepen en afdelingen. 

Werkgroepen / afdelingen
In het land zijn tien provinciale werkgroepen en afdelingen op provinciaal niveau actief. De 
activiteiten van de werkgroepen zijn vooral gericht op ledenbinding, ledenwerving en het 
profileren van de partij in het werkgebied. In Flevoland zijn leden actief verbonden aan de Sta-
tenfractie, die op deze manier wordt ondersteund. In 2011 hebben de werkgroepen met name 
grote inspanningen verricht ten behoeve van de verkiezingscampagne voor de Provinciale 
Statenverkiezingen, waaronder posters plakken, flyeren en de organisatie van publiciteitsac-
ties. In meerdere provincies, waaronder Zeeland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Overijssel 
is aandacht besteed aan het weren van circussen met wilde dieren. Daarnaast is er in Zuid-
Holland en Limburg rondom de jaarwisseling gekeken naar de mogelijkheden om een vuur-
werkverbod op bepaalde locaties te realiseren. En ook het gebruik van dieren voor vermaak, 
zoals roofvogelshows en Zwientje tikken, is door meerdere werkgroepen en afdelingen op de 
kaart gezet.

Op zondag 25 september organiseerde Partij voor de Dieren Utrecht een protest tegen de plannen van 
staatssecretaris Bleker om het vergassen van ganzen in Nederland legaal te maken.



Met de leus ‘Kernenergie, doe het onze kinderen niet aan’ heeft de Partij voor de Dieren op 18 april het 
kabinet opgeroepen geen vergunningen te verlenen voor de bouw van nieuwe kerncentrales in Nederland.

Van werkgroep naar afdeling
In 2011 zijn in de provincies Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland en Groningen afdelingen van 
de Partij voor de Dieren opgericht, voortgekomen uit de werkgroepen aldaar. Deze afdelingen 
dragen bij aan het vinden van nieuw politiek talent, maar ook aan het vergroten van de betrok-
kenheid van leden. De vier afdelingen hebben een door de leden in de desbetreffende provincie 
gekozen afdelingsbestuur en deze leden hebben toegang tot de jaarlijkse afdelingsvergadering.
 
Volksvertegenwoordigers
Staten-Generaal
In 2011 werd de Partij voor de Dieren met twee zetels vertegenwoordigd in de Tweede Kamer 
door fractievoorzitter Marianne Thieme en Esther Ouwehand en met een zetel in de Eerste Ka-
mer door Niko Koffeman. 

Er is veel werk verzet door onze Kamerleden. In het parlementair jaarverslag wordt hierover 
door henzelf uitgebreid verslag gedaan. Dit jaarverslag is gratis te downloaden – zowel in vol-
ledige als in een verkorte versie – via onze website: www.partijvoordedieren.nl/tweedekamer/
jaarverslagen.

Daarnaast waren we in 2011 vertegenwoordigd in zeven provincies, zes waterschappen en in zes 
gemeentes. 

Provinciale Staten
In de Provinciale Staten is hard gewerkt om aandacht te vragen voor en vooruitgang te realise-
ren in belangrijke dossiers zoals de jacht en natuurbehoud. 

Door de inspanningen van Statenlid Anja Hazekamp van de Statenfractie Groningen is het ge-
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lukt de groei van intensieve veehouderijen in 2011 aan banden te leggen. En dankzij de Utrechtse 
Statenfractie blijft de Gedeputeerde voor dierenwelzijn behouden. Daarnaast gaat de Provincie 
Utrecht onderzoek doen naar preventieve maatregelen voor het afschieten van ganzen naar 
aanleiding van een aangenomen motie van Statenlid Willem van der Steeg. 

Door de inzet van Statenlid Bram van Liere van de Noord-Hollandse Statenfractie is er 30.000 
euro subsidie beschikbaar gesteld voor de opvang van wilde dieren en heeft de Provinciale 
Staten besloten het initiatiefvoorstel van de Statenfractie ‘Red de bij’ in behandeling te ne-
men. 

Dankzij Statenlid Carla van Viegen in Zuid-Holland is dierenwelzijn opgenomen als speerpunt in 
het nieuwe Coalitieakkoord 2011 – 2015. Daaruit voortvloeiend is er door de  Wageningen Uni-
versiteit een notitie Dierenwelzijn opgesteld in opdracht van Gedeputeerde Staten. 

Van Melissa Bax van de Flevolandse Statenfractie is een motie aangenomen waarin het college 
wordt opgedragen een hoorzitting te organiseren over de jacht. Tevens is de motie ‘Fauna uit-
stapplaatsen’ aangenomen waarin het college wordt opgeroepen tot het aanleggen van uitstap-
plaatsen voor wild langs vaarwegen. Ook de motie waarin de Flevolandse Statenfractie oproept 
om bij het verdubbelen van een weg maatregelen te nemen om mens en dier te beschermen 
tegen ongelukken is aangenomen.

De motie van Statenlid Luuk van der Veer van de Gelderse Statenfractie om te inventariseren 
hoe de provincie de koe in de wei kan houden is door Gedeputeerden Staten overgenomen. Sta-
tenlid Marco van der Wel heeft zich in Noord-Brabant ingezet voor een verbod op het boren naar 
schaliegas en niet zonder succes. De provincie geeft in beantwoording op Statenvragen aan zich 
zeer terughoudend te blijven opstellen ten aanzien van schaliegaswinning. 

Samenvattend kunnen we constateren dat onze Statenleden veel waardevols hebben bijgedra-
gen aan de belangenbehartiging van dieren, natuur en milieu op provinciaal niveau.

Gemeentefracties
In de gemeentefractie van Apeldoorn heeft gemeenteraadslid Harry Voss voortdurend aan-
dacht gevraagd voor het LOG (landbouwontwikkelingsgebied) Beemte-Vaassen en geprotes-
teerd tegen de bouw van megastallen. Ook de verkeersveiligheid van eenden is op de agenda 
gezet, wat heeft geleid tot het plaatsen van waarschuwingsborden bij oversteekplaatsen van 
eenden.

Gemeenteraadslid Gerjan Kelder van de fractie in Groningen is erin geslaagd olifanten bij de 
Sinterklaasoptocht te weren. In Amsterdam lukte het de fractie onder aanvoering van gemeente-
raadslid Johnas van Lammeren om draagvlak te creëren voor het einde van de gratis draagtas. 
Voorts komt er op initiatief van deze fractie een onderzoek naar het verplicht chippen van katten. 
In Buren heeft gemeenteraadslid Joop de Jonge door middel van het amendement ‘risico van 
stalbranden’ aandacht gevraagd voor de brandveiligheid in stallen en andere dierenverblijven. 
Ook zijn door zijn inspanningen jachtincidenten, zoals het afschieten van zwanen, meerdere 
malen aan de orde gesteld. 

Gemeenteraadslid Dick de Vos in Leiden heeft zich in 2011 volop ingezet voor een verbod op 
vuurwerk en het realiseren van meer natuur- en milieueducatie in Leiden. Ook het voorkomen 
van meeuwenoverlast op een diervriendelijke manier behoorde tot een speerpunt van de frac-
tie. In Den Haag heeft raadslid Marieke de Groot aandacht gevraagd voor het rapport ‘Cirkel 
van Geweld’, waarin de relatie wordt aangetoond tussen dierenmishandeling en huiselijk ge-
weld. En door toedoen van de onze Haagse fractie is een motie aangenomen die vraagt om 
een gemeentelijke aanpak van het gebruik van de enorme hoeveelheid plastic tasjes.

Bestuursverslag 2011



Waterschapsfracties
De waterschapsbestuurders van de Partij voor de Dieren hebben in 2011 in zes waterschappen 
voornamelijk hard gewerkt aan het laten opstellen van een duurzaam, diervriendelijk en veilig 
muskusrattenbeleid. 
Bart Canton en Hans Overmeer hebben in het Hoogheemraadschap Delfland de toezegging ge-
kregen dat Delfland zelf een onderzoek laat uitvoeren naar diervriendelijkere manieren van het 
voorkomen van - vermeende - schade aan dijken door muskusratten. Daarnaast hebben zij de 
toezegging gekregen dat voorstellen betreffende waterpeilen in de toekomst duidelijker worden 
toegelicht, zodat volksvertegenwoordigers het risico op bodemdaling beter kunnen meewegen 
in hun besluiten.

In het Hoogheemraadschap Rijnland heeft ons waterschapslid Dick de Vos  zich ingezet voor een 
diervriendelijker muskusrattenbeheer, natuurvriendelijke oevers en het tegengaan van bijen-
sterfte.

In het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft Istar Faber de bestrijding van de mus-
kusrat met succes ter sprake gebracht. De Gedeputeerde Staten van Utrecht heeft toegezegd 
aan tafel te gaan met de waterschappen om de mogelijkheden voor een diervriendelijkere om-
gang met de muskusrat te bespreken. 
 
Voor waterschapslid Lammert van Raan (Waterschap Amstel, Gooi en Vecht) vormt de door de 
fractie georganiseerde bijeenkomst over de effectiviteit van de huidige bestrijding van muskus-
ratten een belangrijk ijkpunt voor 2011. De genodigden, de Dierenbescherming en de Landelijke 
Coördinatie Commissie Muskusrattenbestrijding, komen beiden tot dezelfde conclusie: er is een 
veldproef nodig waar moet worden bekeken wat alternatieve manieren kunnen zijn van beheer-
sen. 

Het lukte Janet de Jong in 2011 om in het Waterschap Zuiderzeeland een meerderheid achter 
haar motie te krijgen voor het vispasseerbaar maken van twee stuwen in de provincie Flevoland. 
In mei 2011 werd nog een motie van haar aangenomen waarin werd gepleit om dierenwelzijn als 
onderdeel van het MVO-beleid van waterschap Zuiderzeeland op te nemen. 

Media-aandacht
De activiteiten van de Partij voor de Dieren mogen zich verheugen in een grote aandacht van de 
media. Onze vertegenwoordigers – op landelijk, regionaal en lokaal niveau – komen geregeld in 
het nieuws en ook activiteiten als de boomplantdag trekken mediabelangstelling. Dit stelt ons in 
staat onze boodschap geregeld onder de aandacht van een breed publiek te brengen. 

Partijbestuur Partij voor de Dieren, mei 2012 
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