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Welkom
Hartelijk welkom bij de Partij voor de Dieren afdeling Groningen! We zijn blij dat je lid bent
(geworden) van de Partij voor de Dieren. Wellicht wil je je in de toekomst actief gaan inzetten
binnen of voor onze partij. Wij geven je in ieder geval graag meer informatie over de afdeling en
over de activiteiten en werkzaamheden van onze werkgroepen en volksvertegenwoordigers in de
provincie Groningen.
Hopelijk tot ziens bij één van onze bijeenkomsten!
Bestuur Partij voor de Dieren Groningen
Afdeling Groningen
November 2021
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Algemeen
De Partij voor de Dieren is bijzonder. Het is de eerste politieke partij die niet de
kortetermijnbelangen van de mens centraal zet, maar de gehele planeet en ál haar bewoners. We
zetten ons in voor de waarden die er écht toe doen: mededogen, duurzaamheid en een respectvolle
omgang met mens en dier. We vinden dat de huidige crises op het gebied van klimaat, voedsel,
economie, energie, dierenwelzijn en biodiversiteit met elkaar samenhangen en dat economische
groei een probleem is, geen oplossing.
De Partij voor de Dieren is opgericht in oktober 2002, nadat het kabinet Balkenende I een groot
aantal diervriendelijke maatregelen terugdraaide. Oprichters waren onder andere Marianne
Thieme (na de verkiezingen in 2006 werd ze fractievoorzitter in de Tweede Kamer, in 2019
opgevolgd door Esther Ouwehand) en Lieke Keller (huidig directeur van het partijbureau). Ook
betrokken bij de oprichting was Niko Koffeman (huidig fractievoorzitter in de Eerste Kamer). In 2003
deed de partij voor het eerst mee aan de verkiezingen, in 2006 kreeg de partij de eerste twee zetels
in de Tweede Kamer.
De politieke aanpak van de Partij voor de Dieren is niet standaard. De partij wil aanjagen, prikkelen
en wijzen op of waarschuwen voor dingen die misschien nog niet bekend zijn of worden genegeerd
door andere partijen. Een strategie waarbij het niet gaat om een zo groot mogelijk aantal
aangenomen voorstellen maar om een continu bewustwordingsproces.
De Partij voor de Dieren heeft een Tweede Kamerfractie van zes zetels, een Eerste Kamerfractie van
drie zetels, een Europarlementariër, lokale fracties en ruim 19000 partijleden.

Nicolaas G. Pierson Foundation
De partij heeft een eigen wetenschappelijk bureau, de Nicolaas
G. Pierson Foundation. De organisatie is vernoemd naar
filantroop Pierson, wiens financiële steun de doorbraak van de
partij mede mogelijk gemaakt heeft. De NGPF is de maker van
belangrijke documentaires als Meat the truth, Sea the truth en
de nieuwste film #Powerplant.
Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Partij voor de
Dieren maakte de NGPF de korte film De haas in de marathon
(online te bekijken). Het is een mooie en motiverende
introductie en geeft een goed inzicht in de uitzonderlijke manier
van politiek bedrijven van de Partij voor de Dieren.
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Groningen

Fractie Provinciale Staten Groningen
De fractie in de Provinciale Staten vormt een belangrijke politieke vertegenwoordiging in de
Provincie Groningen. De provincie Groningen heeft 43 Statenleden met Ankie Voerman namens de
Partij voor de Dieren. Meint Kolthof is fractieondersteuner, hij sluit namens de PvdD aan bij
commissievergaderingen.
Op de pagina van de Statenfractie vind je een overzicht van de medewerkers, nieuws, ingediende
moties en gestelde vragen. Een goede plek om op de hoogte te blijven. Op de website van de
Provincie Groningen kun je ook veel informatie vinden en vergaderingen live of terugkijken. Naast
de algemene vergaderingen van Provinciale Staten zijn er ook commissievergaderingen. De Statenen commissievergaderingen zijn openbaar en dus ook bij te wonen. Er worden regelmatig
werkbezoeken georganiseerd. Naast deze geplande activiteiten dient de Statenfractie schriftelijke
vragen of moties in over voor ons belangrijke onderwerpen. Ons Statenlid wordt ondersteund door
een fractiemedewerker en door fractieondersteuners. Fractieondersteuning bestaat onder andere
uit uitzoek- en voorbereidingswerk, persberichten schrijven en de website bijhouden.
Fractie gemeenteraad Groningen
Sinds maart 2010 is de Partij voor de Dieren vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Groningen.
Inmiddels heeft de partij, na de verkiezingen in 2018, drie zetels: Kirsten de Wrede
(fractievoorzitter), Wesley Pechler en Terence van Zoelen. Ook onze gemeentefractie heeft een
eigen pagina waarop onze mensen, nieuws, schriftelijke vragen en moties te vinden zijn. Op de site
van de Gemeente Groningen vind je veel informatie over het vergaderschema, de commissies en
het bijwonen of terugkijken van vergaderingen. De gemeenteraad heeft vijf raadscommissies:
Beheer en Verkeer, Ruimte en Wonen, Werk en Inkomen, Financiën en Veiligheid en Onderwijs en
Welzijn. Ook in de gemeenteraad worden de fractieleden ondersteund door fractiemedewerkers,
ook te vinden op de pagina van de gemeenteraadsfractie.
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De afdeling Groningen
In augustus 2006 is in de provincie Groningen een werkgroep opgericht door leden van de Partij
voor de Dieren. Deze werkgroep was binnen de provincie Groningen verantwoordelijk voor
ledenwerving, ledenbinding en het zichtbaar maken van de partij. Op 1 juli 2011 is een officiële
afdeling opgericht op de eerste algemene ledenvergadering. De bestuursleden worden
voorgedragen en gekozen tijdens de algemene ledenvergaderingen en zitten in principe voor
periodes van minimaal drie jaar in het bestuur. De bestuursleden doen hun werk onbezoldigd; zij
ontvangen alleen een onkostenvergoeding. Het afdelingsbestuur:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

coördineert en faciliteert de activiteiten en acties van de Groningse werkgroepen;
onderhoudt contact met onze lokale volksvertegenwoordigers;
organiseert, in samenspraak met het partijbureau en de lokale vertegenwoordigers,
verkiezingscampagnes inclusief kick-off met informatie voor werkgroepleden;
verzorgt de provinciebrede digitale nieuwsbrief;
heeft kennismakingsgesprekken met mogelijke nieuwe werkgroepleden en/of politiek
geïnteresseerden;
organiseert de jaarlijkse algemene ledenvergadering;
organiseert samen met de werkgroep(en) bijeenkomsten voor leden en geïnteresseerden.
beheert het afdelingsbudget en de lokale campagnebudgetten;
maakt de algemene en financiële jaarverslagen van de afdeling;
maakt de notulen van de bestuurs- en ledenvergaderingen;
beheert het e-mailaccount van de afdeling;
zorgt voor promotiemateriaal en PvdD-jasjes tijdens acties.
beheert de social media (Facebook en Instagram).

De werkgroepen in de provincie Groningen
In de provincie zijn twee werkgroepen actief: stad Groningen en Veenkoloniën. De werkgroepen
helpen bij het ondersteunen en zichtbaar maken van de Partij voor de Dieren in de provincie
Groningen. De activiteiten zijn zeer uiteenlopend:
▪

Actievoeren. We organiseren regelmatig lokale acties gericht op het bewerkstelligen van
verbeteringen in (het toepassen van) regelgeving op het gebied van dieren, natuur en milieu.
Ook sluiten we soms aan bij relevante acties georganiseerd door belangenorganisaties.
Afhankelijk van onderwerp en situatie kan actievoeren bestaan uit zichtbare aanwezigheid (met
partijkleding en actieborden), woordvoering of ludieke extra’s. De acties sluiten uiteraard vaak
aan op de actualiteit. In de provincie Groningen zijn megastallen, gaswinning en jacht helaas
terugkerende onderwerpen. Maar ook gelijke rechten, bomenkap en infrastructuur zijn
aanleiding geweest voor meerdere acties. We sluiten soms aan bij landelijke acties. Acties doen
we altijd, dus niet alleen in verkiezingstijd.
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▪

▪
▪
▪

Verkiezingscampagnes. In verkiezingstijd zijn de werkgroepen extra actief met verschillende
activiteiten. Denk aan het bijwonen van debatten, flyeren en het plakken van posters. Het
afdelingsbestuur zorgt niet alleen voor coördinatie, maar organiseert ook bijeenkomsten
waarop de standpunten worden uitgelegd en de werkgroepleden tips krijgen over hoe om te
gaan met verschillende soorten reacties en vragen.
Stands. Zowel in als buiten verkiezingstijd hebben we soms stands op markten of andere
evenementen, zoals vegan fairs, lokale jaarmarkten en het Bevrijdingsfestival.
Filmvertoningen. We organiseren vertoningen van relevante films, vaak gemaakt door het
wetenschappelijk bureau van de partij, de Nicolaas G. Pierson Foundation.
Flyeren. Op vaste gelegenheden zoals Kerst, Pasen en Dierendag wordt meestal geflyerd. We
sluiten ons aan bij het landelijk gekozen thema.

Van onze werkgroepleden verwachten we dat ze aansluiten bij bovengenoemde activiteiten en dat
ze op de hoogte zijn van de partijstandpunten. Er is vaak voor iedereen wel een manier om iets te
doen. Actief zijn kost tijd en moeite maar daar staat de voldoening tegenover van het bijdragen aan
iets moois en inspirerend contact met gelijkgestemden.

Algemene ledenvergadering
De Partij voor de Dieren heeft in de provincie Groningen ongeveer 1100 leden. Zij worden jaarlijks
uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering. Op zo’n middag worden de activiteiten van het
afgelopen jaar kort gepresenteerd, worden er (indien van toepassing) bestuursleden voorgedragen,
is er een gastspreker en wordt het financieel jaarverslag doorgenomen. Er is ook gelegenheid tot
vragen stellen en mensen leren kennen.

Social media
De Partij voor de Dieren is zowel landelijk als lokaal actief op social media. Naast de individuele
accounts van onze volksvertegenwoordigers zijn er deze algemene accounts:
▪
▪
▪
▪

De landelijke accounts op Facebook, Twitter, Instagram en YouTube.
De afdeling Groningen (algemeen en Provinciale Staten) op Facebook en Instagram.
Het Twitter-account van de PvdD in de Provinciale Staten van Groningen.
Onze Groningse gemeenteraadsfractie op Facebook, Twitter en Instagram.
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