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Een bewogen jaar                     
2019 stond in het teken van drie succesvolle verkiezingen. Vertegenwoordiging in álle provincies, 
zetels in elk waterschap waar we hebben meegedaan, behoud van onze Europese zetel en van twee 
naar drie zetels in de Eerste Kamer. Steeds meer mensen zien dat het tijd is voor Plan B!

2019 was ook het jaar waarin Marianne Thieme afscheid nam van de Tweede Kamer. Na zeventien 
jaar politiek leiderschap en 24 succesvolle verkiezingen sinds de oprichting besloot ze het stokje over 
te dragen. Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib gaf tijdens het afscheid aan dat het parlement ‘nog 
nooit zo veel over klimaat en dieren heeft gepraat’ en dat de Partij voor de Dieren daar een grote rol 
in heeft gespeeld.

De tijd is nu. We zien op schrijnende wijze wat er misgaat als groei de heilige graal is. Met rampzalige 
gevolgen voor dieren, mensen, natuur en milieu. We kunnen het tij keren door te kiezen voor een 
fundamentele systeemverandering: het moet kleinschaliger, plantaardiger, duurzamer, zonder gif, 
zonder kunstmest en zonder grootschalige uitbuiting van weerloze dieren.

Verkiezingen

Provinciale Staten, waterschappen, Eerste Kamer
De grootste uitdaging van dit moment stond bij de campagnes centraal: de planeet Aarde leefbaar 
houden voor al haar bewoners. Want ook op lokaal niveau worden cruciale beslissingen genomen 
over schone lucht, schoon water en een gezonde, duurzame toekomst voor iedereen. Onze slogan 
luidde dan ook niet voor niets ‘Alle kleine beestjes helpen’. De campagne werd gevoerd met de  ver-
kiezingsprogramma’s Plan B voor de provincie en Plan B voor het waterschap. 

Voor het eerst heeft de Partij voor de Dieren in alle provincies zetels behaald. Daarmee is de partij 
sinds 2019 ook vertegenwoordigd in Drenthe en Zeeland. In alle overige provincies groeide het per-
centage stemmen. In Limburg resulteerde dit in een verdubbeling in het aantal zetels, van een naar 
twee. In Groningen zijn we helaas een van de twee zetels kwijtgeraakt. Door dit groeiende verzet in 
de provincies is de partij ook in de Eerste Kamer gegroeid: van twee naar drie zetels. In alle zeven 
waterschappen waarin de partij deelnam zijn ook zetels behaald.

Europees Parlement
Kunnen groene en progressieve ideeën samengaan met een kritische houding tegenover Brussel en 
Straatsburg? Jazeker! De Partij voor de Dieren heeft campagne gevoerd voor een nieuwe koers voor 
Europa, met ándere vormen van Europese samenwerking. Samenwerking die gericht is op idealen 
zoals duurzaamheid en mededogen. En niet op het behartigen van de belangen van multinationals. 

Voor het eerst in de historie hebben partijen voor dieren uit maar liefst elf landen deelgenomen aan 
de Europese verkiezingen. Alle partijen samen behaalden bijna 2 miljoen stemmen. Drie van de elf 
partijen behaalden een zetel in het Europees parlement, wat een groei betekent van de politieke 
dierenrechtenbeweging in de EU. De Partij voor de Dieren heeft haar zetel in het Europees Parlement 
behouden, net als de Duitse Partei Mensch Umwelt Tierschutz. Onze Portugese zusterpartij PAN 
(People-Animals-Nature) maakte met een zetel haar entree in Brussel.
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Campagnemateriaal
Online campagne voeren is essentieel voor de Partij voor de Dieren. Mensen brengen steeds meer 
tijd door op internet en social media. 

Voor de verkiezingen in 2019 is daarom veel gebruik gemaakt van social media en de website. Denk 
hierbij aan video’s waarin de provinciale lijsttrekkers vertellen over hun provincie, of onze Europese 
lijsttrekker Anja Hazekamp, die in een live videoverbinding op Facebook vragen van kiezers beant-
woordt. 
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De verkiezingsprogramma’s Plan B wa-
ren digitaal in verschillende vormen 
beschikbaar. ‘Plan B in gewone taal’ is 
ontwikkeld voor mensen met een licht 
verstandelijke beperking, maar bood na-
tuurlijk ook een uitkomst aan iedereen 
die het fijner vindt om een eenvoudige 
en kortere tekst te lezen. Voor mensen 
met een visuele beperking was er een 
gesproken versie van Plan B te beluiste-
ren. Nieuw dit jaar was een video waarin 
Plan B wordt uitgelegd in gebarentaal. 
Gebarentaal kunnen zien wordt door 
veel dove en slechthorende mensen als 
natuurlijker ervaren dan het lezen van 
een tekst.

Verder is de campagne kracht bijgezet 
met radiospots, posters en had elke 
provincie eigen flyers, afgestemd op de 

      regionale situatie. Voor de waterschap-
      pen was een aparte flyer. 

Campagneactiviteiten
Evenementen zorgden voor een 
belangrijk moment van persoon-
lijk contact met kiezers. In alle 
provincies zijn #Powerplant film-
avonden georganiseerd, waarbij 
men na afloop vragen kon stellen 
aan één van onze Kamerleden en 
de provinciale lijsttrekker. EU-
lijsttrekker Anja Hazekamp heeft 
door het hele land campagne ge-
voerd met haar lezing ‘Schud Brus-
sel wakker’. Zij gaf een inkijkje in 
de aanjaagrol van de Partij voor 
de Dieren en hoe zij in het Euro-
pees Parlement de boel opschudt. 
Lijstduwer Ewald Engelen gaf een 
aantal lezingen met de titel: ‘Hoe 
goed is Europa voor mens, dier en 
milieu?’

Tijdens de bevrijdingsfestivals kon 
men onze kandidaten en actieve 
leden ontmoeten om meer te weten 
te komen over de Europese verkie-
zingen. Lijsttrekker Anja Hazekamp 
was te zien op het hoofdpodium in 
Groningen.

Speerpunten zijn in beeld gebracht met een voor- en nabewerking 
van foto’s van lokale situaties

Groeiend Verzet

Beeld: daM
ax
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Onder de naam ‘Ode aan het varken’ is een groot kunstwerk van Jantien Mook van stad naar stad 
gereisd om aandacht te vragen voor dieren in de bio-industrie die in kooien gehouden worden. Hiermee 
werd ook aandacht gevraagd voor het burgerinitiatief ‘Stop de Kooien’ dat oproept tot een Europees 
verbod op kooien in de vee-industrie. In Dordrecht is gedemonstreerd tegen chemiefabriek Chemours 
en op meerdere plekken is actie gevoerd tegen bomenkap. 
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Activiteiten voor leden en geïnteresseerden

Première #Powerplant
In een tot de nok toe gevuld Tuschinski vond 7 februari de première plaats van #Powerplant, de vijfde 
documentaire met Marianne Thieme van de Nicolaas G. Pierson Foundation, het wetenschappelijk 
bureau van de PvdD. Na Meat the Truth, Sea the Truth, de Haas in de Marathon en One Single Planet, 
wordt in de nieuwe documentaire onderzocht wat de kansen zijn voor een plantaardige samenleving. 
Behalve speciale gasten en bekende Nederlanders waren ook alle partijleden uitgenodigd voor dit 
exclusieve evenement.

Groeiend verzet lezingen Marianne Thieme
Marianne Thieme heeft het hele jaar door lezingen gegeven over haar nieuwe boek ‘Groeiend verzet’, 
waarin zij verslag doet van de opkomst van het grootste ideologische exportproduct uit de Neder-
landse politiek. De redenen om de partij op te richten; de overeenkomsten met de negentiende-
eeuwse vrouwenrechtenbeweging en andere emancipatiebewegingen; hoe het is om als activist in 

het parlement een andere wijze van poli-
tiek te bedrijven en hoe je succesvol kunt 
zijn door vast te houden aan je idealen; 
en waarom zij ondanks felle tegenstand 
hoopvol is dat de nieuwe groene revolutie 
aanstaande is. Na haar afscheid van de 
Tweede Kamer in oktober dit jaar heeft 
zij haar lezingentour voortgezet om zo 
afscheid te kunnen nemen van alle mensen 
in het land. Ook in 2020 zullen lezingen 
plaatsvinden.

Marianne Thieme signeert haar boek



Ledendag
Omdat er in de tweede helft van 2019 geen verkiezingsprogramma’s of kandidatenlijsten op het 
programma stonden, is in het najaar voor het eerst een Partij voor de Dieren ledendag georganiseerd 
in de Tweede Kamer. Hier konden leden uit het hele land elkaar ontmoeten en meer te weten komen 
over het werk van de partij. Vanuit de blauwe zetels in de plenaire zaal konden partijleden al hun 
vragen stellen aan Eerste en Tweede Kamerleden van de PvdD. Er was een korte rondleiding door de 
meest bijzondere zalen die het gebouw kent. Frank Wassenberg, Lammert van Raan en Anja Hazekamp 
gaven minicolleges over de thema’s waar zij in gespecialiseerd zijn: dierproeven, luchtvaart en de 
Europese Unie. Daarnaast gaven de Nicolaas G. Pierson Foundation (het wetenschappelijk bureau 
van de PvdD), de internationale stichting Animal Politics Foundation en jongerenvereniging PINK! 
presentaties over hun werk.

Plan B in de praktijk
Ter voorbereiding op de Tweede Kamerverkiezingen voor 2021 zijn Kamerleden van de Partij voor 
de Dieren door het hele land in gesprek gegaan met de leden. Tijdens de speciale ledenbijeenkomsten 
Plan B in de praktijk namen de Kamerleden hen mee in hoe verkiezingsprogramma Plan B uitwerkt 
in de praktijk en hoe je actuele standpunten bepaalt. Met het oog op het actualiseren van het 
verkiezingsprogramma was er ook volop ruimte voor het stellen van vragen en het geven van input.

Natuurwerkdagen
Als protest tegen de bezuinigingen op natuur heeft de Partij voor de Dieren zowel in 2013 als in 2016 
een woudfundingsactie gehouden om stukken natuur in Daarle vrij te kopen. Om dit natuurgebied 
te onderhouden organiseert de partij elk jaar in samenwerking met Landschap Overijssel een paar 
natuurwerkdagen. Leden en andere natuurliefhebbers met een stukje natuur op hun naam gingen 
aan de slag. Zij hebben onder meer afval opgeruimd en snoeiwerkzaamheden gedaan die de bio-
diversiteit ten goede komen. De Partij voor de Dieren kiest voor zo natuurlijk mogelijk beheer. Dat wil 
zeggen dat natuurlijke processen zoveel mogelijk hun eigen gang moeten kunnen gaan.
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Rondleidingen Eerste en Tweede Kamer
Tijdens de exclusieve ledenrondleidingen kregen leden een tour door de gebouwen van de Eerste en 
Tweede Kamerfractie en een inkijkje in het directe werkgebied van de beide Kamerfracties. Met als 
afsluiter een ontmoeting met één van de Kamerleden van de Partij voor de Dieren.

Demonstraties
Ook buiten verkiezingstijd laten we zien dat we er zijn en waar we voor staan: dat de gevestigde orde 
niet meer om de Partij voor de Dieren heen kan. En dat mens, dier, natuur en milieu op ons kunnen 
rekenen. Als actiepartij in hart en nieren hebben we dit jaar dan ook veel actie gevoerd.

Hoewel de steeds urgenter wordende klimaatcrisis al flink is doorgedrongen tot de politieke en maat-
schappelijke discussie, blijft actie voeren alsmaar nodig omdat passend beleid uitblijft. In 2019 heeft 
de Partij voor de Dieren deelgenomen aan vele demonstraties tegen klimaatverandering, zoals de 
klimaatmars en meerdere klimaatstakingen. 

Kamerlid Esther Ouwehand heeft samen met partijle-
den meegelopen met de Pride Walk. Met deze parade 
door Amsterdam werd liefde en diversiteit gevierd, 
maar ook steun getoond aan iedereen van de LHBTQIA+ 
community.

Actie voor de dieren kon natuurlijk niet ontbreken. 
De partij heeft in 2019 aan allerlei demonstraties voor 
dierenwelzijn en dierenrechten deelgenomen, zoals de 
Animal Rights March en protesten tegen stalbranden 
en dierproeven.



Website
Nadat de website in 2018 totaal vernieuwd is, is deze het afgelopen jaar verder geoptimaliseerd. Zo 
is er in het kader van de Provinciale Statenverkiezingen een speciale verkiezingsomgeving ingericht, 
waar bezoekers gemakkelijk alle informatie konden vinden over de mensen en plannen van de PvdD 
in hun provincie. Ook tijdens de campagne voor de Europese verkiezingen was er een speciale cam-
pagnepagina op de website, zodat alle belangrijke informatie snel en gemakkelijk voorhanden was.

De ontwikkeling en verbetering van de website is een continu proces. In 2019 is de zoekfunctie aan-
gevuld met de mogelijkheid om te zoeken op alle lokale websites. Uitbreiding van de zoekfunctie is 
ook nuttig voor onze lokale volksvertegenwoordigers, die sindsdien makkelijker kunnen opzoeken 
wat er in andere steden, provincies of waterschappen is gedaan. 
Daarnaast zijn aan de achterkant nog enkele minder opvallende maar wel noodzakelijke of prettige 
aanpassingen doorgevoerd, waardoor pagina’s bijvoorbeeld beter vindbaar zijn voor zoekmachines. 

Opleiding talent
Om de strijd voor een betere wereld steeds krachtiger te kunnen voeren, zijn we constant op zoek 
naar nieuw talent binnen onze partij. Ook leden die al actief zijn kunnen zich binnen de partij verder 
ontwikkelen. 

Kaderopleidingen
De kaderopleiding, waarbij actieve leden de kans krijgen om hun talenten te ontplooien, werd dit jaar 
wederom georganiseerd. Ook was er weer een aparte jongerenkaderopleiding, speciaal voor leden 
onder de 30 jaar. Communiceren, profileren, argumenteren & overtuigen, maar ook politieke vorming 
en de weg naar een radicaal andere economie kwamen tijdens deze opleidingen aan bod. 

Masterclass Eerste Kamer
Nieuw in 2019 was de unieke masterclass in de Eerste Kamer, verzorgd door Eerste Kamerleden 
Christine Teunissen en Niko Koffeman. Nieuwe medewerkers en actieve leden met ambitie om de 
Partij voor de Dieren te vertegenwoordigen werden in kleine groepjes meegenomen door de ge-
schiedenis en beginselen van de partij, en hoorden ook hoe je je idealen omzet in politieke resultaten.

Trainingen voor de verkiezingscampagne
Voorafgaand aan de Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen hebben actieve leden van de 
afdelingen en werkgroepen de training ‘Overtuig de kiezer’ gevolgd. Tijdens deze training, gegeven 
door Niko Koffeman, hebben zij geleerd om met kiezers in gesprek te gaan en hen te overtuigen een 
stem uit te brengen op de Partij voor de Dieren. Hiermee konden zij goed voorbereid flyeren, stands 
bemannen en acties organiseren.

Kandidaten die hoog op de lijst stonden voor de Provinciale Statenverkiezingen, maar die nog niet 
eerder verkozen waren, hebben een debattraining en een mediatraining gevolgd. Voor kandidaten 
hoog op de lijst voor de waterschapsverkiezingen is een trainingsbijeenkomst toegespitst op de  
waterschappen georganiseerd. 

Cursussen
Het partijbureau heeft meerdere cursussen social media en websitebeheer gegeven aan actieve 
leden, medewerkers en volksvertegenwoordigers. Dit jaar zijn de cursussen voor het eerst opgesplitst
in beginners- en gevorderdenniveau, om de inhoud nog beter af te kunnen stemmen op de specifieke 
behoeften van de deelnemers.

Eind 2019 is op aanvraag van actieve leden een workshop over het organiseren van een bijeenkomst 
of actie opgezet. Drie provincies hebben hier al aan deelgenomen. Vanwege het succes zal de work-
shop in 2020 ook in de rest van het land georganiseerd gaan worden.
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Congres
Het 28e partijcongres vond op 31 maart plaats bij Spant in Bussum. Marianne Thieme opende de dag 
met een speech waarin zij onder andere vooruitblikte op de vele verkiezingen in 2019. De speech is 
hier terug te kijken. Op het congres, dat werd bezocht door bijna 600 partijleden, werd Sebastiaan 
Wolswinkel gekozen als nieuwe partijvoorzitter. Ook zijn de kandidatenlijsten voor de Eerste Kamer 
en de Europese Parlementsverkiezingen vastgesteld. Daarnaast werd het Europese verkiezings- 
programma goedgekeurd door de leden. 

Jantien de Boer, journalist en columnist bij de Leeuwarder Courant, verzorgde een gastlezing. Ze 
schreef het pamflet ‘Landschapspijn’, een boek over de toekomst van het platteland. Anja Hazekamp, 
sinds 2014 Europarlementariër voor de Partij voor de Dieren, sloot het congres af met een krachtige 
speech die in het teken stond van de Europese verkiezingen. De speech is hier terug te kijken.

Afdelingen en werkgroepen
Enthousiaste vrijwilligers die zich inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken zijn een be-
langrijk onderdeel van de partij. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In 
verkiezingstijd voeren zij campagne door posters te plakken, te flyeren of op markten te staan. Daar-
buiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen, zoals lezingen, workshops, filmavonden of 
zwerfvuilopruimacties, om de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven en onze idealen 
uit te dragen.

Twee nieuwe afdelingen
Er zijn in totaal acht afdelingen: Groningen, Friesland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht, Gelder-
land, Noord-Brabant en Drenthe. Die laatste twee waren begin 2019 nog een werkgroep, maar zijn 
in de loop van het jaar beide een afdeling geworden met een eigen, door de leden gekozen, bestuur. 
Onder de afdelingen vallen meerdere lokale werkgroepen. In de vier provincies zonder afdeling is een 
provinciale werkgroep actief: Limburg, Flevoland, Overijssel en Zeeland.

Actieve leden uit Utrecht ruimen zwerfvuil op tijdens World Cleanup Day
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Partijbureau
In 2019 heeft het partijbureau weer vele acties en activiteiten voor leden georganiseerd. Voorbeelden 
hiervan zijn de al genoemde filmvertoningen, lezingen, demonstraties, natuurwerkdagen, rond- 
leidingen door de Eerste en Tweede Kamer, het ledencongres, de ledendag en het opleiden van 
nieuw en bestaand talent.

Om geld in te zamelen voor stukken natuur die Staatsbosbeheer en de provincie Gelderland in de 
uitverkoop hadden gezet, heeft het partijbureau een woudfundingactie opgezet. In twee weken tijd 
hebben maar liefst 4500 natuurliefhebbers in totaal 185.000 euro gedoneerd om de natuurgebieden 
te beschermen. De Partij voor de Dieren had zich bij de veiling ingeschreven op vier kavels, maar 
heeft helaas geen kavel toegewezen gekregen. Desondanks is met de grote steun voor deze actie een 
belangrijk signaal afgegeven dat de verkoop van natuur moet stoppen.

De eerste maanden van het jaar werd volop campagne gevoerd voor de verkiezingen voor de Provinciale 
Staten, waterschappen en het Europees Parlement. Hiervoor heeft het partijbureau campagne- 
activiteiten georganiseerd, zoals filmavonden, lezingen en de tour van het kunstwerk ‘Ode aan het 
varken’. Ook heeft het partijbureau gezorgd voor alle campagnematerialen en het beantwoorden van 
vragen van leden en geïnteresseerden.

Alle promotiematerialen zoals spandoeken, Groeiend Verzet krantjes en flyers worden door het 
partijbureau verzorgd. Er is bijvoorbeeld een algemene flyer met informatie over de visie en het doel 
van de Partij voor de Dieren. De algemene flyer kan bij alle gelegenheden gebruikt worden, zodat 
papierverspilling na eenmalige flyeracties zoveel mogelijk tegen wordt gegaan.

Medewerkers van het partijbureau hebben in 2019 vele duizenden telefoontjes, e-mails, brieven en 
vragen via social media zoals Facebook, Twitter, Instagram, YouTube en WhatsApp afgehandeld. 
Social media is een belangrijk communicatiemiddel voor de Partij voor de Dieren: via de social media- 
kanalen staat de partij dagelijks in contact met leden en potentiële kiezers. Ook worden via social 
media nieuwsberichten, video’s en campagnes die exclusief voor social media gemaakt zijn verspreid.

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

Ik heb een stukje natuur geadopteerd
Help ook mee natuur beschermen vanaf €5



Partijbestuur 
Het bestuur van de Partij voor de Dieren bestond in 2019 uit:
Floriske van Leeuwen  (voorzitter tot 31 maart, daarna algemeen bestuurslid)
Sebastiaan Wolswinkel  (voorzitter van 31 maart tot 15 oktober)
Ruud van der Velden  (algemeen bestuurslid tot 15 oktober, daarna interim-voorzitter) 
Elze Boshart  (secretaris)
Gerard Kuipers  (penningmeester)
Frank Wassenberg  (algemeen bestuurslid tot 31 maart) 
Marjolein Heesters  (algemeen bestuurslid) 
Lia van Dijk  (algemeen bestuurslid sinds 31 maart)

Eva Akerboom is op 31 maart toegetreden als aspirant-bestuurslid.
Sebastiaan Wolswinkel werd op 15 oktober geroyeerd als lid van de partij, waarmee zijn voorzitter-
schap ten einde kwam.

Bestuursleden hebben verschillende portefeuilles, zoals personeelsbeleid, scholing, afdelingen en 
werkgroepen. In 2019 is het bestuur gestart met een (kennismakings)ronde langs alle provincies.

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 verantwoor-
delijkheid.

Partij voor de Dieren - Jaarverslag 2019 | 11



Partij voor de Dieren - Jaarverslag 2019 | 12

Daarbij maken onze volksvertegenwoordigers ruimschoots gebruik van de middelen die zij ter be-
schikking hebben: ze dienen moties in, stellen vragen, voeren debatten en schrijven voorstellen.  Ze 
agenderen wat belangrijk is en laten hun stem duidelijk horen. Maar ook buiten de Kamers, Staten, 
raden en waterschappen zijn ze actief, door mee te doen aan acties en evenementen en door cam-
pagne te voeren.

Hieronder een greep uit de werkzaamheden van onze volksvertegenwoordigers. Voor een meer 
volledig beeld verwijzen we ook graag naar onze website, waar elke fractie te vinden is, evenals een 
overzicht van de successen in 2019.

Tweede Kamer
Marianne Thieme heeft op 8 oktober afscheid genomen van de Tweede Kamer. Esther Ouwehand 
nam het fractievoorzitterschap van haar over. Eva van Esch, voorheen fractievoorzitter in de gemeente 
Utrecht, is per 9 oktober aan de slag gegaan als Kamerlid van de PvdD.

Bij het afscheid van Marianne Thieme waren er niet alleen mooie woorden van Kamervoorzitter 
Khadija Arib, maar werd onze vertrekkend partijleider ook verrast met een Koninklijke onderscheiding: 
Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Arib noemde Marianne ‘gedreven, vastberaden, gepassioneerd 
en vurig’. 

Femke Merel van Kooten-Arissen is in juli van dit jaar uit de Tweede Kamerfractie van de Partij voor 
de Dieren gestapt. Van Kooten-Arissen heeft de zetel niet teruggegeven aan de partij, maar heeft 
ervoor gekozen om deze mee te nemen en verder te gaan als eenmansfractie. 

De Partij voor de Dieren kondigde een nieuwe, krachtige klimaatwet aan. In tegenstelling tot de weinig 
ambitieuze klimaatwet die gesteund werd van GroenLinks tot CDA en van VVD tot SP, doet de 
klimaatwet van de PvdD wél wat nodig is: de opwarming van de Aarde met 1,5 graad beperken. De maat-
regelen in de klimaatwet van de PvdD passen binnen de adviezen die wetenschappers keer op keer geven.
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Een Europese megalening voor de Oekraïense plofkippengigant MHP is waarschijnlijk van de baan 
dankzij de PvdD. Het ging om een enorm bedrag. Geld dat naar een bedrijf zou zijn gaan dat daarmee 
gigantische kippenstallen in Oekraïne, en ook in Slovenië, wilde financieren. Vervolgens zou het kippen- 
vlees van MHP de Europese markt overspoelen. Dat dit niet doorgaat is een groot succes voor de 
dieren en de Europese landbouw.

Op aandringen van de Partij voor de Dieren gaat minister Schouten van Landbouw onderzoeken 
of ze een deel van het overheidsgeld voor proefdieronderzoek kan overhevelen naar onderzoek 
zónder proefdieren. Zelfs bij een klein percentage gaat het al om een belangrijke stimulans van enkele 
miljoenen per jaar voor proefdiervrije innovaties.

Daarnaast moet minister Schouten aan de slag voor dierenwelzijn. De minister was de dieren 
vergeten in haar plannen voor kringlooplandbouw. Dankzij de PvdD zullen er concretere voorwaar-
den gesteld moeten worden aan de manier waarop dieren worden gehouden in de veehouderij.

Eerste Kamer
Als een wet in de Tweede Kamer is aangenomen, komt de Eerste Kamer aan bod in het wet- 
gevingstraject. In de Eerste Kamer kan een wet niet meer gewijzigd worden, alleen aangenomen of 
verworpen. Ook in 2019 heeft de Partij voor de Dieren in de Eerste Kamer invloed uitgeoefend op het 
politieke debat. Sinds de Eerste Kamerverkiezingen dit jaar doen zij dat met drie Kamerleden. 
Bestuursrechtadvocaat Peter Nicolaï werd van harte welkom geheten door mede-senatoren Niko 
Koffeman en Christine Teunissen.

Marianne Thieme met jongeren van de Partij voor de Dieren die staken voor het klimaat
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Een grote doorbraak: de Eerste Kamer heeft in grote meerderheid een voorstel van de Partij voor de 
Dieren gesteund dat de regering opdraagt om geen nieuwe subsidies af te geven voor het bijstoken 
van biomassa (hout) in kolencentrales. Het opstoken van hout in biomassacentrales om energie op te 
wekken is niet duurzaam. We moeten bomen planten en niet verbranden. Hout op!

Provinciale Staten
Sinds de Provinciale Statenverkiezingen van 2019 heeft de Partij voor de Dieren zetels in alle provincies. 
Zeeland en Drenthe kwamen er bij. Ook inhoudelijk was het een succesvol jaar in de Provinciale 
Staten. In de provincies Noord-Holland en Utrecht wordt extra geld uitgetrokken voor opvang van 
wilde dieren. De Friese en Utrechtse Statenfractie hebben een initiatiefvoorstel gedaan voor een 
diervriendelijke veehouderij, want de behoefte van dieren moet leidend zijn. 

Ook werd in veel provincies verzet gevoerd tegen biomassa. Onder andere in Zuid-Holland, Noord-
Holland, Friesland, Groningen en Utrecht. Uiteraard is in Flevoland weer hard gestreden voor het 
welzijn van de dieren in de Oostvaardersplassen en in Noord-Brabant wordt dierenmishandeling 
expliciet meegenomen in provinciaal beleid na een motie van de Partij voor de Dieren. De fractie in 
Noord-Brabant zorgde ook voor een klimaatparagraaf. Bij elk voorstel wordt vanaf 2020 aangegeven 
wat de klimaatimpact is.

Een motie van de Partij voor de Dieren Limburg zorgt ervoor dat alle plannen voor jacht in de 
provincie eerst langs de Provinciale Staten moeten voor goedkeuring. In Groningen is er door inzet 
van de Statenfractie een meldpunt jachtincidenten gekomen en in Drenthe is de jacht op aalscholvers 
tegengehouden. In Zuid-Holland is gestreden voor het welzijn van knobbelzwanen.
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Gemeenteraden
In de gemeenteraden van Amsterdam en Nijmegen is dit jaar het ‘Carnivoor? Geef het door!’ 
-principe ingevoerd. De gemeenteraadsfractie van Amsterdam heeft het ook voor elkaar gekregen 
dat de Amsterdam Fashion Week bontvrij wordt. 

Het oplaten van ballonnen is door de Partij voor de Dieren in meerdere gemeentes aangekaart. 
In Apeldoorn, Westerwolde, Den Haag, Almere, Arnhem, Buren, Leeuwarden, Pijnacker-Nootdorp,  
Rotterdam, Utrecht en Amsterdam gaan geen ballonnen meer op! In Groningen en Leiden wordt het 
oplaten van ballonnen ontmoedigd. 

In Zaanstad is strengere regelgeving gekomen op het gebied van kappen van bomen, dankzij de ge-
meenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren. De verkoop van levende kreeften, krabben en vissen is 
met succes aan de kaak gesteld in Utrecht en Leiden: verschillende ondernemers stoppen ermee. Door 
de Partij voor de Dieren zijn er vuurwerkvrije parken in Zaanstad, Nijmegen en Gouda. Apeldoorn wordt 
vanaf 2020 zelfs geheel vuurwerkvrij. In Leeuwarden en Rotterdam zijn vuurwerkvrijzones gerealiseerd.

Ook is er in Rotterdam en Den Haag voor gezorgd dat de gemeente alleen biologische bloembollen 
en bloemen gaat inkopen. Biologische teelt is cruciaal voor de instandhouding van insecten, bijen 
en vlinders in de stad. Door een motie van de Partij voor de Dieren Nijmegen komt er geen nieuw 
proefdierlab in de gemeente. Naast een verbod op confetti van plastic en metaal in Utrecht is in die 
gemeente ook de klimaatcrisis uitgeroepen. Daarmee belooft de gemeente alle nodige maatregelen 
te nemen om klimaatverandering tegen te gaan.

Ten slotte zijn in Arnhem, Leiden en Utrecht moties aangenomen waarbij wordt gevraagd om invoering 
van de JA-JA sticker.

Waterschappen
De Partij voor de Dieren deed in 2019 in zeven waterschappen mee met de verkiezingen: Amstel, 
Gooi en Vecht, Brabantse Delta, De Stichtse Rijnlanden, Delfland, Rijnland, Rivierenland en Wetter-
skip Fryslân. In Brabantse Delta was het de eerste keer dat de partij meedeed aan de verkiezingen en 
dat met een prachtig resultaat: twee zetels. 

In de waterschappen heeft de Partij voor de Dieren zich dit jaar ook weer ingezet tegen verdroging 
van natuurgebieden, tegen de wrede en dure muskusrattenjacht en tegen vermaak met dieren zoals 
hengelen en viswedstrijden. Maar ook voor schoner water, een schonere bodem, visveilige gemalen, 
diervriendelijke oevers en vergroening en andere thema’s uit Plan B.

In het waterschap Rivierenland is illegale visserij aan de kaak gesteld en dankzij de Partij voor de 
Dieren is er in de Brabantse Delta voor het eerst een portefeuillehouder dierenwelzijn. Er zijn vele 
opiniestukken en artikelen gepubliceerd over muskusratten en in diverse waterschappen waar de 
PvdD zit is de discussie hierover sinds de laatste verkiezingen gevoerd als nooit tevoren.

Europees Parlement
In mei van 2019 vonden de verkiezingen voor het Europees Parlement plaats. De Partij voor de Dieren 
heeft daarbij haar zetel in het Europees Parlement weten te behouden. De partij laat ook de komende 
vijf jaar een groen, progressief en eurokritisch geluid horen in Brussel. De Duitse Tierschutzpartei en 
de Portugese PAN zijn eveneens gekozen in het Europees Parlement. Samen met haar zusterpartijen 
zorgt de Partij voor de Dieren voor groeiend verzet in Europa.

De Partij voor de Dierenfractie in Brussel werd dit jaar uitgeroepen tot meest klimaatvriendelijke 
Nederlandse partij in het Europees Parlement. De partij behaalde de afgelopen vijf jaar de hoogste 
score als over plannen ter bescherming van het klimaat gestemd werd en is volgens Climate Action 
Network Europe daarmee Nederlands klimaatkampioen in Brussel.
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De Europese fractie heeft zich dit jaar ook ingezet voor de insecten. Onder aanvoering van de Partij 
voor de Dieren heeft het Europees Parlement een veto ingezet tegen het zogeheten bijenrichtsnoer. De 
EU-plannen waren onvoldoende om het uitsterven van bijen, vlinders en andere belangrijke insecten- 
soorten te voorkomen.

Animal Politics Foundation / PvdD als exportproduct 
De Partij voor de Dieren werkt sinds het begin aan de internationalisering van haar groeiende politieke 
beweging. In 2012 werd daarvoor een aparte stichting opgericht, de Animal Politics Foundation 
(APF). Met als resultaat dat er in 2019 18 zusterpartijen over de hele wereld zijn en goede contacten 
in onder meer de landen van Oost-Europa en de Arabische regio. 

May we have your votes, please?
Samen met de 10 Europese zusterpartijen, verenigd in Animal Politics EU, is een manifest opgesteld 
en de inwoners van de EU gevraagd om hun stem.  

Ook organiseerde de APF dit jaar in aanloop naar plaatselijke en Europese verkiezingen samen met 
zusterpartijen PACMA (Spanje) en PAN (Portugal) de première van de documentaire #Powerplant, in 
Porto en Madrid.

Wereldconferentie Eco-Crisis: Turning the Tide
“We hebben een systeembrede verandering nodig. In plaats van de nadruk op economische groei te 
leggen zouden onze economische, sociale en politieke systemen het welzijn van gemeenschappen, 
dieren en ecosytemen moeten dienen.” Dit is de belangrijkste conclusie van de wereldconferentie 
begin september in Porto, Portugal. Vertegenwoordigers van 16 politieke partijen voor dierenrechten 
en 33 ecologisch georiënteerde organisaties en professionals uit 28 verschillende landen namen deel 
aan deze conferentie, die mede georganiseerd werd door Portugese zusterpartij PAN. De deelnemers 
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maakten van de gelegenheid gebruik om bij het Braziliaanse consulaat te protesteren tegen de 
handelsovereenkomst tussen Mercosur-landen en de Europese Unie. Leden van het Europees 
Parlement Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren) en Francisco Guerreiro (PAN: Mensen-Dieren- 
Natuur) waren hierbij ook aanwezig.

Tot slot
2019 was een bewogen jaar, maar bovenal 
weer een jaar van groeiend verzet, met 
mooie verkiezingsuitslagen. We zijn aan 
de winnende hand. Maar die overwinning 
gaat niet vanzelf. Daarvoor zullen we moeten 
blijven strijden, met alle middelen die we 
hebben. Niet alleen gisteren, maar ook van-
daag, morgen en overmorgen. We zullen 
tegenslagen kennen, zoals we die ook in het 
verleden hebben gekend. Maar daar zullen 
we ons niet door laten ontmoedigen, zoals 
we ons daar ook in het verleden niet door 
hebben laten ontmoedigen. Wij blijven 
strijden met de vele honderden actieve leden, 
medewerkers, volksvertegenwoordigers en 
natuurlijk onze kiezers. Met elkaar vormen 
we het Groeiend Verzet!

Partijbestuur Partij voor de Dieren, 
maart 2020


