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Inleiding

Ook in 2021 vond het grootste deel van de vergaderingen van het waterschap online plaats. Dat was erg

jammer, want dit komt de dynamiek en diepgang binnen het bestuur niet ten goede. Ondanks dat heeft

onze fractie kansen gezien om zich in te zetten voor de kernthema’s dier, natuur en milieu.

Op het gebied van dierenrechten en -welzijn hebben we ons verzet tegen de aanleg van een vlonder voor

hengelaars en hebben we kritische vragen gesteld over de veiligheid van vissen bij droogte nadat er dit jaar

wéér een incident was. Uiteraard blijven we ons ook actief inzetten tegen de jacht op muskus- en

beverratten. Ook ontwikkelingen rondom de bever worden nauwlettend in de gaten gehouden.

De bescherming van natuur staat ook hoog op onze agenda. Zo hebben we kritische vragen gesteld wanneer

het waterschap bomen heeft gekapt of wilde kappen en hebben we ons hard gemaakt voor een maaibeleid

dat meer rekening houdt met biodiversiteit.

Op het gebied van milieu en klimaat zijn een aantal voorzichtige maar belangrijke stappen voorwaarts gezet

dankzij de Partij voor de Dieren. Het college gaat zich inzetten om bij aquathermie (warmte uit water) een

sturende rol te krijgen, zodat waterkwaliteit geborgd kan blijven. Bovendien gaat het college bij de aanschaf

van vervoersmiddelen, zoals vrachtwagens en boten, in de toekomst kijken naar de mogelijkheden om

elektrische varianten te kopen.

Het jaar eindigde voor de fractie met een zwaar bevochten amendement van de Partij voor de Dieren op

het waterbeheerprogramma over de vraag of veenoxidatie nu wél of niet (mede) door mensen wordt

veroorzaakt. Uiteindelijk behaalden we een nipte overwinning met één stem verschil en onderkende het

algemeen bestuur daarmee de (beïnvloedbare) rol die de mens in dit proces speelt.

Ten slotte heeft de fractie dit jaar ook een personele wijziging gehad. Halverwege het jaar is Judy Dankers

toegetreden tot de fractie als ondersteuner op het gebied van pers en social media. Judy studeert klinische

kinder- en jeugdpsychologie aan de Universiteit van Tilburg. Inmiddels is zij ook verantwoordelijk voor de

social media voor de GR22-campagne in Tilburg.
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Over de fractie

Het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland heeft vijf reguliere bestuursvergaderingen per jaar. Drie

weken daaraan vooraf vergaderen de vaste adviescommissies, indien noodzakelijk vinden deze twee weken

later nog eens extra plaats. Een week na een vergadering van het algemeen bestuur vindt er overleg tussen

fractievoorzitters en de dijkgraaf plaats om het proces te evalueren. Ook vinden er minstens vijf keer per

jaar interactieve thema-avonden plaats waarin verdieping op geselecteerde onderwerpen wordt gezocht.

Er zijn vier vaste commissies. Cie. Waterveiligheid adviseert over veiligheid tegen overstromingen,

waaronder de aanleg en het beheer van waterkeringen, en over de muskusrattenbestrijding. Cie.

Watersysteem adviseert over peilbeheer, waterkwaliteit, onderhoud van watergangen, sluizen en gemalen,

klimaatadaptatie en vaarwegbeheer. Cie. Waterketen adviseert over rioolwaterzuivering, slibverwerking,

duurzaam werken en energiebesparende maatregelen. Cie. Middelen adviseert over financiën,

belastingzaken, communicatie, regelgeving, personele aangelegenheden, eigendommen, informatisering en

automatisering, facilitaire zaken, wegenbeheer, omgevingswet, inkoop en controlling. Daarnaast zijn er

gelegenheidscommissies en diverse stuur-, werk- en begeleidingsgroepen waar bestuurs- en burgerleden

zitting in nemen.

In de zomer van 2021 is Judy Dankers toegevoegd aan de fractie als fractieondersteuner verantwoordelijk

voor pers en social media.

Samenstelling tot en met 22 augustus

Paul van Gent – fractievoorzitter, waterschapsbestuurder (cie. Waterketen en cie. Middelen)

Dana van der Kraan – waterschapsbestuurder (cie. Waterveiligheid)

Lysanne Jackson – burgerlid (cie. Watersystemen)

Samenstelling vanaf 23 augustus

Paul van Gent – fractievoorzitter, waterschapsbestuurder (cie. Waterketen en cie. Middelen)

Dana van der Kraan – waterschapsbestuurder (cie. Waterveiligheid)

Lysanne Jackson – burgerlid (cie. Watersystemen)

Judy Dankers – fractieondersteuner (pers en social media)

Contactgegevens

Paul van Gent: p.van.gent@wsrl.nl

Dana van der Kraan: d.vander.kraan@wsrl.nl

Lysanne Jackson: l.jackson@wsrl.nl

Judy Dankers: fractierivierenland@partijvoordedieren.nl
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Bijdragen

In 2021 heeft de fractie 5 keer schriftelijke vragen gesteld en 2 moties en 2 amendementen ingediend.

Datum Type Onderwerp Resultaat

22 februari Schriftelijke vragen Bomenkap bij het Wylerbergmeer Beantwoord

15 maart Schriftelijke vragen Bijdrage van het waterschap aan de plastic soep Beantwoord

23 april Amendement Gezonder zonder visvlonder Verworpen

2 juli Motie Laatbloeiers in het maaibeleid Aangehouden

17 augustus Schriftelijke vragen Hond Nina in muskus rat tenklem bij ‘t Meertje Beantwoord

10 oktober Schriftelijke vragen Alweer vissterfte bij Kanaal straat/Oude
Medelse straat in Tiel

Beantwoord

26 november Motie Ransomware Aangenomen

26 november Amendement Veenoxi datie heeft een antro pogene component Aangenomen

15 december Schriftelijke vragen Bescherming grutto’s en andere weide vogels Beantwoord
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In de media

Traditionele media

De media geven over het algemeen weinig aandacht aan waterschappen. In 2021 heeft de fractie geen kans

gezien om de pers te halen.

Social media

Op 31 december had de fractie 665 volgers op Facebook. Daarmee heeft de fractie meer volgers dan alle

andere fracties binnen ons waterschap. Sinds september 2021 heeft de fractie ook een eigen

Instagram-account. Op 31 december hadden we 204 volgers. Er zijn (nog) geen andere fracties binnen ons

waterschap actief op Instagram. In september 2021 hebben we ook een Twitter-account aangemaakt. Deze

willen we pas actief gebruiken ná de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

Links

Website: http://rivierenland.partijvoordedieren.nl

Facebook: @PvdDRivierenland

Instagram: @pvddrivierenland

Twitter: @PvdD_WSRL
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