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Inleiding
Het politiek jaar 2018/2019 was een jaar van grote verandering voor de fractie; het was een verkiezingsjaar
met een nieuwe kandidatenlijst. Albert Zwarteveen, die sinds 2015 waterschapsbestuurder was namens de
Partij voor de Dieren, stelde zich niet opnieuw verkiesbaar. Op 10 december 2018 werd door het congres
een kandidatenlijst vastgesteld met daarop een aantal bekende gezichten, maar ook veel nieuwe gezichten,
waaronder lijsttrekker Paul van Gent en nummer 2 Dana van der Kraan.
Op 17 februari 2019 waren Paul en Dana aanwezig bij de campagne-aftrap van Afdeling Gelderland en
Afdeling Zuid-Holland. Tijdens de verkiezingscampagne is er geflyerd door werkgroepen Arnhem,
Culemborg en Nijmegen. Ook buiten die drie plaatsen is er geflyerd in Tiel, Wijchen en Zaltbommel.
Daarnaast is er tijdens de campagne volop gebruik gemaakt van social media. Daarbij is voor € 115 aan
Facebook-advertenties gekocht om speerpunten onder de aandacht te brengen van potentiële kiezers.
Onze lijsttrekker heeft deelgenomen aan de twee officiële waterschapsdebatten, in Nijmegen en
Gorinchem. Lijstduwer Lysanne Jackson heeft deelgenomen aan het klimaatdebat in Culemborg. Op 15
maart 2019 hebben de eerste vier kandidaten van de kandidatenlijst zwerfafval langs de oever van een
stroompje bij Nijmegen schoongemaakt, waarbij Dana met een waadpak het water in is geweest om anders
onbereikbare stukken plastic op te ruimen.
Op 20 maart 2019 werd er gestemd in de waterschapsverkiezingen. De Partij voor de Dieren haalde daarbij
44.503 stemmen (10,51%). Daarmee ging de fractie van 1 naar 2 zetels. Bij de vorige verkiezing haalde de
Partij voor de Dieren nog 22.561 stemmen (6,57%), daarmee is het aantal stemmen dus ook (bijna)
verdubbeld. Op 28 maart 2019 zijn Paul en Dana beëdigd.
De periode tussen de verkiezingen en het zomerreces stond vooral in het teken van oriëntatie. Kort na de
verkiezingen vonden twee kennismakingsdagen plaats voor de nieuwe waterschapsbestuurders en de
nieuwe dijkgraaf. Beide op locaties die niet of nauwelijks bereikbaar waren met het openbaar vervoer. Om
daar aandacht voor te vragen zijn Paul en Dana de eerste dag op de fiets gekomen (40 kilometer in totaal).
Het waterschap was niet gewend om rekening te houden met de Partij voor de Dieren en op deze ludieke
manier werd men erop gewezen dat dat volgende bestuursperiode anders zou moeten zijn.
De eerste weken van de nieuwe periode hebben in het teken gestaan van het informeren en formeren. Alle
fracties hadden de wens om te komen tot een breedgedragen bestuursakkoord op hoofdlijnen. Dat werd
uiteindelijk op 23 mei 2019 gepresenteerd. Uiteindelijk bleek dit bestuursakkoord toch minder
breedgedragen dan bedoeld. Een aantal fracties steunde het niet of ging er schoorvoetend in mee. De
fractie Partij voor de Dieren heeft constructief meegewerkt aan dit bestuursakkoord, maar heeft aan het
einde van de rit moeten concluderen dat we ons onvoldoende herkennen in het eindproduct en ook het
proces dat tot dit eindproduct heeft geleid. We hebben dit bestuursakkoord daarom niet gesteund.
Vanaf het moment van beëdiging is er veel tijd en aandacht uitgegaan naar het dossier muskusratten. Er lag
een voorstel van de Unie van Waterschappen om de bestrijding te intensiveren met uitroeiing tot doel. De
meeste waterschappen hadden zich hier al voor uitgesproken. In ons waterschap zou dit dossier enkel nog
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een commissievergadering passeren. Dana heeft daar een gloedvol betoog gehouden waarin alle
standpunten uitgebreid uiteen zijn gezet. Helaas heeft de commissie zich desondanks uitgesproken vóór de
nieuwe strategie, maar de portefeuillehouder wil wel graag een gesprek met onze fractie aangaan om tot
een meer diervriendelijke werkwijze te komen. Op 14 juni 2019 heeft de Unie van Waterschappen het
voorstel aangenomen, met de kanttekening dat meer onderzoek naar preventieve maatregelen door een
aantal waterschappen gewenst is.
Daarnaast moesten nieuwe reglementen van orde worden vastgesteld. Waar andere fracties geneigd
waren om alles bij het oude te laten, heeft onze fractie iedere punt en komma afgewogen. Daardoor heeft
onze fractie veel redactionele verbeteringen kunnen doorvoeren, wat door andere fracties als zeer
professioneel en constructief werd ervaren. Daarnaast zijn de teksten op voorstel van onze fractie meer
inclusief gemaakt door genderneutraal taalgebruik en betere toegankelijkheid van verslaglegging voor
mensen met een auditieve beperking.
Ten slotte heeft de fractie op 6 juli 2019 in Amsterdam deelgenomen aan de Waterschapsdag van de Partij
voor de Dieren. Daarbij kwamen volksvertegenwoordigers, burgerleden en fractieondersteuners van
verschillende waterschapsfracties binnen de partij bij elkaar om te brainstormen over gedeelde dossiers,
zoals muskusratten, microplastics en bodemdaling.
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Over de fractie
Het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland heeft vijf reguliere bestuursvergaderingen per jaar.
Drie weken eerder vergaderen de vaste adviescommissies. Twee weken na een vergadering van het
algemeen bestuur vindt er overleg tussen fractievoorzitters en de dijkgraaf plaats om het proces te
evalueren. Ook vinden er vijf keer per jaar interactieve thema-avonden plaats waarin verdieping op
geselecteerde onderwerpen wordt gezocht.
Cie. Waterveiligheid adviseert over veiligheid tegen overstromingen, waaronder de aanleg en het beheer
van waterkeringen, en over de muskusrattenbestrijding. Cie. Watersysteem adviseert 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.
Samenstelling tot en met 28 maart 2019
Albert Zwarteveen – fractievoorzitter, waterschapsbestuurder (alle commissies)
Samenstelling vanaf 28 maart 2019
Paul van Gent – fractievoorzitter, waterschapsbestuurder (cie. Waterketen en cie. Middelen)
Dana van der Kraan – waterschapsbestuurder (cie. Watersystemen en cie. Waterveiligheid)
Contactgegevens
Website: https://rivierenland.partijvoordedieren.nl
Facebook: https://www.facebook.com/PvdDRivierenland
Paul van Gent: p.vangent@partijvoordedieren.nl
Dana van der Kraan: d.vanderkraan@partijvoordedieren.nl
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Bijdragen
Tot en met 28 maart 2019
In de vorige bestuursperiode heeft de fractie in oude samenstelling geen schriftelijke vragen gesteld en
geen moties of amendementen ingediend.
Vanaf 28 maart 2019
Sinds de verkiezing heeft de fractie in nieuwe samenstelling 1 keer schriftelijke vragen gesteld, 1 motie
medeondertekend en 9 amendementen ingediend. De motie is verworpen, maar de amendementen zijn
door het college overgenomen.
Datum

Type

Onderwerp

24 mei 2019

Schriftelijke vragen Premature berichtgeving in de pers over
muskusrattenbeleid

Beantwoord

21 juni 2019

Amendement

Toebedeling wegenbeheer in het Reglement
van Orde voor adviescommissies

Overgenomen

21 juni 2019

Amendement

Eerder toesturen van stukken in het Reglement Overgenomen
van Orde voor het Algemeen Bestuur

21 juni 2019

Amendement

Eerder toesturen van stukken in het Reglement Overgenomen
van Orde voor adviescommissies

21 juni 2019

Amendement

Schorsingen bij lange vergaderingen in het
Reglement van Orde voor het Algemeen
Bestuur

Overgenomen

21 juni 2019

Amendement

Schorsingen bij lange vergaderingen in het
Reglement van Orde voor adviescommissies

Overgenomen

21 juni 2019

Amendement

Toegankelijkheid verslaglegging voor mensen
met een auditieve beperking in het Reglement
van Orde voor het Algemeen Bestuur

Overgenomen

21 juni 2019

Amendement

Toegankelijkheid verslaglegging voor mensen
met een auditieve beperking in het Reglement
van Orde voor adviescommissies

Overgenomen

21 juni 2019

Amendement

Genderneutraal taalgebruik in het Reglement
van Orde voor het Algemeen Bestuur

Overgenomen

21 juni 2019

Amendement

Genderneutraal taalgebruik in het Reglement
van Orde voor adviescommissies

Overgenomen

21 juni 2019

Motie
(met 50PLUS)

Herziening kostentoedeling

Verworpen
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In de media
Traditionele media
De media geven over het algemeen weinig aandacht aan waterschappen. Rondom de verkiezingen was dit
even anders. Op 21 februari 2019 was lijsttrekker Paul van Gent op de radio te gast bij De Ontbijtshow van
RN7, een regionale omroep in Nijmegen, om te praten over vervuiling, klimaatverandering, biodiversiteit en
bodemdaling. Op 21 maart 2019, nadat de voorlopige uitslagen bekend was gemaakt, werden alle
lijsttrekkers door Omroep Gelderland gevraagd naar een reactie. Naar aanleiding van diezelfde
verkiezingsuitslag gaf Paul enkele dagen later ook een interview aan het AD.
Social media
Sinds 15 januari 2019 heeft de fractie een eigen Facebook-pagina. Daarmee hebben we met afstand het
grootste aantal likes onder alle fracties binnen ons waterschap, maar ook onder alle waterschapsfracties
binnen onze partij.
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