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In het jaar 2016 is Amsterdam dankzij de gemeenteraadsfractie van de Partij
voor de Dieren in Amsterdam weer een stukje groener en diervriendelijker
geworden. Er zijn goede resultaten geboekt, toch is er ook in 2017 nog genoeg
werk aan de winkel!
De fractie
De Partij voor de Dieren heeft één zetel in de Amsterdamse gemeenteraad. Johnas van
Lammeren is raadslid en tevens fractievoorzitter. Hij wordt ondersteund door duoraadsleden
Anke Bakker, Joyce van Heijningen en Lammert van Raan. Zij hebben elk eigen commissies
waar zij aan deelnemen. Voordat een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad komt,
wordt het eerst in zo’n raadscommissie besproken en voorbereid. Het raadslid en de
duoraadsleden worden ondersteund door fractiemedewerkers Jennifer Bloemberg en Eva
Akerboom. De hele fractie spant zich er dagelijks voor in om Amsterdam dier- en
milieuvriendelijker te maken!

Ja-Ja sticker
Naar aanleiding van een initiatiefvoorstel van de
Partij voor de Dieren wordt in 2017 de Ja-Ja
sticker ingevoerd in Amsterdam. In plaats van
een Nee-Nee sticker op de deur om geen folders
te ontvangen, zal de Amsterdammer voortaan
met een sticker actief aan moeten geven wél
folders te willen. De omkering van dit systeem
zal minimaal 1,8 miljoen kilo papierafval per jaar
besparen. Nu andere steden het voorstel
overnemen, wordt dat nog veel meer!

Diervriendelijker Amsterdam
Dierenwelzijn wordt in 2017 een prioriteit van de Amsterdamse handhaving. Hierdoor wordt
dierenmishandeling met voorrang opgepakt. Het Amsterdams stadsbestuur erkent het
verband tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld. Gemeentelijke handhavers krijgen
instructies om signalen van dierenmishandeling te herkennen, ook bij mensen thuis.
Tijdens de behandeling van de Nota Dierenwelzijn,
waarin het beleid op dierenwelzijn voor de komende
jaren wordt uitgestippeld, diende fractievoorzitter
Johnas van Lammeren een aantal voorstellen in om
deze nota ambitieuzer te maken. En met succes:
Amsterdam gaat onderzoeken of het mogelijk is een
voorkeursbeleid voor circussen zonder dieren in te
stellen en zich coöperatiever opstellen bij het verlenen
van vergunningen voor schuilstallen. Daarnaast gaat
de gemeente er bij de rijksoverheid op aandringen om
een chipplicht voor katten in te stellen mét centrale
registratie, en een einde te maken aan de verkoop van
puppies en kittens in dierenwinkels en dieren in
tuincentra. Een verbod op de verkoop van levende
krabben en kreeften haalde het helaas niet.
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Op aandringen van de Partij voor de Dieren krijgt de Dierenambulance eenmalig een extra
subsidie van 100.000 euro. De Dierenambulance was niet in staat om zeer verouderde
hulpmiddelen te vervangen, en kunnen dankzij de extra subsidie weer met goede uitrusting aan
de slag!
Daarnaast gaat de gemeente duidelijke afspraken maken over dierenwelzijnsbeleid in Artis, als
voorwaarde voor de miljoenensubsidie die de dierentuin ontvangt. Verdergaande voorstellen,
zoals het aan de subsidie verbinden van de voorwaarde dat het aantal dieren in Artis niet meer
toeneemt, werden helaas door de gemeenteraad weggestemd.
De Partij voor de Dieren Amsterdam heeft een spoeddebat over de paardenkoetsen in de stad
aangevraagd nadat er op de Dam twee paarden door de drukte in paniek raakten en de koetsen
omvertrokken. De PvdD vindt dat de paardenkoetsen met het oog op veiligheid en dierenwelzijn
niets in Amsterdam te zoeken hebben. Hoewel een voorstel van de Partij voor de Dieren niet is
aangenomen, heeft het stadsbestuur wel twijfels gekregen over de koetspaarden. Het kan dus
zijn dat er bij de volgende vergunningsronde in 2019 geen vergunningen meer voor
paardenkoetsen verleend worden.

Als het om dierenwelzijn gaat, blijft er veel werk aan de winkel in Amsterdam. Nog steeds
worden er vele ganzen rondom Schiphol afgemaakt, ondanks dat de Partij voor de Dieren aan
blijft dringen op logische en diervriendelijke maatregelen zoals het verlagen van het
voedselaanbod rond het vliegveld. Ook horrorboerderij El Rief bleef in 2016 een slepende zaak.
Een uitbater hield dieren in een zogenaamde multiculturele zorgboerderij, Vanwege slechte
verzorging en ongeschikte huisvesting van de dieren zijn de dieren in beslag genomen. De
uitbater had nauwe banden met een ritueel slachthuis, verkocht illegaal vlees en had illegale
bouwwerken op het terrein. Toch zit de uitbater nog steeds in het pand. Wat de PvdD betreft
vertrekt de uitbater per direct en komt hier zo snel mogelijk een dierenopvang voor in de plaats.
De partij blijft zich hier hard voor inzetten.
De PvdD stelde kritische vragen over subsidies die beschikbaar worden gesteld om bedrijven die
dierproeven doen naar de stad te lokken. Hierover is vooralsnog geen duidelijkheid.
Na een incident in Amsterdam waarbij twee meterslange alligators drugsgeld bewaakten, diende
Johnas van Lammeren een initiatiefvoorstel in om het houden van gevaarlijke dieren te
verbieden. Dit voorstel haalde het helaas niet; wel stuurde de wethouder de staatssecretaris
een brief om haast te maken met positieflijsten voor vogels, reptielen en amfibieën.
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Op naar de klimaatdoelstellingen van Parijs!
Amsterdam zal een tandje moeten bijzetten om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen.
De Partij voor de Dieren deed daartoe veel voorstellen in 2016. Met succes:
Er komt onderzoek naar de afbouw van kolen en
olieproducten in de haven, omdat hierover veel te
weinig duidelijk wordt in de toekomstplannen van
de haven. De Amsterdamse haven is nog altijd de
grootste benzinehaven ter wereld en investeert
steeds meer in kolentransport. Op verzoek van
de PvdD werkt het Havenbedrijf verschillende
scenario’s uit waarin de handel in fossiele
brandstof wordt afgebouwd. Daarnaast moet het
hele havenbeleid worden getoetst met een test
die alle fossiele investeringen onder de loep legt
en de financieel-economische effecten
doorrekent.
Amsterdam heeft zich op initiatief van de Partij
voor de Dieren uitgesproken bij het ministerie
tegen de snelheidsverhoging naar 130 km/u op
de A2. Helaas mocht het niet baten, maar nu
steeds meer gemeenten zich verzetten tegen de
onveilige en verontreinigende
snelheidsverhogingen geeft dat een krachtig
signaal af.
Nadat een motie van Johnas van Lammeren werd aangenomen om de
onroerendezaakbelasting te vergroenen, bleek dat landelijke regelgeving verhindert dat
deze belasting wordt gekoppeld aan bijvoorbeeld het energielabel van een woning. De
wethouder financiën heeft de Rijksoverheid daarom verzocht dit mogelijk te maken. Door de
hoogte van de OZB te koppelen aan de energiezuinigheid van een huis worden niet alleen
bewoners, maar juist ook verhuurders gestimuleerd om te investeren in duurzame
maatregelen.
Het lijkt er vooralsnog helaas niet op dat Amsterdam de klimaatdoelstellingen van Parijs gaat
halen. Om dit te halen is het bijvoorbeeld nodig dat iedereen in 2035 van het aardgas af is,
in plaats van het weinig ambitieuze 2050 die het college aanhoudt. Een motie van de PvdD
om op 2035 in te zetten werd verworpen. Het zeer vervuilende Schiphol blijft ook maar
ruimte krijgen om uit te breiden.
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Een veilige en leefbare stad
Amsterdam wordt drukker en voller. Naast een aanhoudende bevolkingsgroei kent de
historische stad een enorme aantrekkingskracht op toeristen. Voor de Partij voor de Dieren
staat het belang van de bewoners voorop: de drukte mag niet ten koste gaan van de
leefbaarheid!
Gemeente Amsterdam gaat een jaar lang op aangewezen zones waar veel overlast is, een
lik-op-stukbeleid voeren bij wijze van experiment. Een motie van de PvdD die hiertoe
verzocht werd door de raad aangenomen. Het achterlaten van zwerfafval en ander asociaal
gedrag kan op deze wijze direct beboet worden. Er mag veel in Amsterdam en dat is goed,
maar het moet duidelijk worden dat niet alles zomaar is toegestaan in de stad.

De Partij voor de Dieren is niet gerust op de privacybescherming en security bij de uitvoering
van de gemeentelijke plannen voor smart mobility en crowdmanagement. Moties van
raadslid Johnas van Lammeren om de privacy en security door een toonaangevende partij
op het gebied van privacy te laten toetsen werden aangenomen door de raad.
De Amsterdamse fractie heeft in 2016 ook een initiatiefvoorstel over vuurwerk ingediend,
vanwege de jaarlijkse problemen die door particulier vuurwerk ontstaan.
Consumentenvuurwerk blijft elke jaarwisseling veel letsel, schade en overlast veroorzaken.
De helft van de vuurwerkslachtoffers is geraakt door vuurwerk dat door iemand anders is
afgestoken. Ook de lucht raakt extreem vervuild als particulieren met eigen knallers de straat
op gaan. De Partij voor de Dieren wil een stop op het afsteken van vuurwerk door
particulieren en in plaats daarvan een professionele vuurwerkshow. De gemeenteraad
bespreekt het initiatiefvoorstel in 2017.
En goed nieuws voor zowel de gezondheid van sportende Amsterdammers als het milieu:
alle kunstgrasvelden in de stad worden op termijn ingestrooid met biologisch afbreekbaar
materiaal, in plaats van vermalen autobanden.
De overlast van festivals zal bovendien verminderd worden nadat de gemeenteraad
instemde met het voorstel van de PvdD om de maximale geluidsbelasting bij de bron vast te
leggen. Hierdoor wordt het gedreun van de bassen in de omgeving naar verwachting
minder.
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De moeilijke strijd voor meer groen
Fractievoorzitter Johnas van Lammeren stelde in 2016 vast dat er elke raadsvergadering wel
een besluit wordt genomen waardoor een stuk groen verdwijnt. Groen in de omgeving is juist
essentieel: voor de gezondheid van Amsterdammers, maar ook voor de biodiversiteit van
Amsterdam.
Tijdens de bespreking van het document Koers 2025, waarin de gemeente zoekt naar
bouwlocaties voor 50.000 woningen, verzocht de PvdD de wethouder om een Groen 2025:
een document waarin beschreven moet worden hoe het college het groene stedelijke
weefsel versterkt en uitbreidt. Het voorstel werd aangenomen en deze tegenhanger van de
verwoede bouwplannen wordt in 2017 verwacht.
Amsterdam mag dan
wel voller en voller
worden, ook dan zijn er
manieren om de stad te
vergroenen. Een
initiatiefvoorstel van de
Partij voor de Dieren om
de betonnen pilaren in
de omgeving van
Sloterdijk te laten
begroeien met klimop
werd unaniem
aangenomen! Ook is er
dankzij een voorstel van
Johnas van Lammeren
voorlichting geweest
over de negatieve
effecten van de verstening van tuinen. Bewoners met een tuin zijn hierbij aangemoedigd
stenen in de tuin te vervangen door groen.
Op het ADM-terrein werd de kap van 2500 bomen opgeschort. Op dit terrein wordt mogelijk
een werf gebouwd waarvoor de bomen zouden moeten wijken. Deze plannen zijn echter nog
helemaal niet zeker, dus op aandringen van de PvdD ging de voorbarige kap niet door.

De parken in Amsterdam staan zwaar onder druk door de festivalisering. Bij de bespreking
van het evenementenbeleid diende raadslid Johnas van Lammeren maar liefst veertien
moties in om het groen, de dieren die er leven en de omwonenden te beschermen tegen
massa-evenementen. Op twee na werden deze allemaal verworpen: de voorwaarde om
flora, fauna en bodem te beschermen wordt opgenomen in het nieuwe evenementenbeleid.
Bij het opstellen van profielen van de parken als aanvulling op dit beleid, zullen
bewonersverenigingen betrokken worden.
Tot slot komt er op aandringen van de PvdD een Kader Parkrenovatie zodat fiasco’s zoals
bij de huidige renovatie van het Oosterpark in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen
kunnen worden.
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Actie!

De Partij voor de Dieren pleit al jaren voor harde maatregelen om de luchtkwaliteit in
Amsterdam te verbeteren. De luchtkwaliteit voldoet op sommige plekken echter nog steeds
niet aan de Europese norm. Samen met tientallen Amsterdammers die op deze vieze
plekken wonen, eiste de Partij voor de Dieren Amsterdam actie vanuit de overheid. Brieven
met een handhavingsverzoek vielen op de mat bij verschillende overheidslagen zoals de
gemeente, het ministerie en Europa.

Leden
Op donderdagavond 7 april
verzamelden zich zo’n 120 Partij
voor de Dierenleden in de
Stopera voor een filmvertoning
van Amsterdam Wildlife. In deze
film zijn indrukwekkende
opnames te zien van allerlei
diersoorten die zich hebben
gevestigd in de stad. De
gemeenteraadsfractie en de
werkgroep van de Partij voor de
Dieren in Amsterdam
organiseerden samen de
filmvertoning in de filmzaal in de
Stopera. Zo’n avond is zeker voor
herhaling vatbaar!
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