Jaarverslag 2013 Partij voor de Dieren
Hoogheemraadschap Delfland
De Partij voor de Dieren Delfland heeft zich in 2013 vooral ingezet op het bewaken
van waterkwaliteit en voor het behoud van natuur. Zo heeft de fractie zich afgelopen
jaar hardgemaakt voor de aanleg van (de juiste) natuurvriendelijke oevers. Ook heeft
de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen gesteld over het afschaffen van de heffing
op zware metalen en heeft zij naar aanleiding van klachten van buurtbewoners
schriftelijke vragen gesteld over vervuiling rondom het Gordelpad.
De afgelopen jaren heeft de PvdD in het Hoogheemraadschap Delfland vele vragen
gesteld- en moties ingediend betreffende dierenwelzijn, duurzaamheid en milieu. Om
over al deze zaken meer te weten te komen, kunt u terecht bij het overzicht van alle
nieuwsberichten op onze website. In dit jaarverslag een kort overzicht van de
belangrijkste punten waar de PvdD in Delfland zich mee bezig heeft gehouden in het
jaar 2013.
Bart Canton nuttigt van een toastje
vega-vissalade in het waterschapshuis.
Doorbraak voor vissen
Een hoogtepunt van 2013 vormen de gunstige
ontwikkelingen in het visbeleid van het
Hoogheemraadschap van Delfland. Na jaren van aandacht
vragen, kritische bijdrages en een motie heeft het
Hoogheemraadschap van Delfland in 2013 uiteindelijk
goed nieuws gebracht. Zo werd bevestigd dat
visbeperkingen echt nuttig zijn voor de vissen. Daarnaast
worden er ook geen nieuwe aalvisrechten meer aan
vissers uitgegeven, en zal het hoogheemraadschap geen palingsalade meer
serveren. Om dit te vieren en te laten zien hoe het ook
kan, trakteerde de fractie van de PvdD de collega
waterschappers op vegetarische palingsalade.

Hans Overmeer showt een
toastje vega-paling

Natuurvriendelijke oevers?
In 2013 zijn helaas ook minder visvriendelijke plannen gemaakt binnen het
Hoogheemraadschap van Delfland. Zo heeft de fractie teleurgesteld en verbaasd
tegen een voorstel gestemd over de aanleg van een natuurvriendelijke oever langs
het Oranjekanaal aan de Pettendijk. De fractie heeft tot op heden voorstellen tot
aanleg van natuurvriendelijke oevers altijd gesteund, maar in dit geval wordt er
tegelijk met de aanleg van de oever een steiger aangelegd om te kunnen vissen.
Eerst een gebied aantrekkelijk inrichten voor vissen, om een achterstand op dat
dossier weg te werken en vervolgens de hengelaars faciliteren om de aangelokte
vissen weg te vangen. Daar kan de Partij voor de Dieren natuurlijk niet mee
instemmen. De vissen in Delfland hebben wegens bezuinigingen van meer dan 50%,
vooralsnog veel minder paaiplaatsen en diervriendelijke oevers dan het beleid
voorstaat. Hengelaanlegsteigers zijn dus het laatste wat we kunnen gebruiken.
Waterkwaliteit(beleid) laat te wensen over
Ook de kadernota van 2013 werd door de PvdD fel bekritiseerd. De fractie is van
mening dat in de plannen voor de komende jaren geen oplossing bieden voor de lage
waterkwaliteit of de hoge schuld van Delfland. Het Hoogheemraadschap van Delfland
heeft te kampen met een schuld van 470 miljoen euro. Hierdoor heeft het waterschap
te weinig geld om wat aan de dramatische waterkwaliteit te doen. De voorgenomen
tariefsverhoging, die het hoogheemraadschap wat meer financiële ruimte zou geven,
wordt bovendien in deze Kadernota voor het tweede jaar op rij verlaagd.
Mede in navolging op eerdere verzoeken van de Partij voor de Dieren is in 2013
inzichtelijk gemaakt wat de effecten zijn van verschillende belastingpercentages. Een
door de oppositie ingediende motie over de effecten van het huidige financiële beleid
versus enkele alternatieven, werd eveneens breed gesteund en wordt uitgevoerd.
Hoe eerder en hoe meer van de schuld van Delfland wordt afgelost, hoe goedkoper
het uiteindelijk is voor de belastingbetaler. Delfland heeft nu gekozen voor een zeer
beperkte belastingstijging waardoor de schuldproblematiek meer naar de jongere
generaties wordt doorgeschoven. De Partij voor de Dieren heeft consequent gepleit
voor meer belang voor de lange termijnpositie van het waterschap en de
belastingbetaler.

