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Agenda

 
 
 
 

16 maart Kleine Partijen Debat in de Balie Amsterdam
17 maart verkiezingsbijeenkomst Hoogstraat 301A
Eindhoven
19 maart 2014, verkiezing gemeenteraden
29 maart 2014, 58e partijcongres Milieucentrum
Utrecht
9 april 2014, kandidaatstelling Europees Parlement
22 mei 2014, verkiezing Europees Parlement
4 maart 2015, verkiezing Provinciale Staten
8 maart 2017, Tweede Kamerverkiezing

Colofon

Gras is een landelijk mededelingenblad van de politie
ke partij De Groenen. Het verschijnt onder verantwoor
delijkheid van het partijbestuur. Plaatsing van artikelen
betekent echter niet dat het partijbestuur instemt met
de inhoud. U kunt de redactie bereiken via het landelij
ke secretariaat.
Eindredactie en opmaak: Otto ter Haar
Met bijdragen van: Ronald Schönberger, Jozef van
Kessel en Otto ter Haar
ISSN 1572-1485

Landelijk secretariaat

Postbus 1251
3500 BG  UTRECHT
info@degroenen.nl
www.degroenen.nl
 
Ronald Schönberger vertegenwoordigt De Groenen in
de raad van stadsdeel West in Amsterdam. Khaled
Sakhel en Jolanda Verburg vertegenwoordigen De
Groenen bij de Europese Groene Partij.

Lidmaatschap

Lidmaatschap € 50
Lid met minimuminkomen € 20
Abonnement Gras € 15
 
U wordt lid van De Groenen of abonnee van Gras door
overmaking van uw contributie naar de Triodos Bank
rekening NL24TRIO0198528051 ten name van De
Groenen te Utrecht.
De Belastingdienst heeft De Groenen aangemerkt als
een ANBI (algemeen nut beogende instelling).

Lijst 12 De Groenen

De Groenen heeft zowel in Amsterdam als Eindhoven
nummer 12 geloot. Onderstaand affiche doet het goed.

Partijbestuur en partijcommissies

Partijvoorzitter Otto ter Haar, otto@degroenen.nl
Congresvoorzitter Paul Freriks, paul@degroenen.nl
EGP-afgevaardigde Jolanda Verburg, jolanda@degroe
nen.nl
EGP-afgevaardigde Khaled Sakhel, khaled@degroe
nen.nl
Webmaster Jan van Delden, vandelden@degroenen.nl
Kascommissie: Ronald Schönberger, Theo van Hagen

18 Biotechnologie: de EU gentechvrij                    
Spelling: vervang “GMOs” door “ggo’s”.
Reden: Zo schrijft de overheid het ook. Zie http://www.
ggo-vergunningverlening.nl/
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Beste partijgenoten

De Groenen doet met vijf lijsten mee aan de gemeente
raadsverkiezingen: vier lijsten in Amsterdam en één in
Eindhoven. In Amsterdam neemt De Groenen deel aan
de verkiezing van de bestuurscommissies in de stads
delen West, Noord en Centrum. Of De Groenen 22 mei
deelneemt aan de verkiezing van het Europese parle
ment bespreken we 29 maart tijdens het 58e congres
in Utrecht.
 
Otto ter Haar, partijvoorzitter

Agenda 58e partijcongres

Zaterdag 29 maart 2014
Milieucentrum Utrecht
Oudegracht 60 te Utrecht
Zaal open vanaf 12:30 uur
 
1. 13:15 Opening door congresvoorzitter Paul Freriks
2. 13:20 Verslag 57e congres van 25 januari 2014
3. 13:30 Verslag van het partijbestuur
4. 13:45 Jaarrekening 2013
5. 13:55 Khaled en Paul zijn aftredend en herbenoem
baar in het partijbestuur. Ronald is kandidaat voor de
vacature in de kascommissie.
6. 14:00 Bespreking gemeenteraadsverkiezingen
14:30 pauze
7. 14:45 Partijprogramma: amendementen
8. 15:00 Europese verkiezingen
9. 15:30 Rondvraag
10. 15:40 Sluiting
 
Voor alle bezoekers is er een exemplaar van het Partij
programma 2014 van De Groenen.

Verslag 57e partijcongres

Zaterdag 25 januari 2014
Buurtcentrum De Horizon, Zaandammerplein 50 te
Amsterdam
 
Aanwezig 9 leden: Paul Freriks (voorzitter), Jan van
Delden, Otto ter Haar, Jolanda Verburg, Theo van
Hagen, Jozef van Kessel, Khaled Sakhel, Walter Visser,
Ronald Schönberger.
Aanwezig 9 kandidaten en gasten: Rakesh Mijling, Paul
Berendsen, Elly Kamp, Janneke Schadee, Mouna Ja
brane, Jiske van Groeneveld, Jan Errit de Vries, Bayla
van de Loo, Hero Werkman.
 
1. Opening. Paul opent de vergadering om 13:15.
2. Het verslag van het 56e congres van 28 september
2013 wordt ongewijzigd goedgekeurd.

3. Verslag partijbestuur. Otto geeft een toelichting bij
de vier kandidaten in de Green Primary. De EGP-dele
gatie van De Groenen heeft gekozen voor José Bové
(voorheen schapenboer en antiglobalist nu Europarle
mentarier uit Frankrijk, Europe Ecologie) en Ska Keller
(Europarlementarier uit Oost-Duitsland genomineerd
door de FYEG: Europese Groene jongeren).
4. Bevestiging wijziging statuten. Het partijbestuur
krijgt bij acclamatie de opdracht om de gewijzigde sta
tuten door een notaris te laten passeren.
5. Partijprogramma. Het amendement wordt gewij
zigd: in de eerste alinea wordt “Europese Unie mede
wetgever” gewijzigd in “Europese Parlement medewet
gever”. Het gewijzigde amendement wordt met alge
mene stemmen aangenomen.
6. Gemeenteraadsverkiezingen. Ronald is lijsttrekker
in Amsterdam met de slogan Samen Groen, gewoon
doen! Ronald is ook lijsttrekker in stadsdeel West, Kha
led in Centrum en Theo in Noord. We spreken over de
nieuwe participatiewet en concluderen dat het eisen
van een tegenprestatie voor de bijstand in strijd is met
het door De Groenen beoogde onvoorwaardelijke ba
sisinkomen. Jozef gaat voor De Groenen kandideren in
Eindhoven. Hij deelt zijn verkiezingspamflet uit. Paul
kandideert in Zevenaar met de naam van de huidige
fractie Sociaal Zevenaar.
7. Rondvraag: onder leiding van Jan Errit doen we een
eenvoudige Tai Chi oefening.
8. Paul dankt alle aanwezigen en sluit het congres om
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Jaarrekening De Groenen 2013

ResultatenrekeningenInkomsten Uitgaven

1 - contributies  € 2.322,00  

2 - schenkingen  € 1.730,00  

3 - reimbursements  € 2.209,59  

4 - rente, dividend  € 71,54  

5 - overige
inkomsten

 € 415,70  

11 - Kamer van
Koophandel

   € 0,00

12 - bankkosten    € 91,03

13 - vergaderingen    €201,50

14 - partijbestuur    €139,73

15 - Gras    € 521,79

16 - postbus    € 175,45

17 - website    € 85,54

18 -
waarborgsommen

   € 0,00

19 - campagnes    € 0,00

20 - EGP contributie    € 1.000,00

21 - EGP meetings    € 2.203,67

22 - Global Greens    € 0,00

23 - overige
uitgaven

   € 0,00

Totaal  € 6.748,83  € 4.418,71

Balansdatum 31 december 2012 31 december
2013

Betaalrekening  €  186,94  € 1.490,80

Spaarrekening  € 3.200,00  € 2.900,00

Certificaten
Triodos

 € 607,87  € 1.393,69

Crediteuren  - € 918,33 - € 377,89

Eigen vermogen  € 3.076,49  € 5.406,60

 

 

 Toelichting:
- De ontvangen contributies nemen elk jaar af.
- We hebben in 2013 kunnen sparen omdat er geen
verkiezingen waren.
- De kascommissie moet de cijfers nog goedkeuren.
 
 Otto ter Haar

Electoral Convention EGP

Joze

De Europese Groene Partij gaf de aftrap van de cam
pagne voor de verkiezing van het Europees Parlement
op de Electoral Convention van 22 februari in Brussel.
Jolanda Verburg en ondergetekende vertegenwoordig
den De Groenen hierbij. Deze bijeenkomst was ook
Council (besluitvormend orgaan) die het Common Ma
nifesto heeft aangenomen. Dit is het gemeenschappe
lijk verkiezingsmanifest van de Groene partijen in de
EU. Het is niet bindend, maar verschillende partijen ge
bruiken onderdelen voor hun
eigen programma. Het amendement over Global
governance voor ons eigen partijprogramma is mede
gebaseerd op de tekst van het Common Manifesto.

Onderdeel van de collectieve campagne is promotie
materiaal zoals een sjabloon voor verkiezingsposters.
Jozef van Kessel heeft daar mee geëxperimenteerd
voor de gemeenteraadsverkiezing.
 
Otto ter Haar

16:15. Het volgende congres is zaterdag 29 maart
2014.
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Amendementen op het partijprogramma

5 Internationaal beleid: een vredige en democratische
wereld
Israël en Palestina
Verwijder de laatste zin: “De Groenen is aangesloten bij
het platform Stop de bezetting.”
Reden: Dit is een stichting en De Groenen is er niet bij
betrokken.
 
Verspreiding van massavernietigingswapens
Verwijder: “, verenigd met andere organisaties in het
Platform tegen de Nieuwe Oorlog,”
Reden: Dit Platform doet al jaren niets meer.
 
Verenigde Naties
Wijzig: “, de Palestijnen en de Indianen.” in “en India
nen”.
Reden: De Palestijnse Autoriteit heeft inmiddels waar
nemersstatus in de VN. Indianen is verzamelnaam voor
een groot aantal verschillende volken.
 
7 De Europese Unie: uitbreiden en integreren
Verplaats dit naar voren als hoofdstuk 5.
Wijzig “uitbreiden en integreren” in “politieke integratie”
Voeg als eerste de volgende paragraaf toe:
 
Global governance
De Groene partijen in de EU willen een gemeenschap
pelijk buitenlands beleid waarmee de EU in staat wordt
gesteld mede vorm te geven aan de ontwikkeling van
global governance. De EU doet dat al op het gebied
van internationale handel. De Groenen wil deze exclu
sieve competentie van de EU uitbreiden met het be
leidsterrein ontwikkelingssamenwerking. Dit willen we
uitvoeren door de nu nationale budgets samen te voe
gen in een gemeenschappelijk EU-budget voor ontwik
kelingssamenwerking. Dit budget moet 0,7% van het
bnp blijven. De lidstaten zijn verplicht dit af te dragen.
 
Verwijder in hoofdstuk 8 “Het budget voor ontwikke
lingssamenwerking moet 0,7% van het bnp blijven.”.
 
Reden: ontwikkelingssamenwerking is “soft power”
waar de EU goed in is. Jolanda heeft hetzelfde idee in
haar presentatie voor de EGP Primary gelanceerd. Van
wege het toegenomen belang van de EU en de ambi
ties van De Groenen is het naar voren schuiven van dit
hoofdstuk gewenst: eerst het EU-beleid noemen en
dan het nationale beleid.
 
14 Landbouw: eten wat de grond schaft
Verwijder: “De Groenen streeft ernaar dat in 2014 vijf
entwintig procent van alle landbouwproducten biolo
gisch wordt geproduceerd.”.
Reden: Dit is te ambitieus.
 

Lijst 12

Verkiezingsprogramma 2014-2018

Gezondheid
• Een gemeentelijke gezondheidsplan (GGD) dat inhoudelijk besproken is met 
de bevolking en daarna goedkeuring krijgt van de gemeenteraad. 

Milieu
• Handhaving EU-normen voor luchtverontreiniging op alle locaties in de stad.
• Geen nieuwe verkeersruit of andere wegen rond Eindhoven.
• Busverbinding Eindhoven-Hasselt.
• Verbod op gebruik consumentenvuurwerk. 
• Bij stadsvernieuwing zorgen voor voldoende groen, voedsel en nestgelegen-
heid voor vogels en andere zoogdieren conform Flora- en Faunawet.

Economie
• Geen medewerking meer verlenen aan landelijk afbraakbeleid overheidstaken.
• Basisinkomen voor iedereen, dat wil zeggen geen opgelegde en zinloze 
dwangarbeid voor burgers met een WWB-uitkering. 
• Voorkomen van sociale uitsluiting, met name van alleenstaande moeders.

Kunst en cultuur
• Stopzetting van afbraak van openbare bibliotheekwerk.
• Subsidie voor toneeluitvoering bij Plaza Futura en NatLab. 

Bestuur
• Gemeenteraad stelt bestuurlijke ethische code vast voor het college van 
burgemeester en wethouders.

De Groenen schrijft geschiedenis

Verkiezingsbijeenkomst maandag 17 maart 
Hoogstraat 301A, 19.30 uur
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Gras
Aan alle leden, stemmers, sympathisanten
en fans van De Groenen

 
De verkiezingen voor het Europees Parlement zijn ach
ter de rug.
Helaas is het ons niet gelukt een zetel te behalen. Wij
hebben 10.835 stemmen behaald (0,23%).
Voor ons gevoel hebben we met beperkte middelen
een goede campagne gevoerd.
 
We willen iedereen die op ons heeft gestemd, ons
heeft gesteund en met ons heeft samengewerkt om
deze campagne tot een succes te maken heel hartelijk
bedanken!
 
Op ons stemmen betekent tegen de stroom in varen,
dat getuigt van lef, daarvoor onze dank.
Uw stem wordt niet opgeteld bij de andere partijen die
wel een zetel behaald hebben dus u hoeft niet bang te
zijn dat uw stem voor De Groenen een verloren stem is.
Dat is het zeker niet, want wij zijn lid van de Europese
Groenen en met uw steun hebben wij daar stemrecht
om het beleid op Europees niveau mede te bepalen.
 
De reacties in de afgelopen weken waren overweldi
gend en hartverwarmend, dit geeft ons de kracht en de
motivatie om door te gaan met ons werk.
 

Verkiezingsresultaten 2014

Gemeenteraad Stemmen De Groenen % 3 maart 2010

Amsterdam 317745 1427 0,45% 2001 0,65%

West 54371 1290 2,37% 2040 3,91%

Noord 29466 421 1,43% 618 2,11%

Centrum 40774 527 1,29%    

Eindhoven 77812 107 0,14%    

Europees Parlement 22 mei 2014   4 juni 2009

Nederland 4753746 10883 0,23% 8517 0,19%

Wij houden niet op maar wij kunnen niet zonder uw
steun. Wilt u ons de mogelijkheid geven om door te
gaan en bij de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezin
gen het onvoorwaardelijk basisinkomen opnieuw op de
politieke agenda te plaatsen dan kunt u ons steunen
door lid te worden van De Groenen.
 
Lid worden van De Groenen is lid worden van een bij
de belastingdienst geregistreerde non-profit organisa
tie met een ANBI status en biedt daarmee fiscale voor
delen. Lid worden kan via onze website http://www.de
groenen.nl/lid_worden.html

 
Nogmaals willen wij u hartelijk danken voor uw stem en
uw steun.
 
Namens het bestuur van De Groenen,
 
Jolanda Verburg
Lijsttrekker De Groenen
 

Nieuwsbrief van De Groenen nr. 58, juni 2014



Gras

Uniform btw-tarief

Het verlaagde tarief is niet doelmatig. Het is bedoeld
als instrument om de belastingdruk van lagere inko
mensgroepen te verminderen. De belastingderving is
hierdoor groot, maar de bereikte herverdeling is klein.
In absolute bedragen hebben hogere inkomensgroe
pen veel meer voordeel van het verlaagde tarief dan la
gere inkomensgroepen, omdat zij meer goederen en
diensten consumeren die belast zijn met het verlaagde
tarief. Bijvoorbeeld uit eten gaan, musea- en concert
bezoek. In plaats van het verlaagde btw-tarief zijn de
inkomstenbelasting en sociale uitkeringen betere in
strumenten om mensen met lagere inkomens te hel
pen. Uit berekeningen voor België en het Verenigd Ko
ninkrijk blijkt dat gelijktrekken van de btw-tarieven een
aanzienlijke welvaartswinst oplevert. (Bron: Centraal
Planbureau Policy Brief 2014/02 Bouwstenen voor een
moderne btw).
 
Dit sluit mooi aan op onze wens om de belastingdruk
te verschuiven van belasting op arbeid naar belasting
op consumptie. Dit leidt tot de volgende amendemen
ten op het partijprogramma:
 
Hoofdstuk 3. Belastinghervorming
Naar belasting van consumptie in plaats van op arbeid
Vervang “flat tax” door belasting.
Vervang “We differentiëren de btw-tarieven naar de
duurzaamheid van de consumptie.” door “Het nationa
le lage btw-tarief vervalt en in de EU pleiten we voor af
schaffing van de vrijstellingen.”.

Verslag 58e partijcongres

Zaterdag 29 maart 2014
Milieucentrum Utrecht, Oudegracht 60 te Utrecht
 
Aanwezig zes leden: Paul Freriks (voorzitter), Otto ter
Haar, Jolanda Verburg, Ronald Schönberger, Gerero
van der Heijden, Rijndert Doting.
Aanwezig twee gasten: Jiske van Groeneveld, Ludwig
Lindeman.
Afwezig met kennisgeving: Jozef van Kessel, Khaled
Sakhel en Mirjam van Rijn.
 
1. Opening. Paul opent de vergadering om 13:23.
2. Het verslag van het 57e congres van 25 januari
2014 wordt ongewijzigd goedgekeurd.
3. Verslag partijbestuur. Het partijbestuur heeft de
nieuwe statuten laten passeren bij notaris De Jongh in
Dronten. De Groenen is nu statutair gebonden aan de
Breekpunten bij onderhandelingen over een regeerak
koord. Jan van Delden heeft zich om persoonlijke rede
nen teruggetrokken uit het partijbestuur.
4. Jaarrekening 2013. Otto licht de jaarrekening toe.
Omdat de kascommissie zijn werk nog moet doen
wordt de goedkeuring verdaagd tot het volgende con
gres.
5. Benoemingen. Paul wordt bij acclamatie herbe
noemd in het bestuur. Khaled is periodiek aftredend
bestuurslid en wordt omdat hij niet aanwezig is niet
herbenoemd. Ronald wordt bij acclamatie benoemd in
de kascommissie.
6. Gemeenteraadsverkiezingen. Ronald en Jiske ver
tellen over de campagne in Amsterdam, Gerero over
de campagne in Eindhoven en Paul over de succesvol
le campagne in Zevenaar.
7. Partijprogramma. Otto licht de amendementen toe.
De amendementen op hoofdstuk 5, 14 en 18 worden
zonder stemming aangenomen. Het amendement op
hoofdstuk 7 wordt aanvaard met 4 stemmen voor en 2
onthoudingen.
8. Europese verkiezingen. Otto licht toe hoe de waar
borgsom gefinancierd is. Hij verstrekt naast een spon
soring van €5000 via zijn bedrijf een renteloze lening
om de noodzakelijke kosten te voldoen voor zover de
partij daar zelf niet in kan voorzien. Financiering van de
campagne wordt van geval tot geval beoordeeld.
Jolanda wordt bij acclamatie gekozen tot lijsttrekker.
Voor plaats twee wordt gestemd. Khaled en Mirjam
krijgen beiden 3 stemmen. Khaled wordt gebeld en hij
heeft geen problemen met plaats 4. Hierna wordt de
lijst als volgt samengesteld: 2. Mirjam, 3. Judith, 4.
Khaled, 5. Otto 6. Gerben, 7. Paul, 8. Janneke, 9.
Jozef, 10. Rijndert, 11. Gerero, 12. Ronald.
9. Rondvraag: Jolanda vraagt suggesties voor thema’s
bij de Europese verkiezingen.
10. Paul dankt alle aanwezigen en sluit het congres 
om 16:15. Het volgende congres is zaterdag 20 sep
tember 2014.

Amendement Huishoudelijk reglement

Toevoegen aan het einde van HR Artikel 1.
Lidmaatschap een nieuw lid:
 
HR Artikel 1. Lidmaatschap
8. De partij accepteert schenkingen die geoormerkt zijn
ter vergoeding van kosten van een bij de schenking
aangewezen lid die in overeenstemming met Artikel 9
zijn gemaakt in een bij de schenking aangegeven
boekjaar.
 
Toelichting: dit amendement legt een bestaande prak
tijk vast. De partij heeft te weinig inkomsten om de on
kosten van actieve leden te vergoeden. De partij accep
teert schenkingen waarmee die onkosten vanwege het
oormerk toch vergoed kunnen worden. Om het over
zichtelijk te houden geldt dat oormerk maar voor een
jaar. Het restant van de schenking aan het einde van
het boekjaar verliest zijn oormerk. Voor vergoeding van
onkosten in een volgend jaar is een nieuwe schenking
nodig.
 
Het partijbestuur
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De Groenen verliest haar zetel in Amster
dam West

Jawel beste mensen, het heeft jammer genoeg niet zo
mogen zijn, het De Groenen geluid zal de komende 
vier jaar niet te horen zijn in een van de vertegenwoor
digen organen van Amsterdam.
Ondanks het feit dat we een prima campagne hebben
gevoerd heeft de Amsterdamse burger niet voldoende
op ons gestemd.
Ik wil vanaf hier de vele mensen bedanken die zich met
hart en ziel hebben ingezet om De Groenen te onder
steunen.
Ik kan iedereen wel benoemen maar zal alleen speciaal
Jiske, Mirjam, Mouna, Elly en Gitte willen noemen,
want zij hebben er echt alles aan gedaan en hebben
dan ook fantastisch werk geleverd.
Verder wil ik ook Theo, Otto, Rakesh, Hero, Khaled en
Jan bedanken voor alle ondersteunende acties waar zij
hun vrije tijd voor hebben opgeofferd.
Een ieder die ik niet noem in dit bericht toch dank,
dank, dank en draag jullie dan ook een warm groen
hart toe.
Voor mezelf is er nu een periode aangebroken om me
te gaan oriënteren hoe de komende tijd zinvol ingevuld
gaat worden. Ben op dit moment 'bekaf' en leeg en wel
9 kilo afgevallen doordat ik de afgelopen maanden ge
middeld 60 á 70 á 80 uur per week aan deze 'krampag
ne' heb gewerkt.
Kan me voorstellen dat velen teleurgesteld zijn door
deze uitslag, maar kom op we moeten toch allemaal
zelf aan de slag want 'Samen Groen, Gewoon Doen!'
 
met een vriendelijke De Groenen groet,
Ronald Schönberger
voormalig lijsttrekker voor De Groenen

 
Hoofdstuk 9. Duurzame economie
Milieu-investeringen
Vervang “Het belang van de invoering van het elders
beschreven groene fiscale stelsel is duidelijk. Dit stelsel
stimuleert bedrijven om zuiniger om te gaan met onver
vangbare natuurlijke bronnen.” door “Het fiscale stelsel
moet bedrijven stimuleren om zuinig om te gaan met
natuurlijke bronnen.”.
Voeg “ook” toe na “Bedrijven moeten”.
Korting op btw
Paragraaf verwijderen.
Groei arbeidsintensieve en milieuvriendelijke
bedrijvigheid
Verwijder “en de voorgestelde kortingen op de btw-
heffing voor milieuvriendelijk producerende bedrijven”.
 
Hoofdstuk 11. Milieubeleid
Milieukosten in prijs verwerken
Verwijder “Arbeidsintensieve diensten en plantaardige
producten behoren in het lage btw-tarief of zijn btw-
vrij. Vleesproducten gaan naar het hoge tarief.”.
 
Hoofdstuk 23. Cultuur
Toegangkelijkheid
Verwijder “Podiumkunsten, film en musea horen onder
het lage btw-tarief.”

Andere amendementen

Hoofdstuk 2. Basisinkomen
Eerste paragraaf verwijder “De Groenen pleit voor een
basisinkomen voor alle Nederlanders die in Nederland
wonen vanaf 27 jaar. Dit basisinkomen is even hoog als
de huidige bijstand voor een alleenstaande.”
Toelichting: het eerste deel is een herhaling van het
begin van de paragraaf, het tweede deel is te specifiek,
weinig flexibel en past daarom niet bij de gewenste ge
leidelijke invoering waar politiek draagvlak gebouwd
moet worden.
 
Hoofdstuk 5. Europese Unie
Uitbreiding Europese Unie
Verwijder “Na de aanhouding en uitlevering van Karad
zjic en Mladic zijn wij overtuigd van de samenwerking
van Servië met het ICTY.”
Toelichting: dit is verouderd. De toetredingsonderhan
delingen met Servië zijn al begonnen.
Verwijder “de politieke invloed van het leger verdwijnen
en”
Toelichting: dat lijkt te zijn gerealiseerd.
Wijzig “in het bijzonder” in “en in het bijzonder die”.
Toelichting: dan loopt de zin beter.
Europese veiligheidsstructuur
Toevoegen aan het einde: “Nu dat laatste uit zicht is
geraakt raadt De Groenen verdere uitbreiding van de
NAVO in Oost-Europa af.”

Toelichting: vanwege de huidige crisis in en om Oekraï
ne.
 
Hoofdstuk 6. Internationaal beleid
Vrede afdwingen
Verwijder “Mede om die reden keurt De Groenen zowel
de aanval op Afghanistan als op Irak af.”
Toelichting: dit is niet meer actueel.
 
Hoofdstuk 14. Landbouw
Vleestaks
Verwijder “De opbrengst gebruiken we om het basisin
komen mede te financieren.”
 
Hoofdstuk 15. Ruimtelijke ordening
Erfpacht
Verwijder “, zoals in Amsterdam”
Toelichting: dit is niet meer actueel sinds het nieuwe
akkoord in Amsterdam.
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Agenda

19 juli 2014, evaluatie campagne, Beusichem
20 september 2014, 59e partijcongres Milieucentrum
Utrecht
4 maart 2015, verkiezing Provinciale Staten
15 maart 2017, Tweede Kamerverkiezing

Colofon

Gras is een landelijk mededelingenblad van de politie
ke partij De Groenen. Het verschijnt onder verantwoor
delijkheid van het partijbestuur. Plaatsing van artikelen
betekent echter niet dat het partijbestuur instemt met
de inhoud. U kunt de redactie bereiken via het landelij
ke secretariaat.
Eindredactie en opmaak: Otto ter Haar
Met bijdragen van: Ronald Schönberger, Jolanda Ver
burg en Otto ter Haar
ISSN 1572-1485

Landelijk secretariaat

info@degroenen.nl
www.degroenen.nl
www.facebook.com/DeGroenenNederland
www.twitter.com/DeGroenen
 
Khaled Sakhel en Jolanda Verburg vertegenwoordigen
De Groenen bij de Europese Groene Partij.

Lidmaatschap

Lidmaatschap € 50
Lid met minimuminkomen € 20
Abonnement Gras € 15
 
U wordt lid van De Groenen of abonnee van Gras door
overmaking van uw contributie naar de Triodos Bank
rekening NL24TRIO0198528051 ten name van De
Groenen te Utrecht.
De Belastingdienst heeft De Groenen aangemerkt als
een ANBI (algemeen nut beogende instelling).

Partijbestuur en partijcommissies

Partijvoorzitter Otto ter Haar, otto@degroenen.nl
Congresvoorzitter Paul Freriks, paul@degroenen.nl
EGP-afgevaardigde Jolanda Verburg, jolanda@degroe
nen.nl
EGP-afgevaardigde Khaled Sakhel, khaled@degroe
nen.nl
Webmaster Tom Bakkers, tom@degroenen.nl
Kascommissie: Ronald Schönberger, Theo van HagenCampagne Europese verkiezing

 Jolanda en ik hebben in Amsterdam, Eindhoven en
Den Bosch campagne gevoerd. In Amsterdam zijn we
vergezeld door Mirjam, Rijndert en Ronald. In Eindho
ven hielpen Jozef en Gerero. Bijgaande foto's spreken
voor zich. In Eindhoven was er wat regen, maar in Am
sterdam en Den Bosch scheen de zon. We hebben ge
folderd en hadden veel gesprekken met kiezers. In
Eindhoven (Woenselse Markt) spraken we meer niet-
stemmers dan op de Noordermarkt in Amsterdam.

Otto ter Haar
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Agenda

27 september 2014, 59e partijcongres Milieucentrum
Utrecht
7-9 november 2014, 21e Council EGP, Istanboel
4 maart 2015, verkiezing Provinciale Staten en
Waterschappen
15 maart 2017, Tweede Kamerverkiezing

Colofon

Gras is een landelijk mededelingenblad van de politie
ke partij De Groenen. Het verschijnt onder verantwoor
delijkheid van het partijbestuur. Plaatsing van artikelen
betekent echter niet dat het partijbestuur instemt met
de inhoud. U kunt de redactie bereiken via het landelij
ke secretariaat.
Eindredactie en opmaak: Otto ter Haar
Met bijdragen van: Mirjam van Rijn, Paul Freriks, Ad
van Rooij, Jolanda Verburg en Otto ter Haar
ISSN 1572-1485

De Groenen, nieuwe politieke beweging in
België

Ik ben Ad van Rooij en was in 2010 lijsttrekker van De
Groenen in Sint-Oedenrode. Ik ben 61 jaar en ge
trouwd met Annelies. Wij wonen sinds januari 2011 in
Zonhoven (België). Vanaf het moment dat ik in samen
werking met lijsttrekker Bianca van Dijk van De Groe
nen in Heusden ging meedoen aan de gemeenteraads
verkiezingen van Sint-Oedenrode kregen Bianca en ik
te maken met partijpolitieke terreur. Burgemeester
Peter Maas van Sint-Oedenrode en burgemeester
Henk Willems van Heusden hebben kort na deze ver
kiezingen een valse strafaangifte van smaad gedaan
tegen Bianca en mij als lijsttrekkers van De Groenen in
Heusden en Sint-Oedenrode. Korte tijd later werd in
opdracht van burgemeester Peter Maas zodanig ernsti
ge terreur op mij uitgeoefend dat mijn leven in Neder
land niet meer veilig was. Om deze reden heb ik 22
april 2010 moeten vluchten naar België en daar politiek
asiel aangevraagd.
Tijdens mijn verblijf in België heb ik moeten constate
ren dat Nederland haar buurland België gebruikt als
dekmantel voor het vergiftigen van de wereld (waaron
der de Belgen zelf) met miljarden kilogrammen giftige
kankerverwekkende stoffen als valselijk geëtiketteerd
arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) en daarbij
Europese richtlijnen, verordeningen, verdragen en ar
resten overtreedt. Met het Benelux-verdrag zit België
hier zodanig mee ingetrokken dat die samenwerking
met Nederland, ook vanwege strijdigheid met het Euro
pees verdrag, onmiddellijk dient te worden verbroken.
Mede om die reden is de roep naar een nieuwe politie
ke beweging in België groot en is een nieuwe politieke
beweging “De Groenen” in België ontstaan.
Het Verdrag van Lissabon (Europese Grondwet) laat
toe dat politieke partijen zich in alle lidstaten van de
Europese Unie vestigen met de hoofdzetel in een lid
staat. Dat verhoogt de democratie in de Europese
Unie. Als België de eerste wordt, dan zullen andere
landen binnen de Europese Unie volgen waarmee De
Groenen, met haar hoofdzetel in Utrecht, als eerste Eu
ropese Partij deze grensoverschrijdende vergiftiging en
andere grensoverschrijdende problemen in alle landen
van de Europese Unie politiek aan de kaak kunnen
stellen. Hoe ernstig het is met de vergiftiging van we
reld (waaronder België) vanuit Nederland, en hoever
daarbij wordt gegaan om dat uit het nieuws te houden,
kunt u lezen op de site: www.degroenen.eu
 
Ad van Rooij

Landelijk secretariaat

info@degroenen.nl
www.degroenen.nl
www.facebook.com/DeGroenenNederland
www.twitter.com/DeGroenen

Agenda 59e partijcongres

Zaterdag 27 september 2014
Milieucentrum Utrecht
Oudegracht 60 te Utrecht
Zaal open vanaf 12:30 uur
 
1. 13:15 Opening door congresvoorzitter Paul Freriks
2. 13:20 Verslag 58e congres van 29 maart 2014
3. 13:30 Verslag van het partijbestuur
4. 13:45 Begroting 2015
5. 14:00 Amendement Huishoudelijk reglement.
6. 14:05 Partijprogramma: amendementen uniform
btw-tarief e.a.
14:15 pauze
7. 14:30 Rondje afdelingen
8. 14:45 Provinciale Staten-verkiezingen
9. 15:30 Rondvraag
10. 15:40 Sluiting
 
Voor bezoekers is er een exemplaar van het Verkie
zingsprogramma 2014 zolang de voorraad strekt.
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Beste partijgenoten

Dit is de laatste Gras die alle leden per post wordt toe
gezonden. Voortaan krijgen alleen abonnees standaard
de papieren versie. De meeste leden zijn tevreden met
de elektronische versie. Wilt u in de toekomst Gras per
post blijven ontvangen dan moet u ons dat laten
weten.
In deze Gras veel nieuws van actieve leden: Paul over
een outlet in Zevenaar, Jolanda over homeopathie, Mir
jam over de EGP council, Ad over De Groenen in Bel
gië en zelf doe ik verslag van een vredesmars voor
Gaza.
Ik wens u veel leesplezier.
 
Otto ter Haar, partijvoorzitter

Een outlet in Zevenaar

Hij was er als een duveltje uit een doosje. Twee pro
jectontwikkelaars dingen naar de mogelijkheid om zo
waar een der grootste outlets van Europa in Zevenaar
te plaatsen. Groter dan Bataviastad in Lelystad of De
signer Outlet in Roermond. Het moet de grootste "Fac
tory Outlet" worden. Het bedrijf Stable wil het nieuwe
winkelcentrum in 2018 openen langs de A12 tussen
Arnhem en de Duitse grens. Grote merkbedrijven gaan
in de 'factory outlet' hun overtollige producten tegen
lagere prijzen aanbieden, vooral in de sectoren mode,
schoenen en sport.
Naast de outlet is plaats voor horeca, een hotel, een
welnesscentrum of andere soorten van 'leisure'.
Toeristisch
Stable mikt samen met bouwer Veluwezoom Ver
kerk en projectontwikkelaar KWP op bezoekers uit
Oost-Nederland en Duitsland, die via de A12 in Zeve
naar-Oost 'toeristisch' gaan winkelen. De gemeente
Zevenaar is enthousiast over het initiatief.
Sterk punt van de locatie Spoorallee in Zevenaar is de
ligging aan de A12. Als de doortrekking van de A15 is
gerealiseerd dan is de Spoorallee binnen een uur rijden
voor ruim 12 miljoen consumenten bereikbaar. Je mag
gaan denken aan ca. 150.000 bezoekers per jaar. Bron:
Haalbaarheidsanalyse van Goudappel Coffeng
Het meest lucratieve is dat Zevenaar alle bestem
mingsplannen kant en klaar heeft liggen sinds al heel
wat jaren en dat zomaar morgen begonnen zou kunnen
worden. Dat is uniek in heel Nederland.
Wij raadsleden van Zevenaar hebben gemerkt niet al
leen de handen op elkaar te krijgen voor dit plan. De
provincie begon als eerste te mopperen en dreigde no
tabene met een aanwijzing. Vanaf het begin heb ik ge
zegd dat niet serieus te nemen omdat een aanwijzing
geen stand zal houden bij de rechter. Jarenlang was
Nijmegen genomineerd als een mogelijke plek van ves
tiging en toen hoorde je de provincie niet. En jawel
hoor de provincie neemt het woord aanwijzing al niet
meer in de mond en spreekt over financiële injecties
om Zevenaar te steunen als we afzien van de vestiging
van een outlet.
Dat wil de raad van Zevenaar helemaal niet. Zevenaar
heeft voor de bouw van 1500 woningen grond aange
kocht. Dit aantal woningen was mede gebaseerd op
adviezen van de provincie en Stadsregio Arnhem-Nij
megen. Er zijn er nog geen 300 van verkocht. Vorig jaar
moesten we noodzakelijkerwijs 40 miljoen renteverlies
in een keer afboeken, een dreun voor onze grensstad.
Met de komst van de outlet zouden alle financiële pro
blemen van Zevenaar in één klap zijn opgelost! Ieder
een is nu zo'n beetje tegen Zevenaar: de Achterhoek,
Arnhem, Nijmegen, Liemerse gemeenten en de provin
cie. Ook politieke partijen beginnen zich te roeren. Zo
heeft de PvdA afdeling Arnhem fors uitgehaald naar
Zevenaar. Ik ben benieuwd wat de PvdA Zevenaar gaat

Delegatie EGP Council Istanboel

Inmiddels alweer bijna twee jaar terug liet Ronald
Schönberger van De Groenen Amsterdam me weten
dat hij me iets wilde vragen... Wat hij vroeg had ik niet
zo een twee drie verwacht: of ik voor De Groenen op
de lijst wilde voor de aankomende Amsterdamse ge
meenteraadsverkiezingen. Waarom? Omdat hij mijn
groene en sociale hart had herkend in mijn activiteiten
voor onder meer StoereVrouwen, vertelde hij mij. Zo'n
mooi verzoek kon ik natuurlijk niet weigeren. Toen De
Groenen haar lijst voor de Europese verkiezingen pre
senteerde stonden we vervolgens met drie vrouwen
bovenaan de lijst. Best uniek. Na de Amsterdamse
stoomcursus van Ronald spijkerde onze lijsttrekker Jo
landa Verburg me voor Europa zo snel mogelijk bij. Van
huis uit heb ik het sociale en groene al meegekregen.
Nu, jaren later in 2014, zijn de Europese verkiezingen
net voorbij. Als Groenen in Europa zijn we niet ontevre
den met het resultaat, maar zien we natuurlijk wel dat
er nog heel veel moet gebeuren. Daar gaan we het
begin november met alle Groenen van Europa over
hebben.
Samen met Jolanda mag ik als afgevaardigde naar de
Council van de European Green Party in Istanboel.
Onderwerpen die voor mij meteen uit het programma
springen zijn: Sustainability, Energy en Women's rights.
We blikken natuurlijk ook vooruit naar de Climate
Change Conference, COP21, december 2015 in Parijs.
Wat een eer! Ik zie er echt naar uit.
 
Mirjam van Rijn
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doen. De raad kan een beetje naar achteren leunen.
We hebben het geld binnen. Als de outlet er niet komt
krijgen we provinciaal geld en als de Factory Outlet er
wel komt zijn we van veel braakliggende grond af en
horen de kassa al rinkelen.
Eind goed al goed? Ik weet het nog niet. De tegen
stand verhardt zich. Hoewel ik het glimlachend kan be
zien bekruipt me toch het ongeruste gevoel dat met
enkele minder geslaagde manoeuvres van ons college
van B en W het fragiele Zevenaarse kunstwerkje zo
maar kan instorten. Het college bestaat uit D66, PvdA
(?!) en Lokaal Belang. Ik hou u op de hoogte!
 
Paul Freriks, raadslid Zevenaar

De homeopathie in de ban

Sinds 1 juli 2012 mag op de verpakking en de bijsluiter
van een homeopathisch geneesmiddel niet meer staan
waar het middel voor bedoeld is. Liegen mag niet maar
moet alles wetenschappelijk bewezen zijn om werk
zaam te zijn?
 
Al jaren heb ik homeopathische middelen in mijn ‘me
dicijnkastje’, veelal van mijn moeder doorgekregen.
Wie kent niet het middel Prrrikweg dat acuut verlichting
geeft bij insectenbeten? Of Nisyleen tegen griep en
verkoudheid? Tot 1 juli 2012 stond netjes op de ver
pakking en de bijsluiter waar het voor bedoeld was,
maar nu mag dat niet meer. Zeker driekwart van alle
huishoudens gebruikt wel eens een homeopathisch ge
neesmiddel. In totaal worden jaarlijks zo’n 4,5 miljoen
homeopathische middelen verkocht.
 
Gelukkig dat homeopathische geneesmiddelen niet gif
tig zijn voor mens en dier, in tegenstelling tot veel regu
liere geneesmiddelen, anders zouden we ons heel erg
zorgen moeten maken dat verkeerd gebruik op de loer
ligt nu de indicatie op de verpakking verdwenen is.
Waarom iets in de ban doen terwijl zoveel mensen er
baat bij (denken te) hebben?
 
Wetenschappelijk bewijs
Toch slaat minister Schippers de plank mis door te
stellen dat homeopathische middelen niet wetenschap
pelijk bewezen zijn. Zij wijst daarmee slechts op de
manier waarop het bewijs geleverd wordt en niet op de
bewezen effectiviteit van het homeopathische genees
middel. Blijkbaar is Schippers nog niet op de hoogte
dat er wel degelijk onderzoeken bestaan die bewijzen
dat homeopathie heilzaam is.
 
Vooral jammer is dat het gebruik van homeopathische
geneesmiddelen de gezondheidszorgkosten omlaag
brengt, omdat veel mensen aan zelfhulp doen en eerst
naar homeopathische middelen grijpen alvorens een

arts te raadplegen. Vooral als het om eenvoudige aan
doeningen gaat als verkoudheid, griep, allergie, spier
pijn, darmkrampen, verstuikingen en spierpijn. Zouden
wij direct de huisarts raadplegen om de reguliere mid
delen toegediend te kunnen krijgen dan waren onze
gezondheidszorgkosten nog hoger.
 

Indicatie terug op de verpakking
Liegen mag niet dus zeggen dat een medicijn ergens
een oplossing voor biedt terwijl het niet is bewezen is
onjuist. Veel erger vind ik dat op een pakje sigaretten
staat dat het de gezondheid kan schaden terwijl het
toch gewoon in de winkel verkocht mag worden. Ho
meopathische middelen schaden niemand. Waar is de
reguliere zorg bang voor?
 
Er mag nog steeds vermeld worden dat het een home
opathisch geneesmiddel is maar bij welke klachten het
een heilzame werking heeft mag er niet op staan. Te
zot voor woorden. Laat ieder individu gewoon zelf de
keuze maken in plaats van de betutteling door onze
overheid. Ik pleit voor de terugkeer van de indicatie op
de verpakking omdat het de burger duidelijkheid biedt,
keuzevrijheid geeft en de staat veel zorgkosten scheelt.
 
Jolanda Verburg
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Begroting De Groenen 2015

Inkomsten Bedrag Uitgaven Bedrag Prio
Contributies  € 1.500,00 Vergaderingen  €   150,00 1

    Gras  €   500,00 1

    Website  €   100,00 1

    partijbestuur  €   300,00 3

    Kamer van Koophandel  €         -   1

Overige inkomsten  €   100,00 Postbus  €   195,00 1

Rente, dividend  €     10,00 bankkosten  €   100,00 1

Schenkingen  € 1.000,00 EGP contributie  € 1.000,00 1

Reimbursement EGP  €   800,00 Council EGP 2x  € 1.400,00 3

    Waarborgsommen PS  € 1.125,00 2

    Campagne PS  €   500,00 2-3

Tekort  € 2.460,00 Onvoorzien  €   500,00 1-3

Totaal  € 5.870,00    € 5.870,00  

 

Vredesmars voor Gaza

Zondagmiddag 10 augustus nam ik deel aan de Vre
desmars voor Gaza in Utrecht. Het weerbericht was
slecht (code geel) dus ik kleedde me op een stevige re
genbui en nam een paraplu mee die goed van pas
kwam. Ondanks het slechte weer was de manifestatie
goed bezocht. Ruim duizend deelnemers hoorde ik
vertellen en zo zag het er ook wel uit. Ik zag veel Pales
tijnse vlaggen om me heen.
Behalve de initiatiefneemster Lisanne Boersma waren
er zeven sprekers van diverse organisaties: drie voor
de stadswandeling en vier erna. De drie ervoor stelde
weinig voor: veel retoriek en geen constructieve
ideeën. Tijdens de wandeling sprak ik met een Israëli
sche vrouw die meeliep maar zich wat verloren voelde
tussen het merendeels jeugdige Arabisch-ogende pu
bliek. Ik vertelde haar over het programma van De
Groenen die voor één staat is met gelijke burgerrech
ten voor alle bevolkingsgroepen. Het was leuk te horen
dat zij daar ook achter stond in plaats van de tweesta
tenoplossing die de discussie beheerst. Terug op het
plein Vredenburg hoorde ik de voorzitter van Een
Ander Joods Geluid. Dat was de meest evenwichtige
toespraak. Vervolgens werd ik door Iraanse televisie
uitgenodigd voor een interview waar ik graag aan tege
moet kwam. Toen dat klaar was werd Judith Sargentini
(Europarlement GroenLinks) uitgefloten voor iets wat ik
gemist had. Dat fluitconcert hield lang aan en vond ik
een mooi moment om naar huis te gaan.
Er waren witte ballonnen uitgedeeld met een kaartje
met de naam van een kind dat was overleden ten ge
volge van het geweld van de afgelopen weken in Gaza.
Mijn kaartje betrof Nagm Mahmoud al-Zweidi, die,
twee jaar oud, op 19 juli omkwam bij een bombarde
ment van Beit Lahia.
 
Otto ter Haar

Amendement partijprogramma

Hoofdstuk 3: Belastinghervorming
Na "afschaffing van de vrijstellingen" toevoegen:
"Om de kosten voor lage inkomens te beperken en een
gezond en milieuvriendelijk voedingspatroon te bevor
deren houden onbewerkte groente en fruit het lage
btw-tarief."

Toelichting op de begroting

De partij heeft te weinig inkomsten om alle gewenste
uitgaven te dekken. Daarom moeten we prioriteiten
stellen. Het partijbestuur heeft daartoe de volgende in
deling gemaakt:
Categorie 1: kosten die nodig zijn voor de organisatori
sche continuiteit van de partij
Categorie 2: kosten voor het deelnemen aan verkiezin
gen met een minimaal budget
Categorie 3: alle overige kosten
Voor de uitgaven van catergorie 1 hebben we voldoen
de inkomsten uit contributies en schenkingen.
De kosten van categorie 2 zijn gedeeltelijk gedekt. Voor
deelname aan de statenverkiezing moeten aanvullende
fondsen gevonden worden.
Voor uitgaven in categorie 3 zijn geen middelen: leden
die actief zijn voor de partij betalen hun eigen onkos
ten. Wel accepteert de partij schenkingen die geoor
merkt zijn voor de onkosten van een lid in een bepaald
jaar.
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27 september 2014, 59e partijcongres Milieucentrum
Utrecht
7-9 november 2014, 21e Council EGP, Istanboel
4 maart 2015, verkiezing Provinciale Staten en
Waterschappen
15 maart 2017, Tweede Kamerverkiezing
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De Groenen, nieuwe politieke beweging in
België

Ik ben Ad van Rooij en was in 2010 lijsttrekker van De
Groenen in Sint-Oedenrode. Ik ben 61 jaar en ge
trouwd met Annelies. Wij wonen sinds januari 2011 in
Zonhoven (België). Vanaf het moment dat ik in samen
werking met lijsttrekker Bianca van Dijk van De Groe
nen in Heusden ging meedoen aan de gemeenteraads
verkiezingen van Sint-Oedenrode kregen Bianca en ik
te maken met partijpolitieke terreur. Burgemeester
Peter Maas van Sint-Oedenrode en burgemeester
Henk Willems van Heusden hebben kort na deze ver
kiezingen een valse strafaangifte van smaad gedaan
tegen Bianca en mij als lijsttrekkers van De Groenen in
Heusden en Sint-Oedenrode. Korte tijd later werd in
opdracht van burgemeester Peter Maas zodanig ernsti
ge terreur op mij uitgeoefend dat mijn leven in Neder
land niet meer veilig was. Om deze reden heb ik 22
april 2010 moeten vluchten naar België en daar politiek
asiel aangevraagd.
Tijdens mijn verblijf in België heb ik moeten constate
ren dat Nederland haar buurland België gebruikt als
dekmantel voor het vergiftigen van de wereld (waaron
der de Belgen zelf) met miljarden kilogrammen giftige
kankerverwekkende stoffen als valselijk geëtiketteerd
arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) en daarbij
Europese richtlijnen, verordeningen, verdragen en ar
resten overtreedt. Met het Benelux-verdrag zit België
hier zodanig mee ingetrokken dat die samenwerking
met Nederland, ook vanwege strijdigheid met het Euro
pees verdrag, onmiddellijk dient te worden verbroken.
Mede om die reden is de roep naar een nieuwe politie
ke beweging in België groot en is een nieuwe politieke
beweging “De Groenen” in België ontstaan.
Het Verdrag van Lissabon (Europese Grondwet) laat
toe dat politieke partijen zich in alle lidstaten van de
Europese Unie vestigen met de hoofdzetel in een lid
staat. Dat verhoogt de democratie in de Europese
Unie. Als België de eerste wordt, dan zullen andere
landen binnen de Europese Unie volgen waarmee De
Groenen, met haar hoofdzetel in Utrecht, als eerste Eu
ropese Partij deze grensoverschrijdende vergiftiging en
andere grensoverschrijdende problemen in alle landen
van de Europese Unie politiek aan de kaak kunnen
stellen. Hoe ernstig het is met de vergiftiging van we
reld (waaronder België) vanuit Nederland, en hoever
daarbij wordt gegaan om dat uit het nieuws te houden,
kunt u lezen op de site: www.degroenen.eu
 
Ad van Rooij

Landelijk secretariaat

info@degroenen.nl
www.degroenen.nl
www.facebook.com/DeGroenenNederland
www.twitter.com/DeGroenen

Agenda 59e partijcongres

Zaterdag 27 september 2014
Milieucentrum Utrecht
Oudegracht 60 te Utrecht
Zaal open vanaf 12:30 uur
 
1. 13:15 Opening door congresvoorzitter Paul Freriks
2. 13:20 Verslag 58e congres van 29 maart 2014
3. 13:30 Verslag van het partijbestuur
4. 13:45 Begroting 2015
5. 14:00 Amendement Huishoudelijk reglement.
6. 14:05 Partijprogramma: amendementen uniform
btw-tarief e.a.
14:15 pauze
7. 14:30 Rondje afdelingen
8. 14:45 Provinciale Staten-verkiezingen
9. 15:30 Rondvraag
10. 15:40 Sluiting
 
Voor bezoekers is er een exemplaar van het Verkie
zingsprogramma 2014 zolang de voorraad strekt.
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Beste partijgenoten

Dit is de laatste Gras die alle leden per post wordt toe
gezonden. Voortaan krijgen alleen abonnees standaard
de papieren versie. De meeste leden zijn tevreden met
de elektronische versie. Wilt u in de toekomst Gras per
post blijven ontvangen dan moet u ons dat laten
weten.
In deze Gras veel nieuws van actieve leden: Paul over
een outlet in Zevenaar, Jolanda over homeopathie, Mir
jam over de EGP council, Ad over De Groenen in Bel
gië en zelf doe ik verslag van een vredesmars voor
Gaza.
Ik wens u veel leesplezier.
 
Otto ter Haar, partijvoorzitter

Een outlet in Zevenaar

Hij was er als een duveltje uit een doosje. Twee pro
jectontwikkelaars dingen naar de mogelijkheid om zo
waar een der grootste outlets van Europa in Zevenaar
te plaatsen. Groter dan Bataviastad in Lelystad of De
signer Outlet in Roermond. Het moet de grootste "Fac
tory Outlet" worden. Het bedrijf Stable wil het nieuwe
winkelcentrum in 2018 openen langs de A12 tussen
Arnhem en de Duitse grens. Grote merkbedrijven gaan
in de 'factory outlet' hun overtollige producten tegen
lagere prijzen aanbieden, vooral in de sectoren mode,
schoenen en sport.
Naast de outlet is plaats voor horeca, een hotel, een
welnesscentrum of andere soorten van 'leisure'.
Toeristisch
Stable mikt samen met bouwer Veluwezoom Ver
kerk en projectontwikkelaar KWP op bezoekers uit
Oost-Nederland en Duitsland, die via de A12 in Zeve
naar-Oost 'toeristisch' gaan winkelen. De gemeente
Zevenaar is enthousiast over het initiatief.
Sterk punt van de locatie Spoorallee in Zevenaar is de
ligging aan de A12. Als de doortrekking van de A15 is
gerealiseerd dan is de Spoorallee binnen een uur rijden
voor ruim 12 miljoen consumenten bereikbaar. Je mag
gaan denken aan ca. 150.000 bezoekers per jaar. Bron:
Haalbaarheidsanalyse van Goudappel Coffeng
Het meest lucratieve is dat Zevenaar alle bestem
mingsplannen kant en klaar heeft liggen sinds al heel
wat jaren en dat zomaar morgen begonnen zou kunnen
worden. Dat is uniek in heel Nederland.
Wij raadsleden van Zevenaar hebben gemerkt niet al
leen de handen op elkaar te krijgen voor dit plan. De
provincie begon als eerste te mopperen en dreigde no
tabene met een aanwijzing. Vanaf het begin heb ik ge
zegd dat niet serieus te nemen omdat een aanwijzing
geen stand zal houden bij de rechter. Jarenlang was
Nijmegen genomineerd als een mogelijke plek van ves
tiging en toen hoorde je de provincie niet. En jawel
hoor de provincie neemt het woord aanwijzing al niet
meer in de mond en spreekt over financiële injecties
om Zevenaar te steunen als we afzien van de vestiging
van een outlet.
Dat wil de raad van Zevenaar helemaal niet. Zevenaar
heeft voor de bouw van 1500 woningen grond aange
kocht. Dit aantal woningen was mede gebaseerd op
adviezen van de provincie en Stadsregio Arnhem-Nij
megen. Er zijn er nog geen 300 van verkocht. Vorig jaar
moesten we noodzakelijkerwijs 40 miljoen renteverlies
in een keer afboeken, een dreun voor onze grensstad.
Met de komst van de outlet zouden alle financiële pro
blemen van Zevenaar in één klap zijn opgelost! Ieder
een is nu zo'n beetje tegen Zevenaar: de Achterhoek,
Arnhem, Nijmegen, Liemerse gemeenten en de provin
cie. Ook politieke partijen beginnen zich te roeren. Zo
heeft de PvdA afdeling Arnhem fors uitgehaald naar
Zevenaar. Ik ben benieuwd wat de PvdA Zevenaar gaat

Delegatie EGP Council Istanboel

Inmiddels alweer bijna twee jaar terug liet Ronald
Schönberger van De Groenen Amsterdam me weten
dat hij me iets wilde vragen... Wat hij vroeg had ik niet
zo een twee drie verwacht: of ik voor De Groenen op
de lijst wilde voor de aankomende Amsterdamse ge
meenteraadsverkiezingen. Waarom? Omdat hij mijn
groene en sociale hart had herkend in mijn activiteiten
voor onder meer StoereVrouwen, vertelde hij mij. Zo'n
mooi verzoek kon ik natuurlijk niet weigeren. Toen De
Groenen haar lijst voor de Europese verkiezingen pre
senteerde stonden we vervolgens met drie vrouwen
bovenaan de lijst. Best uniek. Na de Amsterdamse
stoomcursus van Ronald spijkerde onze lijsttrekker Jo
landa Verburg me voor Europa zo snel mogelijk bij. Van
huis uit heb ik het sociale en groene al meegekregen.
Nu, jaren later in 2014, zijn de Europese verkiezingen
net voorbij. Als Groenen in Europa zijn we niet ontevre
den met het resultaat, maar zien we natuurlijk wel dat
er nog heel veel moet gebeuren. Daar gaan we het
begin november met alle Groenen van Europa over
hebben.
Samen met Jolanda mag ik als afgevaardigde naar de
Council van de European Green Party in Istanboel.
Onderwerpen die voor mij meteen uit het programma
springen zijn: Sustainability, Energy en Women's rights.
We blikken natuurlijk ook vooruit naar de Climate
Change Conference, COP21, december 2015 in Parijs.
Wat een eer! Ik zie er echt naar uit.
 
Mirjam van Rijn
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Beste partijgenoten

Woensdag 18 maart zijn er verkiezingen voor de Pro
vinciale Staten en de waterschappen. Het partijbestuur
wil in de waterschappen Rijn en IJssel en Amstel, Gooi
en Vecht een lijst De Groenen inleveren met Paul Fre
riks en Ronald Schönberger als lijsttrekker. Verder leest
u in deze Gras dat wij onze energievoorziening klimaat
neutraal willen maken. De deelname aan de verkiezin
gen en het partijprogramma bespreken we zaterdag 17
januari op het congres. Graag zien we u daar.
 
Het partijbestuur wenst u een gelukkig 2015.
 
Otto ter Haar, partijvoorzitter

Verslag 59e partijcongres

Zaterdag 27 september 2014
Milieucentrum Utrecht, Oudegracht 60 te Utrecht
 
Aanwezig zes leden: Paul Freriks (voorzitter), Otto ter
Haar, Jolanda Verburg, Ronald Schönberger, Thijs van
Lindenhuizen, Rob Brekel.
Afwezig met kennisgeving: Jozef van Kessel, Gerero
van der Heijden, Rijndert Doting, Tom Bakkers, Lydia
Geijtenbeek en Mirjam van Rijn.
 
1. Opening. Paul opent de vergadering om 13:20. We
heten de nieuwe leden Robert uit Limburg en Thijs uit
Amsterdam welkom.
2. Het verslag van het 58e congres van 29 maart
2014 wordt ongewijzigd goedgekeurd.
3. Verslag partijbestuur. Het partijbestuur heeft con
tact opgenomen met alle leden met contributieachter
stand. Zo zijn leden die dreigden af te vallen voor de
partij behouden. Otto heeft voor de Vereniging Basisin
komen een presentatie gegeven over hoe De Groenen
een onvoorwaardelijk basisinkomen wil verwezenlijken.
Jolanda heeft deelgenomen aan een forum (meet-up)
van het VPRO-programma Tegenlicht over het basisin
komen.
4. Begroting 2015. Otto licht de begroting toe. De uit
gaven voor Gras zullen waarschijnlijk lager uitvallen nu
we Gras aan de meeste leden alleen per e-mail zullen
toesturen. Porto vormen de grootste post binnen Gras.
Er zijn vragen over het tekort. Als er geen extra inkom
sten komen dan worden de uitgaven van categorie 2
en 3 niet gedaan. Deelname aan een statenverkiezing
is daarom niet zeker. Met deze toelichting wordt de be
groting met 6 stemmen voor en geen tegen aangeno
men.
5. Huishoudelijk reglement. Het amendement op het
huishoudelijk reglement wordt met 6 stemmen voor en
geen tegen aangenomen.
6. Partijprogramma. Otto licht de amendementen toe.
Het amendement Uniform btw-tarief wordt met 4 stem
men voor en 2 onthoudingen aangenomen. Het amen
dement op hoofdstuk 2 wordt met 6 stemmen voor en
geen tegen aangenomen. De amendementen op
hoofdstuk 5 wordt aangenomen met 5 stemmen voor
en één tegen. Het amendement op hoofdstuk 6 wordt
met 5 stemmen voor en één onthouding aangenomen.
De amendementen op hoofdstuk 14 en 15 worden met
6 stemmen voor en geen tegen aangenomen.
7. Afdelingen. Rob pleit er voor dat de webpagina
voor aanmelding lidmaatschap in meerdere talen be
schikbaar komt. Hij hoopt dat er zo afdelingen ont
staan in andere Europese landen. Paul wijst er op dat
een afdeling een minimum aantal leden moet hebben.
8. Provinciale Statenverkiezing. We bespreken de
mogelijkheden voor deelname aan de verkiezing van
Provinciale Staten en met name naar de kansen in

Agenda 60e partijcongres

Zaterdag 17 januari 2015
Milieucentrum Utrecht
Oudegracht 60 te Utrecht
Zaal open vanaf 12:30 uur
 
1. 13:15 Opening door congresvoorzitter Paul Freriks
2. 13:20 Verslag 59e congres van 27 september 2014
3. 13:30 Verslag van het partijbestuur
4. 13:45 Amendement Huishoudelijk reglement over
betaling contributie per machtiging.
5. 14:00 Partijprogramma: Klimaat en energie
14:15 pauze
6. 14:30 Rondje afdelingen
7. 14:45 Provinciale Staten en
waterschapsverkiezingen
8. 15:30 Rondvraag
9. 15:40 Sluiting
 
Voor bezoekers is er een exemplaar van het Partijpro
gramma 2014 zolang de voorraad strekt.
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Noord-Holland, Gelderland en Noord-Brabant.
9. Rondvraag: Rob deelt een folder uit over volkstribu
nalen en Jolanda geeft de folder van de Vereniging Ba
sisinkomen.
10. Paul dankt alle aanwezigen en sluit het congres 
om 15:40.

Istanbul als brug tussen Oost en West

 
Het najaarscongres van de Europese Groenen vond dit
keer plaats van 7-9 november in Istanbul en stond ge
heel in het teken van de geopolitieke situatie in de
regio. Turkije heeft door haar geografische ligging een
strategische positie tussen Europa en Azië.
 

 

Een van de activiteiten op de agenda was de verkie
zing van de nieuwe secretaris generaal. In één ronde
werd de Catalaanse Mar Garcia Sanz gekozen. Zij zal
de scheidend secretaris generaal Jacqueline Cremers
opvolgen. Naast de partijpolitiek inhoudelijke zaken
stond de geopolitieke situatie centraal, variërend van
de energietransitie waarbij het Rusland van Poetin een
rol speelt, de situatie in de Oekraïne waar de Koude
Oorlog tussen het Oosten en het Westen weer nieuw
leven ingeblazen lijkt te worden, tot de problematiek
van de brute opkomst van de IS in Irak en Syrië. Alles
lijkt met elkaar samen te hangen.
 
Energietransitie
Het congres opende met een paneldiscussie over de
energietransitie. Europa is voor een groot deel afhan
kelijk van gas uit Rusland. Ongemerkt krijgt het Russi
sche staatsbedrijf Gazprom, met haar monopolie op de
Russische gasmarkt, steeds meer invloed op de Euro
pese gasmarkt door deel- en overnames. De verdeeld
heid tussen de Europese lidstaten maakt het niet mak
kelijk. Juist door samen te werken aan de energietran
sitie van fossiele brandstof naar hernieuwbare groene
energie kan de economie in Europa worden hersteld en
de afhankelijkheid van Rusland  gas worden afgezwakt
waardoor ook de rust en politieke stabiliteit terugkeert.

 
Toenemend conflict
Zowel de situatie in Oekraïne als de verontrustende op
mars van IS zijn onderwerp van zorg waar flink wat tijd
voor was ingeruimd en waardoor pittige discussies
ontstonden. Vooral de Franse historicus en Arabist Je
an-Pierre Filiu, tevens professor op Science Po in Pa
rijs met een flinke staat van dienst, deed de gemoede
ren hoog oplopen. Hij gaf een historisch overzicht van
het ontstaan van het Midden-Oosten vanaf de bezet
ting door Frankrijk van Egypte rond 1800 tot de situatie
van vandaag.
 
We bevinden ons aan het begin van de Arabische revo
lutie waarbij het volk meer zeggenschap opeist. De
Arabieren zetten zich vooral af tegen het westen en
met name de Verenigde Staten die het Midden-Oosten
bezet en ten onrechte opgeëist zou hebben. Door de
grondstoffen en het belang van de Europees-Aziati
sche handelsroute is het Midden-Oosten zeer gewild.
Wie het Midden-Oosten controleert heeft de macht in
de wereld. Doordat de macht van de VS afbrokkelt en
de wereld steeds meer verdeeld raakt is de macht aan
het schuiven en kan de vrede niet langer gewaarborgd
worden.
 
De Arabische Lente heeft niet gebracht wat men ervan
verwacht had, hierdoor is een machtsvacuüm ontstaan
waarin radicale moslims zijn opgestaan. De jihadisten
proberen macht te heroveren vanuit de claim dat ze
betere moslims zijn dan andere moslims. Dit heeft het
conflict een religieuze lading meegegeven wat het in
feite niet is. Filiu is er duidelijk over: We staan pas aan
het begin van de revolutie, het ergste moet nog komen
en de gehele wereld zal er bij betrokken worden. Als
wij bereid zijn de vrede te herstellen in het gebied dan
moeten we beginnen bij de bezetting van de Gaza.
Onder flink wat rumoer verlieten een aantal mensen de
zaal door de stevige uitspraken van Filiu.
 
Onze delegatie: Gerben, Mirjam, Otto en Jolanda
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Rol van Turkije
Als gastheer van het congres presenteerde Turkije zijn
ambities. Als schakel tussen oost en west, bovenop
het conflictgebied van IS, laat Turkije stoere taal horen
met het uitspreken van de wens om ‘s werelds groot
ste economie te worden. Een Fin van Turkse afkomst
die naast mij zat en zaken mooi kon relativeren, schud
de zijn hoofd over de ambitie die het karakter van de
ware Turk laat zien. “Turken die in het buitenland wo
nen”, zei hij, “weten wel beter en lachen erom.”
 
Dat de Turkse ambities groot zijn hebben wij de afgelo
pen week zelf kunnen ervaren door de kritiek van de
Turkse regering over het Nederlandse immigratiebeleid.
Nederland was niet blij met de inmenging van de Turk
se overheid op ons democratische proces. De lange
arm van Turkije rijkt ver en probeert grip te houden op
de in het buitenland wonende Turken. Dit pleit zeker
niet voor een rol van bruggenbouwer wat Turkije eigen
lijk zou moeten zijn.
 
Het was een zeer leerzaam en enerverend weekend in
een bijzonder bruisende stad op de rand van twee we
relddelen.
 
Jolanda Verburg

5. Energie en klimaat: overgang naar kli
maatneutrale energie

Bronnen van broeikasgassen
Sinds de industriële revolutie begin 19e eeuw is het ge
bruik van fossiele brandstoffen (steenkool, gas en olie)
exponentieel gestegen. De uitstoot van kooldioxide
(CO2) is grotendeels het gevolg van de verbranding
van deze fossiele brandstoffen. Hiermee wordt elektri
citeit opgewekt in kolen- en gascentrales en wordt
transport mogelijk gemaakt met benzine-, diesel- en
kerosinemotoren in auto’s, schepen en vliegtuigen. An
dere bronnen van CO2 zijn de cementindustrie en het
affakkelen van gas in de olie- en gasindustrie. Land
bouw en veeteelt veroorzaken uitstoot van lachgas
(N2O) door het gebruik van kunstmest en uitstoot van
methaan (CH4) door het houden van vee.
 
Klimaatverandering door broeikasgassen
Deze broeikasgassen blijven eeuwen hangen in de at
mosfeer. Dit leidt er toe dat de atmosfeer meer zonne
warmte vasthoudt waardoor de gemiddelde tempera
tuur op aarde toeneemt. Volgens het IEA[1]  leidt onge
wijzigd beleid zoals het medio 2014 is tot een stijging
van ten minste 6°C en uitvoering van voorgenomen be
leidsaanpassingen tot een stijging van circa 4°C.
 
Gevolgen van temperatuurstijging
De gevolgen van een globale temperatuurstijging van
meer dan 6°C zijn nauwelijks te overzien, die van circa
4°C zijn al zeer ernstig. Dit is door het IPCC[2] uitvoerig
gedocumenteerd. Het leidt tot afname van de biodiver
siteit omdat veel soorten zich niet aan de klimaatveran
dering kunnen aanpassen. De temperatuurstijging leidt
tot extremer weer: meer stormen, overvloedige neer
slag of ernstige droogte. Dit leidt tot problemen in de
water- en voedselvoorziening. Deze symptomen zijn nu
al waarneembaar en zullen hoe dan ook ernstiger wor
den.
 
Het CO2 budget
Internationaal is afgesproken de stijging te beperken
tot 2°C. Het IPCC heeft berekend dat hiertoe de cumu
latieve emissie door de wereldeconomie sinds 1870
beperkt moet blijven tot 2900 GtCO2 waarvan anno
2011 al 1900 GtCO2 is uitgestoten.[3] Het resterende
CO2 budget van 1000 Gt wordt met een snelheid van
50 Gt per jaar opgestookt. In 2010 bedroeg de emissie
van CO2 door verbranding van fossiele brandstof 32
GtCO2 en de totale emissie van broeikasgassen 49 Gt
CO2e.[4]
 
Gevolgen voor de financiële markten
De oliemaatschappijen hebben voorraden brandstof
die bij verbranding 2800 GtCO2 uitstoten.[5] Omdat er
maar een budget is van 1000 Gt waar ook cementindu

Amendementen Huishoudelijk reglement

Artikel 1. Lidmaatschap
1. Wie lid wil worden van de partij of abonnee van Gras
meldt zich aan via de website en machtigt daar de par
tij de contributie te incasseren.
2. Het lidmaatschap gaat in op de dag dat het partijbe
stuur de eerste contributie incasseert. Het eindigt op
de dag waarop het lid de machtiging intrekt. Het partij
bestuur doet regelmatig opgave van de veranderingen
in het ledenbestand aan de betrokken afdelingen.
3. Het partijbestuur zendt de leden en abonnees elk
jaar twee weken van tevoren een aankondiging van de
incasso van de contributie. Dit gebeurt per post of per
e-mail. Indien het partijbestuur de incasso niet kan uit
voeren, neemt het zo mogelijk per telefoon contact op
met het lid. Is het lid langer dan dertig dagen in gebre
ke dan kan het partijbestuur het lid afvoeren van de le
denlijst, echter niet met terugwerkende kracht.
Lid 7. De laatste zin vervalt.
 
Reden: machtigingen maken de contributieinning een
voudiger

 
Artikel 1 lid 7 wordt verplaatst en wordt lid 4.
Artikel 1 lid 8 wordt verplaats naar Artikel 9 als lid 2.
Reden: redactionele wijziging
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Agenda

17 januari 2014, 60e partijcongres Milieucentrum
Utrecht
18 maart 2015, verkiezing Provinciale Staten en
Waterschappen
15-17 mei 2015, 22e Council EGP, Kroatië
15 maart 2017, Tweede Kamerverkiezing
21 maart 2018, verkiezing gemeenteraden
23 mei 2019, verkiezing Europees Parlement

Colofon

Gras is een landelijk mededelingenblad van de politie
ke partij De Groenen. Het verschijnt onder verantwoor
delijkheid van het partijbestuur. Plaatsing van artikelen
betekent echter niet dat het partijbestuur instemt met
de inhoud. U kunt de redactie bereiken via het landelij
ke secretariaat.
Eindredactie en opmaak: Otto ter Haar
Met bijdragen van: Jolanda Verburg en Otto ter Haar
ISSN 1572-1485

Landelijk secretariaat

info@degroenen.nl
www.degroenen.nl
www.facebook.com/DeGroenenNederland
www.twitter.com/DeGroenen

Lidmaatschap

Lidmaatschap € 50
Lid met minimuminkomen € 20
Abonnement Gras € 15
 
U wordt lid van De Groenen of abonnee van Gras door
aanmelding via de website
http://www.degroenen.nl/incasso.html 
De Belastingdienst heeft De Groenen aangemerkt als
een ANBI (algemeen nut beogende instelling).

Partijbestuur en partijcommissies

Partijvoorzitter Otto ter Haar, otto@degroenen.nl
Congresvoorzitter Paul Freriks, paul@degroenen.nl
EGP-delegate Jolanda Verburg, jolanda@degroenen.nl
EGP-delegate Mirjam van Rijn, mirjam@degroenen.nl
Webmaster Tom Bakkers, tom@degroenen.nl
Kascommissie: Ronald Schönberger, Theo van Hagen

strie, kunstmest en veeteelt mee gedekt moeten wor
den zal een groot deel (70-80%) van deze voorraden
nooit benut kunnen worden. Ze staan echter wel als
bezittingen in de boeken. Dit is een luchtbel in de be
zittingen van investeerders zoals pensioenfondsen.
 
Maatregelen om emissie te beperken
·         We leggen drastische beperkingen op aan het
gebruik van fossiele brandstof en beëindigen het ge
bruik op middellange termijn.
·         We investeren in windmolens en zonnepanelen.
·         We investeren in het verbinden van elektriciteits
netten tussen landen zodat de vermogens van energie
centrales gedeeld kunnen worden.
·         We beëindigen de subsidie van de winning van
fossiele brandstof, zoals het onderzoek naar de win
baarheid van schaliegas. Dat is een indirecte subsidie
van de oliemaatschappijen die het schaliegas willen
ontginnen.
        We zien af van of beëindigen de exploitatie van
gas- of olievoorraden in kwetsbare gebieden zoals de
noordelijke ijszee en het aardbevingsgebied Gronin
gen.
·         We verplichten elektriciteitsbedrijven die CO2
uitstoten dit te compenseren door CO2 op te vangen
en op te slaan.
·         De prijs van emissierechten moet fors omhoog.
We compenseren de energiebedrijven met aandelen in
bedrijven die koolstofvrij energie opwekken. Zo helpen
we de energiebedrijven zich om te schakelen naar kli
maatneutrale energieproductie.
·         Voor de financiering van klimaatneutrale energie
en koppeling van elektriciteitsnetten doen we mede
een beroep op het investeringsfonds dat de EU in de
cember 2014 heeft opgericht.
 
 
 
[1]http://www.iea.org/publications/
scenariosandprojections/
[2]http://www.ipcc.ch/report/ar5/index.shtml
[3]http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/
SYR_AR5_SPMcorr1.pdf p.10
[4] Gigaton CO2-equivalent: andere broeikasgassen
zoals CH4 en N2O worden omgerekend naar CO2
[5]http://www.carbontracker.org/wp-content/uplo
ads/2014/09/Unburnable-Carbon-Full-rev2-1.pdf
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