
Gras
Beste partijgenoten

Een ongekend succes van De Groenen bij de verkie
zing van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Ro
nald Schönberger is gekozen met 23604 stemmen,
bijna 6%. Dat is het hoogste aantal stemmen voor een
lijst De Groenen sinds de Europese verkiezingen van
1994.
 
Op het congres van zaterdag 23 mei bespreken we de
plannen van het partijbestuur voor de komende drie
jaar. De afdeling Eindhoven is onze gastheer bij de
Hoogstraatgemeenschap. Graag zien we u daar.
 
Otto ter Haar, partijvoorzitter

Agenda 61e partijcongres

Zaterdag 23 mei 2015
Hoogstraatgemeenschap
Hoogstraat 301a Eindhoven
Zaal open vanaf 12:30 uur
 
1. 13:15 Opening door congresvoorzitter Paul Freriks
2. 13:20 Verslag 60e congres van 17 januari 2015
3. 13:25 Verslag van het partijbestuur, jaarrekening
2014
4. 13:40 Evaluatie deelname waterschapsverkiezing.
5. 14:00 Beleidsplan De Groenen 2016 - 2019.
14:15 pauze
6. 14:30 Rondje afdelingen
7. 15:00 Rondvraag
8. 15:15 Sluiting
 

Verslag 60e partijcongres

Verslag 60e partijcongres
Zaterdag 17 januari 2015
Milieucentrum Utrecht, Oudegracht 60 te Utrecht
 
Aanwezig zes leden: Paul Freriks (voorzitter), Otto ter
Haar, Jolanda Verburg, Rijndert Doting, Loek Beuk
man, Ronald Schönberger.
Afwezig met kennisgeving: Jozef van Kessel, Gerero
van der Heijden, Tom Bakkers en Mirjam van Rijn.
 
1. Opening. Paul opent de vergadering om 13:04. Hij
verwelkomt Loek uit Groningen. Loek is al jaren lid en
woont voor het eerst een congres bij.
2. Het verslag van het 59e congres van 27 september
2014 wordt ongewijzigd goedgekeurd.
3. Verslag partijbestuur. Jolanda en Otto hebben met
Mirjam de Council van de EGP in Istanboel bijge
woond. De participation fee is verhoogd van €120 naar
€180. We zien dat als een verborgen verhoging van de
membership fee, die onevenredig zwaar drukt op
member parties zonder staatssubsidie. Otto zal dat
naar voren brengen bij de treasurers meeting op 20 fe
bruari en voorstellen in plaats van de participation fee
de membership fee (naar evenredigheid) te verhogen.
We hebben in het kader van de komende Staten- en
waterschapsverkiezingen gesprekken gevoerd met de
Piratenpartij in Noord-Holland. Dit heeft er toe geleid
dat Ronald namens De Groenen plaats 11 inneemt op
de lijst Noord-Holland van de Piratenpartij en dat Mat
thijs Pontier en Jelle de Graaf namens de Piratenpartij
plaats 3 en de laatste plaats innemen op de lijst Am
stel, Gooi en Vecht van De Groenen.
4. Huishoudelijk reglement. Het amendement op het
huishoudelijk reglement wordt met 5 stemmen voor en
één onthouding aangenomen. Het partijbestuur zal nog
met een voorstel komen wat we doen met bestaande
leden die geen machtiging willen geven. Die betalen
vanaf 2016 meer dan €20.
5. Partijprogramma. Otto licht de amendementen toe.
Het gewijzigde hoofdstuk Energie en klimaat wordt
aangenomen met 4 stemmen voor, 1 tegen en 1 ont
houding. In het hoofdstuk De Groenen in Nederland en
Europa, paragraaf Wat is uw stem op De Groenen
waard?, wijzigt de 1e regel in: “stemt u niet alleen op
een kandidaat, maar ook op een politiek programma.”
Aangenomen met 4 stemmen voor en 2 onthoudingen.
In hoofdstuk Infrastructuur en mobiliteit, paragraaf
Normstelling verandert de laatste zin in: “Op termijn
willen wij in Europa alleen auto’s op de weg toelaten
die gebruik maken van hernieuwbare energie.” Una
niem aangenomen.
In hetzelfde hoofdstuk, paragraaf Vliegverkeer, vanaf
2e zin “Vliegen zorgt “ t/m “afname van het aantal
vluchten:” wijzigt de tekst in:
“Vliegtuigen verbranden kerosine en stoten daarom
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CO2 uit. Een alternatief hiervoor is nog niet voorhan
den. De Groenen bepleit daarom beperking van het
luchtverkeer. Met de volgende voorstellen willen we het
vliegverkeer beperken:
geen aanleg van nieuwe luchthavensgeen uitbreiding
van Schiphol”Aangenomen met 6 stemmen voor en
geen tegen.
6. Afdelingen. Ronald meldt dat de gemeente Amster
dam 30 km-zones heeft ingevoerd binnen de ring: een
maatregel waar hij zich altijd sterk voor heeft gemaakt.
7. Staten- en waterschapsverkiezingen.
De Groenen neemt geen deel aan de verkiezing van
Provinciale Staten.
De Groenen doet mee in waterschap Rijn en IJssel met
Paul als lijsttrekker en Lisanne Verbeek, studente Rad
bouduniversiteit, 24 jaar, op 2. Jolanda helpt Paul bij
het vinden van lijstduwers en ondersteuners.
Na enige discussie wordt de lijst voor het waterschap
Amstel, Gooi en Vecht als volgt vastgesteld: 1. Ronald
Schönberger, 2 Janneke Schadee, 3. Matthijs Pontier,
4. Rijndert Doting, 5. Tom Bakkers, 6. Max van den
Dool, 7. Kamal Haddouch, 8. Walter Visser, 9. Jelle de
Graaf.
We amenderen de begroting voor 2015. Van de post
campagne wordt €200 categorie 1: voor elk water
schap €100. De waarborgsommen kosten €450.
8. Rondvraag: Jolanda spreekt 27 januari op het Bin
nenhof bij de manifestatie Break the System over het
onvoorwaardelijk basisinkomen. Loek twijfelt over
voortzetting van zijn lidmaatschap vanwege het gebrek
aan invloed van De Groenen. Jolanda merkt op dat het
haar wel gelukt is het basisinkomen op de agenda te
krijgen.
9. Paul dankt alle aanwezigen en sluit het congres om
15:50.

Jaarrekening De Groenen 2014

ResultatenrekeningenInkomsten Uitgaven
1 - contributies € 1.865,00  

2 - schenkingen € 7.476,23  

3 - reimbursements € 885,04  

4 - rente, dividend € 59,12  

5 - overig inkomen € 399,96  

12 - bankkosten   € 103,84

13 - vergaderingen   € 298,07

14 - partijbestuur   € 400,22

15 - Gras   € 294,21

16 - postbus   € 193,60

17 - website   € 85,54

18 - waarborgsom   € 11.925,00

19 - campagnes   € 2.998,70

20 - EGP contributie   € 1.000,00

21 - EGP meetings   € 1.524,45

23 - overige uitgaven   € 0,00

Totaal € 10.685,35 € 18.823,63

 Balans

Balansdatum 31 dec 2013 31 dec 2014
Betaalrekening € 1.490,80 € 941,11

Spaarrekening € 2.900,00 € 14,79

Beleggersgiro € 1.393,69 € 107,02

Crediteuren -€ 377,89 -€ 3.794,60

Eigen vermogen € 5.406,60 -€ 2.731,68

Toelichting bij de cijfers

Dit jaar waren de kosten hoog vanwege deelname aan
de verkiezing van het Europese Parlement. Dit is voor
een deel betaald uit geleend geld. Dat wordt de ko
mende jaren verrekend met een periodieke schenking
(crediteur Otto ter Haar) en met een vergoeding voor
het gebruik van de postbus en de bankrekening (credi
teur stichting).

Crediteuren

St. De Groenen in West € 1.280,00

Otto ter Haar € 2.514,60

Schenkingen

Ter Haar Training &
Consultancy

Europese
verkiezingen

€5000

Otto ter Haar cf. HR artikel 9
lid 2

€1000

Hans Jansen Amsterdam
Anders/DG

€550

Ronald Schönberger Campagne
Amsterdam

€549,23
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Ingezonden brief

Beste Groene Partij,
 
Enkele dagen geleden ontving ik een verzoek tot
machtiging van het abonnementsgeld. Ik ben sinds een
jaartje lid. Omdat ik de standpunten van De Groenen
van harte onderschrijf, al jaren, ik ben nu 47, wil ik jullie
graag steunen en op de hoogte blijven van de ontwik
kelingen in de partij. Voor de rest van dit verhaal, is het
wellicht handig te vermelden dat ik verder politiek ge
zien een beetje zwalk tussen GL, PvdA en D66. Tegen
woordig de middelste. Tja, ik kan helaas meestal niet
op De Groenen stemmen.
 
Wat betreft De Groenen moeten me twee dingen van
het hart.
1. In de laatste GRAS stond een verhaal over een be
zoek aan een conferentie in Istanbul, met 4 afgevaar
digden. Dat kost wat, was mijn eerste gedachte. Zo’n
kleine partij die 4 mensen op een snoepreisje stuurt. Ik
weet natuurlijk niet of de afgevaardigden zelf ook iets
betaald hebben en ja, zo’n congres is best nuttig, maar
toch. Ik hield er een wat ongemakkelijk gevoel aan
over. Moeten jullie dat geld niet steken in promotiema
teriaal? Folderen! Leden werven! Groter worden! Dat
moet toch de eerste prioriteit zijn voor een, met alle
respect, splinterpartij als De Groenen. In de jaarreke
ning van 2013 op de website zie ik dat de helft van het
budget naar EGP Meetings gaat. Dat stoort me dus.
Stel de prioriteiten anders. Zowel het standpunt over
het basisinkomen als de groene, maar niet per se link
se, visie heeft potentie om veel kiezers te trekken.
Maar dan moet er wel doeltreffend met de beperkte
middelen worden omgegaan.
 
2. En dat brengt me meteen bij het tweede obstakel
om een grotere groep kiezers aan te spreken. Ik kan
me voorstellen dat een partij met opvallende en enigs
zins afwijkende, of liever gezegd originele, standpunten
ook een wat alternatief publiek trekt. Dat voelt natuur
lijk lekker, zo alternatief onder mekaar. Sfeertje. Maar
het grote publiek zal denken “Hmpf, alternatievelingen,
daar wil ik niet bij horen.” En die gedachte bekruipt mij
eerlijk gezegd ook weleens, waarna ik haar weer kei
hard de kop indruk natuurlijk, we moeten hard zijn. Alle
gekheid op een stokje, wil je als partij groeien, en
welke politieke partij wil dat niet, dan moet je het grote
re publiek niet afschrikken en niet TE alternatief worden
c.q. overkomen. Tai Chi in een rondvraag na een partij
congres?? Kom op zeg. Dat hoort daar niet thuis. Ik
hoef niet ver naar rechts af te dwalen om mensen
tegen te komen die hier heel erg hun wenkbrauwen
over zouden fronsen. Doe eens normaal. Ga ik nog iets
verder naar rechts dan wordt het steeds minder vrien
delijk, een treffend kenmerk van rechts, en wordt er ge
hakt van jullie gemaakt. Dit is politiek jongens, wordt

wakker. Ik hoop dat jullie iets met dit relaas kunnen.
Verder zal ik mijn abonnementsgeld weer gaan over
maken. Handmatig, dat wel, eerst maar eens zien. Rest
mij nog te vermelden dat ik niets tegen Tai Chi heb,
hoor. Ik doe het zelf ook graag.
 
Met vriendelijke groeten,
Tammo Kamminga

Antwoord partijbestuur

Beste Tammo,
 
Dank voor je brief. Ik heb met Jolanda je vragen be
sproken. Hierbij onze antwoorden:
 
1. De Groenen hadden een delegatie van 3 leden: Jo
landa, Mirjam en Otto. Gerben Uunk is actief in de
Ierse Green Party. In de jaren 90 was hij deelraadslid
voor De Groenen in Amsterdam. Hij is jaren geleden
geëmigreerd naar Ierland.
 
De kosten van deelname aan de Council van de EGP
gaan niet ten koste van andere zaken. De EGP betaalt
reis- en verblijfskosten voor 2 delegates. De EGP boekt
een kamer voor 2 delegates. De reiskosten declareert
De Groenen bij de EGP en staat op de begroting als in
komsten (voor 2015 geschat op €800 voor 2 Councils).
De overige kosten betalen de deelnemers zelf. Afge
vaardigden van De Groenen kunnen deze kosten wel
boeken als schenking aan De Groenen. Daarom staat
het als categorie 3 op de begroting voor 2015.
 
In de jaarrekening 2013 bedragen de uitgaven aan EGP
meetings €2203. De inkomsten uit declaraties bij de
EGP (reimbursements) bedragen in dat jaar zelfs meer
nl. €2209. Dat komt omdat €622 kosten voor vliegtic
kets die in 2012 gemaakt zijn pas na de Council in
2013 door de EGP vergoed zijn. De uitgaven aan EGP
meetings in 2013 waren hoog omdat er in het jaar voor
de Europese verkiezingen veel werkgroepen waren en
daarmee veel (declarabele) reiskosten.
 
2. Je kritiek op Tai Chi tijdens de rondvraag van het
congres van januari 2013 delen we niet. De rondvraag
is bedoeld voor leden en gasten om hun individuele
zegje te doen. De uitnodiging van de aanwezige Tai Chi
docent om ter afsluiting van het congres een eenvoudi
ge oefening te doen werd gewaardeerd.
 
3. Graag nemen we je aanbod aan om je brief in de
Gras van maart 2015 te publiceren. Wij zullen ons ant
woord er aan toevoegen.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Otto ter Haar
Partijvoorzitter De Groenen
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Agenda

15-17 mei 2015, 22nd Council EGP, Zagreb
23 mei 2015, 61e partijcongres, Eindhoven
26 september 2015, 62e partijcongres
13-15 november 2015, 23rd Council EGP
15 maart 2017, Tweede Kamerverkiezing
21 maart 2018, verkiezing gemeenteraden
19 maart 2019, verkiezing Provinciale Staten en
Waterschappen
23 mei 2019, verkiezing Europees Parlement

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
de partij te machtigen 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 Lisa Freriks, lisa@degroenen.nl
Webmaster Tom Bakkers, tom@degroenen.nl
Kascommissie: Ronald Schönberger, Theo van Hagen
 
Ronald Schönberger vertegenwoordigt De Groenen in
het algemeen bestuur van het waterschap Amstel,
Gooi en Vecht

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: Tammo Kamminga en Otto ter Haar
ISSN 1572-1485

Ronald Schönberger gekozen in bestuur
waterschap Amstel, Gooi en Vecht

De Groenen heeft deelgenomen aan de verkiezing voor
het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Met Ronald
Schönberger als lijsttrekker hebben we 23.604 (5,9%)
stemmen en één zetel gehaald. Een prachtige uitslag.

Beleidsplan De Groenen 2016 - 2019

De Groenen is een politieke partij. Het doel van de par
tij is het realiseren van het partijprogramma. Dit partij
programma is vastgesteld en wordt gewijzigd door het
partijcongres. Het belangrijkste middel om het partij
programma te realiseren is door deel te nemen aan de
politieke besluitvorming. Dit doen onze gekozen verte
genwoordigers in de organen waarin ze de partij verte
genwoordigen. We werken samen met gelijkgezinde
partijen in de Europese Groene Partij (EGP).
 
De partij streeft ernaar zijn deelname aan de politieke
besluitvorming te vergroten door zijn aantal gekozen
vertegenwoordigers te vergroten. Hiertoe nemen we
deel aan verkiezingen.
 
De plannen voor de periode 2016 – 2019 zijn om deel
te nemen aan de Tweede Kamerverkiezing van maart
2017, de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018,
de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen van
maart 2019 en de Europese verkiezingen van mei
2019. Hiertoe moet de partij geschikte kandidaten wer
ven.
 
De inkomsten bestaan uit jaarlijkse contributies van de
leden, abonnementsgelden van de nieuwsbrief Gras,
schenkingen boven de contributie, periodieke schen
kingen op basis van een onderhandse akte, onkosten
vergoedingen van de EGP, vergoedingen van de Stich
ting De Groenen Amsterdam in stadsdeel West, rente
op spaarrekening, dividend op certificaten van aande
len Triodos Bank.
 
De besteding van de fondsen wordt bepaald door het
congres bij het vaststellen van de begroting. In de
praktijk worden de middelen besteed aan de organisa
torische kosten van de partij, de nieuwsbrief, de deel
name aan de verkiezingen waaronder de waarborg
sommen die daarvoor gestort moeten worden en de
kosten van deelname aan de activiteiten van de EGP.
Het partijbestuur beheert de middelen van de partij.

Vastgesteld door het partijbestuur te Zevenaar op 19
maart 2015
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Verslag 61e partijcongres

Zaterdag 23 mei 2015
Hoogstraatgemeenschap, Hoogstraat 301a te
Eindhoven
 
Aanwezig vier leden: Paul Freriks (voorzitter), Otto ter
Haar, Jozef van Kessel, Gerero van der Heijden.
Afwezig met kennisgeving: Jolanda Verburg, Lisa Fre
riks.
 
1. Opening. Paul opent de vergadering om 13:20.
2. Het verslag van het 60e congres van 17 januari
2015 wordt ongewijzigd goedgekeurd.
3. Verslag partijbestuur, jaarrekening 2014. Otto
licht de jaarrekening toe. Jozef vraagt of de kascom
missie de cijfers heeft gecontroleerd. Dat is niet ge
beurd. Het congres besluit Jozef en Gerero tot kas
commissie te benoemen. Zij bezoeken op 6 juni Otto in
Utrecht voor de controle van de cijfers over 2013 en
2014. Zij rapporteren hierover aan het volgende con
gres. We besluiten het volgende congres twee dagen
eerder te houden: op donderdag 24 september van
19:00 tot 21:00 uur op een nader te bepalen locatie in
Nijmegen.
Het partijbestuur is niet akkoord gegaan met de regi
stratie fee van €180 die het EGP Committee oplegt aan
onze Delegates die de partij vertegenwoordigen in de
halfjaarlijkse Council. De partij is van plan dit aan het
Conciliation Panel (een soort geschillencommissie)
voor te leggen.
4. Evaluatie waterschapsverkiezing. We hebben met
groot succes deelgenomen aan de verkiezing in water
schap Amstel, Gooi en Vecht. We denken dat dit voor
een deel te danken is aan steun vanuit de SP voor
onze kandidaat Ronald.

Beste partijgenoten

In deze Gras vertelt Ronald over de samenwerking met
Matthijs Pontier van de Piratenpartij in het waterschap
Amstel, Gooi en Vecht. Jongeren uit de Liemers willen
deze streek de gelukkigste van de wereld maken en
hebben het voor elkaar gekregen daar op 25 septem
ber de Verenigde Naties over te mogen toespreken.
Paul legt uit hoe hij het onvoorwaardelijk basisinkomen
hierbij betrokken heeft. Sinds februari is Lisa Freriks
actief bij De Groenen. Ze heeft samen met Jolanda De
Groenen vertegenwoordigd bij de EGP-council in
Zagreb en doet hier verslag.
 
Donderdagavond 24 september houden wij het con
gres in de Boterwaag te Nijmegen. Het is een mooie lo
catie en een goede reden het congres te bezoeken. De
agenda komt in Gras van september.
 
Otto ter Haar, partijvoorzitter

5. Beleidsplan 2016 - 2019. We hebben grote ambi
ties, maar leggen ons niet vast. Deelname aan de
Tweede Kamerverkiezingen hangt van verschillende
factoren af.
6. Afdelingen. Gerero en Jozef willen een afdeling
Eindhoven oprichten. Het bestuur vindt het goed als
Gerero en Jozef in Eindhoven als afdeling De Groenen
naar buiten treedt, maar verwacht dat ze dat alleen
doen bij items waarbij ze het met elkaar eens zijn.
7. Rondvraag: Otto vraagt Jozef of hij wil kijken naar
een mail van de EGP over de plannen van het Euro
pees Parlement over een Europese Kieswet. Jozef
stemt daar mee in.
8. Paul dankt alle aanwezigen en sluit het congres om
15:19.

Verhaal Waterschap!

Toen de officiële uitslag van de waterschapsverkiezin
gen Amstel, Gooi en Vecht bekend werd gemaakt was
ik toch erg verbaasd over het aantal stemmen die wer
den behaald.
De Groenen heeft uiteindelijk 1 zetel behaald met wel
23.604 stemmen dat is zo'n 6% van het totale aantal
stemmen. Zou je dit vertalen in Tweede Kamerzetels
dan zouden het er wel 9 zijn :-) Daar ben ik natuurlijk
heel erg blij mee en dat we sowieso 1 zetel hebben ge
haald is fantastisch!
Deze uitslag hebben we niet alleen met De Groenen
behaald maar ook door de fijne samenwerking met de
Piratenpartij wat we breed naar buiten hebben ge
bracht. Die samenwerking bestond eruit dat we weder
zijds kandidaten op elkaars verkiezingslijsten hadden
staan.

Ook met de SP is er een samenwerking geweest door
dat veel voormalige SP-raadsleden, waar ik in het ver
leden fijn mee heb samengewerkt, het stemadvies heb
ben gegeven aan hun achterban om op De Groenen te
stemmen.

De samenwerking met de Piratenpartij gaat de komen
de 4 jaar verder in het Waterschap want Matthijs Pon
tier gaat mij de komende jaren assisteren als duo-lid
waar ik toch wel heel blij mee ben want deze man is in
houdelijk erg goed en op deze manier kan hij zich het
politieke handwerk eigen maken, zolang zijn agenda
dat toestaat. Ondertussen is hij 10 juni beëdigd en
volgt hij samen met mij het inwerkprogramma waar we
een aantal interessante punten zijn tegengekomen
waar we ons op kunnen richten, zoals: hoe is de bevei
liging van op afstand bestuurbare bruggen en sluizen
geregeld? Zijn deze mogelijk te hacken?
Ook willen we kijken of er e-democracy is toe te pas
sen in het Waterschap.
Natuurlijk richt De Groenen zijn aandacht voornamelijk
voor meer flora en fauna door het beleid zo te sturen
dat de biodiversiteit toeneemt.
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In ieder geval is het nu de periode om inhoudelijk te
weten te komen hoe het Waterschap werkt en aan de
hand daarvan uiteindelijk met schone initiatieven te
komen.
U hoort in de toekomende tijd meer van mij dus wordt
vervolgd!
Ronald Schönberger
 
De Liemers, de gelukkigste regio in de
wereld

De Liemers wil over 20 jaar de gelukkigste regio ter
wereld zijn. De regio zou kunnen uitgroeien tot de Hap
piness Valley. Dat is hier in het oosten van Nederland
tussen Food Valley (Wageningen), Technovalley (En
schede) en de Health Valley. (Nijmegen).
Het begon allemaal in 2009: tien jongeren stelden met
elkaar de allereerste versie van de Liemers List op. Nu,
zes jaar later, is het zover: we hebben de wereldwijde
Liemers List afgerond! 
 
De Liemers List is de visie van jongeren op de toe
komst. De lijst is het resultaat van vele conferenties,
gesprekken met experts en bijeenkomsten in Neder
land en ver daarbuiten. Van de nationale conferentie in
Den Haag tot de Europese conferentie met Kofi Annan
en de Global Summit in Costa Rica: al deze stappen
hebben ervoor gezorgd dat de Liemers List nu definitief
is. Je kunt hem downloaden van de website www.ho
pe-xxl.com
 
Nu de Liemers List is afgerond gaan we aan de slag
om deze ook daadwerkelijk uit te voeren. De eerste zin
van de Liemers List is daarin leidend: "We, the young
people of HOPE XXL, aspire a world in which each per
son grades his or her life as good." 
 
In 2012 is hierover gesproken met Kofi Anan. Het resul
taat van dit gesprek is dat een vertegenwoordiger van
de jongeren de Algemene Vergadering van de Verenig
de Naties op 25 september a.s. zal toespreken. De
Gelderse commissaris van de Koning, de vier burge
meesters in de Liemers en de vier gemeenteraden
steunen de plannen. De taak van de gemeenten wordt
om alle plannen en projecten die het geluk bevorderen
op te schalen naar een 8+.
 
Geluksonderzoek
Er is nu begonnen met het meest grootschalige gede
tailleerde geluksonderzoek, ooit ergens ter wereld ge
houden. Dit onder leiding van Meike Bartels, professor
in Genetics and Wellbeing aan de Vrije Universiteit. De
juridische raad van de VU die onder meer gaat over
privacy, heeft toestemming gegeven voor de afname
van 30.000 DNA-profielen. Met het onderzoek van DNA
en uitgebreide vragenlijsten wordt de definitie van
geluk benoemd, waarom de ene mens gelukkiger is als

de andere en door deze nulmeting kan het verloop van
het proces gevolgd worden door ons als politici maar
ook door geïnteresseerde deskundigen uit de hele we
reld en dat zijn er veel!
 
De verspreiding van de onderzoeken vindt door de jon
geren via de scholen plaats.
 
Zelf vind ik het initiatief geweldig. Mooie hoge politieke
en maatschappelijke ambities. Tevens geluk gericht
met als startpunt de jongeren. Dankzij meerdere ge
sprekken met de initiatiefnemers is in januari 2015 het
onvoorwaardelijk basisinkomen op de Liemers List te
recht gekomen en zal het expliciet genoemd worden bij
de Verenigde Naties.
 
Ik hou jullie op de hoogte!
 
Paul Freriks, raadslid in Zevenaar

Het hart van Kroatië en green jobs in de
EU

Sinds enkele jaren krijg ik via mijn vader, Paul Freriks,
mee waar De Groenen zich hard voor maakt en wat er
zich afspeelt in de politieke omgeving van De Groenen.
Politiek was nooit zo mijn ding; ik heb me nooit hele
maal kunnen vinden in de standpunten van de partijen
die ons land representeren. Totdat ik via mijn vader
steeds meer hoorde over De Groenen. Ik was zelfs een
beetje verbaasd; voor het eerst was er een politieke
partij die met haar visie op de samenleving heel dicht
bij mijn normen en waarden staat. Mijn interesse was
gewekt!
 
Begin dit jaar ben ik lid geworden van De Groenen. Er
werd me de mogelijkheid geboden om in mei dit jaar
naar het congres van de Europese Groenen in Zagreb,
Kroatië te gaan. Mijn interesse in andere culturen en
nationaliteiten maakte dat ik hier niet lang over hoefde
na te denken. Ik ging naar Zagreb. Samen met Jolanda
Verburg vertegenwoordigde ik De Groenen op het con
gres. Het samenzijn van mensen met zo veel verschil
lende nationaliteiten die allemaal dezelfde belangen na
streven was voor mij een bijzondere ervaring.
 
“Transform. Invest. Create green jobs.” Het motto van
het 22ste congres van de European Green Party in
Zagreb. Dat er werkgelegenheid gecreëerd moet wor
den in Kroatië werd wel duidelijk. De cijfers wijzen uit
dat Kroatië in 2014 tot de landen behoort met de
grootst stijgende werkloosheid (van 17.3% naar
18.5%). Met name de werkloosheid onder de jongeren
is hoog (41.5%). Op het congres spreek ik met een jon
geman van twintig jaar, woonachtig in Zagreb. Hij ver
telt dat de jongeren die werk hebben vooral in een
grote stad als Zagreb het geluk hebben gehad een
baan te vinden. Daarentegen is het volgens hem op het
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platteland en in de kleinere dorpen dramatisch. Zelf
heeft hij ook geen werk. Hij doet een technische oplei
ding, enigszins gestuurd door zijn ouders omdat hij
met die opleiding een beter vooruitzicht heeft op werk.
Hij had echter liever politicologie willen studeren. Van
daar dat hij dit weekend als vrijwilliger meehelpt op het
congres. Met veel enthousiasme vertelt hij over politie
ke onderwerpen die hem interesseren. Ons gesprek
geeft me het gevoel dat ondanks dat deze jongen een
andere studierichting heeft gekozen dan waar zijn hart
ligt, we hem nog wel terug gaan zien in de wereld van
de politiek.
 
Zoals in het gesprek met deze jongeman duidelijk
werd, zoeken de meeste mensen de grote stad op
wanneer het gaat om het vinden van werk. Met maar
4,5 miljoen inwoners en een oppervlakte groter dan
Nederland, blijft er voor Kroatië een hoop land over wat
op een zinvolle manier benut zou kunnen worden. Een
vertegenwoordiger van de Groene Partij uit Montene
gro noemt in ons gesprek dat er enorm veel ruimte en
vruchtbare grond is voor landbouw in de Balkanlanden.
Duurzame, biologisch en ecologisch verantwoorde
landbouw zou daar deuren kunnen openen. Zeker in
een tijd als deze waar mensen steeds meer het belang
inzien van ‘puur’ eten. Niet voor niets integreren de su
permarkten biologische producten in hun assortiment
en halen steeds meer mensen een biologisch groente
pakket bij de plaatselijke boer. Ook in Kroatië lijkt er
een omslag in het denken plaats te vinden. Dit zou het
succes van de groene partij Orah kunnen verklaren.
Deze partij is opgericht in 2013 en wist al direct bij de
verkiezingen een zetel in het parlement te bemachti
gen. Volgens mijn gesprekspartner mist het echter in
deze landen nog vaak aan kennis over biologische
landbouw en geld om te investeren. Naarmate ik tij
dens dit congres met meer mensen uit verschillende
hoeken van Europa spreek, wordt het me steeds dui
delijker: met de juiste middelen en goede intenties lig
gen er in de Balkanlanden grote kansen voor het creë
ren van ‘green jobs’.
 
Het was voor mij een mooie ervaring om bij dit congres
aanwezig te zijn. Hoe belangrijk het is om de krachten
te bundelen werd wel duidelijk op dit congres waar zo
veel landen vertegenwoordigd waren. Omdat het con
gres in Zagreb plaatsvond werd er vooral licht gesche
nen op de Balkanlanden. Het heeft me inzicht gegeven
in de politieke situatie in deze landen, maar ook eyeo
peners wat betreft de vele mogelijkheden en kansen
die hier nog verscholen liggen. In november hebben de
Fransen een thuiswedstrijd en zal het congres in Lyon
plaatsvinden. Interessant in Frankrijk is de organisatie
“Terre de Liens” die sinds 2003 boerderijen en grond
opkoopt om het weg te houden van speculanten, in
vesteerders die land opkopen om op een snelle manier
winst te houden vaak zonder rekening te houden met

biologische en ecologische aspecten. Deze organisatie
stelt de grond beschikbaar voor landbouwers die op
een eerlijke, duurzame en biologische manier produc
ten verbouwen. Momenteel bezit deze organisatie 118
boerderijen en 2300 hectare grond. Daarmee voorzien
ze meer dan 300 mensen van werk. Een prachtig voor

beeld van het creëren van ‘green jobs’!
Lisa Freriks
Het verslag van Jolanda kunt u vinden op haar blog:
http://jolandaverburg.blogspot.nl/2015_05_01_archive.
html

Amendementen partijprogramma

Hoofdstuk 14. Landbouw
Ecologisch houdbare productie
Wijzig: In een markteconomie dient de winkelprijs de
volledige sociale en ecologische kosten te dekken van
een veilige en verantwoorde voedselproductie. Een
markt van overproductie levert onderprijzen.
In: In een circulaire economie dient de consumenten
prijs de volledige sociale en ecologische kosten te dek
ken van een veilige en verantwoorde voedselproductie.

Verslag kascommissie 2013 en 2014

Wij hebben als leden van de kascommissie de jaarre
kening van 2013 en 2014 gecontroleerd. Deze rekenin
gen hebben wij in orde bevonden. De inkomsten en uit
gaven zijn goed gedocumenteerd en terug te vinden in
Excel-bestanden. Facturen zijn ingescand of nog origi
neel aanwezig.
 
We hebben de volgende opmerkingen:
1.Otto ter Haar heeft de boekhouding in Excel opge
maakt, maar hij heeft als enige inzicht hierin. Als hij tij
delijk uitvalt is er een probleem met vervanging.
2. De schenkingen en leningen in 2014 gedaan verdie
nen wel nadere uitleg (dat is gebeurd).
3. We vonden dat er een groot verschil is tussen 2013
(positief saldo) en 2014 (negatief saldo). Dit zou even
wichtiger kunnen.
4. We hebben ook gecontroleerd of de uitgaven in
2014 conform de Begroting 2014 waren, en dit bleek
het geval.
 
Utrecht, 6 juni 2015
J.M. van Kessel, G.W.M. van der Heijden
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Bij overproductie leidt de markt tot prijzen die deze
kosten niet geheel kunnen dekken.
Toelichting: Het is belangrijk om de circulaire econo
mie te noemen omdat we daar naar toe willen. De
tweede zin is in de nieuwe formulering beter te begrij
pen.
 
Hoofdstuk 21. Volksgezondheid
Wijzig: Verder blijft het nodig om alcohol, drugs en
roken te ontmoedigen. Dit geldt vooral voor de jeugd.
Wij willen dat de in de wet vastgelegde leeftijdsgrenzen
voor de verkoop van zwakalcoholische drank en sterke
drank strenger worden gehandhaafd. Voorlichting op
school is belangrijk. Op jongeren gerichte alcoholrecla
mes willen we verbieden.
In: Het is en blijft nodig om alcohol, drugs en roken te
ontmoedigen, vooral bij de jeugd. Voorlichting op
school willen we verplichten en op jongeren gerichte
alcoholreclames verbieden. De wettelijke leeftijdsgren
zen voor de verkoop van alcohol, drugs en rookwaar
willen we strict handhaven.
Toelichting: We moeten een evenwicht vinden tussen
het inzicht in de schadelijke gevolgen van het gebruik
van drugs en de drang van jongeren om er mee te ex
perimenteren.
 
Overgewicht
Wijzig: Overgewicht wordt in de westerse maatschap
pij een steeds ernstiger gezondheidsprobleem. Proble
men met overgewicht beginnen vaak op jonge leeftijd.
Preventieve voorlichting en het stimuleren van meer li
chaamsbeweging zijn dringend gewenst. De overvloed
aan reclame voor snoep, frisdrank en fast food, gericht
op kinderen, moet met behulp van wettelijke maatrege
len worden beperkt. Op scholen hoort geen ongezond
voedsel verkocht te worden.
In: Overgewicht is volgens de WHO een pandemie. Het
is in bijna de hele wereld een ernstig en toenemend ge
zondheidsprobleem. Overgewicht begint vaak op jonge
leeftijd en leidt tot toegenomen gezondheidsrisico’s in
het latere leven. Preventie door voorlichting en het sti
muleren van lichaamsbeweging zijn nodig. We willen
reclame voor snoep, frisdrank en fast food, gericht op
kinderen, wettelijk beperken. De verbruiksbelasting op
suikerhoudende frisdranken en sappen willen we ver
hogen, de verbruiksbelasting op bronwater en suikerlo
ze dranken afschaffen.
Toelichting: Zie
1. http://www.mkatan.nl/columns-en-kranten/nrc-co
lumns/495-19-10-2013-extra-taks-op-sap-en-frisdran
k-.html 
2. https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwer
p/overgewicht/cijfers-context/gezondheidsgevolgen en
3. http://epirev.oxfordjournals.org/content/29/1/1.full

In memoriam Henk Fitters (1966 - 2015)

Henk Fitters was kandidaat van De Groenen voor de
gemeenteraad van Heusden bij de verkiezing in maart
2010. Zijn zuster Bianca van Dijk was lijsttrekker. Hij is
pinksterzaterdag geheel onverwacht overleden. We
wensen zijn moeder en familie veel sterkte.
 
Het partijbestuur

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 Lisa Freriks, lisa@degroenen.nl
Webmaster Tom Bakkers, tom@degroenen.nl
Kascommissie: Jozef van Kessel, Gerero van der
Heijden
 
Ronald Schönberger vertegenwoordigt De Groenen in
het algemeen bestuur van het waterschap Amstel,
Gooi en Vecht

Landelijk secretariaat

info@degroenen.nl
www.degroenen.nl
www.facebook.com/DeGroenenNederland
www.twitter.com/DeGroenen
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Sporthogeschool Fontys, de voormalige academie voor
lichamelijke opvoeding uit Tilburg, was immers naar de
stad verhuisd. Uit onderzoek bleek dat de jaarlijkse
kosten voor de ijsbaan lang niet zo hoog waren als het
college beweerde. Er zaten posten bijgeboekt die niets
met de ijsbaan van doen hadden. De energievoorzie
ning van de ijsbaan was verouderd, deze slokt jaarlijks
een aanzienlijk deel van het budget. Er kwam steun
vanuit het bedrijfsleven.
 
In de gemeenteraad kwam de PvdA met een motie om
de sluiting met een jaar uit te stellen. De oppositie
wilde twee jaar uitstel. Uiteindelijk won de PvdA dit,
maar de VVD sloeg aan het einde van het raadsdebat
toch toe met een motie van wantrouwen tegen de wet
houder. Die motie haalde het niet.
 
Of het uitstel ook afstel betekent: de sluiting is in elk
geval op de lange baan geschoven. Het is nu afwach
ten wat de gemeenteraad gaat doen bij de behandeling
van de begroting 2016 de komende maand oktober.
 
Jozef van Kessel

Sluiting ijsbaan in Eindhoven op de lange
baan?

De gemeente Eindhoven denkt vaak groots en het
Groengebied Gennep in het zuiden van de stad wordt
vaak vergeleken met het Central Park van New York
City. In dit groene parklandschap staat een watermo
len, een boerderij met akkers en landbouwgronden. De
gemeente heeft het milieueducatiecentrum vorig jaar
gesloten. In het gebied zijn nog vele sportvelden te vin
den, maar ook een Van der Valk motel, een golfbaan
en aan de overzijde ooit High Tech Campus, opgezet
door Philips. Eindhoven ziet zich graag als de Silicon
Valley van het Zuiden, en noemt dat dan ‘Brainport’.
Het landelijk gebied Strijp moet eraan geloven voor uit
breiding van het industriegebied, mooi gelegen aan
zichtlocaties langs de snelweg, niet ver van Eindhoven
Airport.
 
Veel geld werd besteed voor de uitbreiding naar een
Europees zwemstadion, genoemd naar een plaatselijk
zwemwonder, Pieter van den Hoogeband. Deze nieuw
bouw nam zo’n slok uit de begroting dat het collegebe
stuur opnieuw zocht om gaten in de begroting te dich
ten. In de vorige raadsperiode ondernam het college al
een poging om de naastgelegen ijsbaan te sluiten. Die
sluiting werd toen uitgesteld, men zou kijken naar alter
natieve financieringsbronnen. Die nieuwe studie ver
dween in de ijskast, men was het vergeten.
 
Eerder dit jaar kwam het college met een nieuw plan
tot sluiting. De SP was in de vorige raadsperiode nog
fel tegen, maar de wethouder van de SP ging nu over
stag. De ijsbaan moest per juli 2016 definitief dicht.
 
Burgerinitiatieven kwamen toen opnieuw in actie. De
hoorzitting moest over twee avonden worden verdeeld,
zo vol geboekt. Ook Gerero van der Heijden, lid van De
Groenen, pleitte voor het openhouden van de ijsbaan.
Op de achtergrond zocht Jozef van Kessel, kandidaat
raadslid in 2014, naar bestuurlijke gaten in de goed
keuringsprocedure voor sluiting. Het laatste oordeel
voor de vakantie zou vallen bij de behandeling van de
meerjarenbegroting.

Botlek te laten gaan?
4. Waar wordt het chloor voor gebruikt?
5. Hoe duur is deze chloor?
6. Hoe duur zijn de veiligheidsmaatregelingen?
7. Wordt dit door AkzoNobel betaald of de
belastingbetaler?
 
Paul Freriks
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Agenda 62e partijcongres

Donderdag 15 oktober 2015
De Waagh, Grote Markt 26, Nijmegen
Zaal open vanaf 18:30 uur
 
1. 19:00 Opening door congresvoorzitter Paul Freriks
2. 19:05 Verslag van het partijbestuur
3. 19:20 Einde termijn: Jolanda en Otto zijn
herbenoembaar
4. 19:30 Begroting 2016; promotiemateriaal
5. 19:45 Amendement Huishoudelijk reglement
19:55 pauze
6. 20.05 Mirjam spreekt over TTIP (onder voorbehoud)
7. 20:20 Amendementen partijprogramma
8. 20:50 Rondje afdelingen
9. 20:55 Rondvraag
10. 21:00 Sluiting

Amendementen partijprogramma

Hoofdstuk 1. Basisinkomen
Eerste paragraaf, laatste regel:
Wijzig: Het basisinkomen van de Nederlandse ingeze
tenen is de brandstof waarmee zij via hun bestedingen
de in Nederland gevestigde bedrijven aan het werk
houden en zo de welvaart en de werkgelegenheid in
stand.
In: Het basisinkomen van de Nederlandse ingezetenen
is de brandstof waarmee zij via hun bestedingen de in
Nederland gevestigde bedrijven aan het werk houden
en daarmee de werkgelegenheid en welvaart in stand
houden.
Toelichting: zo loopt de zin beter.
 
Aan het einde toevoegen:
Een staatsbank voor de minima
Het gebruik van een betaalrekening kost ongeveer €10
per maand. De Groenen vindt het ongewenst dat dit
drukt op een minimumuitkering of een basisinkomen.

We willen uitkeringsgerechtigden een rekening aanbie
den op een staatsbank die kosteloos betalingsverkeer
levert. Om concurrentie met private banken te beper
ken mag deze staatsbank geen spaarrente bieden en is
ze verplicht een negatieve rente op te leggen aan te
goeden boven een bepaald bedrag. Wie meer gaat ver
dienen moet voor het gebruik van de rekening gaan
betalen.
 
6. Europese Unie
Toevoegen na Global governance een nieuwe para
graaf:
 
Zorg, scholing en werk in plaats van bommen
Nederland besteedt 7‰ van het bnp aan ontwikke
lingssamenwerking en heeft zich binnen de NAVO ver
plicht 2% van het bnp te besteden aan defensie. De
Groenen constateert dat de militaire interventies waar
Nederland de laatste 20 jaar militaire of politieke steun
aan heeft gegeven (Kosovo (1999), Afghanistan (2001-
heden), Irak (2003-2005 & 2014-heden) en Libië (2014))
geleid hebben tot mislukte staten. Het was beter ge
weest voor de betrokken landen, de ontwikkeling van
de internationale rechtsorde en de Nederlandse begro
ting als Nederland zijn troepen thuis had gehouden.
We kunnen het geld beter besteden aan de UNHCR
die jaarlijks honderden miljoenen tekort komt om ont
heemden en vluchtelingen op te vangen en aan het
geven van directe steun aan landen die vluchtelingen
van oorlogsgeweld opvangen met het scheppen van
huisvesting en het leveren van medische zorg en on
derwijs en het investeren in werkgelegenheid. We wil
len een verhoging van het budget voor ontwikkelings
samenwerking naar 1% van het bnp en een halvering
van onze verplichting aan de NAVO naar 1% van het
bnp.
 
13. Infrastructuur en mobiliteit
Wijzig: van rijbewijs naar rijvergunning
In: ruim baan voor de zelfrijdende auto
Toelichting: De zelfrijdende auto is veiliger en zuiniger
en zal op middellange termijn de bestuurde auto’s
gaan vervangen.
 
Aan het begin toevoegen:
Zelfrijdende auto’s zijn de toekomst
De Groenen is blij met de ontwikkeling van zelfrijdende
auto’s. We verwachten dat dit de verkeersveiligheid
doet toenemen, de wegcapaciteit doet toenemen en
het brandstofgebruik doet dalen. De zelfrijdende auto
moet de norm worden – de bestuurde auto een uitzon
dering.
 
Hoofdstuk 21. Volksgezondheid
Overgewicht
Wijzig: We willen reclame voor snoep, frisdrank en fast
food, gericht op kinderen, wettelijk beperken.

Beste partijgenoten

In deze Gras vindt u verschillende amendementen op
het partijprogramma die we graag met u willen bespre
ken tijdens het partijcongres. Jozef van Kessel vertelt
over de inspanningen om de ijsbaan in Eindhoven open
te houden en Paul Freriks over het transport van ge
vaarlijke stoffen over de Betuweroute.
 
Het volgende congres is op verzoek van Jolanda drie
weken uitgesteld. Donderdagavond 15 oktober houden
wij het 62e partijcongres in de Waag te Nijmegen. Het
is een mooie locatie en een goede reden het congres
te bezoeken. Jolanda en ik zijn aftredend als bestuurs
lid en partijvoorzitter en beschikbaar voor een nieuwe
termijn.
 
Otto ter Haar, partijvoorzitter
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In: We willen reclame voor snoep, frisdrank en fast
food, gericht op jongeren, wettelijk beperken.
Toelichting: Dit is een wijziging van het oorspronkelij
ke amendement. De beperking is nu ruimer geformu
leerd.
 
Amendement van Jolanda
Toevoegen na regel 14: Wij willen een leeftijdsgrens
voor de verkoop van energiedrankjes optrekken gelijk
aan alcohol en tabak.
Regel 15 wijzigen in: Op jongeren gerichte reclame
voor alcohol, energiedrankjes en tabak willen wij ver
bieden.
Reden: De supermarkten verkopen blikjes energydrank
die de maximaal verantwoorde dosis cafeïne te boven
gaan. Zolang er geen kleinere verpakkingen en/of alter
natieven worden geboden moeten deze drankjes de
zelfde status krijgen als alcohol en tabak.
http://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/energie
drankjes.aspx
Reactie Otto: Het is onjuist om een energydrank te
vergelijken met alcohol wat vele malen schadelijker is.
In de link die Jolanda zelf geeft raadt het Voedingscen
trum deze drankjes af voor kinderen beneden de der
tien. Dat is een stuk lager dan de grens voor alcohol en
tabak die 18 jaar bedraagt. Tegen een leeftijdsgrens
van 12 jaar heb ik geen bezwaar.
 
Jolanda: vervang de paragraaf Alternatieve
geneeswijzen door:
Complementaire geneeswijzen
De huidige geneeskunde kenmerkt zich door afhanke
lijkheid van medicijngebruik, controle door middel van
wet- en regelgeving en regie door verzekeraars. Hierbij
is de keuzevrijheid danig ingeperkt en de menselijke
maat verloren gegaan. Voor een werkbare gezond
heidszorg streeft De Groenen een holistische benade
ring na waarbij de mens als geheel centraal staat en
niet slechts de kwaal. Eerlijke voorlichting over genees
middelen, alternatieven en transparantie van kosten
zijn hierbij cruciaal.
Onze gezondheid is niet aan de verzekeraar en niet aan
de wetgever maar is de verantwoordelijkheid van de
burger. Zodra het zelfbeschikkingsrecht en de keuze
vrijheid wordt teruggegeven aan de burger en de na
druk wordt gelegd op eigen verantwoordelijkheid, pre
ventie en een gezonde levensstijl zullen de kosten voor
de gezondheidszorg binnen de perken gehouden kun
nen worden. Keuzevrijheid kenmerkt zich door keuze
van behandelmethode en behandelaar met een gelijk
waardige relatie tussen arts en cliënt.
Driekwart van alle huishoudens in Nederland maakt wel
eens gebruik van complementaire geneeskunde. Ho
meopathische middelen zijn hierbij het meest populair
en passen binnen de trend van zelfmedicatie en het
recht op zelfbeschikking. De Groenen wil de werking
van het homeopathische middel terug op de verpak

king en de bijsluiter.
Van de complementaire geneeskunde is de acupunctu
rist de meest bezochte behandelaar. Al in 1979 nam de
WHO acupunctuur op in haar lijst van bewezen behan
delmethoden voor een variëteit aan aandoeningen.
De Groenen wil complementaire geneeskunde als keu
zemogelijkheid opnemen in de basisverzekering.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Acupunctuur
http://www.nieuw-nederland.nu/wiki/themas/zorg-en-
welzijn/financiering-van-de-zorg/
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/gezondheid-
welzijn/publicaties/artikelen/archief/2014/2014-4041-
wm.htm
 
Reden: Meer keuzevrijheid voor de burger.
 
Reactie Otto: Ik distantieer me nadrukkelijk van dit
amendement van Jolanda en raad het ten strengste af.
Wat Jolanda doet is reclame maken voor kwakzalverij.
Ze pleit voor "eerlijke voorlichting over geneesmidde
len", maar zelf geeft ze geen eerlijke voorlichting over
homeopatische middelen. Het is verboden om op de
verpakking van een homeopathisch middel te vermel
den waar het voor bedoeld is, omdat er geen bewezen
werking is. Ik heb Jolanda gevraagd met bewijs te
komen en de enige wetenschappelijke publicatie waar
ze mee kwam bevestigt dat homeopatische middelen
het niet beter doen dan een placebo (The Lancet:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16125589 :
“there was weak evidence for a specific effect of ho
moeopathic remedies, but strong evidence for specific
effects of conventional interventions. This finding is
compatible with the notion that the clinical effects of
homoeopathy are placebo effects” ). Wat Jolanda wil is
de belastingbetaler laten betalen voor alternatieve ge
neeswijzen waar ze zelf in gelooft maar waarvan de ef
fectiviteit niet is bewezen. Dat is oneerlijk tegenover
belastingbetalers die haar geloof niet delen. Wat er nu
in het programma staat is goed. Ik zou hier alleen de
term traditionele geneeswijzen willen vervangen door
reguliere geneeskunde. Dat is de gebruikelijke term:
 
Alternatieve geneeswijzen
Aan alternatieve geneeswijzen stellen wij de zelfde
eisen als aan reguliere geneeskunde met betrekking tot
effectiviteit, nevenwerkingen, technische uitrusting, in
tercollegiale toetsing, bijscholing en controle door de
geneeskundige inspectie. Wanneer aan deze eisen is
voldaan, worden alternatieve geneeswijzen op dezelfde
wijze vergoed als de reguliere.
 
Hoofdstuk 24. Criminaliteitsbestrijding
Verantwoord politiegeweld
Aan het einde toevoegen: Op termijn zien wij een rol
voor drones bij de aanhouding van verdachten. De
voorwaarden van het gebruik van een drone als ge
weldsmiddel stellen we gelijk aan die van het inzetten
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van een politiehond. Het gebruik van een vuurwapen
ter aanhouding kan hierdoor verdwijnen.
Toelichting: Minder risico’s voor zowel de politie als
voor de verdachten.

Begroting De Groenen 2016

Inkomsten Bedrag Uitgaven Bedrag Prio
Contributies  € 1.600,00 Vergaderingen  €   200,00 1

    Gras  €   200,00 1

    Website  €    85,00 1

    Partijbestuur  €   300,00 3

    Promotie  €   200,00 2

Overige inkomsten  €   150,00 Postbus  €   220,00 1

Rente, dividend  €     20,00 Bankkosten  €   110,00 1

Schenkingen  € 1.200,00 EGP contributie  € 1.150,00 1

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

Tekort  €   595,00 Onvoorzien  €   500,00 1-3

Totaal  € 4.365,00    € 4.365,00  

Amendementen Huishoudelijk reglement

Artikel 1. Lidmaatschap
Lid 4
Toevoegen aan het einde: Voor leden die de contributie
contant of per overschrijving betalen bedraagt de mini
mumcontributie €25. Voor abonnees die geen machti
ging geven bedraagt het abonnementsgeld €20.
 
Reden: machtigingen maken de contributieinning
eenvoudiger
 
 

Chloortransport bij Zevenaar

AkzoNobel Industrial Chemicals BV (AkzoNobel) gaat
begin september chloor vervoeren naar haar productie
locatie in de Botlek. Binnen de provincie Gelderland
gaan de transporten over de Betuweroute. De trans
porten passen binnen de afspraken die in het conve
nant tussen AkzoNobel en de rijksoverheid zijn ge
maakt. De voorbereiding op incidenten op de Betuwe
route vallen binnen de basisvoorbereiding van operati
onele hulpdiensten zoals de brandweer en de ambu
lancezorg.
 
Betuweroute
De route die voor de aanvoer van chloor is gepland,
loopt vanaf de productielocatie Ibbenbüren door Duits
land en vanaf Oberhausen via de Betuweroute naar
emplacement Kijfhoek en vervolgens in de regio Rot
terdam-Rijnmond via de Havenspoorlijn richting Botlek.
Gebruik van de Betuweroute is mogelijk omdat de
transporteur een directe trein vanaf de productielocatie
inzet. Daardoor worden in Duitsland rangeerhandelin
gen en routes door dichtbevolkte gebieden vermeden.
De Betuweroute is dankzij extra veiligheidsmaatregelen

geschikt voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en ligt
in Nederland grotendeels buiten bebouwde gebieden.
Daarom heeft deze route de voorkeur voor het vervoer
van gevaarlijke stoffen. De Betuweroute loopt binnen
onze provincie door de gemeenten Overbetuwe, Ne
der-Betuwe, Tiel, Buren, Geldermalsen, Lingewaal, Lin
gewaard, Rijnwaarden, Duiven en Zevenaar.
 
Voorbereiding op een incident
Alle operationele hulpdiensten zijn voorbereid op inci
denten met transport van chloor of het lossen ervan.
Dit hoort bij de basiswerkmethoden. Aanvullende ope
rationele voorbereiding op lossen of transport is niet
noodzakelijk. Wel zorgen de veiligheidsregio’s Gelder
land-Midden en Gelderland-Zuid ervoor dat operatio
neel personeel op de hoogte is van het plaatsvinden
van de transporten.
 
Vragen van Sociaal Zevenaar aan het college
1. Waarom gaat er chloor voor de Botlek door Ober
hausen en Zevenaar?
2. Welke is de letale zone bij deze transporten?
3. Is het gelet op de risico’s niet veel logischer gevaar
lijke stoffen via de Noordzee, haven en rivier naar de

Toelichting bij de begroting voor 2016

Prioriteit 1: uitgaven die noodzakelijk zijn voor de conti
nuiteit van de partij
Prioriteit 2: uitgaven voor campagnes en verkiezingen
worden gedaan als de gerealiseerde inkomsten dat
toelaten
Prioriteit 3: alle overige uitgaven worden alleen gedaan
als daar een schenking tegenover staat
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In: We willen reclame voor snoep, frisdrank en fast
food, gericht op jongeren, wettelijk beperken.
Toelichting: Dit is een wijziging van het oorspronkelij
ke amendement. De beperking is nu ruimer geformu
leerd.
 
Amendement van Jolanda
Toevoegen na regel 14: Wij willen een leeftijdsgrens
voor de verkoop van energiedrankjes optrekken gelijk
aan alcohol en tabak.
Regel 15 wijzigen in: Op jongeren gerichte reclame
voor alcohol, energiedrankjes en tabak willen wij ver
bieden.
Reden: De supermarkten verkopen blikjes energydrank
die de maximaal verantwoorde dosis cafeïne te boven
gaan. Zolang er geen kleinere verpakkingen en/of alter
natieven worden geboden moeten deze drankjes de
zelfde status krijgen als alcohol en tabak.
http://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/energie
drankjes.aspx
Reactie Otto: Het is onjuist om een energydrank te
vergelijken met alcohol wat vele malen schadelijker is.
In de link die Jolanda zelf geeft raadt het Voedingscen
trum deze drankjes af voor kinderen beneden de der
tien. Dat is een stuk lager dan de grens voor alcohol en
tabak die 18 jaar bedraagt. Tegen een leeftijdsgrens
van 12 jaar heb ik geen bezwaar.
 
Jolanda: vervang de paragraaf Alternatieve
geneeswijzen door:
Complementaire geneeswijzen
De huidige geneeskunde kenmerkt zich door afhanke
lijkheid van medicijngebruik, controle door middel van
wet- en regelgeving en regie door verzekeraars. Hierbij
is de keuzevrijheid danig ingeperkt en de menselijke
maat verloren gegaan. Voor een werkbare gezond
heidszorg streeft De Groenen een holistische benade
ring na waarbij de mens als geheel centraal staat en
niet slechts de kwaal. Eerlijke voorlichting over genees
middelen, alternatieven en transparantie van kosten
zijn hierbij cruciaal.
Onze gezondheid is niet aan de verzekeraar en niet aan
de wetgever maar is de verantwoordelijkheid van de
burger. Zodra het zelfbeschikkingsrecht en de keuze
vrijheid wordt teruggegeven aan de burger en de na
druk wordt gelegd op eigen verantwoordelijkheid, pre
ventie en een gezonde levensstijl zullen de kosten voor
de gezondheidszorg binnen de perken gehouden kun
nen worden. Keuzevrijheid kenmerkt zich door keuze
van behandelmethode en behandelaar met een gelijk
waardige relatie tussen arts en cliënt.
Driekwart van alle huishoudens in Nederland maakt wel
eens gebruik van complementaire geneeskunde. Ho
meopathische middelen zijn hierbij het meest populair
en passen binnen de trend van zelfmedicatie en het
recht op zelfbeschikking. De Groenen wil de werking
van het homeopathische middel terug op de verpak

king en de bijsluiter.
Van de complementaire geneeskunde is de acupunctu
rist de meest bezochte behandelaar. Al in 1979 nam de
WHO acupunctuur op in haar lijst van bewezen behan
delmethoden voor een variëteit aan aandoeningen.
De Groenen wil complementaire geneeskunde als keu
zemogelijkheid opnemen in de basisverzekering.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Acupunctuur
http://www.nieuw-nederland.nu/wiki/themas/zorg-en-
welzijn/financiering-van-de-zorg/
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/gezondheid-
welzijn/publicaties/artikelen/archief/2014/2014-4041-
wm.htm
 
Reden: Meer keuzevrijheid voor de burger.
 
Reactie Otto: Ik distantieer me nadrukkelijk van dit
amendement van Jolanda en raad het ten strengste af.
Wat Jolanda doet is reclame maken voor kwakzalverij.
Ze pleit voor "eerlijke voorlichting over geneesmidde
len", maar zelf geeft ze geen eerlijke voorlichting over
homeopatische middelen. Het is verboden om op de
verpakking van een homeopathisch middel te vermel
den waar het voor bedoeld is, omdat er geen bewezen
werking is. Ik heb Jolanda gevraagd met bewijs te
komen en de enige wetenschappelijke publicatie waar
ze mee kwam bevestigt dat homeopatische middelen
het niet beter doen dan een placebo (The Lancet:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16125589 :
“there was weak evidence for a specific effect of ho
moeopathic remedies, but strong evidence for specific
effects of conventional interventions. This finding is
compatible with the notion that the clinical effects of
homoeopathy are placebo effects” ). Wat Jolanda wil is
de belastingbetaler laten betalen voor alternatieve ge
neeswijzen waar ze zelf in gelooft maar waarvan de ef
fectiviteit niet is bewezen. Dat is oneerlijk tegenover
belastingbetalers die haar geloof niet delen. Wat er nu
in het programma staat is goed. Ik zou hier alleen de
term traditionele geneeswijzen willen vervangen door
reguliere geneeskunde. Dat is de gebruikelijke term:
 
Alternatieve geneeswijzen
Aan alternatieve geneeswijzen stellen wij de zelfde
eisen als aan reguliere geneeskunde met betrekking tot
effectiviteit, nevenwerkingen, technische uitrusting, in
tercollegiale toetsing, bijscholing en controle door de
geneeskundige inspectie. Wanneer aan deze eisen is
voldaan, worden alternatieve geneeswijzen op dezelfde
wijze vergoed als de reguliere.
 
Hoofdstuk 24. Criminaliteitsbestrijding
Verantwoord politiegeweld
Aan het einde toevoegen: Op termijn zien wij een rol
voor drones bij de aanhouding van verdachten. De
voorwaarden van het gebruik van een drone als ge
weldsmiddel stellen we gelijk aan die van het inzetten
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van een politiehond. Het gebruik van een vuurwapen
ter aanhouding kan hierdoor verdwijnen.
Toelichting: Minder risico’s voor zowel de politie als
voor de verdachten.

Begroting De Groenen 2016

Inkomsten Bedrag Uitgaven Bedrag Prio
Contributies  € 1.600,00 Vergaderingen  €   200,00 1

    Gras  €   200,00 1

    Website  €    85,00 1

    Partijbestuur  €   300,00 3

    Promotie  €   200,00 2

Overige inkomsten  €   150,00 Postbus  €   220,00 1

Rente, dividend  €     20,00 Bankkosten  €   110,00 1

Schenkingen  € 1.200,00 EGP contributie  € 1.150,00 1

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

Tekort  €   595,00 Onvoorzien  €   500,00 1-3

Totaal  € 4.365,00    € 4.365,00  

Amendementen Huishoudelijk reglement

Artikel 1. Lidmaatschap
Lid 4
Toevoegen aan het einde: Voor leden die de contributie
contant of per overschrijving betalen bedraagt de mini
mumcontributie €25. Voor abonnees die geen machti
ging geven bedraagt het abonnementsgeld €20.
 
Reden: machtigingen maken de contributieinning
eenvoudiger
 
 

Chloortransport bij Zevenaar

AkzoNobel Industrial Chemicals BV (AkzoNobel) gaat
begin september chloor vervoeren naar haar productie
locatie in de Botlek. Binnen de provincie Gelderland
gaan de transporten over de Betuweroute. De trans
porten passen binnen de afspraken die in het conve
nant tussen AkzoNobel en de rijksoverheid zijn ge
maakt. De voorbereiding op incidenten op de Betuwe
route vallen binnen de basisvoorbereiding van operati
onele hulpdiensten zoals de brandweer en de ambu
lancezorg.
 
Betuweroute
De route die voor de aanvoer van chloor is gepland,
loopt vanaf de productielocatie Ibbenbüren door Duits
land en vanaf Oberhausen via de Betuweroute naar
emplacement Kijfhoek en vervolgens in de regio Rot
terdam-Rijnmond via de Havenspoorlijn richting Botlek.
Gebruik van de Betuweroute is mogelijk omdat de
transporteur een directe trein vanaf de productielocatie
inzet. Daardoor worden in Duitsland rangeerhandelin
gen en routes door dichtbevolkte gebieden vermeden.
De Betuweroute is dankzij extra veiligheidsmaatregelen

geschikt voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en ligt
in Nederland grotendeels buiten bebouwde gebieden.
Daarom heeft deze route de voorkeur voor het vervoer
van gevaarlijke stoffen. De Betuweroute loopt binnen
onze provincie door de gemeenten Overbetuwe, Ne
der-Betuwe, Tiel, Buren, Geldermalsen, Lingewaal, Lin
gewaard, Rijnwaarden, Duiven en Zevenaar.
 
Voorbereiding op een incident
Alle operationele hulpdiensten zijn voorbereid op inci
denten met transport van chloor of het lossen ervan.
Dit hoort bij de basiswerkmethoden. Aanvullende ope
rationele voorbereiding op lossen of transport is niet
noodzakelijk. Wel zorgen de veiligheidsregio’s Gelder
land-Midden en Gelderland-Zuid ervoor dat operatio
neel personeel op de hoogte is van het plaatsvinden
van de transporten.
 
Vragen van Sociaal Zevenaar aan het college
1. Waarom gaat er chloor voor de Botlek door Ober
hausen en Zevenaar?
2. Welke is de letale zone bij deze transporten?
3. Is het gelet op de risico’s niet veel logischer gevaar
lijke stoffen via de Noordzee, haven en rivier naar de

Toelichting bij de begroting voor 2016

Prioriteit 1: uitgaven die noodzakelijk zijn voor de conti
nuiteit van de partij
Prioriteit 2: uitgaven voor campagnes en verkiezingen
worden gedaan als de gerealiseerde inkomsten dat
toelaten
Prioriteit 3: alle overige uitgaven worden alleen gedaan
als daar een schenking tegenover staat
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Agenda

24 september, gezondverstandavond, Culemborg
25-26 september, Green Cities Conference, Helsinki
10 oktober, TTIP-demonstratie Amsterdam
15 oktober, 62e partijcongres, Nijmegen
13-15 november 2015, 23rd Council EGP, Lyon
15 maart 2017, Tweede Kamerverkiezing
21 maart 2018, verkiezing gemeenteraden
19 maart 2019, verkiezing Provinciale Staten en
Waterschappen
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: Paul Freriks, Jolanda Verburg, Jozef
van Kessel en Otto ter Haar
ISSN 1572-1485

 
Sporthogeschool Fontys, de voormalige academie voor
lichamelijke opvoeding uit Tilburg, was immers naar de
stad verhuisd. Uit onderzoek bleek dat de jaarlijkse
kosten voor de ijsbaan lang niet zo hoog waren als het
college beweerde. Er zaten posten bijgeboekt die niets
met de ijsbaan van doen hadden. De energievoorzie
ning van de ijsbaan was verouderd, deze slokt jaarlijks
een aanzienlijk deel van het budget. Er kwam steun
vanuit het bedrijfsleven.
 
In de gemeenteraad kwam de PvdA met een motie om
de sluiting met een jaar uit te stellen. De oppositie
wilde twee jaar uitstel. Uiteindelijk won de PvdA dit,
maar de VVD sloeg aan het einde van het raadsdebat
toch toe met een motie van wantrouwen tegen de wet
houder. Die motie haalde het niet.
 
Of het uitstel ook afstel betekent: de sluiting is in elk
geval op de lange baan geschoven. Het is nu afwach
ten wat de gemeenteraad gaat doen bij de behandeling
van de begroting 2016 de komende maand oktober.
 
Jozef van Kessel

Sluiting ijsbaan in Eindhoven op de lange
baan?

De gemeente Eindhoven denkt vaak groots en het
Groengebied Gennep in het zuiden van de stad wordt
vaak vergeleken met het Central Park van New York
City. In dit groene parklandschap staat een watermo
len, een boerderij met akkers en landbouwgronden. De
gemeente heeft het milieueducatiecentrum vorig jaar
gesloten. In het gebied zijn nog vele sportvelden te vin
den, maar ook een Van der Valk motel, een golfbaan
en aan de overzijde ooit High Tech Campus, opgezet
door Philips. Eindhoven ziet zich graag als de Silicon
Valley van het Zuiden, en noemt dat dan ‘Brainport’.
Het landelijk gebied Strijp moet eraan geloven voor uit
breiding van het industriegebied, mooi gelegen aan
zichtlocaties langs de snelweg, niet ver van Eindhoven
Airport.
 
Veel geld werd besteed voor de uitbreiding naar een
Europees zwemstadion, genoemd naar een plaatselijk
zwemwonder, Pieter van den Hoogeband. Deze nieuw
bouw nam zo’n slok uit de begroting dat het collegebe
stuur opnieuw zocht om gaten in de begroting te dich
ten. In de vorige raadsperiode ondernam het college al
een poging om de naastgelegen ijsbaan te sluiten. Die
sluiting werd toen uitgesteld, men zou kijken naar alter
natieve financieringsbronnen. Die nieuwe studie ver
dween in de ijskast, men was het vergeten.
 
Eerder dit jaar kwam het college met een nieuw plan
tot sluiting. De SP was in de vorige raadsperiode nog
fel tegen, maar de wethouder van de SP ging nu over
stag. De ijsbaan moest per juli 2016 definitief dicht.
 
Burgerinitiatieven kwamen toen opnieuw in actie. De
hoorzitting moest over twee avonden worden verdeeld,
zo vol geboekt. Ook Gerero van der Heijden, lid van De
Groenen, pleitte voor het openhouden van de ijsbaan.
Op de achtergrond zocht Jozef van Kessel, kandidaat
raadslid in 2014, naar bestuurlijke gaten in de goed
keuringsprocedure voor sluiting. Het laatste oordeel
voor de vakantie zou vallen bij de behandeling van de
meerjarenbegroting.

Botlek te laten gaan?
4. Waar wordt het chloor voor gebruikt?
5. Hoe duur is deze chloor?
6. Hoe duur zijn de veiligheidsmaatregelingen?
7. Wordt dit door AkzoNobel betaald of de
belastingbetaler?
 
Paul Freriks
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Agenda 62e partijcongres

Donderdag 15 oktober 2015
De Waagh, Grote Markt 26, Nijmegen
Zaal open vanaf 18:30 uur
 
1. 19:00 Opening door congresvoorzitter Paul Freriks
2. 19:05 Verslag van het partijbestuur
3. 19:20 Einde termijn: Jolanda en Otto zijn
herbenoembaar
4. 19:30 Begroting 2016; promotiemateriaal
5. 19:45 Amendement Huishoudelijk reglement
19:55 pauze
6. 20.05 Mirjam spreekt over TTIP (onder voorbehoud)
7. 20:20 Amendementen partijprogramma
8. 20:50 Rondje afdelingen
9. 20:55 Rondvraag
10. 21:00 Sluiting

Amendementen partijprogramma

Hoofdstuk 1. Basisinkomen
Eerste paragraaf, laatste regel:
Wijzig: Het basisinkomen van de Nederlandse ingeze
tenen is de brandstof waarmee zij via hun bestedingen
de in Nederland gevestigde bedrijven aan het werk
houden en zo de welvaart en de werkgelegenheid in
stand.
In: Het basisinkomen van de Nederlandse ingezetenen
is de brandstof waarmee zij via hun bestedingen de in
Nederland gevestigde bedrijven aan het werk houden
en daarmee de werkgelegenheid en welvaart in stand
houden.
Toelichting: zo loopt de zin beter.
 
Aan het einde toevoegen:
Een staatsbank voor de minima
Het gebruik van een betaalrekening kost ongeveer €10
per maand. De Groenen vindt het ongewenst dat dit
drukt op een minimumuitkering of een basisinkomen.

We willen uitkeringsgerechtigden een rekening aanbie
den op een staatsbank die kosteloos betalingsverkeer
levert. Om concurrentie met private banken te beper
ken mag deze staatsbank geen spaarrente bieden en is
ze verplicht een negatieve rente op te leggen aan te
goeden boven een bepaald bedrag. Wie meer gaat ver
dienen moet voor het gebruik van de rekening gaan
betalen.
 
6. Europese Unie
Toevoegen na Global governance een nieuwe para
graaf:
 
Zorg, scholing en werk in plaats van bommen
Nederland besteedt 7‰ van het bnp aan ontwikke
lingssamenwerking en heeft zich binnen de NAVO ver
plicht 2% van het bnp te besteden aan defensie. De
Groenen constateert dat de militaire interventies waar
Nederland de laatste 20 jaar militaire of politieke steun
aan heeft gegeven (Kosovo (1999), Afghanistan (2001-
heden), Irak (2003-2005 & 2014-heden) en Libië (2014))
geleid hebben tot mislukte staten. Het was beter ge
weest voor de betrokken landen, de ontwikkeling van
de internationale rechtsorde en de Nederlandse begro
ting als Nederland zijn troepen thuis had gehouden.
We kunnen het geld beter besteden aan de UNHCR
die jaarlijks honderden miljoenen tekort komt om ont
heemden en vluchtelingen op te vangen en aan het
geven van directe steun aan landen die vluchtelingen
van oorlogsgeweld opvangen met het scheppen van
huisvesting en het leveren van medische zorg en on
derwijs en het investeren in werkgelegenheid. We wil
len een verhoging van het budget voor ontwikkelings
samenwerking naar 1% van het bnp en een halvering
van onze verplichting aan de NAVO naar 1% van het
bnp.
 
13. Infrastructuur en mobiliteit
Wijzig: van rijbewijs naar rijvergunning
In: ruim baan voor de zelfrijdende auto
Toelichting: De zelfrijdende auto is veiliger en zuiniger
en zal op middellange termijn de bestuurde auto’s
gaan vervangen.
 
Aan het begin toevoegen:
Zelfrijdende auto’s zijn de toekomst
De Groenen is blij met de ontwikkeling van zelfrijdende
auto’s. We verwachten dat dit de verkeersveiligheid
doet toenemen, de wegcapaciteit doet toenemen en
het brandstofgebruik doet dalen. De zelfrijdende auto
moet de norm worden – de bestuurde auto een uitzon
dering.
 
Hoofdstuk 21. Volksgezondheid
Overgewicht
Wijzig: We willen reclame voor snoep, frisdrank en fast
food, gericht op kinderen, wettelijk beperken.

Beste partijgenoten

In deze Gras vindt u verschillende amendementen op
het partijprogramma die we graag met u willen bespre
ken tijdens het partijcongres. Jozef van Kessel vertelt
over de inspanningen om de ijsbaan in Eindhoven open
te houden en Paul Freriks over het transport van ge
vaarlijke stoffen over de Betuweroute.
 
Het volgende congres is op verzoek van Jolanda drie
weken uitgesteld. Donderdagavond 15 oktober houden
wij het 62e partijcongres in de Waag te Nijmegen. Het
is een mooie locatie en een goede reden het congres
te bezoeken. Jolanda en ik zijn aftredend als bestuurs
lid en partijvoorzitter en beschikbaar voor een nieuwe
termijn.
 
Otto ter Haar, partijvoorzitter
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Verslag 62e partijcongres

Donderdag 15 oktober 2015
De Waagh, Grote Markt 26 te Nijmegen
 
Aanwezig negen leden: Paul Freriks (voorzitter), Jolan
da Verburg, Otto ter Haar, Jozef van Kessel, Wil Lep
pers, Lisa Freriks, Mirjam van Rijn (vanaf 19:30), Ro
nald Schönberger (vanaf 19:30), Rijndert Doting (vanaf
20:30).
Afwezig met kennisgeving: Gerero van der Heijden
(machtigt Wil), Loek Beukman (machtigt Jozef), Sy
brand Andringa (machtigt Otto), Tom Bakkers (mach
tigt Mirjam), Annie van den Bosch.
 
1. Opening. Paul opent de vergadering om 19:02.
2. Verslag partijbestuur.
Jozef heeft namens het partijbestuur de Green Cities
Conference in Helsinki bezocht. Er waren veel burge
meesters en wethouders van Groene partijen die ver
telden over de resultaten van hun werk. Het was goed
georganiseerd.
Otto heeft de Partyleaders Meeting bezocht waar ge
sproken werd over de vluchtelingencrisis in Europa.
Alle Groene partijen zijn het erover eens dat we de
vluchtelingen moeten opvangen en dat alle landen hier
aan zouden moeten bijdragen. Hoe de weerstand hier
tegen bij delen van de bevolking en sommige Oost-Eu
ropese landen overwonnen kan worden is nog niet dui
delijk.
3. Afdelingen. Ronald heeft met Jelle de Graaf, lid be
stuurscommissie West voor de Piratenpartij, van ge
dachten gewisseld over mogelijke samenwerking met
De Groenen bij de Tweede Kamerverkiezingen van 15
maart 2017. De samenwerking met Matthijs Pontier als
duo-lid in het bestuur van waterschap Amstel, Gooi en
Vecht is goed.
4. Verslag kascommissie; jaarrekeningen 2013 en
2014. Jozef licht het verslag van de kascommissie toe.
Het congres keurt de jaarrekeningen goed en verleent
het partijbestuur décharge.
5. Begroting 2016. Otto licht de begroting toe. De uit
gaven voor de Council EGP zal mogelijk lager uitvallen
als er geen drie maar slechts twee leden naar de Coun
cil gaan. Het congres neemt de begroting aan.
6. Verkiezing partijbestuur. Jolanda en Jozef zijn kandi

Beste partijgenoten

In deze Gras vindt u verslagen van conferenties over
Groene steden van Jozef, over circulaire economie van
Matthijs Pontier en van de EGP Council in Lyon van
mij.
 
Het partijbestuur wenst u een gelukkig 2016.
 
Otto ter Haar, partijvoorzitter

daat-bestuurslid, Otto is kandidaat-partijvoorzitter. Er
wordt schriftelijk gestemd. Lisa en Ronald vormen het
stembureau. Zij delen 13 stembriefjes uit (voor 9 leden
met samen 4 machtigingen). Jolanda en Otto krijgen 11
stemmen en Jozef 8. Alle drie kandidaten hebben een
volstrekte meerderheid van het aantal uitgebrachte
stemmen en zijn gekozen.
7. Commissie gezondheidszorg. Het partijbestuur be
noemt een commissie die de opdracht heeft hoofdstuk
21 van het partijprogramma over gezondheidszorg te
herzien. De commissie staat open voor alle leden. Jo
landa, Lisa, Rijndert en Otto nemen plaats in de com
missie. Mirjam sluit mogelijk later aan. Rijndert aan
vaardt de taak om de commissie voor te zitten.
8. TTIP. Mirjam werkt samen met Matthijs Pontier bij
TTIP-acties op Twitter.
9. Partijprogramma. Het amendement op het hoofd
stuk Landbouw wordt aangenomen. De wijziging van
de eerste paragraaf van het hoofdstuk Basisinkomen
wordt aangenomen. De aanvulling op het hoofdstuk
Europese Unie wordt aangenomen. Vanwege tijdge
brek en de behoefte aan nadere gedachtewisseling
worden de overige amendementen niet meer behan
deld.
10. Huishoudelijk reglement. Het amendement wordt
wegens tijdgebrek niet behandeld.
11. Sluiting. Paul dankt alle aanwezigen en sluit het
congres om 21:30.

Verslag van Green Cities Conference in
Helsinki 25-26 september 2015

In Helsinki werden in 1975 na jarenlange onderhande
lingen de Slotakkoorden van Helsinki opgesteld en
hiermee werd de Organisatie voor Veiligheid en Sa
menwerking in Europa (OVSE) opgericht. Helsinki was
gekozen omdat het tussen blok van de NAVO en het
Oostblok lag. Maar daarvoor moest ik 25-26 septem
ber aan deze stad op een stel rotsen aan de Baltische
Zee niet zijn. De Europese Groene Partij had hier de
European Green Cities Conference georganiseerd, over
groene stedenbeleid. Er kwamen groene ministers,
burgemeester, wethouders en gemeenteraadsleden op
af, dus hier wilde ik wel eens bij zijn als kandidaat-
raadslid voor De Groenen in 2018.
 
Helsinki, here I come
Maar hoe kwam ik daar? Ik was nog nooit met vliegtuig
gereisd dus boekte ik maar KLM. De terugreis zondag
ochtend was bijna voor niks, het toestel zat toen vol
met Russen op weg naar Amsterdam. Later bleek een
boeking met Finn air nog goedkoper te zijn, maar hier
viste ik achter het net.
De EGP wil graag dat je zo milieuvriendelijk mogelijk
reist, en een vliegtuig is uiteraard uit den boze. Ook
hier bleek achteraf dat ik goedkoper per Interrail had
kunnen reizen over Hamburg, Kopenhagen, Stock
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holm, per boot naar Turku en zo naar Helsinki. Helsinki
ligt namelijk aan de spoorlijn van Turku naar de Russi
sche grens. De reis duurt dan 1,5 dag, terwijl de vlieg
reis 3 uur duurt.
Op het vliegveld in Helsinki aangekomen kon ik de
nieuwe spoorlijn niet vinden, dus maar met de bus naar
de stad. Ik was net op tijd voor een excursie op don
derdagavond naar het Unesco-eiland, per veerboot.
We kregen een gratis reispas voor drie dagen open
baar vervoer in de stad. Het eiland Suomenlinna was in
het verleden een militaire basis. Finland werd de ene
keer bezet door de Russen, dan weer door de Zweden.
De straatnaambordjes in Finland zijn nog steeds twee
talig: Fins en Zweeds. Maar Russen komen ook nog re
gelmatig als toerist naar Helsinki, in hun ogen vrije
Westerse vrijhaven.
Je kon vanuit de veerboot de zon zien ondergaan in
het westen, in het oosten was het al donker. De laatste
jaren sneeuwt het niet meer in de winter, door de kli
maatverandering, zo vertelde een ambtenaar me. Het
was niet koud in Helsinki, de temperatuur wordt gema
tigd door de zee. De winters werden vroeger nog wat
opgelicht door de witte sneeuw, maar tegenwoordig
heb je alleen maar winterse regens boven Finland, en
blijft het in de winter vrij donker en somber.
 
Conferentie
De conferentie begon pas echt op vrijdagmorgen en
vond plaats in het Helsinki Workers House, een prach
tig monumentaal complex dat ooit in de jaren ’20 is op
gebouwd door arbeiders en eigendom was van de so
cialistische partij in Finland. Die partij is ingehaald door
de Finse Groenen (Vihreät - De Gröna) die 8,5% be
haalde bij de laatste parlementsverkiezingen en ook in
het stadsbestuur van Helsinki zit (15% van de raadsze
tels). Bij entree moest ik 40 euro betalen. Op de twee
jaarlijkse Councils vraagt de EGP zelfs 180 euro en
treegeld, maar ik kwam er dus nog goed vanaf. De
reis- en verblijfkosten zijn later snel terugbetaald. Op
zaterdagochtend was er nog een programma en kon je
voor de middag inschrijven op excursies, waarover zo
dadelijk meer.
De conferentie was in het Engels, maar men had verta
lers van het Europees Parlement die het ook in andere
talen (Frans) konden brengen. De hele conferentie is
gesubsidieerd door het EP, en dat staat zelfs op elk
tasje en pen die men uitdeelt. Enkele sprekers hielden
hun verhaal middels webcast, zoals de groene burge
meester van Grenoble.
 
Werkgroep Openbaar Vervoer
Ik schreef in op de werkgroep openbaar vervoer. Con
clusie daar was dat het aanleggen van voetgangerszo
nes en busverbindingen aanvankelijk tot weerstand bij
ondernemers en burgers leidt, maar dat een (groen)
bestuur toch moet vasthouden aan bepaalde plannen
met het openbaar vervoer, en niet meteen toegeven

aan elk protest. De wethouder van GroenLinks uit
Utrecht vertelde over het teveel aan fietsers in de stad,
de plannen met Utrecht Centraal en de nieuwe tramlijn
naar De Uithof.
In Helsinki zelf zijn de fietspaden in de stad nauwelijks
te onderscheiden van de voetpaden of de weg zelf. De
voet- en fietspaden die er op enkele plekken liggen, die
zijn van grijs asfalt met een paar vage symbolen van
voetganger en fietser erop. De wegen zelf zijn erg ge
vaarlijk omdat ze uit ronde klinkers bestaan die erg
glad kunnen worden bij sneeuw en regen. De paar fiet
sers die je ziet in de binnenstad dragen dan ook bijna
allemaal een fietshelm.
In het verleden ontstonden er vanuit de oostelijke ag
glomeratie van Helsinki grote files op de weg van auto
bussen die niet meer vooruitkwamen in de ochtend en
avond. Men heeft toen een metrolijn aangelegd tot aan
het centraal station. De stad Espoo heeft zich jarenlang
verzet tegen doortrekking van deze metrolijn naar west,
ook vanwege de kosten, maar dat plan wordt nu toch
doorgezet.
Helsinki heeft een stationsgebouw van een Russische
bouwstijl, het is een zogenaamd kopstation. De spoor
lijn uit Rusland moet hier dus kop maken, alvorens je
de reis kan voortzetten naar Espoo en kustplaats Turku
(boot naar Stockholm). Lange termijnplanners willen de
metrolijn bij het station recht doortrekken naar het
vliegveld 15 km ten noorden van de stad. Maar daar is
al Europees geld gestopt in de doortrekking van een
ondergrondse spoorlijn 40 meter diep onder het vlieg
veld. Deze spoorlijn heeft op de kaart een soort hart
vorm, en dat wordt in de reclame voor de lijn dan ook
dankbaar gebruikt. De vraag wie de nieuwe lijnen gaat
betalen, de stad of het land, is nog onbeantwoord.
Meer vervoer naar het vliegveld leidt uiteraard tot meer
CO2-uitstoot in de lucht.
Ik heb op zaterdagmiddag tijdens de excursie in het
openbaar vervoer van Helsinki de nieuwe spoorlijn naar
het vliegveld nog uitgeprobeerd. Het station onder het
vliegtuig is echter nog niet klaar, en je moet voor het
laatste stuk een shuttlebus nemen. In de toekomst wil
men dus deze ondergrondse spoorlijn nog laten krui
sen met een metrolijn die recht van het centraal station
komt.
 
Van het kopstation wil men ook af, en men denkt eraan
om ondergronds het spoor in een bocht te leggen
zodat de treinen uit Rusland geen kop meer hoeven te
maken en zo door kunnen rijden naar Espoo en Turku.
Dat zijn plannen voor de verre toekomst. Ondertussen
geven de bussen op diesel redelijk wat uitstoot aan fijn
stof. Gelukkig heb je ook nog de tramlijnen, die welis
waar niet supermodern zijn, maar je toch redelijk op
plaats van bestemming in de stad brengen.
De fietsers in Helsinki kijken nog steeds vol bewonde
ring naar de rijwielpaden die je hier in Nederland wer
kelijk overal aantreft. De ‘overlast’ die men in diverse

Nieuwsbrief van De Groenen nr. 64, december 2015



Gras
steden van fietsers heeft, dat is voor veel groene partij
en in andere steden bijna een droombeeld van hoe het
ook in hun stad zou kunnen, met aanleg van vrij liggen
de flitspaden tussen de grote steden e.d.
 
Armoede
In de winkelstraten van Helsinki, een voetgangerszone
vrij van auto’s, zag je links en rechts wat bedelaars
rondlopen. De Russen die zich een bezoek aan Helsin
ki kunnen veroorloven zullen er niet bij stil staan. Tij
dens de conferentie kwam er nog een werkgroep over
armoedebeleid bijeen. Met verhalen uit Griekenland
waar je toch van schrikt. En een werkgroep over het
ontbreken van zelfs maar een woning voor veel men
sen in de Balkan. Op vragen hoe om te gaan met de
grote toestroom van asielzoekers werd door niemand
een duidelijk antwoord gegeven. Wie gun je een wo
ning als er voor de autochtone bevolking al geen fat
soenlijk onderdak is? De bittere armoede is in het
steenrijke Finland in de luxe winkelstraten ook zicht
baar. Bedelaars wordt geen strobreed in de wegge
legd, maar is dat nu de vrijheid waar rijke Russische
toeristen en de Europese Unie zo trots op zijn?
Enfin, er is nog wel meer over de conferentie in Helsinki
te vertellen, maar mijn terugvlucht stond in de zondag
ochtend geboekt, en ik moest de bus van 5.30 uur ’s
nachts naar het vliegveld weer zien te halen. Wat ik wel
vreemd vond op mijn eerste vliegtuigreis, dat was het
ontbreken van een duidelijk bordje ‘Uitgang’ op beide
vliegvelden. Het lijkt wel alsof ze je als passagier op
Schiphol niet kwijt willen. Na driemaal vragen vond ik
dan toch de uitgang en de roltrap naar de NS. Mijn eer
ste trip door de lucht zat erop, en thuisgekomen zag ik
alleen nog maar mijn grasparkiet vliegen en landen.
Een vogel kan dat zonder extra CO2-uitstoot of lan
dingslichten, het blijft toch heel wonderlijk.
 
Jozef van Kessel

Meer groene banen door de circulaire
economie

Op 9 december bezocht Matthijs , duo-raadslid in de
fractie van De Groenen / Piratenpartij in het Water
schap Amstel, Gooi en Vecht, de conferentie 'De circu
laire economie: het nieuwe paradigma voor banen?',
die in Brussel werd georganiseerd door De Groenen /
Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.
 
Een week voor de conferentie werd door de Europese
Commissie een pakket aan maatregelen ter bevorde
ring van de circulaire economie goedgekeurd. Dit zal
moeten leiden tot meer banen, duurzame groei en be
vordering van het concurrentievermogen. Men probeert
dit onder andere te bereiken, door gezamenlijke streef
doelen te stellen voor het percentage gerecycled afval,
het instellen van nieuwe standaarden en kwaliteitsnor

men, en economische stimulansen voor nieuwe groene
producten door financiële prikkels.
 
Kritische noten en verbeterpunten
Dit zijn natuurlijk positieve maatregelen, maar in het
eerste panel klinken toch veel kritische noten over het
pakket. Definities en details ontbreken vaak en de
maatregelen zijn niet concreet genoeg. Thomas Opso
mer van RREUSE  ondersteunt dit betoog met enkele
quotes uit het rapport, met woorden als 'examined',
'considered', 'encouraged', en 'will elaborate on.' Het
is inderdaad duidelijk dat dit geen harde afspraken zijn.
De maatregelen in het pakket voldoen ook niet om te
voorkomen dat nieuwe producten zo moeilijk te repare
ren zijn, dat dit in de praktijk nooit gebeurt; zeker niet
in West-Europese landen zoals Nederland, waar de
lonen relatief hoog zijn.
 
Er wordt niet alleen kritiek geleverd, maar er worden
ook suggesties voor verbeteringen genoemd. Zo zou
den arbeidskosten voor reparaties vrijgesteld kunnen
worden van BTW. Ook zouden onduidelijkheden kun
nen worden weggenomen over wie verantwoordelijk is
als door een storing van een gerepareerd product een
ongeluk wordt veroorzaakt.
 
Hoe de circulaire economie voor meer banen gaat
zorgen
Tijdens de conferentie wordt ook goed duidelijk dat de
circulaire economie over meer gaat dan alleen recy
cling. Het gaat ook over het repareren en hergebruiken
van producten. Hierdoor moet er soms natuurlijk wat
meer gewerkt worden, maar hoeven we de grondstof
fen van de aarde minder uit te putten, en blijft alle ver
vuiling die daarmee gepaard gaat ons bespaard.
 
Dit maakt ook goed duidelijk hoe een circulaire econo
mie tot extra banen gaat leiden: Als we meer recyclen,
repareren en hergebruiken, worden er minder grond
stoffen gebruikt, en wordt er meer gewerkt om dit effi
ciënte grondstoffengebruik mogelijk te maken. Hierbij
kun je denken aan banen in de recycling, reparatie of
eco-construction, maar ook aan banen om biodiversi
teit te behouden. Daarnaast speelt energie-efficiëntie
een belangrijke rol. Om dit mogelijk te maken moeten
bijvoorbeeld zonnepanelen, windmolens en warmte
pompen geproduceerd worden. Daarnaast kunnen
consultants bedrijven en organisaties adviseren over
hoe ze hun gebouwen zo kunnen aanpassen dat ze zo
weinig mogelijk energie verbruiken. En als een kantoor
pand wordt omgebouwd om het energieverbruik om
laag te brengen, levert dit natuurlijk ook weer extra
banen op.
 
Bij de koffie gaat het gesprek onder andere over de be
zienswaardige Tegenlicht aflevering 'Het einde van be
zit'. Als je geen product meer koopt, maar 'de dienst
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Agenda

4 januari, commissie gezondheidszorg, café Dauphine,
Amsterdam
26 maart 2016, 63e partijcongres, Utrecht
20-22 mei 2016, 24st Council EGP, Utrecht
24 september 2016, 64e partijcongres, Utrecht
14 januari 2017, 65e partijcongres
30 januari 2017, kandidaatstelling Tweede
Kamerverkiezing
15 maart 2017, Tweede Kamerverkiezing
21 maart 2018, verkiezing gemeenteraden
19 maart 2019, verkiezing Provinciale Staten en
Waterschappen
23 mei 2019, verkiezing Europees Parlement

van het product' huurt bij een bedrijf, is geplande ver
oudering niet meer interessant voor leveranciers. Als je
geen lampen meer koopt, maar 'licht huurt', is het niet
meer voordelig voor de leverancier als je lampje om de
haverklap springt. Als ze een nieuwe lamp moeten
plaatsen, levert dit ze dan immers geen extra geld op,
maar juist extra kosten.
 
De conclusie die we uit de conferentie kunnen trekken
is dat er een aantal mooie maatregelen instaan, maar
er nog veel extra stappen gezet moeten worden om
barrières voor de circulaire economie te verwijderen en
te zorgen dat niet alleen op prijs geconcurreerd wordt,
maar ook kwaliteit en duurzaamheid.
 
Conferentie tijdens een noodsituatie
Voor en na de conferentie Toen ik in Brussel aankwam,
merkte ik direct hoe het is als militairen de stad beveili
gen. Zowel in en rond het treinstation als onderweg
van de metro naar het Europees Parlement, stonden er
verschillende militairen met grote geweren. Dit geeft
me eerder een onveilig dan een veilig gevoel, omdat je
hierdoor het signaal krijgt dat het hier heel gevaarlijk is.
En tegelijkertijd is duidelijk dat deze militairen nooit een
doelgerichte aanval kunnen voorkomen. Zoals ik ook
op AT5 betoogde, lijkt het me een beter plan om de
voedingsbodem voor radicalisering weg te halen, dan
terroristen hun zin te geven en mensen alleen maar nog
banger te maken.
 
Matthijs Pontier is duo-raadslid in de fractie van De
Groenen / Piratenpartij in het Waterschap Amstel, Gooi
en Vecht

23e EGP Council in Lyon

Mirjam van Rijn en ik vertegenwoordigden De Groenen
bij de Council van de Europese Groene Partij in Lyon.
De council was van 13 tot 15 november en werd on
derbroken door de aanslagen op de avond van 13 no
vember in Parijs. Het programma van zaterdag 14 no
vember ging daarom niet door: sprekers gingen onver
richter zake naar huis. De eigenlijke Council: die waar
gestemd wordt en besluiten worden genomen, is altijd
op zondagochtend en dat ging wel door. We hebben
een amendement op de begroting voor 2016 ingediend
om de buitensporig hoge "participation fee" voor afge
vaardigden (180 euro per delegate per council) te verla
gen. De meerderheid van de member parties steunt De
Groenen daarin, maar dat zijn helaas wel de partijen
met weinig inkomen en daarom weinig stemgewicht of
zelfs helemaal geen stem: van 5 member parties werd
het stemrecht ingetrokken omdat ze achter zijn met
betaling van de membership fee (contributie). Ons
amendement werd daarom verworpen en de begroting
werd met meerderheid van stemmen aangenomen.
Overigens weigeren onze delegates deze hoge partici
pation fee te betalen. Er is een "nieuw" bestuur geko
zen. 'nieuw" want voor de 4 belangrijkste posten was
maar één kandidaat en dat was dezelfde als bij het vo
rige bestuur. Ik heb drie keer tegen gestemd en een
keer blanco. Ik ging na de stemming over de begroting
met de delegates uit Estland naar het vliegveld, waarna
Mirjam over de resterende punten heeft gestemd.
 
Otto ter Haar

Landelijk secretariaat

info@degroenen.nl
www.degroenen.nl
www.facebook.com/DeGroenenNederland
www.twitter.com/DeGroenen
Postbus 1251 NL-3500 BG  UTRECHT
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