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gedachten gaan hierbij uit naar Alexander de
Roo. We hebben niet alleen gelet op zijn
beloftes voor de toekomst maar vooral wat hij
tot nu toe heeft laten zien en horen in het
Europees parlement.

Beste leden en lezers,
We staan vlak voor ons voorjaarscongres. Ik
verheug me er op jullie weer te ontmoeten.
Zelf ben ik nu een jaar voorzitter. En laat ik
voorop stellen: nog steeds met genoegen. Het
was een jaar van samenwerking met het
bestuur, het leggen van vele contacten en het
zoeken naar mogelijkheden om de basis van
onze partij te versterken. En dat blijkt een
weerbarstige materie. Vooral omdat het actieve
kader van onze partij uit te weinig meewerkers
en meedenkende leden bestaat. Maar wat niet
is kan zeker nog komen. We hebben contacten
gezocht met groepen die dicht bij ons denken
over de samenleving staan.

Overigens zijn “de gesprekken” met GroenLinks
beperkt gebleven tot dat ene contact. Het
leverde weliswaar een aardige foto op maar
geen vervolgafspraak. Ook hier geldt weer: wat
niet is kan nog komen. Ten aanzien van
samenwerking met GroenLinks ben ik
benieuwd naar jullie meningen.
19 Maart zit ik in een panel in Duitsland over
goederenvervoer per spoor. Kalk en kolen
wordt na “geroofd” te zijn uit Zuid-Afrika als bulk
aangevoerd in Rotterdam en gaan dan in
gesubsidieerde bakken verpakt naar het
achterland van Duitsland. In de Duitse pers
hebben we de nodige aandacht gehad voor het
stimuleren van regionale productie om vervoer
van goederen onnodig te maken.

Met een der groepen, de Nederlandse
Vereniging Basisinkomen, hebben we een
stevig contact gelegd.
Het onderwerp basisinkomen is weer onder de
aandacht van onze Europese groene vrienden.
Tijdens het Europees verkiezingscongres van
de EGP zullen twee amendementen van onze
partij voor een internationale doorbraak kunnen
zorgen in het denken over het basisinkomen.
Verder op kunnen jullie kennis nemen van de
door ons partijbestuur ingediende
amendementen. Ik hoop op een prettige
discussie hierover op ons congres zodat we
gesteund weten als we 27 en 28 maart het
voorstel in Brussel aan een meerderheid
proberen te helpen. In ieder geval gaan Lydia
Geijtenbeek, Otto ter Haar en ik richting Brussel.
Het EGP-bestuur heeft met klem gezegd dat
leden van De Groenen van harte welkom zijn!
Denk er eens over.

Het is niet allemaal rozengeur en maneschijn.
De Zwolse afdeling heeft zich aangesloten bij
GroenLinks en Amsterdam Anders/De Groenen
twijfelen nog over deelname aan de
raadsverkiezingen.
Derhalve strijdgenoten: tot bij ons congres.
Paul Freriks, partijvoorzitter
Agenda 42e partijcongres De Groenen
Zaterdag 21 maart 2009
Milieucentrum Utrecht, Oudegracht 60
10:30 Zaal open
11:00 Opening
11:05 Verslag 41e congres
11:10 Afrekeningen 2006 en 2007
11:20 Verslag van het partijbestuur
11:30 Basisinkomen
12:00 Europese Groenen/Europese verkiezingen
12:30 Pauze
13:00 Partijprogramma 2009
14:00 Gemeenteraadsverkiezingen 2010
14:30 Rondvraag
14:40 Sluiting.

Met mijn collega-voorzitter van GroenLinks heb
ik een plezierig gesprek gehad over
samenwerking bij de Europese verkiezingen. In
die zin dat we beseffen dat een stem op
GroenLinks of De Groenen in Europees
verband een stem op de EGP is. Wat dat betreft
zijn we in Europa verder dan welke partij ook.
Het is in dit verband geen aderlating dat we niet
meedoen met de Europese verkiezingen. Wel
hebben we gezocht naar een mogelijkheid om
een positief stemadvies te kunnen geven
richting een Nederlandse kandidaat. Onze

Zie voor het huidige partijprogramma
http://www.degroenen.info/partijprogramma
Mail amendementen naar de partijsecretaris
info@degroenen.nl
Het partijbestuur
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Verslag 41e partijcongres De Groenen
Zaterdag 27 september 2008, Milieucentrum Utrecht

Aanwezig: Paul Freriks (voorzitter), Otto ter Haar
(verslag), Jacques de Coo, Jan Hartstra, Trudy van der
Hoop, Harry Schoch, Micha Kuiper, Sybrand Andringa,
Wim Sweers, Wim Wolbrink, Jan de Jong, Ronald
Schönberger (ochtend), Ad van Rooij (vanaf 11:50), Huib
Poortman (middag), Paul Berendsen (middag).
Afwezig met kennisgeving: Andreas Ligtvoet, Frank
Plate, Rob Visser, Cor Loos, Michiel van Harten
1. Opening en agenda.
Paul opent de vergadering om 11:11 uur. Aan
agendapunt 4 voegen we toe: verslag kascommissie
2006 en 2007. Voor de pauze vertelt Micha over
alternatieve visies op o.a. 9/11. Na de pauze vertelt Ad
over zijn procedures m.b.t. de gevaren voor de
gezondheid veroorzaakt door geïmpregneerd hout.
Jacques blikt terug op Bert Tiddens. Het congres neemt
een minuut stilte in acht.
2. De besluitenlijst van het 40e congres wordt
ongewijzigd vastgesteld.
3. Ingekomen en uitgaande stukken.
Een amendement op het programma van Micha. Een
verzoek van Ad voor een extra agendapunt.
4. Verslag van de kascommissie en van het
partijbestuur.
De kascommissie constateert dat De Groenen in 2006
geen contributie EGP hebben betaald. We hebben wel
in 2008 betaald en besluiten af te wachten. Er zijn geen
bonnen voor de subsidie verstrekt bij de laatste
gemeenteraadsverkiezingen. Dat hoeft ook niet. Die
verantwoordingsplicht ligt bij de gesubsidieerde
afdelingen zelf. De rente op vermogen is afgenomen.
Otto verklaart dit door de overboeking van
Kapitaalrekening naar Rentemeerrekening, die per 1
januari i.p.v. 1 mei rente uitkeert. De kascommissie
keurt de afrekeningen van 2006 en 2007 goed. Deze
zullen in de volgende Gras worden gepubliceerd.
Paul legt uit waarom het plan om deel te nemen aan de
Waterschapsverkiezingen niet gelukt is: er was weinig
belangstelling onder de leden om te kandideren en
waren administratieve obstakels, waar hij zich te laat
bewust van werd. De les hieruit is dat we eerder
moeten starten met voorbereidingen willen we
deelnemen aan verkiezingen. We moeten nu vooruit
kijken naar de Gemeenteraadsverkiezingen van 2010.
Het partijbestuur heeft overlegd met de Vereniging
Basisinkomen (VB). Daar is een prettige samenwerking
uit ontstaan. Michiel van Hasselt namens VB en Wim
Sweers namens De Groenen gaan een kosten-
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batenanalyse maken van het basisinkomen.
5. Uit de afdelingen.
Ronald Schönberger vertelt over de activiteiten in
Amsterdam. Hij overweegt om in 2010 weer te
kandideren voor de deelraad Westerpark. Jupijn
Haffmans pleit voor vrachtvervoer per tram.
6. Otto is bij de Tweede Global Green Conference in
Sao Paolo geweest. Hier zijn diverse inhoudelijke
documenten aangenomen. Het plan is om een
permanent secretariaat op te richten. Australië wil dat
graag huisvesten. Paul Freriks wil met Duitse Groenen
overleggen over bulkvervoer wat nu door de regio
Zevenaar trekt.
Micha houdt een korte presentatie over mentale filters.
Hij stelt dat wij mensen gemakkelijk denkfouten maken,
en vatbaar zijn voor manipulatie. Hij roept De Groenen
op om onze politieke analyses te heroverwegen, in
aanmerking nemende dat de laatste jaren veel
informatie over vuil spel in de belangstelling is
gekomen. Te denken valt aan het opzettelijk
ontwrichten van ontwikkelingslanden via
"ontwikkelingskredieten" (o.a. John Perkins); de oorlog
tegen het terrorisme: gemeend of excuus voor
machtsuitbreiding en miljardenwinsten?; en de
kredietcrisis: Bush jr. blijkt rond 2001 banken te hebben
verplicht leningen te verstrekken aan armlastige
huizenbezitters, die geen enkele rentestijging zouden
kunnen overleven. Domheid, of opzet vanuit de
grootste banken die nu de wankelende kleinere banken
goedkoop opkopen? Bush's grootvader Prescott was tot
1942 een zakenpartner van Nazi-Duitsland en leverde
tot 9 maanden na Pearl Harbor essentiële
oorlogsbenodigdheden tot Roosevelt optrad.
Ad van Rooij vertelt over zijn procedures m.b.t.
geïmpregneerd hout. Hij blijkt hier steeds meer succes
te boeken. Vijf jaar geleden verloor hij al zijn zaken,
maar de laatste tijd wint hij er veel. Dit heeft tot gevolg
dat zijn verhaal minder makkelijk genegeerd kan
worden.
7. Het amendement van Micha is aangenomen.
Toegevoegd wordt bij Hoofdstuk 2 Bestuurlijke
vernieuwing/Een correctief referendum: "In het
bijzonder willen wij de parlementaire goedkeuring van
het Verdrag van Lissabon aan een correctief referendum
onderwerpen." Het gewijzigde partijprogramma 2008 is
vastgesteld. Voorjaar 2009 houden we een congres
waarbij het partijprogramma opnieuw geamendeerd
kan worden. Dan om het partijprogramma 2009 vast te
stellen.
8. W.V.T.T.K. De bijdragen van Micha en Ad van Rooij.
9. Geen vragen.
10. Paul Freriks sloot het congres om 16:00 uur.
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FINANCIEEL VERSLAG DE GROENEN 2006

FINANCIEEL VERSLAG DE GROENEN 2007

BEGINSALDO 01-01-2006
zakelijke girorekening
kapitaalrekening
Totaal

BEGINSALDO 01-01-2007
Zakelijke girorekening
kapitaalrekening
Totaal

1097,06
13271,98
14369,04

1189,98
9384,28
10574,26

DAAR GAAT VAN AF
Zakelijke girorekening
Grafisch bureau Heyt
437,27
Kamer van Koophandel
22,20
De Groenen, afd Zwolle
1000
Vereniging Groen Amsterdam
500
Hr Borias
500
TPG-Post
120
Vereniging Amsterdam Anders 500
Holland combinatie
461,62
Frank Plate
235
Milieuinformatiecentrum
85,60
Grafisch bureau Heyt BV
624,75
Reynders
500
TNT-Post
122
Girotel
69,24
Totaal
5177,68

DAAR GAAT VAN AF
Zakelijke girorekening
Elvenkind BV (3 fact.)
Girotel
deelneming EGP
kiesraad en verkiezingen
Prov staten Noord holl.
TNT-post
Contributie EGP
Postbank NV
Kamer van Koophandel
Gras
Totaal

1575
120
1200
28
21,62
214,20
3472,84

Kapitaalrekening
naar zak. girorek
Totaal

2000
2000

Kapitaalrekening
overboekingen naar zakgirorek 4100
Totaal
4100

Totaal af te trekken

5472,84

Totaal af te trekken
DAAR KOMT BIJ
Zakelijke Girorekening
Contributies
Rentemeerrekening
van kapitaalrekening
VU
Lydia Geytenbeek
Totaal
Kapitaalrekening
Rente
Totaal

DAAR KOMT BIJ
Zakelijke girorekening
Contributies
van kapitaalrek.
Bijdrage raadslidmaatschap
Lydia Geytenbeek
Totaal

9277,68

557,50
0,10
4100
13
600
5270,60

Kapitaalrekening
Rente
Totaal

212,30
212,30

208,25
5,77
100

369,25
2000
600
2969,25

90,81
90,81

Totaal er bij

3060,06

NEGATIEF SALDO

2412,78

Totaal er bij

5482,90

EINDSALDO 31-12-2007

8161,48

NEGATIEF SALDO

3794,78

CONTROLE
Zak. girorek 31-12-2007
Kapitaalrek 31-12-2007
Totaal

686,29
7475,09
8161,48

EINDSALDO 31-12-2006

10574,26

CONTROLE
Kapitaalrekening 31-12-2006
Zakelijke girorek 31-12-2006
Totaal

9384,28
1189,98
10574,26
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zijn we om kwart voor 6 ‟s ochtends (het was nog
pikkedonker) met een fietskar vol planten, 2 lange
rollen kunstgras en een spandoek op pad gegaan naar
het stadhuis. Daar aangekomen hebben we alle
tramhokjes een make-over
gegeven: weg saaie
grauwe boel, maar gele
viooltjes en hangplanten
die vrolijk over de dakrand
van de tramhokjes
uistaken. Daarna hebben
we met zijn zevenen
folders uitgedeeld, waarin
de voordelen van groene daken staan uitgelegd, en
wat de stad kan doen om te zorgen dat de daken
groener worden.

Partijvoorzitters Henk Nijhof en Paul Freriks spraken
elkaar 20 november 2008 op het partijbureau van
GroenLinks

Amsterdam Anders/ De Groenen is al langer bezig om
de daken groener te krijgen. En met succes! Sinds
anderhalve maand kan je in het centrum van
Amsterdam subsidie krijgen als je een groen dak
aanlegt, en binnenkort krijgt ook het stadhuis een
groen dak. De actie was bedoeld om te zorgen dat
meer mensen de voordelen van groene daken kennen,
en om aandacht te geven aan onze voorstel bij de
komende begroting om de eigen panden van het
stadsdeel een groen dak te geven.

European Green Party
3th Congress
Brussels, 27-128th March 2009

De Groenen hebben voor het 3e congres van de EGP, 27
maart 2009 in Brussel, het basisinkomen op de agenda
gezet. Een samenvatting van het concept manifest vindt u
op http://europeangreens.eu/menu/egp-manifesto
Concept Manifesto p.5 (r.220-229):
"Nobody should suffer the indignity of living in poverty. A
Green New Deal will fight to close the widening gap
between rich and poor and guarantee a decent minimum
living standard for all Europeans. Governments should
introduce minimum wages by law or collective
agreements and guarantee a minimum social income to
those who most need it. The EU should be guided by the
principle of equal pay for equal work and not be a
battleground for the lowest wage.
We want to replace the striken out words with the
following text:
“So soon as possible all people may get the right to an
unconditional basic income. This possibility is a matter
not only of social justice. There will be an economic
development by growing jobs because the basis income
lessens the risk to start a business."

Bij dezen nog eens de voordelen van groene daken op
een rijtje:

Paul Freriks en Otto ter Haar



Groen in de stad





“Amsterdam kan het dak
op” was de leus waarmee
Amsterdam Anders/ De
Groenen actie heeft
gevoerd voor meer groene
daken in het centrum.





Op dinsdag 25 november
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Een groen dak is veel leuker dan een plak zwart;
je kijkt toch ook liever naar een grasveld dan een
stuk asfalt?
Het groen zuivert de lucht door onder meer
fijnstof op te vangen
Groene daken dempen geluid (minimaal 45
decibel)
Een groen dak geeft beschutting en voedsel voor
kleine dieren zoals vogels en vlinders
Groene daken vangen ruim 40% van het
regenwater op; best handig nu het volgens het
KNMI steeds natter zal worden!
Zwarte daken houden warmte vast, waardoor de
stad een „hitte-eiland‟ wordt waar het ‟s zomers tot
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5º C warmer is; groene daken geven de stad
verkoeling in de zomer
Een groen dak isoleert beter, zodat je inde winter
minder hoeft te stoken, en in de zomer geen
airconditioning nodig hebt
Groene daken gaan aanzienlijk langer mee
(minimaal 50 jaar), omdat de plantjes het dak
beschermen tegen zonlicht
Meer groen verlaagt stress, vermindert criminaliteit,
en de meeste mensen worden er blij van; zo
dragen groene daken een beetje bij aan een
prettigere leefomgeving

In zijn derde druk constateert professor Tak, dat sindsdien geen
verbetering is ingetreden, en dat het met de rechtsbescherming
van de burger steeds slechter is gesteld. Het systeem is
fundamenteel fout volgens professor Tak en onderhevig aan de
ernstigste kritiek van advocatuur en wetenschap. Advocaat en
burger wenden zich teleurgesteld af, en op voorstellen tot
verbetering aan regering en parlement wordt niet eens meer
gereageerd.
A.Q.C. Tak (geb. 1942) bracht al in 1983 samen met de latere
hoogleraar J.B.J.M. ten Berge uit Utrecht het Nederlands
bestuursprocesrecht voor het eerst in kaart, in het klassieke
tweedelige standaardwerk over het Nederlands Administratief
Procesrecht. Vele boeken en andere publicaties verschenen
verder van zijn hand over verschillende staatsrechtelijke en
bestuursrechtelijke onderwerpen, waaronder nog vele
procesrechtelijke. Met name verrichtte hij vele studies naar de
bevoegdheid van de overheid tot het stellen van
rechtshandelingen in het algemeen, en „privaatrechtelijke‟ in
het bijzonder. Hij kreeg bekendheid als grondlegger van de
Maastrichtse school en van de invullende rechtsleer, waaraan
hij praktische toepassing gaf in zijn indrukwekkende
monografie De overheid in het burgerlijk recht (1997).

Lydia Geijtenbeek

Amsterdam Anders/De Groenen
De plaatselijke partij Amsterdam Anders/De Groenen
heeft 2 maart besloten niet mee te doen aan de
gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. AA/DG was
van 1998 tot 2006 vertegenwoordigd in de
gemeenteraad van Amsterdam.
Na het teleurstellende resultaat van 2006, toen een
gemeenteraadszetel net niet werd gehaald, is er op
verscheidene manieren gekeken naar de
mogelijkheden om verder te gaan. Zo is er 15
november een bijeenkomst geweest waar de leden,
actiegroepen en belangstellenden voor waren
uitgenodigd. Het bestuur en de meerderheid van de
leden zien op dit moment door gebrek aan
enthousiaste en actieve leden geen mogelijkheid om
voor 2010 een programma, lijst en campagne voor
elkaar te krijgen.

In zijn onderzoek in dit boek kon de auteur naast zijn kwart
eeuw hoogleraarschap te Maastricht steunen op zijn langdurige
en veelvuldige ervaringen in de rechtspraak, vooral als
raadsheer in de Centrale Raad van Beroep (sinds 1984), en op
zijn dagelijkse praktijkervaringen als adviseur en
vertegenwoordiger in bestuursrechtelijke procedures.
Meerssen, 16 december 2008
Prof.mr. A.Q.C. Tak nam eind december afscheid als
hoogleraar in het recht, in het bijzonder in het staatsrecht en
bestuursrecht aan de Universiteit van Maastricht met een rede
over “De Maastrichtse School”.

AA/DG is op dit moment vertegenwoordigd in de
Amsterdamse stadsdeelraden Centrum (Binnenstad)
en Oud-Zuid. Voorts zijn De Groenen
vertegenwoordigd in de stadsdeelraad
Amsterdam-Noord. De groep in Amsterdam-Centrum
heeft besloten niet mee te doen aan de verkiezingen,
ter afsluiting worden in dit jaar nog enkele inhoudelijke
bijeenkomsten georganiseerd. De groep in Oud-Zuid
heeft nog geen besluit genomen.

Zijn adres is Humcovenderveld 2, 6231 HW Meerssen
tel. 043-3581008
(e-mail: TwanTak@hotmail.com)
Bijlage: voorwoord bij de derde druk
‘Ook rechters dienen berecht’

Paul Berendsen
Deze derde druk is opgedragen aan de IT-medewerker die mij
de deur wees toen de technische verwerkingsproblemen van de
nieuwe stof zowel hem als mij te machtig werden...

“Het recht verdwijnt uit de samenleving”
In onzekere tijden wordt de behoefte aan bescherming van
grondrechten en andere rechten tegen de overheid weer groter.
Hoe het daarmee is gesteld, blijkt uit de derde druk van het
handboek over Nederlands bestuursprocesrecht in theorie en
praktijk van professor Tak, die deze week verschijnt bij Wolf
Legal Publishers (WLP) te Nijmegen
(www.wolflegalpublishers.nl).
De eerste druk van dit werk in 2002 zorgde voor grote
commotie, die leidde tot kamervragen en veroordeling van
Minister-President, Minister van Justitie en Minister van
Binnenlandse Zaken door de Nationale ombudsman.

Ik besloot mijn tweede druk met de verzuchting dat het mij toch
gegeven mocht zijn bij een volgende herdruk een normaal
handboek te mogen schrijven.
Het is mij niet vergund. Toch heb ik daar met al mijn
vermogens naar gestreefd. Zo werd niet alleen alle regelgeving
die maar enigszins relevant geacht kon worden, verwerkt.
Daarnaast zijn de door sommigen in eerdere drukken wellicht
als te persoonlijk opgevatte conclusies in een breder verband
geplaatst met vermelding van alle literatuur die aanspraak kan
maken op het predikaat „wetenschappelijk‟. Aldus onderlijnen
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die conclusies slechts pijnlijk het eerdere verslag van mijn
bevindingen.
Die conclusies worden voorts geadstrueerd door alle maar
enigszins interessante uitspraken die van 2005 tot 2008 zijn
gedaan. Om de gebruiker zoveel mogelijk van dienst te zijn en
deze in staat te stellen om in deze brei van informatie toch de
gewenste informatie te vinden, kan (dank zij de medewerking
van de uitgever) nu de complete tekst tevens op CD-rom
worden aangeboden. Hierdoor wordt bereikt, dat
rechtshulpverlener en wetenschapper voor ieder concreet
probleem maximale informatie en toegang daartoe krijgen
aangereikt. Door de setting te houden in die van een handboek,
maar de informatie uit te breiden tot die van een nagenoeg
complete weergave, doet dit werk enerzijds nauwelijks onder
voor de IT-informatiebronnen, terwijl anderzijds de verbanden
worden gehandhaafd, waardoor het gezochte probleem te
vinden is in zijn historische, wettelijke, jurisprudentiële en
vergelijkende context, terwijl het geheel van kritisch
commentaar is voorzien; iets, dat de moderne informatietechnologie ten ene male niet kan.

weinig tot niets meer terecht. Bewindslieden en parlementariërs
leven in de waan, dat staatsrecht is wat zij er als politici van
wensen te maken. Grondrechten, zoals bescherming van
eigendom en rechtsbescherming van de burger tegen de
overheid, binnen een redelijke termijn, en met finale
vaststelling van de rechtsposities door de rechter zelf, worden
met de voeten getreden. Sprake is van een ernstig en voor
eenieder waarneembaar verval van grondrechten in dit land,
waarbij zelfs algemeen-belangacties van groeperingen uit de
samenleving worden geactiveerd om aan de grondwettelijke
beperkingsleer van de grondrechten te ontsnappen.
En tenslotte: de Nederlandse overheid blijkt ook niet meer door
de rechters te worden aangepakt bij misbruik van macht of
bevoegdheid; voor de gevolgen van (vaak zelfs grove)
schendingen van de normen van ons bestuursrecht en
bestuursprocesrecht. Zeker na „Maxis en Praxis‟ blijkt sprake
van een „Wende‟ in de rechtspraak, die de overheid niet langer
meer daadwerkelijk verantwoordelijk en aansprakelijk stelt
voor schendingen van recht. In werkelijkheid blijkt ook hier
niet meer van een daadwerkelijke onderworpenheid van de
overheid aan het recht, zelfs niet bij de burgerlijke rechter. Er
wordt door de Nederlandse rechters geen (euro)cent
schadevergoeding meer opgelegd voor onrechtmatig
uitgeoefend overheidsgezag, voor misbruik en oneigenlijk
gebruik van overheidsbevoegdheden. Deze worden blijkbaar
gezien als verontschuldigbare missers van de overheid, waar de
burger niet over mag zeuren. Erger nog: de rechter van vandaag
de dag weigert zelfs te onderzoeken óf er sprake is van missers
bij uitoefening van overheidsgezag; óf er sprake is van
misbruik of oneigenlijk gebruik van overheidsbevoegdheid.
Het maken van front tegen zich dictatoriaal ontwikkelende
regimes is ook nooit de sterkste kant geweest van de
Nederlandse rechter, zelfs niet de hoogste. Te vaak wordt door
hen de overheid ervaren als onaantastbaar; als de
(vertegenwoordiger van de) Allerhoogste. Het testerongehalte
van de gemiddelde rechter zakt door de vloer als hij de overheid
tegenover zich treft (met excuses aan de lezer, in het bijzonder
het vrouwelijk deel, maar mijn eerdere beeldspraak van de
zwakke knieën sprak de rechters blijkbaar niet aan).

Helaas moest de kritiek ook in deze derde druk blijven
domineren. Met name de politiek heeft niet geschokt
gereageerd op de alarmerende situatie die in de vorige druk
moest
worden
getoond
waarin
het
Nederlandse
bestuursprocesrecht (in ras tempo) terecht is gekomen. En
onder verantwoordelijkheid van opvolgende Ministers van
Justitie die afkomstig zijn uit de Raad van State, konden
uiteraard al evenmin initiatieven worden verwacht om dit
probleem bij de wortels aan te pakken. Nederland heet nog
steeds een democratische rechtsstaat te zijn. Dat is niet alleen
een kwalificatie om trots op te zijn, maar het is tevens de
noodzakelijke waarborg tegen ongehoorzaamheid en verzet
van burgers aan en tegen de overheid, die immers (naar
algemeen aanvaarde volkenrechtelijke noties) gerechtvaardigd
zijn wanneer een rechtsstaat verkeert in haar tegenpool, de
absolutistische dictatuur. Zo‟n „dictatuur‟ is (volgens gangbare
wetenschapsdefinitie) een staatsvorm waarin de overheid niet
aan het recht is onderworpen, maar daar in feite boven staat. En
„absolutistisch‟ of „totalitair‟ in plaats van „democratisch‟ heet
de staatsvorm waarin het volk niets (meer) te zeggen heeft. De
absolutistische dictatuur wordt voorts gekenmerkt door
disrespect voor menselijke waardigheid en de elementaire
mensenrechten en grondrechten. Het is helaas bitter
noodzakelijk, dat wij de balans opmaken waar we werkelijk
staan; of we met recht nog „trots kunnen zijn op Nederland‟.

In dit boek is de blik gericht op dat onderdeel van de
rechtsbescherming tegen de overheid dat bekend staat als het
bestuursprocesrecht. Het algemene beeld blijkt daar bevestigd.
Sprake is van volstrekt onevenwichtige posities van partijen in
het bestuursproces. De overheid mag haar eigen besluiten en
standpunten nog volledig veranderen en aanvullen tot en met
het laatste pleidooi bij de hoogste rechter; de burger mag reeds
na de bedenkingenfase niets meer veranderen of aanvullen in
het door hem aangevoerde object van geschil, in de feiten of
door hem gestelde rechtsgronden. De burger die minder dan
een minuut te laat is, wordt definitief uit het proces gestoten; de
overheid die maanden en zelfs jaren te laat is krijgt bij
rechterlijke vaststelling daarvan nog eens in strijd met de wet
zes weken tot een jaar extra de tijd van de rechter.

Vaststaat dan, dat in Nederland de overheid niet langer
vervolgbaar is voor misdrijven. Zij is mitsdien niet
onderworpen aan de strafwet. Voorts blijkt zij in de praktijk
van de rechtspraak evenmin nog aansprakelijk voor
onrechtmatige gezagsuitoefening. Blijkens de uitkomst van alle
procedures mag zij niet echt meer onderworpen heten aan het
Burgerlijk Wetboek. Het inroepen van algemeen belang blijkt
in het algemeen te prohibitief om de overheid nog
daadwerkelijk gebonden te achten aan welke verbintenis dan
ook; of dit nu uit contract is of uit onrechtmatige daad, dan wel
anderszins. Zelfs blijkt zij de laatste decennia niet echt meer
onderworpen aan de rechtsregels van ons staatsrecht: van
ministeriële verantwoordelijkheid en parlementair stelsel komt

De rechtskennis bij de instanties van bezwaar en beroep, ook de
bestuursrechtelijke instanties, blijkt in de praktijk helaas
omgekeerd evenredig aan de door hen tentoongespreide
arrogantie. In feite zijn het ook niet meer de rechters die „het
recht maken‟ in het bestuursproces, maar de griffiers en
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secretarieambtenaren. Helaas blijken die vaak van een
bedroevend juridisch niveau, waardoor zij zich uitleven in
formalismen en afhoudendheid. Heilig is de regel, vooral de
laagste: beleidsnorm, standaard en instructie prevaleren boven
Grondwet, Verdrag en algemene rechtsbeginselen: die zijn te
hoog gegrepen. Maar vooral prevaleren zij boven de
bijzonderheden van het concrete geval: de grootste zonde is wel
het zelfstandige oordeel over de feitelijkheden van de concrete
casus: het „ius in causa positum‟; het „suum cuique tribuere‟.

zoals die door hun voorgangers in het vooruitzicht was gesteld,
hebben zij zelfs niet ter discussie laten komen. Hun
verdedigingen tegen maatschappelijke misstanden wordt steeds
meer gekenmerkt door inhoudsloze formalismen (die helaas
niet nalaten grote indruk te maken op volksvertegenwoordigers
bij wie het juridisch besef steeds ernstiger begint na te laten).
Zelfs schrikt men niet meer, als het merendeel van de
vreemdelingenrechters zelf de noodklok luidt over de
rechtspraak van de Raad van State. Toch is de
vreemdelingenrechtspraak vandaag de dag de proeftuin van het
Nederlandse bestuursprocesrecht... Alle klachten van
vreemdeling en burger worden in dit systeem gesmoord door
formele verwijzing naar procedures die nooit iets opleveren,
zoals klachtprocedures tegen griffiepersoneel, wrakingsprocedures tegen rechters, enzovoort, enzovoort. Advocaten en
deskundigen zijn in het bestuursproces volledig afhankelijk van
de gunsten van de overheid: het is deze broodheer die zij
dienen. Grote kantoren weigeren zelfs al om burgers als
cliënten aan te nemen: dat is slecht voor hun imago.
De door de overheid zelf ingestelde (advies)commissies en
deskundigen leveren steeds openlijker wat hun opdrachtgever
wil zien, doch worden door de rechters nog altijd
onvoorwaardelijk op hun gezag geloofd; die van de burgers
worden
bejegend
als
louche
en
onbetrouwbare
partij-deskundigen. Als de overheid het niet eens is met het
schaderapport van een expertisekantoor dat de burger in de arm
heeft genomen, „benoemt‟ ze gewoon een eigen
schadecommissie, aan wie de rechters (vanwege deze
„benoeming‟?) altijd veel meer gezag toekennen dan aan de
expert van de burger. Die commissies en deskundigen doen
gewoon wat hun broodheer wil. Als ze dat eens een keer niet
doen en toch een vergoeding durven toekennen, komt het
steeds meer voor dat de overheid zelfs dáár tegen in gaat en de
vergoeding op nul vaststelt.
Rechtsbijstandverzekeringen hebben zich gestort in de leemte
voor de rechtsbescherming die het bestuursprocesrecht
kenmerkt door de leugen dat men zonder rechtsbijstand kan
procederen. Helaas moet worden geconstateerd dat de condities
van die verzekeringsmaatschappijen volstrekt onvoldoende
rekening houden met de eigenaardigheden van het
bestuursproces en dat de eigen juristen van die maatschappijen
veelal onvoldoende kennis hebben van het (bijzondere)
bestuursrecht. Bovendien komen zij vaak veel te laat in
beweging en ligt de verantwoordelijkheid voor het eigenlijke
werk toch bij de cliënt zelf.
Wellicht nog kwalijker blijkt het functioneren van de
aansprakelijkheidsverzekeraars en de Landsadvocaat (de
centrale overheid heeft blijkens het voorgaande geen
verzekering nodig). De door hen ingeschakelde Advocaten van
de Overheid blijken alles te betwisten om het betwisten zelf,
waardoor de procedures eindeloos lopen en vaak de inzet verre
overtreffen. Maar zowel in het civiele proces als in het
bestuursproces blijkt nu eenmaal de positie van verweer en
ontkennen eindeloos verkieslijker, niet in de laatste plaats voor
de advocaat zelf, dan die van een inhoudelijk betoog over de
gestelde onrechtmatigheid en claim van de vergoeding.

Niet alleen deze ambtelijke dienaren behoren terug te keren
naar de eerstejaars-collegebanken; ook de „rechterlijke
ambtenaren‟ missen veelal overzicht en inzicht in de
grondslagen van het bestuurs(proces)recht en vooral in de
elementaire vereisten voor „fair trial‟, bewijsvoering en
rechtsvinding. Zelfs de rechters blijken veelal het verschil niet
meer te weten tussen bijvoorbeeld schadevergoeding en
bestuurscompensatie. Cursussen in eigen beheer en (nimmer
gebezigde) alibi als wrakingsinstituten en klachtmogelijkheden
verhullen een inteelt van juridisch onvermogen dat garant staat
voor afsluiting van kritiek van buitenaf maar ook van binnen
uit, in stand gehouden door een zorgvuldig gesloten proces van
coöptatie. Om met professor Teunissen van de Open
Universiteit te spreken: eigenlijk zou men als rechter zelf eerst
eens hard met het eigen systeem geconfronteerd moeten zijn
voordat men benoemd zou mogen worden.
Zelfs Europese verdragen en rechtspraak worden door hen in
wezen volledig genegeerd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de
motivering van uitspraken; het doen van uitspraken binnen
redelijke termijn; het opleggen van deugdelijke boeten bij
overschrijding van de redelijke termijn; het finaal afdoen van
zaken door de rechter zelf; de „equality of arms‟; de inbreng
van partijen bij deskundigenrapportages, enzovoort, enzovoort.
Belangrijke recente Europese rechtspraak dat ook
onrechtmatige rechtspraak dient te worden veroordeeld en
behoort te worden afgestraft met veroordeling van de
Nederlandse Staat tot schadevergoeding, heeft tot op de dag
van vandaag in Nederland geen enkele positieve toepassing
gevonden..1 Blijkbaar zijn wij in Nederland onfeilbaar, althans
onze overheden en rechters....
Iedere sanering van dit bestuursproces wordt gesaboteerd door
Ministers van Justitie die zelf uit de Raad van State afkomstig
zijn. De herziening van de top van onze bestuursrechtspraak,

1 Bij het corrigeren van de proeven van deze derde druk bereikte ons
opgewonden berichtgeving over een merkwaardige uitspraak van de
Raad van State waarin een aankondiging te lezen zou zijn van (meer)
ernst van de Afdeling bestuursrechtspraak voor de mogelijkheid van
Staatsaansprakelijkheid voor onrechtmatige rechtspraak als gevolg van
schending van de redelijke termijn door de rechter (T. Barkhuysen en
M.LO. van Emmerik, Schadevergoeding bij schending van de redelijke
termijn: op weg naar een effectief rechtsmiddel; in: NJB 2008, p.
1579-1582, n.a.v. ABR 4 juni 2008, LJN BD3121, NJB 2008, 1606).
Daargelaten, dat de Raad van State (ook) op dit onderdeel ten onrechte
de eer krijgt toegeschoven het spits te hebben afgebeten (vgl. par.
13.11), past (niet in de laatste plaats ook gezien de kamersamenstelling
bij de bewuste uitspraak) grote behoedzaamheid, of niet (zoals zo vaak
bij dit soort met klaroengeschal aangekondigde jurisprudentie) sprake is
van geheel andere voorliggende motieven, terwijl de justitiabele
uiteindelijk met lege handen blijkt achter te blijven.

Het fundament van de rechtsstaat is nog altijd de
rechtsbescherming van het individu tegen de overheid:
daarmee is in het voorgaande geduid, hoe die er voor staat.
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Natuurlijk, deze schets is noodwendig getrokken in grove
streken, en voor de nuance is raadpleging van de volledige tekst
van dit werk onvermijdelijk.

U wordt lid van De Groenen of abonnee van Gras door
overmaking van uw contributie op ING Betaalrekening
306434 ten name van De Groenen, Utrecht.

Laat echter niemand de hier ontvouwde conclusies op voorhand
ontkennen, zonder kennisneming van de onderbouwing, zoals
bij de vorige drukken is gebeurd, tot in allerhoogste instantie.

Agenda
21 maart Congres 42
27-28 maart 3e Congres EGP, Brussel
11 juni verkiezing Europees Parlement
14 juni deadline Gras 36
5 september deadline Gras 37
26 september Congres 43
12 december deadline Gras 38
3 maart 2010 verkiezing Gemeenteraden
2 maart 2011 verkiezing Provinciale Staten
11 mei 2011 verkiezing Tweede Kamer
23 mei 2011 verkiezing Eerste Kamer

Als dat wel is gedaan, is iedere kritiek mij meer dan welkom.
Meerssen, oktober 2008
A.Q.C. Tak
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Beste Groenen,
Voor u ligt een extra uitgave van Gras. En niet voor
niets! We willen graag voorstellen mee te doen aan de
Europese Verkiezingen. Op het laatste congres hebben
we voor deze route gekozen.
Het is kort dag maar ik heb alle vertrouwen er in dat
het ons gaat lukken. Waarom? We kunnen een gewel
dige kandidatenlijst presenteren en we hebben als De
Groenen belangrijke zaken te melden. Wij zijn het die
kunnen gaan aangeven dat nieuwe politiek begint met
het innemen van heldere en vernieuwende standpunten
die een betere wereld dichterbij brengen.
Het wordt dus sowieso een bijzonder congres. Uiter
aard zullen we u vragen volop mee te werken om ons
gedachtegoed onder de schijnwerpers te krijgen en te
houden. Laten we daar op het congres goede afspra
ken over maken zodat we eensgezind stappen vooruit
kunnen zetten.
Ten behoeve van onze partij maar vooral voor een
groenere wereld.
Paul Freriks, partijvoorzitter

Agenda 43e partijcongres
Zaterdag 11 april 2009
Milieucentrum Utrecht, Oudegracht 60
1. 11:00 Opening
2. 11:05 Verslag 42e congres
3. 11:10 Verslag van het partijbestuur
4. 11:30 Voorstel partijbestuur tot deelname aan de
Europese verkiezingen
5. 12:30 Pauze
6. 13:00 Partijprogramma 2009/verkiezingsprogram
ma EP
7. 14:00 Kandidatenlijst (onder voorbehoud)
8. 14:30 Rondvraag
9. 14:40 Sluiting.

Verslag 42e partijcongres
Zaterdag 21 maart 2009
Milieucentrum Utrecht, Oudegracht 60
Aanwezig: Michiel van Hasselt, Otto ter Haar (secreta
ris), Paul Freriks (voorzitter), Jan Hartstra (penning
meester), Jozef van Kessel, Wim Wolbrink Sr., Jan
Breij, Paul Berendsen, Ruud Repko.
Afwezig met kennisgeving: Jacques de Coo, Micha
Kuiper, Michiel van Harten, Rob Visser, Ronald Schön
berger, Sybrand Andringa.

1. Paul opent het congres om 11:00 uur en heet ie
dereen hartelijk welkom.
2. Verslag 41e congres. Het congres stelt het verslag
ongewijzigd vast.
Paul F merkt op dat Ad van Rooij geen gebruik heeft
gemaakt van het aanbod onder de vlag van De Groe
nen een congres te organiseren over de gifproblema
tiek. Wim meldt dat er 18 december 2008 een bijeen
komst van het Platform herstel rechtsorde heeft plaats
gevonden over dit thema.
3. Het congres dechargeert het partijbestuur n.a.v.
de afrekeningen over 2006 en 2007.
4. Jan Hartstra is sinds het 37e congres van 15 april
2006 penningmeester. Zijn termijn is verlopen. Hij stelt
zich herkiesbaar en het congres herbenoemt hem per
acclamatie. Paul Berendsen trekt zich terug uit het par
tijbestuur. Michiel van Harten en Rob Visser zijn laat
stelijk door het 28e congres van 15 juni 2002 in de ge
schillencommissie benoemd. Beiden stellen zich her
kiesbaar. Paul Berendsen stelt zich ook kandidaat voor
de geschillencommissie en Jan Breij kandideert als
plaatsvervangend lid van de geschillencommissie. Het
congres benoemt bij acclamatie Michiel, Rob en Paul
tot lid en Jan tot plaatsvervangend lid van de geschil
lencommissie.
5. Michiel van Hasselt vertelt over het basisinkomen.
Er zijn twee modellen: basisinkomen aan iedere vol
wassene uitkeren (duur) of alleen aan die volwassenen
die geen inkomen uit andere bron hebben (arbeid, pen
sioen, uitkering). In dat geval benoem je dat andere in
komen als basisinkomen en garandeert de overheid
dat. Onder de laatste categorie vallen in Nederland on
geveer een miljoen volwassenen. Basisinkomen voor
hen alleen kost ongeveer €9 miljard.
Jozef vertelt over de situatie in Eindhoven. Je komt
moeilijk in de bijstand vanwege de wet Poortwachter.
De middelen voor reactivering van werklozen worden
niet opgemaakt.
6. Aanvankelijk steunde het bestuur Alexander de
Roo voor een hoge plek op de lijst van GroenLinks. Het
congres van GroenLinks passeerde Alexander echter
voor plaats 2, 3 en 4, waarna Alexander zich terugtrok.
Op voorstel van Otto heeft het bestuur vervolgens Els
de Groen, europarlementariër en persoonlijk lid van de
EGP, gepolst voor het lijsttrekkerschap van De Groe
nen. Ze voelde zich gevleid door ons verzoek en wilde
er over nadenken. Om alle opties open te houden heeft
het bestuur daarom de aanduiding De Groenen geregi
streerd bij de Kiesraad in het register voor de Europese
verkiezingen. Helaas heeft Els inmiddels laten weten
definitief af te zien van een nieuwe termijn in het Euro
pees Parlement. Het bestuur wil bij het komende con
gres van de EGP op 27 en 28 maart met GroenLinks
spreken om te onderzoeken of hun verkiesbare kandi
daten, Judith Sargentini en Bas Eickhout, inhoudelijk
voldoende aantrekkelijk zijn voor De Groenen om hun
kandidatuur te steunen. Zo niet, dan wil het bestuur de
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mogelijkheid open houden om met een lijst De Groe
nen deel te nemen. Dit wordt dan voorgelegd aan een
bijzonder congres op zaterdag 11 april. Het congres
stemt hier mee in.
7. Paul schorst de vergadering van 12:30 tot 13:00
uur.
8. Otto meldt dat er geen amendementen zijn inge
diend. Hij vraagt zich af waar dat aan ligt. Michiel legt
uit dat hij weinig gemotiveerd is om amendementen te
schrijven, omdat onduidelijk is of De Groenen in 2011
mee doen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Otto on
derkent dit punt en men is het er over eens dat dit het
bestaansrecht van De Groenen betreft: als we niet
deelnemen aan verkiezingen verdienen we dan wel
onze plaats in het Nederlandse politieke landschap?
Otto meent dat deelnemen aan verkiezingen niet ge
noeg is. In de eerste plaats moet de partij zich onder
scheiden door zijn politieke programma. Andere partij
en, ook de EGP, vesplinteren hun standpunt over vele
verschillende documenten. De EGP heeft nu een Char
ter, straks een manifest en nog veel meer. Omdat er zo
veel teksten zijn die om de aandacht concurreren weet
niemand meer wat de waarheid is en krijgen de bepa
lingen geen gezag. Het is vernieuwend van De Groenen
om zich te beperken tot één document: het partijpro
gramma, en dat steeds als basis te kiezen voor de con
tinue ontwikkeling van het partijstandpunt en niet bij
elke verkiezing weer bij nul te beginnen. Michiel wil
naast het partijprogramma ook een korte lijst van
speerpunten. Het congres blijkt daar ook voor te voe
len en we besluiten de inleiding van het huidige pro
gramma te vervangen door een overzicht van de
speerpunten van de partij. Michiel denkt voor het vol
gende congres van 26 september hier wel een concept
voor te kunnen schrijven. Verder blijft het partijpro
gramma een vast agendapunt van elk congres en heeft
elk lid het recht om schriftelijk amendementen in te
dienen bij de secretaris van het partijbestuur.
9. Jan Hartstra: in Leiden ontbreekt een geschikte
lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van
2010.
Paul Berendsen: in Amsterdam Oud-Zuid beslissen we
in juni of we weer deel willen nemen.
Ruud: Amsterdam-Noord gaat zeker weer deelnemen.
Fred Borias overweegt weer deel te nemen voor de
deelraad Westerpark.
Paul Freriks betreurt dat Amsterdam Ander/De Groe
nen zo nadrukkelijk heeft bekend gemaakt dat ze niet
opnieuw deelnemen.
Otto vraagt of er mogelijheden zijn om de afdeling Am
sterdam van De Groenen opnieuw op te richten.
Ruud: dat kan zeker. Je moet een advertentie zetten en
kijken wie er op af komen.
Paul Freriks: Sociaal Zevenaar gaat zeker weer mee
doen. Of het een gezamenlijke lijst Sociaal Zevenaar/
De Groenen wordt moet ik met mijn achterban bespre
ken.

10. Geen vragen in de rondvraag.
11. Paul sluit het congres om 14:30 uur.

3rd Congress EGP
European Green Party
3rd CONGRESS
Brussels, 27-28th March 2009
Het laatste weekend van maart vertegenwoordigden
Paul, Lydia en ik de partij bij het congres van de Euro
pese Groenen in Brussel. We vergaderden in het Euro
pees Parlement. Ook Paul Metz van de Vereniging Ba
sisinkomen was er bij.
Paul heeft deelgenomen aan het partyleadersoverleg
en daar de aandacht getrokken met onze plannen om
deel te nemen aan de Europese verkiezingen. Lydia en
ik hebben meegestemd over de amendementen op het
verkiezingsmanifest van de EGP. Ik heb een workshop
over de financiering van de Green New Deal bijge
woond: een plan om met een investering van €500 mil
jard in 5 jaar 5 miljoen banen te scheppen. Meer hier
over vind je op europeangreens.eu/petition
Zondag was er nog een Council. Het verschil tussen
Council en Congress is dat het Congress veel groter is
(450 afgevaardigden) dan de Council (76 afgevaardig
den). Het Congress komt eens in de drie jaar bijeen en
de Council twee keer per jaar. In de Council werd een
resolutie van de Georgische Groenen, die er op gericht
was om de afgescheiden regio's weer onder controle
te krijgen, dermate afgezwakt dat nieuwe Georgische
militaire avonturen er door ontmoedigd zijn. De EGP
geeft politieke steun aan de oprichting van een secre
tariaat voor de Global Greens in Tasmanië, maar een
besluit over de financiering is uit het voorstel geamen
deerd. Bob Brown van de Australische Groenen was
teleurgesteld over dit uitstel.
Otto ter Haar

Bruisend Groen Brussel
27 en 28 maart jl. was er weer een congres van de Eu
ropese Groenen. Dit is nu de tweede die ik meemaak.
De vorige was in Parijs.
Het is bijzonder inspirerend om mee te maken. Groe
nen uit 27 landen bijeen en nog wel op toplocatie, na
melijk het Europees Parlement. Lydia Geijtenbeek en
Otto ter Haar waren onze gedelegeerden met stem
recht. Zij zijn ook de zondag de 29ste gebleven om op
het goede moment de juiste stemkaart in de lucht te
steken.
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Voor mij waren de belangrijkste momenten het partijlei
dersoverleg en een gesprek met de voorzitter van
GroenLinks, Henk Nijhof. Een gesprek dat ik van te
voren per mail met hem georganiseerd heb.
Het overleg met de Groenenvoorzitters was vooral be
doeld om prognoses goed in beeld te krijgen. Alle lan
den kwamen om de beurt aan bod. GroenLinks schatte
zich in voor twee zetels. Voor onze partij heb ik aange
geven dat het niet goed mogelijk is een kandidaat van
GroenLinks te steunen (door het wegvallen in een ove
rigens normale democratische partijprocedure, van
Alexander de Roo). Ik heb aangegeven dat we 11 april
ons verkiezingscongres hebben. Mijn prognose was
dat De Groenen bij 1 zetel over een prima succes
mochten spreken. Ik heb er nog wel bij gezegd dat we
bereid waren deze dagen inhoudelijk met GroenLinks
door te praten of iets mogelijk was. Tenslotte is een
stem op GroenLinks ook een stem op de EGP en dat
gaat nu ook voor De Groenen gelden. Er moeten dus
wel zeer zwaarwegende argumenten zijn om niet geza
menlijk op te treden.
Het was tijdens mijn spreken al steeds stiller gewor
den. Dit hadden vooral de West-Europese partijen niet
verwacht. Onder hen GroenLinks terwijl ik hen toch
ruim voor aanvang van het congres via de mail in detail
op de hoogte had gehouden van de ontwikkelingen
binnen onze partij.
Aan het begin van de avond een gesprek met Henk Nij
hof. Hij vroeg eerst om te kijken naar zaken die ons
verbond in plaats van scheidde. Ik stelde voor om drie
cases samen te bespreken en kijken hoe dat zou lopen
(kleinschaligheid, goederenvervoer per spoor en basis
inkomen). We zijn met deze cases begonnen. Het over
leg liep helemaal stuk. We spraken af bij thuiskomst el
kaar te mailen. Het was gewoon duidelijk dat het initia
tief dit keer bij GroenLinks lag. Tot woensdagavond
heb ik gewacht. Toen heb ik Henk Nijhof laten weten
dat we het congres van De Groenen zullen voorstellen
om zelfstandig en op eigen kracht de Europese verkie
zingen in te gaan.
Ik heb nog de nodige internationale contacten kunnen
leggen. Dat is van belang bij de voorbereiding van
amendementen en moties van een volgend congres.
Vandaar dat het belangrijk is niet te veel en te snel te
veranderen van de samenstelling van onze delegatie.
Paul Freriks

THINK BIG VOTE GREEN
"Het congres van de Europese Groenen begon vrijdag
ochtend 27 maart om 10:00 uur, dus dat betekende
kwart voor zes op. Slik! Ik had al opgezocht dat het Eu
ropese parlement om de hoek van het station was,
maar toen ik 3,5 uur later het station uitliep had ik geen
idee. Geen kaartje, niks. En hoe ziet het Europese par
lement er eigenlijk uit? De toiletjuffouw wist het ook
niet, maar dankzij de mijnheer van de broodjeszaak
leerde ik dat de grote grijze blokken met spiegelruiten
en een kringvormige loopbrug ertussen samen de ge
bouwen van het EU parlement vormen.
Eenmaal binnen ging het makkelijker. Al flink wat Groe
nen aanwezig, en je kreeg een mooie groene pas aan
een ketting zodat je langs de bewaking mocht, en een
wel heel erg knalgroen T-shirt met de slogan van de
verkiezingen "THINK BIG VOTE GREEN". We werden
geleid naar een grote halfronde zaal, met ruim 400 ge
nummerde stoelen, en bij elke stoel een koptelefoon
voor vertalingen. Je kon uit 7 talen kiezen, waaronder
Nederlands. Dat was maar goed ook, want het eerste
deel van het programma bestond vooral uit saaie toe
spraken in allerlei talen, en dan zijn die verschillende
vertalingen wel leuk om een beetje mee te spelen. Het
kan komen doordat ik zo vroeg op was gestaan, maar
had moeite om wakker te blijven... Daarna nog twee
workshops die ook niet al te spannend waren, maar
aan het einde van de dag gelukkig nog een paar inhou
delijke verhalen over onder andere het klimaatpro
bleem.
De tweede dag was wel wat andere koek! Dit was het
begin van de verkiezingscampagne. Filmpjes met wat
de Europese Groenen de afgelopen 15 jaar allemaal
bereikt hebben werden afgewisseld met korte debat
ten/vragenrondjes met de lijsttrekkers van alle landen.
Daarna schalde luid de muziek van Queen's "We will
Rock you" uit de speakers, en mochten we allemaal "
Think big-think big-vote green" meezingen. Van achter
uit de zaal kwam een rij mensen met grote borden met
letters die samen aan de ene kant T H I N K _ B I G _
spelden, en als ze de borden omdraaiden V O T E _ G
R E E N. En met deze achtergrond werd er een EU vlag
in een doos gestopt, en stopte alle Groene lijsttrekkers
hun vlag erbij, en kwam er uiteindelijk... een groene EU
vlag uit. Wat een lol! Maar hoe gemaakt het ook klinkt
(en ook was), toch werkte het wel. Aan het einde van
de show was mijn adrenaline gestegen, en had ik er
echt weer zin in. De Groenen, yeah!"
Lydia Geijtenbeek
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Stel u kandidaat voor het Europees
Parlement
We nodigen alle leden uit te kandideren voor de Euro
pese lijst van De Groenen. Heeft u interesse zend dan
een briefje met motivatie naar het partijbestuur, info@
degroenen.nl of Postbus 1251 3500 BG Utrecht.
Het partijbestuur

Landelijk secretariaat
Postbus 1251
3500 BG UTRECHT
info@degroenen.nl
www.degroenen.nl
De Groenen zijn vertegenwoordigd in de gemeenteraad
van Zwolle en in deelraden van Amsterdam. De Groe
nen is lid van de Europese Groene Partij.

Nieuwe statuten
De statutenwijziging van het 36e partijcongres van 26
november 2005 heeft 24 maart 2009 notaris Van
Ekdom te Utrecht gepasseerd. Wie een kopie wil van
de nieuwe statuten en huishoudelijk reglement (nu met
partijbestuur en zonder AB en DB) kan dit bij mij opvra
gen.

Lidmaatschap
Lidmaatschap
Lid met minimuminkomen
Grasabonnement

€ 27
€ 20
€ 13

Otto ter Haar, secretaris De Groenen

Agenda
11 april Congres 43, Utrecht
22 april inlevering kandidatenlijst EP
4 juni verkiezing Europees Parlement
14 juni deadline Gras 37
5 september deadline Gras 38
26 september Congres 44
12 december deadline Gras 39
3 maart 2010 verkiezing Gemeenteraden
2 maart 2011 verkiezing Provinciale Staten
11 mei 2011 verkiezing Tweede Kamer
23 mei 2011 verkiezing Eerste Kamer

Partijbestuur
Voorzitter Paul Freriks, 06-10897675, p.freriks@chello.
nl
Penningmeester Jan Hartstra, JanHr@xs4all.nl
Secretaris Otto ter Haar, degroenen@planet.nl
Lid Jacques de Coo, 071-5762027, jdecoo@noknok.nl
Lid Micha Kuiper, parle@michakuiper.nl
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Beste leden en sympathisanten
Plotseling is het een spannende tijd geworden. Onze
deelname aan de Europese verkiezingen zorgt er voor
dat er extra inspanningen geleverd moeten worden.
Maar we gaan goed! Een lijst waar we mee voor de dag
mogen komen, veel ondersteuningsverklaringen en een
campagne die in ieder geval bij ons op stoom begint te
raken. Bij Europese verkiezingen gaat het vooral om de
laatste twee weken. Dan moeten we er helemaal staan.
Affiches zijn in de maak en folders worden voorbereid.
Gesprekken met de producer voor t.v.- en radiozendtijd
zijn in volle gang. Debatten en bijeenkomsten zijn ge
pland.
Vandaar dat jullie begrijpen dat ik extra blij ben met dit
tussentijdse congres. De start van een sprint richting 4
juni. Tevens een mooie gelegenheid om jullie allemaal
bij te praten wat we gedaan hebben en hoe we de ko
mende periode tot aan de verkiezingen aan de slag
gaan.
Ik hoop en reken op een goede opkomst.
Paul Freriks, partijvoorzitter

Lijst 13 De Groenen
1. Otto ter Haar (Utrecht)
2. Rascha Wisse (Egmond aan den Hoef)
3. Marijn Freriks (Arnhem)
4. Trudy van der Hoop (Deventer)
5. Paul Berendsen (Amsterdam)
6. Nora Borsboom (Den Haag)
7. Wim Wolbrink sr. (Hengelo)
8. Wim Sweers (Velp)

Agenda 44e partijcongres
Vrijdag 8 mei 2009
Milieucentrum Utrecht, Oudegracht 60
1. 19:00 Opening
2. 19:05 Verslag 43e congres
3. 19:10 Verslag van het partijbestuur
4. 19:25 Benoeming Ronald Schönberger nieuwe
termijn Kascommissie (2008-2009)
6. 19:30 Partijprogramma 2009/verkiezingsprogram
ma EP
7. 20:15 Pauze
8. 20:30 Bespreking campagne EP
9. 21:20 W.V.T.T.K./Rondvraag
10. 21:30 Sluiting.

VERHEF
UW
STEM
DE GROENEN
De Groenen
Die Grünen
Les Verts
Green Party
Os Verdes
Los Verdes
Otto ter Haar

LIJST 13
Verslag 43e partijcongres
Zaterdag 11 april 2009
Milieucentrum Utrecht, Oudegracht 60
Aanwezig: Paul Freriks (voorzitter), Otto ter Haar (ver
slag), Micha Kuiper, Jan Hartstra, Syne Fonk (vanaf
11:30), Wim Wolbrink, Rob Brockhus, Huib Poortman,
Wim Sweers, Paul Berendsen (vanaf 11:50).
Afwezig met kennisgeving: Sybrand Andringa (machtigt
Otto), Lydia Geijtenbeek (machtigt Jan Hartstra), Trudy
van der Hoop (machtigt Huib), Rob Visser (machtigt Mi
cha), Michiel van Harten, Michiel van Hasselt, Jacques
de Coo, Ad van Rooij (machtigt Wim Wolbrink), Jan
Breij, Frank Plate, mw. Dart, dhr. Westra, dhr.
Baarslag.
1. Paul opent het congres om 11:15.
2 en 3. Er zijn op dat moment 8 stemgerechtigde leden
met 5 machtigingen aanwezig.
4. Otto vertelt dat de nieuwe statuten de notaris zijn
gepasseerd. De Groenen hebben nu een partijbestuur
i.p.v. een dagelijks en algemeen bestuur. We werken
zo al een tijd. Het congres bevestigd dat vanaf heden
ook het nieuwe huishoudelijk reglement in werking is
getreden. Jan Hartstra vraagt hoe de contributie, die al
jaren onveranderd is, verhoogd kan worden. Otto legt
uit dat de contributie via een amendement van het
huishoudelijk reglement verhoogd kan worden. Daar
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voor hoeven we niet naar de notaris en het kost de par
tij daarom niets.
5. Huib verwijt de notulist dat deze zijn woorden niet in
het verslag van het 41e congres heeft opgenomen.
Otto betreurt het venijn in Huibs verwijt en legt uit dat
het verslag slechts een samenvatting geeft van een
congres met vermelding van de genomen besluiten.
Wie graag zijn verhaal kwijt wil is uitgenodigd copy
voor Gras aan te bieden. Daar is ruimte voor. Het con
gres keurt het verslag van het 42e congres goed. Paul
F stelt voor in september "collusie" op de agenda van
het congres te zetten. Rob, Micha, Wim W en Huib be
reiden dat onderwerp voor.
6. Paul vertelt uit hoe de gesprekken met GroenLinks
verliepen. Hij had 20 november een prettig gesprek
met Henk Nijhof. Paul vroeg spreektijd op het verkie
zingscongres van GroenLinks. Hij werd echter niet uit
genodigd. Het congres van 21 maart gaf het bestuur
de opdracht om 27 en 28 maart in de wandelgangen
van het EGP-congres met GroenLinks te praten. Hij
verwachtte consensus met GroenLinks op basis van
zijn contact in Parijs en gesprek met Henk Nijhof. Paul
vroeg Paul Metz, een econoom en bestuurslid van
Grondvest, om mee te gaan. Tijdens de partyleaders
bijeenkomst maakte Paul aan de EGP bekend dat De
Groenen zelfstandige deelname aan de Europese ver
kiezingen overwegen. Cohn-Bendit (fractievoorzitter
Greens/EFA in het EP) wilde daarop reageren, maar
kreeg het woord niet van de voorzitter. Na deze bijeen
komst heeft Paul met Henk Nijhof gesproken. Eerst
hebben ze onderzocht wat GroenLinks en De Groenen
bindt op basis van 3 casussen. Aanvankelijk hadden ze
een inhoudelijk gesprek wat echter later uit de hand
liep. Henk reageerde venijnig toen Paul bevestigde dat
De Groenen een serieus plan hebben om deel te
nemen aan de Europese verkiezingen. Hij stelde in dat
geval er naar te streven De Groenen uit de EGP te
weren. Paul heeft een paar dagen na het congres nog
eens per e-mail contact gelegd met Henk en toen
kreeg hij weer dezelfde reactie. Verschillende leden
keuren deze reactie van Henk af. We spreken af de
zaak even te laten bezinken.
Zoals besproken tijdens het vorige congres heeft het
bestuur Els de Groen gevraagd voor het lijsttrekker
schap. Ze was niet beschikbaar, maar na het congres
van 21 maart heeft Els weer contact gelegd met Paul,
waarna Paul en Otto een gesprek met haar hebben
gehad in de Reehorst bij Ede. Uiteindelijk zag ze als
nog er van af zich te kandideren.
7. Jan Hartstra heeft bedenkingen t.a.v. deelname:
voorwaarden zijn dat het gat in de begroting van €5000
gedicht moet worden; dat aan het budget van €16000
strak de hand wordt gehouden en dat we lijstverbindin
gen aan gaan met zo mogelijk GroenLinks en de Partij
van de Dieren.
8. Otto is het eens met de financiële voorwaarden van
Jan, maar merkt op dat een lijstverbinding slechts

werkt als beide partijen zelfstandig een zetel halen.
Verder is het niet zo waarschijnlijk dat deze partijen een
lijstverbinding met De Groenen willen.
Paul schorst het congres voor een uur. In de pauze
vertoont Micha een powerpointpresentatie.
9. Wim Wolbrink meldt dat BeSaCo zijn bijdrage ver
hoogt met €3000. BeSaCo had al toegezegd voor
€1500 een folder te willen subsidiëren voor de cam
pagne. BeSaCo stelt daarbij geen eisen aan de inhoud
al is wel wenselijk dat het logo van de sponsor getoond
wordt. Wim Sweers zegt een bijdrage van €1000 toe.
Otto merkt op dat de post van €1000 voor folders nu
van de begroting kan. Met de nieuwe toezeggingen
van €4000 is de begroting nu praktisch sluitend.
10. Paul vertelt dat hij in Brussel met Lydia Geijtenbeek
overlegd heeft en dat zij het erover eens zijn dat Otto
een geschikte kandidaat zou zijn voor het lijsttrekker
schap. Kiezers verwachtten bij De Groenen een geite
wollensokken-type en Otto's presentatie zou als een
positieve verassing kunnen werken. Otto is daarvoor
beschikbaar. Micha ziet zijn opvattingen onvoldoende
tot hun recht komen met Otto als lijsttrekker en stelt
zich tegenkandidaat. Huib herhaalt dat hij twijfels heeft
over de beoogde deelname, maar kandideert desal
niettemin ook voor het lijsttrekkerschap.
12. Omdat sommige leden de keus om deel te nemen
laten afhangen van wie lijsttrekker wordt, kiezen we
eerst een lijsttrekker. Het congres benoemt Paul Be
rendsen en Jan Hartstra tot leden van het stembureau.
Bij de stemming over de kandidatenlijst kan niet bij vol
macht gestemd worden. De uitslag van de stemming
is: Otto 5 stemmen, Micha 3 stemmen en Huib 2 stem
men. Huib valt af en spreekt zijn steun uit voor de kan
didatuur van Micha. In de tweede ronde krijgt Otto 6
stemmen en Micha 4 stemmen. Hiermee is Otto geko
zen tot lijsttrekker.
11. Vervolgens brengt de voorzitter het voorstel in
stemming om deel te nemen aan de Europese verkie
zingen. Hiermee tellen de volmachten wel mee. Voor
12 stemmen, tegen 2 stemmen en 1 onthouding. De
Groenen nemen dus deel. Voorwaarde is wel dat de
toegezegde donaties voor de dag van de kandidaat
stelling (22 april) door de partij ontvangen zijn.
12 (vervolg). Het congres benoemt op voorstel van
Paul hemzelf en Syne tot campagneteam. Zij zullen, in
overleg met Otto, de rest van de lijst samenstellen.
13. In verband met de tijd worden de amendementen
niet meer behandeld. We houden op vrijdag 8 mei van
19:00 tot 21:30 uur het 44e congres met als belangrijk
ste agendapunt het verkiezingsprogramma. Otto gaat
daar mee aan de slag. Het congres wordt weer in het
Milieucentrum Utrecht gehouden.
14. Otto vraagt of de nieuwe Gras bevalt. Men is te
spreken over de kwaliteit. Jan is vooral blij met de veel
lagere drukkosten. Huib vraagt of het ook op gerecy
cled papier gedrukt kan worden. Otto zal daar naar in
formeren bij de Opmaakfabriek.
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15. Paul sluit het congres om 15:20 uur en dankt allen
voor hun aanwezigheid.

land vrije verkiezingen hebben, waar kiezers niet wor
den geïntimideerd om af te zien van hun kiesrecht.

GroenLinks

In een brief van 19 april hebben we het partijbestuur
van GroenLinks benaderd ten einde het dreigement uit
de wereld te helpen en de lucht te klaren. Daar is van
de zijde van GroenLinks niet op gereageerd. Inmiddels
is onze kandidatenlijst geldig verklaard door de Kies
raad.

N.a.v. de dreigementen van Henk Nijhof heeft het par
tijbestuur zich schriftelijk tot het partijbestuur van
GroenLinks gewend met de bedoeling de betrekkingen
te normaliseren. We boden hierbij aan onze lijsten te
verbinden in een lijstencombinatie. Hier hebben we
geen antwoord op ontvangen. Daarom hebben we ons
met de volgende brief tot de Minister van Binnenlandse
Zaken gericht:
De Minister van Binnenlandse Zaken
mw. dr. G. ter Horst
Postbus 20011
2500 EA DEN HAAG
Zevenaar, 28 april 2009
Betreft: intimidatie m.b.t. de kandidaatstelling voor
de Europese verkiezingen; integriteit partijbestuur
GroenLinks
Geachte minister,
Op 1 april ontvingen wij een e-mail bericht van de par
tijvoorzitter van GroenLinks, Henk Nijhof, met daarin de
volgende zin:
“Ik zal ons bestuur voorstellen om te bezien of dit [*]
aanleiding voor ons kan zijn om de EGP te vragen De 
Groenen uit de Europese Groene familie te weren.”
[*] Dit bericht was geschreven in antwoord op ons be
richt dat wij voornemens waren om zelfstandig aan de
Europese verkiezingen deel te nemen, nu besprekingen
voor gezamenlijk optrekken met GroenLinks op niets
waren uitgelopen. Eerder liet hij zich tegenover mij in
soortgelijke termen uit, namelijk tijdens ons overleg in
de marge van het 3e congres van de EGP op 27 maart
j.l. in het Europees Parlement te Brussel.
In onze zienswijze is deelname ons democratisch
grondrecht, zoals vastgelegd in artikel 4 van de Grond
wet van Nederland.
Wij vinden dat dit dreigement van Henk Nijhof niet door
de beugel kan. Het komt niet te pas een politieke partij
onder druk te zetten om af te zien van deelname aan
een democratische verkiezing. Wij zijn van mening dat
hiermee artikel 126 lid 1 van het Wetboek van Straf
recht is overtreden. Immers, om lid te kunnen blijven
van de EGP kunnen we er maar beter van afzien om
gebruik te maken van ons passief kiesrecht bij de Eu
ropese verkiezingen. Het is de taak van de Minister van
Binnenlandse Zaken er voor te zorgen dat we in Neder

We willen graag uw mening over deze gang van zaken.
Als u het met ons eens bent dat GroenLinks hier de de
mocratische spelregels heeft overtreden willen we
graag weten hoe u deze regels in de toekomst denkt te
kunnen handhaven.
Met vriendelijke groeten namens het partijbestuur,
Paul Freriks, voorzitter
Bijlage: brief aan partijbestuur GroenLinks van 19 april

Begroting campagne EP 2009
Post

Bedrag Inkomen

Bedrag

Waarborgsom

€11250 Registratie
terug
€400
Uit middelen
€200
Otto ter Haar

€450

€500

€1000

500 programma's
Verzendkosten
programma's
Reiskosten
campagneteam
Productie tv-spot
Folders BeSaCo

Onvoorzien
Totaal

Mailing leden

Verkoop
programma's
€1500 Bellamy
Stichting
BeSaCo folder
Wim Sweers
€2000 Tekort
€15850 Totaal

€2000
€5000

€50
€4500
€1500
€1000
€350
€15850

Contributie 2009
Veel leden hebben voor 2009 nog niet gecontribueerd.
Hoort u daarbij betaal dan s.v.p. snel.
Het partijbestuur

City Events Europees Parlement
Het Europees Parlement organiseert zes campagne bij
eenkomsten met het bordspel You’re the star!
Het is een schaakbord in de vorm van een ster (groot
te: ongeveer een half tennisveld). Alle campagnethe
ma's staan erop.
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De kandidaat-Europarlementariërs en deelnemers uit
het publiek die mee willen doen, kunnen thema's kie
zen en plaatsen een oranje pion op hun favoriete
thema op het bord.
Indien men andere thema's wil toevoegen die niet in de
campagne worden benoemd dan is dit mogelijk.
Iedereen die iets op het bord wil zetten wordt uitgeno
digd voor een vraaggesprek.
14 mei : Enschede, Oude Markt 15.00-21.00 uur
22 mei: Groningen, Waagplein 12.00-18.00 uur
28 mei: Amsterdam, de Dam 15.00-21.00 uur
29 mei: Eindhoven, De Markt 12.00-18.00 uur
30 mei: Utrecht, Domplein 12.00-18.00 uur
3 juni: Den Haag, Plein 12.00-18.00 uur

Zendtijd
We hebben de volgende slots toegewezen gekregen
door het Commissariaat van de Media:
Datum
Tijd
Zender
13 mei
12:00
Radio 4
13 mei
16:00
Radio 2
19 mei
19:50
Nederland 2
21 mei
10:00
Radio 6
21 mei
14:30
Radio 1
21 mei
18:00
Radio 4
21 mei
20:00
Radio 2
21 mei
23:00
Radio 3FM
22 mei
9:15
Nederland 2
25 mei
8:27
Nederland 1
26 mei
22:50
Nederland 2
28 mei
17:55
Nederland 1
29 mei
16:00
Radio 6
29 mei
23:00
Radio 1
29 mei
23:00
Radio 3FM
30 mei
19:00
Radio 5
30 mei
23:05
Nederland 1

Agenda
8 mei Congres 44, Utrecht 19-21:30 uur
14 mei Enschede Oude Markt 15-21 uur
21 mei Groningen, Waagplein 12-18 uur
28 mei Amsterdam, Dam, 15-21 uur
29 mei Eindhoven, De Markt 12-18 uur

29 mei Amsterdam, Melkweg, 21 uur Het Grote Kleine
Partijen Debat
30 mei Utrecht, Domplein 12-18 uur
3 juni Den Haag, Plein 12-18 uur
4 juni verkiezing Europees Parlement
14 juni deadline Gras 38
5 september deadline Gras 39
26 september Congres 45
12 december deadline Gras 40
3 maart 2010 verkiezing Gemeenteraden
2 maart 2011 verkiezing Provinciale Staten
11 mei 2011 verkiezing Tweede Kamer
23 mei 2011 verkiezing Eerste Kamer

Landelijk secretariaat
Postbus 1251
3500 BG UTRECHT
info@degroenen.nl
www.degroenen.nl
De Groenen zijn vertegenwoordigd in de gemeenteraad
van Zwolle en in deelraden van Amsterdam. De Groe
nen is lid van de Europese Groene Partij.

Partijbestuur
Voorzitter Paul Freriks, 06-10897675, p.freriks@chello.
nl
Penningmeester Jan Hartstra, JanHr@xs4all.nl
Secretaris Otto ter Haar, degroenen@planet.nl
Lid Jacques de Coo, 071-5762027, jdecoo@noknok.nl
Lid Micha Kuiper, parle@michakuiper.nl

Lidmaatschap
Lidmaatschap € 27
Lid met minimuminkomen € 20
Abonnement Gras € 13
U wordt lid van De Groenen of abonnee van Gras door
overmaking van uw contributie op ING Betaalrekening
306434 ten name van De Groenen, Utrecht.

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 of via het e-mailadres: degroenen@pla
net.nl
Met bijdragen van Otto ter Haar en Paul Freriks
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#FTUFMFEFOFOTZNQBUIJTBOUFO

WFSTMBHFQBSUJKDPOHSFT

8BUFFOQFSJPEFIFCCFOXFBDIUFSEFSVH5PFOIFU
DPOHSFTCFHJOBQSJMCFTMPPUPNEFFMUFOFNFOBBOEF
WFSLJF[JOHFOLPOJLOJFUWFSNPFEFOEBUFS[PWFFMPQ
POTBG[PVLPNFOLBOEJEBUFOMJKTU TUFNXJK[FST [FOEUJKE
PQSBEJPFOUW QPTUFSTFOGMZFST WFSLJF[JOHTCJKFFOLPNù
TUFO
(FTUBBHNBBSEVJEFMJKLFOEPPS[FUUFOEJTFSHFXFSLU
EPPSDBNQBHOFUFBNFOLBOEJEBUFOPNFSHPFEFWFSù
LJF[JOHFOWBOUFNBLFO
)PFXFMXFIFMBBTHFFO[FUFMCFIBBMEIFCCFOFO
TMFDIUTFFOIBOEWPMHFÕOUFSFTTFFSEFOCJOOFOIFCCFO
HFIBBMEWPPSPO[FQBSUJKIFCCFOXFPPLQPTJUJFWFQVOù
UFOUFNFMEFO
8FIFCCFOJOXPPSEFOCFFMEPO[FTUBOEQVOUFOWPPS
EF/FEFSMBOETFLJF[FSOBBSWPSFOLVOOFOCSFOHFO8F
NPFTUFOPO[FTUBOEQVOUFOBBOTDIFSQFOFOIFCCFO
EJFJOBDIUTQFFSQVOUFOTBNFOHFWBU0O[FDBNQBHOFù
TJUFJTEPPSNFFSEBOCF[PFLFSTCF[PDIUFO
PO[F%F(SPFOFOTJUFTOPHWBLFS0QEFTUFNXJK[FS
LXBNFOCJKEFBBOXF[JHIFJEWBOQBSUJKFONFFSEBO
NFOTFOPQ%F(SPFOFOVJU
(SPFO-JOLTIBBMEFESJF[FUFMT FFOSFTVMUBBUXBBSNFF
XFIFOWBOIBSUFHFGFMJDJUFFSEIFCCFO
%FFYBDUFWFSLJF[JOHTHFHFWFOTMFFTKFJOEF[F(SBT
5PUNJKOHFOPFHFOIFFGUIFUTFDSFUBSJBBUFOQBTTBOU
PPLOPHIFUHFIFMFMFEFOCFTUBOEVQUPEBUFHFNBBLU
.FUEF[F(SBTOFNFOXFBGTDIFJEWBOIFOEJFNFFS
EBOFFOIBMGKBBSBDIUFS[JKOJODPOUSJCVUJF
%F[FWFSLJF[JOHFOIFCCFOBBOHFUPPOEEBUXFWFSLJFù
[JOHFOBBOLVOOFOPPLBMCFTDIJLLFOXFOJFUPWFSWFFM
HFMEFOFFOHSPUFQBSUJKPSHBOJTBUJFPNEBUWPPSPOTUF
MBUFOEPFO
.PHFEBUFFONPPJFWPPSCPEF[JKOWPPSEFHFNFFOUFù
SBBETFO5XFFEF,BNFSWFSLJF[JOHFO
ø
.FUHSPFOFHSPFUFO
ø
ø
1BVM'SFSJLT QBSUJKWPPS[JUUFS

5JKEWSJKEBHNFJVVS
1MBBUT.JMJFVDFOUSVN6USFDIU
"BOXF[JH1BVM'SFSJLT WPPS[JUUFS 0UUPUFS)BBS WFSù
TMBH 8JN4XFFST 8JN8PMCJOLTS 5SVEZWBOEFS
)PPQ .JDIB,VJQFS )VJC1PPSUNBO 3POBME4DIÕOù
CFSHFS .JDIJFMWBO)BTTFMU  
"GXF[JHNFULFOOJTHFWJOH3PC7JTTFS +BDRVFTEF
$PP +BO)BSUTUSB NBDIUJHU0UUP 3BTDIB8JTTF "E
WBO3PPJK .BSJKO'SFSJLT .BSHKFWBO&JKL
ø
1BVMPQFOUIFUDPOHSFTPN
&SXPSEUFFOXJK[JHJOHBBOHFCSBDIUPQIFUWFSTMBH
WBOIFUFDPOHSFTCJKQVOUXPSEFOEFXPPSEFO
[JFU[JKOPQWBUUJOHFOPOWPMEPFOEFUPUIVOSFDIULPNFO
NFU0UUPBMTMJKTUUSFLLFSPQWPPSTUFMWBO.JDIBHFù
TDISBQU)JFSOBXPSEUIFUWFSTMBHWBTUHFTUFME
1BVMFO0UUPEPFOWFSTMBHWBOIVOXFSL[BBNIFEFO
FS[JKOPOEFSTUFVOJOHTWFSLMBSJOHFOHFXPSWFOFO
PO[FLBOEJEBUFOMJKTUJTPOHFXJK[JHEHPFEHFLFVSEEPPS
EF,JFTSBBE1BVMFO0UUPIFCCFOEFTUFNXJK[FSJOHFù
WVMEFO0UUPXBTNFUEFBOEFSFMJKTUUSFLLFSTCJKEF
PQFOJOHWBOEF&VSPQFTF4UFNXJK[FS
)FUDPOHSFTCFOPFNU3POBME4DIÕOCFSHFSCJKBDDMBù
NBUJFJOEFLBTDPNNJTTJF
)FUDPODFQUQBSUJKQSPHSBNNBXPSEUCMBE[JKEFWPPS
CMBE[JKEFCFIBOEFME&SXPSEFOPQWPPSTUFMWBO.JDIB
FOLFMFQBTTBHFTHFTDISBQUFOFOLFMF[JOOFOVJUIFU
MBBUTUFQSPHSBNNBEJFWFSMPSFOXBSFOHFHBBOUFSVHHFù
[FU)FUDPOHSFTTUFMUIFUBMEVTHFXJK[JHEFWFSLJF[JOHTù
QSPHSBNNBWBTU
$BNQBHOF%FWFSLJF[JOHTBGGJDIFTFOTUSPPJGPMEFST
EJF1BVMIFFGUNFFHFOPNFOXPSEFOWFSEFFME
1BVMTMVJUIFUDPOHSFTPNVVS

%F&VSPQFTFWFSLJF[JOHFO
*LIFCNFUWFFMQMF[JFSDBNQBHOFHFWPFSE8BUNJKCFù
USFGUJTEJUWPPSIFSIBMJOHWBUCBBS%F(SPFOFOIFCCFO
TUFNNFOHFIBBME   #JKEFTDIPMJFSFOWFSù
LJF[JOHIBBMEFOXF &FOSFEFMJKLHPFESFTVMUBBU
WFSHFMJKLCBBSNFU4PMJEBSB TUFNNFO FOEF-JCFù
SBBM%FNPDSBUFO  -JCFSUBTIFFGUNFUFFOEVSF
DBNQBHOFNBBSEFIFMGUNFFSTUFNNFOHFXPOOFO
 
%FMFEFOXJOTUJTNBUJHWJFSOJFVXFCFUBMFOEFMFEFOFO
FFOIBOEWPMBBONFMEJOHFO8FIFCCFOPPLPOEFSù
TUFVOFSTHFXPSWFOEJFXFCJKEF5XFFEF,BNFSWFSLJFù
[JOHFOIBSEOPEJHIFCCFO
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&FOBBSEJHFWFSSBTTJOHXBTEBUXFEFTUFVOLSFHFO
WBO)FSNBOWBO7FFO1BVMFOJLTQSBLFOIFNUJKEFOT

)FUDPOUBDUNFUEF1BSUJKWPPSEF%JFSFOFO(SPFOù
-JOLTXBTHFMVLLJHOJFU[PHSJNNJHBMTEFFNBJMTWBO
)FOL/JKIPG

#FHSPUJOH
8FIFCCFOPOTBBOEFCFHSPUJOHHFIPVEFO8FIFCCFO
NJOEFSPOUWBOHFOWBOEFMFEFOCPWFOEFDPOUSJCVUJFEBO
XFCFHSPPUIFCCFO"BOEFBOEFSFLBOUIFCCFOXFNJOù
EFSVJUHFHFWFOBBOSFJTLPTUFOFOWFS[FOEJOHQSPHSBNù
NBhT.JKODPODMVTJFJTEBUKFNFUé EFXBBSCPSHù
TPN é NFFLVOUEPFONFUFFOMBOEFMJKLFWFSLJFù
[JOH8BBSXFNFFSBBOIBEEFOLVOOFOCFTUFEFOJTIFU

WFS[FOEFOWBOQPTUFSTBBOHFNFFOUFOEJFBBOCJFEFO[F
WPPSPOTUFQMBLLFO8JMMFOXFNFFS[JDIUCBBSIFJECFSFJù
LFOEBOJTEFTDIBBSTUFOJFUIFUCVEHFUNBBSBDUJFWF
MFEFOEJFUJKEXJMHFWFOBBOEFDBNQBHOF
ø
0UUPUFS)BBS
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SBEJPTQPU%F(SPFOFO
ø
0QNFJ WJFSEBHFOWPPSEFWFSLJF[JOHTEBHIBEEFO
XFUJFONJOVUFO[FOEUJKEPQ3BEJP0UUPFO3BTDIB
IFCCFOEBUBMTWPMHUCFOVU
ø
#FTUFLJF[FSTFOMVJTUFSBBST NJKOOBBNJT0UUPUFS)BBS
FOJLCFOMJKTUUSFLLFSWBO%F(SPFOFOMJKTU4JOET
WFSUFHFOXPPSEJHJLEF/FEFSMBOETF(SPFOFOCJK
EF&VSPQFTF(SPFOF1BSUJK"MTVNJKLJFTUEBOXPSEJL
MJEWBOEF(SPFOFGSBDUJFJOIFU&VSPQFFT1BSMFNFOU
ø
&FOWSBBHEJFXJKWBBLLSJKHFOWBOLJF[FSTJT8BUJTIFU
WFSTDIJMUVTTFO%F(SPFOFOFO(SPFO-JOLT %F(SPFù
OFOXJMMFOFFOCBTJTJOLPNFOFO(SPFO-JOLTJTEBBSPQ
UFHFO%F&VSPQFTF(SPFOFO[JKOFSOPHOJFUVJU NBBS
XJKIFCCFOIFUPQEFBHFOEBHFLSFHFO&FOBOEFSWFSù
TDIJMCFUSFGUEFLBOEJEBUVVSWBO5VSLJKFWPPSEF&VSPù
QFTF6OJF(SPFO-JOLTJTEBBSWPPS7PMHFOT%F(SPFù
OFOLVOOFOXFCFUFSTUPQQFONFUPOEFSIBOEFMJOHFO
NFU5VSLJKF[PMBOH5VSLJKF$ZQSVTOJFUFSLFOU
ø
)FUCBTJTJOLPNFOJTFFOTQFFSQVOUWBO%F(SPFOFO
"MMF/FEFSMBOEFSTCPWFOEFEJFJO/FEFSMBOEXPOFO
LSJKHFOFFOOFHBUJFWFCFMBTUJOHWPFUBMTKFWFSEFSHFFO
JOLPNFOIFCUCFUBBMUEF#FMBTUJOHEJFOTUEBUBBOKFVJU
%FIPPHUFIJFSWBOJTHFMJKLFBBOEFIVJEJHFCJKTUBOE
WPPSFFOBMMFFOTUBBOEF8JFJOLPNFOWFSXFSGUCFUBBMU
FFOGMBUUBYFFOWBTUUBSJFGHFMJKLBBOIFUIVJEJHF
UPQUBSJFGWBO%F(SPFOFOMPTTFOIJFSNFFEFBSù
NPFEFWBMPQ/VJTIFU[PEBUBMTJFNBOENFUFFOVJUù
LFSJOHHBBUXFSLFOIJKFSWBBLOJFUPQWPPSVJUHBBU.FU
FFOCBTJTJOLPNFOHBBUXJFHBBUXFSLFOFSBMUJKEPQ
WPPSVJUPGKFOVWFFMPGXFJOJHWFSEJFOU)FUNJOJNVNù
MPPOTDIBGGFOXFBGXBOUIFUTPDJBMFNJOJNVNJTJNù
NFSTBMHFHBSBOEFFSEEPPSIFUCBTJTJOLPNFO8FSLHFù
WFSTLVOOFOOVCBOFOTDIFQQFOWPPSFFOMBHFSMPPO
WPPSTDIPPMWFSMBUFST[POEFSEJQMPNBPGWPPSMBBHHFMFUù
UFSEFOPGNFOTFONFUBOEFSFCFQFSLJOHFOEJFOVIVO
MPPOLPTUFOOJFUPQ[PVEFOCSFOHFO;PLPNUEBOL[JK
%F(SPFOFOCFUBBMEXFSLCFTDIJLCBBSWPPSNFOTFO
EJFBOEFSTMBOHEVSJHXFSLMPPT[PVEFO[JKO
ø
)FUUXFFEFTQFFSQVOUWBO%F(SPFOFOJTIFUTUJNVMFù
SFOWBOBSCFJETNJHSBUJF0O[FTMPHBOJT&VSPQBJTFFO
JNNJHSBUJFMBOE.JHSBUJFJTWPPSPOTFFOHVOTU FFO
WPPSSFDIU FOHFFOCFESFJHJOH%F(SPFOFO[JFOEBU
NPCJMJUFJUPQEFBSCFJETNBSLUFOWSJKFNPHFMJKLIFJEUPU
NJHSBUJFMFJEFOUPUFDPOPNJTDIFHSPFJFOEBMJOHWBOEF
BSNPFEFJOEFXFSFMEø7PPSPOTMFJEUEFBSCFJETNJHSBù
UJFUPUFDPOPNJTDIFHSPFJXBOUEFXFSLHFWFSTWFSEJFù
OFOBBOEFLXBMJUFJUFOWBOEFNJHSBOU%F[FNJHSBOUFO
TDIFOLFOWBBLFFOEFFMWBOIVOJOLPNFOBBOIVOGBù
NJMJFJOIVOMBOEWBOIFSLPNTU%JUHBBUNFUFMLBBSPN
BBO[JFOMJKLFCFESBHFO WBBLNFFSEBOEFPOUXJLLFù
MJOHTIVMQ%F[FTUFVOBBOWFSXBOUFOIFMQUEFPOUXJLù

LFMJOHJOIFUMBOEWBOIFSLPNTUFOEBBSXFSLFOXJKWBO
IBSUFBBONFF%F(SPFOFOCFTDIFSNFOPO[FBSCFJETù
NBSLUXFMNBBSEPFOEBUNFUIFUCBTJTJOLPNFOEBUJT
BMMFFOWPPS/FEFSMBOEFSTFOOJFUWPPSBSCFJETNJHSBOù
UFO/VLVOOFO[PHFOBBNEFLFOOJTXFSLFSTFFOCMVF
DBSELSJKHFOPNJOEF&6UFNPHFOXFSLFO/FEFSMBOE
OPFNUFFOXFSLOFNFSFFOLFOOJTXFSLFSBMTIJKUFO
NJOTUFFVSPQFSKBBSWFSEJFOU8JKXJMMFOEBUWFSù
MBHFOOBBSFVSPQFSKBBSFOBMTXFFFOCBTJTJOù
LPNFOIFCCFOJOHFWPFSELBOIFUWFSEFSPNMBBHOBBS
)FUNPFUSVJNWPMEPFOEF[JKOPNIJFS[POEFS
CBTJTJOLPNFOHPFEWBOUFLVOOFOMFWFO7PPSBMMFEVJù
EFMJKLIFJEJMMFHBMFBSCFJELFVSFOXJKTUSFOHBGXFSLHFù
WFSTEJF[JDIIJFSBBOTDIVMEJHNBLFONPFUFOIPHFSF
CPFUFTLSJKHFOFOCJKSFDJEJWFOPHNFFS[PEBUEFDPOUJù
OVÐUFJUWBOIVOCFESJKGJOIFUHFEJOHLPNUFFOCFESJKG
XBU[JDIBGIBOLFMJKLNBBLUWBO[XBSUFBSCFJEIFFGUWPMù
HFOT%F(SPFOFOHFFOCFTUBBOTSFDIU
ø
.JKOOBBNJT3BTDIB8JTTF/VNNFSUXFFPQMJKTU
(JTUFSFOPOUNPFUUFJLFFOWSJFOEJONFUIBBSIPOE*L
[BHIPFPVEIJKXBTHFXPSEFO0NHFSFLFOEOBBS
NFOTFMJKLFMFFGUJKEEFOLJLXFM;PMFLLFSHSJKTPN
[JKOTOPFUFOEBO[PhOCFFUKFXJK[FVJUESVLLJOH+B FJù
HFOMJKLJTIFUIBSUTUJLLF[FME[BBNHFXPSEFO EBUPO[F
IVJTEJFSFO[PPVEXPSEFO%BULPNUOBUVVSMJKLEPPS
EJFSWPFS%BBS[JUBMMFNBBMSPU[PPJJO BGWBMQSPEVDUFO
,JKLNBBSXBUPQIFUCMJLKFTUBBUFS[JUHFXPPOBTJOFO
EBOPOUXJLLFMFO[FBMMFNBBMOJFSQSPCMFNFOFOTUFSWFO
[FWFSWPPS[FFJHFOMJKLEPPEIPFWFO&OEBOJOEF
MBOECPVX%BBSHBBUIFUEVTPPLFDIUIFMFNBBMNJT
,PFJFOEJFLVOOFOXFMUXJOUJHKBBSPVEXPSEFOFO[F
XPSEFOOVWJFSKBBS%VT[FHFWFOUXFFKBBSNFMLFO
EBOHBBO[FBMOBBSEFTMBDIU%BULPNUPPLEPPSWFSù
LFFSEFWPFEJOH FFOFOPSNFQSPEVDUJF;F[JKOIBSUTUJLù
LFNBHFS;FNPFUFO[PWFFMNFMLHFWFOQFSEBH*L
IFCPPLOPHXFMFFOTFFOIFMFPVEFLPFHF[JFOEJF
XBTOPHJO'SBOLSJKL&SJT[PWFFMNFFSXJKTIFJEJO
,PFJFOEJFKFOVJOEFXFJ[JFUEJF[JKOBMMFNBBMQVCFST
NBBS[F[JFOFSBMIFMFNBBMWFSTMFUFOVJU NBHFS WVJM
WBOEFMJHTUBM&OEBULPNUPNEBUBMPO[FCFTMJTTJOHFO
HFOPNFOXPSEFOEPPSUFEFOLFOBBOHFME%BUEPFU
NFIFFMFSHQJKO)FUMJKLUNFFDIU[PHPFENPHFMJKLPN
FFOFDPOPNJFUFNBLFOEJFHFCBTFFSEJTEPPSUFEFOù
LFOBBOXBBSEFOWBODSFBUJWJUFJU HFMVL LMFJOTDIBMJHù
IFJE
ø
&OWFSEFSJOEFMBOECPVXJLIPPSXFMFFOTEFVJUù
TQSBBLNFUCJPMPHJTDIFMBOECPVXLBOKFEFXFSFME
OJFUWPFEFO.BBSMFUPQ JOEFIVJEJHFMBOECPVX[JKO
POUXJLLFMJOHFOXBBSNFFEFCPEFNWSVDIUCBBSIFJE
FOPSNEBBMU%JFEBBMUFOEJFEBBMUFOFSPOUTUBBUFSPù
TJF7SVDIUCBSFHSPOEXBBJUXFHEPPSXJOEPGTQPFMU
XFHEPPSXBUFS0WFSBMJOEFXFSFME&OEBO[BLUKF
QSPEVDUJFFDIUGMJOL&OEBBSOBBTUXPSEUFSPWFSBMJOEF
XFSFMEHJGHFCSVJLUJOEFMBOECPVX(JGPNUFWFDIUFO
UFHFO[JFLUFTHJGPNUFWFDIUFOUFHFOPOLSVJEFOJL
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XFFU[FLFSEBUFFOQMBOUOJFU[PNBBS[JFLXPSEU&FO
[JFLUFLPNUOJFUWPPSCJKXBBJFOFOOPVWBOJLHBEF[F
QMBOUFFOT[JFLNBLFO/FF [JFLUFJTFFOVJUJOHWBO
EJTIBSNPOJFJOEFQMBOUFOJOEFCPEFNFOBMTEF
CPEFNHF[POEJT EBOJTEFQMBOUHF[POEFOEBOXPSEU
EJFOJFU[JFL LBOWFFMCFUFSUFHFOTUSFTTJOWMPFEFO*L
EFOL[PMBUFOXFHBBOLJKLFOIPFXFLVOOFOTBNFOù
XFSLFONFUEFOBUVVSPN[PIPPHNPHFMJKLFHF[POEù
IFJEUFLSJKHFO1SBDIUJHHMBO[FOEFQMBOUø&OHFOFUJù
TDIFNBOJQVMBUJFMBOECPVXEBUQBTUEBBSFDIUOJFUCJK
FONBTTBMBOECPVXNPFUIFUKVJTUWBOHJGIFCCFOFO
EBUWJOEJLFDIUFFOTDIBOEFFOJFEFSFFOLBOOVCFù
HJOOFOPNFFUCBSFQMBOUFOPN[JDIIFFOUFMBUFOHSPFJù
FOFOBMTKFXFSLUBBOFFOHF[POEFCPEFN EPPSCJKù
WPPSCFFMEDPNQPTUPGEPPSUFNVMDIFO EBUXJM[FHHFO
EBUKFEFCPEFNOJFU[XBSUMBBU NBBSEBUKFEBBSNBUFù
SJBBMPQMFHUOFU[PBMTJOEFOBUVVSFOEBUEFXPSNFO
EFCMBEFSFOJOEFIFSGTUPQFUFO%BUKF[FOJFUBGWPFSU
&OQMBOUFOEJF[PHSPFJFOEJFIFCCFOXBUNJKCFUSFGU
FFOWFFMIPHFSFLXBMJUFJUFOEJFWPFEFOOJFUBMMFFOKFMJù
DIBBN NBBSPPLKFHFFTU&FOWFSBOEFSJOHLPNUUPDI
PPLEPPSWFSBOEFSJOHJOKFHFFTU&OPNNFU,SJTIOBù
NVSUJUFTQSFLFOEFDSJTJT EFIVJEJHFDSJTJT JTFFODSJù
TJTJOIFUCFXVTU[JKO
ø
<0UUP>%F(SPFOFOIFCCFOEBBSOBBTUDPODSFUFWPPSù
TUFMMFOPNEFIVJEJHFSFDFTTJFUFCFTUSJKEFOTBNFO
NFUEF&VSPQFTF(SPFOFOJOWFTUFSFOXJKNJMKBSE
FVSPJOHSPFOFCBOFOXFTUJNVMFSFOIFUPOUXJLLFMFO
WBOFOFSHJF[VJOJHFQSPEVDUFOFOEFPOUXJLLFMJOHWBO
EVVS[BNFFOFSHJFCSPOOFO NFUOBNF[POOFFOXJOEù
FOFSHJF)FUUPF[JDIUPQCBOLFONPFUTUSFOHFS XBOU
VJUFJOEFMJKLMPPQUEFCFMBTUJOHCFUBMFSIFUSJTJDPBMTCBOù
LFOCBOLSPFUHBBO%JUUPF[JDIUXJMMFOXJKHSBBHHF[Bù
NFOMJKLSFHFMFOJOEF&VSPQFTF6OJF
ø
%F(SPFOFO[JKOFFONJMJFVQBSUJK FFOFDPMPHJTDIFQBSù
UJK%FJOWMPFEWBOEFNFOTPQIFULMJNBBUFOEFOBUVVS
JTVJUEFIBOEHFMPQFO7FMFTPPSUFOQMBOUFOFOEJFSFO
TUFSWFOVJU8JKXJMMFOHFFOHFOUFDIOPMPHJFJOEF&VSPù
QFTFMBOECPVX XBOUEBU[FUEFCJPEJWFSTJUFJUOPHWFSù
EFSPOEFSESVL)FULMJNBBUJTWBOTMBHPNEBUNFOTFO
[FFSTOFM BMUIBOTPQFFOHFPMPHJTDIFUJKETDIBBM BMMF
GPTTJFMFCSBOETUPGGFOPQCSBOEFO8JKNPFUFOEFJOù
WMPFEWBOEFNFOTPQIFULMJNBBUUFSVHESJOHFOFO
EBBSPNCSFOHFOXJKEFVJUTUPPUWBOCSPFJLBTHBTTFO
UFSVHNFUJOFOJO
ø
)PFXJMMFO%F(SPFOFOEBUCFSFJLFO 8JKCFMBTUFOGPTù
TJFMFCSBOETUPGGFOFOIFUWFSCSVJLWBOEF[FCSBOETUPGù
GFOWFSPPS[BBLUEFFNJTTJFWBOCSPFJLBTHBTTFO EBBSù
PNNPFUIFUSFDIUPNEF[FVJUTUPPUUFWFSPPS[BLFO
XPSEFOHFLPDIU.FUEFJOLPNTUFOVJUEF[FIFGGJOHPQ
GPTTJFMFCSBOETUPGGFOFOEFWFSLPPQWBOFNJTTJFSFDIù
UFOTVCTJEJÌSFOXJKXJOEFOFSHJFFO[POOFFOFSHJF8JK
CJFEFOQSPEVDFOUFOWBOEF[FEVVS[BNFFOFSHJFFFO
HPFEUFSVHMFWFSUBSJFGBBOIFUFMFLUSJDJUFJUTOFU;PTUJNVù

MFSFOXJKEFDFOUSBMF EVVS[BNFFMFLUSJDJUFJUTQSPEVDUJF
*ONPFUWBOPO[FFOFSHJFCFIPFGUFEBBSEPPS
HFEFLUXPSEFO/BBTUIFUWFSWBOHFOWBOGPTTJFMF
CSBOETUPGGFOEPPS[PO XJOEFOXBUFSLSBDIUXJMMFO%F
(SPFOFOWFFM[VJOJHFSPNHBBONFUFOFSHJF8JKHFCSVJù
LFOWFFMFOFSHJFWPPSUSBOTQPSUFOUSBOTQPSUPWFSXBUFS
JTWFFM[VJOJHFSEBOPWFSEFXFHPGIFUTQPPSPGNFU
FFOWSBDIUWMJFHUVJH*OPO[FSJWJFSFOFOLBOBMFOTUBBO
HFFOGJMFT PNEBUXF[FUFXFJOJHHFCSVJLFO%F(SPFù
OFOXJMMFONFFSHPFEFSFOWFSWPFSFOQFSCJOOFOWBBSUJO
QMBBUTWBONFUFFOWSBDIUBVUPPG[FMGTNFUFFOUSFJO
ø
#FTUFLJF[FSTFOMVJTUFSBBST EFPQLPNTUCJKEF&VSPQFù
TFWFSLJF[JOHFOJTBMUJKEUSFVSJHMBBH&SCMJKWFONFFSLJFù
[FSTUIVJTEBOFSHBBOTUFNNFO%F(SPFOFOWPFSFO
DBNQBHOFPNVUFCFUSFLLFOCJKEF&VSPQFTF6OJFFO
VUFIFMQFOVXNFOJOHEBBSPWFSUFWPSNFO)FUIFCù
CFOFOHFWFOWBOFFONFOJOHJTHFFOWPPSSFDIUWBO
QPMJUJDJNBBSPPLFFOSFDIUWBOV(FCSVJLVXSFDIUFO
HBEPOEFSEBHTUFNNFO
ø
0UUPUFS)BBSFO3BTDIB8JTTF

7BOIFUQBSUJKCFTUVVS
$POUSJCVUJFWFSIPHJOH
0O[FDPOUSJCVUJFJTBM[PhOUJFOKBBSHFMJKLHFCMFWFO%F
QSJK[FO[JKOTJOETEJFOXFMHFTUFHFO)FUQBSUJKCFTUVVS
XJMEBBSPNEFDPOUSJCVUJFFOIFUBCPOOFNFOUTHFME
WFSIPHFO&FOVJU[POEFSJOHCFXBSFOXFWPPSEFDPOù
USJCVUJFWPPSNJOJNVNJOLPNFOT;JKLVOOFOMJECMJKWFO
WPPSéQFSKBBS)FUWPMHFOEFDPOHSFTXJMMFOXF
EBBSPNIFU)VJTIPVEFMJKL3FHMFNFOUBNFOEFSFO
ø
%FFFSTUF[JOOFOWBO)3BSUJLFMMJEMVJEFOOV
%FDPOUSJCVUJFCFESBBHUé QFSKBBS7PPSQFSTPOFO
NFUFFONJOJNVNJOLPNFOCFESBBHUEFDPOUSJCVUJF
é )FUBCPOOFNFOUTHFMEWPPS(SBTCFESBBHU
é 
ø
8FXJMMFOEJUXJK[JHFOJO
%FDPOUSJCVUJFCFESBBHUé QFSKBBS7PPSQFSTPOFO
NFUFFONJOJNVNJOLPNFOCFESBBHUEFDPOUSJCVUJF
é )FUBCPOOFNFOUTHFMEWPPS(SBTCFESBBHU
é 
&NBJMMJKTUEFHSPFOFO!EFHSPFOFOOM
)FUQBSUJKCFTUVVSXJMXBUNFFSHSJQPQEFFNBJMMJKTUWBO
%F(SPFOFOø8FIFCCFOEBBSPNIFUWPMHFOEFSFHMFù
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Agenda 45e partijcongres

Beste leden,

Zaterdag 26 september 2009
Milieucentrum Utrecht, Oudegracht 60
Zaal open vanaf 10:30 uur

In deze Gras worden jullie van harte uitgenodigd om
aanwezig te zijn op het 43e congres van onze partij.
Ik hoop op een grote opkomst en het zou fijn zijn als de
nieuwe leden, die zich gemeld hebben voor en tijdens
de campagne van de Europese verkiezingen ook
komen.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

De agenda is er boeiend genoeg voor. We gaan de
verkiezingen nabespreken en vooral ook de komende
gemeenteraadsverkiezingen voorbespreken. We
hopen in een handvol gemeentes mee te doen.
Rascha Wisse wordt voorgedragen als nieuw
bestuurslid en daarmee kunnen we gelukkig weer een
vrouw binnen de bestuursgelederen begroeten.

9.
10.
11.
12.
13.

Ook heb ik Henk Nijhof, voorzitter van Groen Links,
uitgenodigd. Ik hoop dat hij komt en maken daarvoor
ruimte op de agenda. We hopen dat we in een gesprek
met de GroenLinks-voorzitter de verhoudingen wat
kunnen normaliseren. Die staan mede door het
optreden van Groen Links nogal onder druk.

11:00 Opening
11:05 Verslag 44e congres
11:10 Verslag van het partijbestuur
11:20 Terugblik Europese verkiezingen
11:30 Financieel verslag 2008
11:40 Begroting 2010
11:50 Huishoudelijk reglement
12:00 Verkiezing leden partijbestuur en
geschillencommissie
12:15 (onder voorbehoud) Relatie
GroenLinks-De Groenen; EGP Council Malmö
13:00 Partijprogramma 2009 v2
13:30 Gemeenteraadsverkiezingen 2010
14:30 Rondvraag
14:40 Sluiting.

Verslag 44e partijcongres
Tijd: vrijdag 8 mei 2009 19:15 - 21:30 uur
Plaats: Milieucentrum Utrecht
Aanwezig: Paul Freriks (voorzitter), Otto ter Haar
(verslag), Wim Sweers, Wim Wolbink sr., Trudy van
der Hoop, Micha Kuiper, Huib Poortman, Ronald
Schönberger, Michiel van Hasselt (19:30).
Afwezig met kennisgeving: Rob Visser, Jacques de
Coo, Jan Hartstra (machtigt Otto), Rascha Wisse, Ad
van Rooij, Marijn Freriks, Margje van Eijk.

Otto ter Haar en ik gaan in oktober naar de EGP
Council in Malmö om de internationale contacten te
verstevigen en mede vorm te geven aan het Europese
beleid van de Groene Partijen. Jullie mening wordt
daarover bijzonder op prijs gesteld.
In de hoop op aller aanwezigheid,
Met vriendelijke groeten
Paul Freriks, partijvoorzitter

1. Paul opent het congres om 19:15.
2. Er wordt een wijziging aangebracht op het verslag
van het 43e congres: bij punt 10 worden de woorden
"ziet zijn opvattingen onvoldoende tot hun recht komen
met Otto als lijsttrekker" op voorstel van Micha
geschrapt. Hierna wordt het verslag vastgesteld.
3. Paul en Otto doen verslag van hun werkzaamheden:
er zijn 50 ondersteuningsverklaringen geworven en
onze kandidatenlijst is ongewijzigd goedgekeurd door
de Kiesraad. Paul en Otto hebben de stemwijzer
ingevuld en Otto was met de andere lijsttrekkers bij de
opening van de Europese Stemwijzer.
4. Het congres benoemt Ronald Schönberger bij
acclamatie in de kascommissie.
5. Het conceptpartijprogramma wordt bladzijde voor
bladzijde behandeld. Er worden op voorstel van Micha
enkele passages geschrapt en enkele zinnen uit het
laatste programma die verloren waren gegaan
teruggezet. Het congres stelt het aldus gewijzigde
verkiezingsprogramma vast.
6. Campagne: De verkiezingsaffiches en strooifolders
die Paul heeft meegenomen worden verdeeld.
7. Paul sluit het congres om 21:30 uur.

1
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Financieel jaarverslag 2008

DAAR KOMT BIJ
Zakelijke girorekening
Contributies
Lydia Geijtenbeek
Van rentemeerrekening
Van kapitaalrekening
Opgeheven girorekeningen
Correctie Postbank
Totaal

Onder voorbehoud van goedkeuring door de
kascommissie.
BEGINSALDO 01-01-2008
Zakelijke girorekening
Kapitaalrekening
Rentemeerrekening
Kas
Totaal

686,39
7475,09
8161,48

DAAR GAAT VAN AF
Zakelijke girorekening
Milieucentrum Utrecht
Naar rentemeerrekening
Elvenkind BV
Afrekening betalingsverkeer
Contributie EGP
Kamer van Koophandel
TNT-post
Debetrente
Bestuurskosten
Terugbetaalde contributie
Acceptgiro´s
Gras
Totaal

177,40
1500
154,70
69,81
1200
27
242
0,60
27,29
27
120,49
1280,73
4827,02

Kapitaalrekening
Naar rentemeerrekening
Naar zakelijke girorekening
Totaal

7475,09
54,33
7529,42

Rentemeerrekening
Naar zakelijke girorekening
Totaal

975,09
975,09

Totaal af te trekken

Inkomsten 2010
Contributies
Rente
Subsidie BZK
Mailing GR

Tekort

Kapitaalrekening
Rente
Totaal
Rentemeerrekening
Van kapitaalrekening
Van zakelijke girorekening
Totaal

€
€

Bedrag
3.000,00
50,00
100,00

713,10
3.863,10

54,33
54,33
7475,09
1500
8975,09

Kas
Contributie
Totaal

27
27

Totaal er bij

13206,28

NEGATIEF SALDO
EINDSALDO 31-12-2008

125,25
8036,23

CONTROLE
Zakelijke giro 31-12-2008
9,23
Kapitaalrekening 31-12-2008
Rentemeerrekening 31-12-2008 8000
Kas 31-12-2008
27
Totaal
8036,23

13331,53

€
€
€

2402,33
600
975,09
54,33
113,11
5
4149,86

Jan Hartstra, penningmeester

Uitgaven 2010
EGP
Gras 4x
Congres 2x
Council EGP 2x
partijbestuur 4x
bankkosten
MCU begunstiger
KvK
TNT pb+Awnr
Hosting Elvenkind
Contributiebrieven
Waarborgsom GR 3x
Scholing raadsleden
Mailing GR
Overig

2

Bedrag
€ 1.200,00
€ 720,00
€
51,00
€
€
€
€
€
€
€
€
€

90,00
80,00
40,00
40,00
260,00
107,10
100,00
775,00
100,00

€ 300,00
€ 3.863,10
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Heffing op consumptie van vlees

Wijziging Huishoudelijk Reglement
Verhogen contributie

In hoofdstuk 12 de paragraaf Varkensfonds vervangen
door:

De eerste zinnen van HR artikel 6 lid 1 luiden nu:

Vleestaks

De contributie bedraagt €27,= per jaar. Voor personen
met een minimuminkomen bedraagt de contributie €20,=.
Het abonnementsgeld voor Gras bedraagt €13,=.

De Groenen steunen het plan van Milieudefensie om
een milieuheffing in te voeren van €0,85 per kilo vlees.

Gemeenteraadsverkiezing 2010

We willen dit wijzigen in:
De contributie bedraagt €30,= per jaar. Voor personen
met een minimuminkomen bedraagt de contributie €20,=.
Het abonnementsgeld voor Gras bedraagt €15,=.

Het ziet er naar uit dat De Groenen gaan deelnemen
aan de verkiezing van de gemeentenraden van Utrecht
en Bergen (Noord-Holland) en van de
deelgemeenteraad van Amsterdam-Noord.

Vereenvoudigen oprichting afdeling
HR artikel 2 lid 2: Een afdeling heeft ten minste acht
leden.
wijzigen in:
HR artikel 2 lid 2: Een afdeling heeft ten minste vier
leden.
Niet-leden op lokale lijst
Toevoegen HR art. 2 lid 8. Met toestemming van het
partijbestuur kunnen niet-leden zich bij lokale
verkiezingen kandidaat stellen op een lijst van De
Groenen.
Toelichting: als het partijbestuur te weinig vertrouwen
heeft in de betreffende kandidaten dan kan ze er van
afzien de inleveraar te machtigen de partijaanduiding
te gebruiken.

Verkiezing leden partijbestuur
Rascha Wisse is kandidaat als nieuw lid van het
partijbestuur.
Otto ter Haar heeft zijn termijn van twee jaar voltooid
en stelt zich herkiesbaar.

Nieuwe leden geschillencommissie
Vanwege het vertrek van Michiel van Harten en Paul
Berendsen zijn er twee vacatures. Het partijbestuur
draagt Michiel van Hasselt en Trudy van der Hoop
voor.

Amendementen partijprogramma
Openheid over kernwapens
Toevoegen aan hoofdstuk 2 in paragraaf Verspreiding
van massavernietigingswapens:
Nederland en Europa moeten zich inzetten India,
Pakistan en Israel te bewegen toe te treden tot het
Non-proliferatieverdrag, desnoods onder dezelfde
voorwaarden als de andere kernmachten.

3
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De barometer
De Groenen hebben nu precies 100 leden en Gras
heeft 14 abonnees.

Agenda
26 september Congres 45
16-18 oktober 11e Council EGP, Malmö
12 december deadline Gras 40
3 maart 2010 verkiezing Gemeenteraden
2 maart 2011 verkiezing Provinciale Staten
11 mei 2011 verkiezing Tweede Kamer
23 mei 2011 verkiezing Eerste Kamer

Landelijk secretariaat
Postbus 1251
3500 BG UTRECHT
info@degroenen.nl
www.degroenen.nl
De Groenen zijn vertegenwoordigd in de
gemeenteraad van Zwolle en in deelraden van
Amsterdam. De Groenen is lid van de Europese
Groene Partij.

Partijbestuur
Voorzitter Paul Freriks, 06-10897675
p.freriks@chello.nl
Penningmeester Jan Hartstra, JanHr@xs4all.nl
Secretaris Otto ter Haar, degroenen@planet.nl
Lid Jacques de Coo, 071-5762027, jdecoo@noknok.nl

Lidmaatschap
Lidmaatschap € 27
Lid met minimuminkomen € 20
Abonnement Gras € 13
U wordt lid van De Groenen of abonnee van Gras door
overmaking van uw contributie op ING Betaalrekening
306434 ten name van De Groenen, Utrecht.

Colofon
Gras is een landelijk mededelingenblad van de
politieke partij De Groenen. Het verschijnt onder
verantwoordelijkheid van het partijbestuur. Plaatsing
van artikelen betekent echter niet dat het partijbestuur
instemt met de inhoud. U kunt de redactie bereiken via
het landelijke secretariaat of via het e-mailadres:
degroenen@planet.nl
Eindredactie: Otto ter Haar
Opmaak: Stephanie Jourdan
Met bijdragen van: Jan Hartstra, Otto ter Haar en Paul
Freriks
ISSN 1572-1485
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Beste leden,
We hebben een bewogen jaar achter de rug. Nadat het
congres besloten had tot deelname aan de Europese
verkiezingen gingen alle hands aan dek. De campagne
bij die verkiezingen was er mede op gericht deelname
te realiseren bij de gemeenteraadsverkiezingen. En dat
is gelukt. We doen mee in Bergen, Heusden, Sint-Oe
denrode, Overbetuwe, Utrecht, Amsterdam-Noord en
Amsterdam-West.
Jullie begrijpen dat we daar als partijbestuur heel blij
mee zijn. Met onze secretaris Otto ter Haar hebben
we een bezoek gebracht aan een campingkantine in de
buurt van Sint-Oedenrode. Daar waren vertegenwoor
digers en geïnteresseerden uit het hele land bijeen ge
komen uit ondermeer Hengelo (OV), Zwolle, Urk, Am
sterdam, Heusden, Sint-Oedenrode, Utrecht, Zevenaar
en Utrecht. Afgesproken werd dat daar waar we de
meeste kansen zouden maken en goed georganiseerd
kunnen deelnemen, we acte de presence zouden
geven. Later kwam daar Overbetuwe bij waar we inten
sief contact onderhielden met lijsttrekker Anton Kort
houwer van deze grote gemeente tussen Arnhem en
Nijmegen.
Het belooft dus een spannend jaar te worden. Maar om
nog meer redenen. In februari willen wij aan onze partij
een concept financieringsmodel voor een basisinkomen
presenteren. Wij hopen dat veel leden met ons mee
zullen denken om er een goed voorbeeld van te maken
om aan Europa te laten zien dat een basisinkomen be
taalbaar is. In maart zal wederom een EGP Council
worden gehouden. Otto gaat er sowieso naar toe en
ook ik tracht weer van de partij te zijn. Het wordt in Bar
celona gehouden en ik wil graag vertegenwoordigers
uit Finland, Oostenrijk en Spanje ontmoeten om hen
een concept financieringsmodel basisinkomen in het
Engels te kunnen aanbieden. Dan zou er in 2011 op
een EGP Council een dagdeel gediscussieerd kunnen
worden over het basisinkomen. De opzet is om daarna
middels een motie een intentieverklaring te verkrijgen
waarbij de Europese Groenen zich voor een basisinko
men uitspreken.
Eind januari komen we weer bij elkaar voor een congres
die ik van harte bij jullie wil aan bevelen! We kunnen alle
ideeën gebruiken om tot een succesvolle campagne bij
de gemeenteraadsverkiezingen te komen.
Rest me jullie een voorspoedig jaar toe te wensen. Voor
De Groenen wens ik ons vooral een succesvolle ge
meenteraadsverkiezing toe en dat we mogen bereiken
in diverse gemeenten weer van de partij te zijn.
Paul Freriks, partijvoorzitter

Agenda 46e partijcongres
Zaterdag 30 januari 2010
Milieucentrum Utrecht, Oudegracht 60
Zaal open vanaf 10:30 uur
1. 11:00 Opening
2. 11:05 Verslag 45e congres
3. 11:10 Verslag van het partijbestuur
4. 11:20 Huishoudelijk Reglement
5. 11:25 Partijprogramma 2010 v1
6. 11:45 Gemeenteraadsverkiezingen 2010
met 12:30-13:00 pauze
7. 14:30 Rondvraag
8. 14:40 Sluiting

Verslag 45e partijcongres
Plaats: Milieucentrum Utrecht
Tijd: zaterdag 26 september 2009 11:05 - 14:50 uur
Aanwezig: Paul Freriks (voorzitter), Otto ter Haar (ver
slag), Jan Breij, Ronald Schönberger, Marnix Ven, Wim
Wolbrink sr., Jan Hartstra, Rob Visser, Trudy van der
Hoop, Wim van der Biezen, Ruud Repko (tot 14:00
uur), Rascha Wisse (vanaf 11:50), Micha Kuiper (vanaf
11:50), Rob Moerbeek (tot 11:15, gastspreker).
Afwezig met kennisgeving: Michiel van Hasselt, Ad van
Rooij, Sybrand Andringa, Huib Poortman, Jan de Jong,
Rob Brockhus, Wim Sweers (machtigt Wim Wolbrink)
1. Paul opent het congres om 11:05 uur. Rob Moer
beek geeft een korte maar boeiende presentatie over
de Rawagede-actie. Het Nederlandse leger heeft daar
in 1947 honderden onschuldige burgers gedood. Het
Humanistisch Vredesberaad pleit voor excuses van de
Nederlandse regering en een financiële tegemoetko
ming voor de nabestaanden. Zie hiervoor www.raga
wede-actie.nl
2. Verslag 44e congres: aanvulling: Rob Visser mach
tigde Micha Kuiper. Met deze aanvulling stelt het con
gres het verslag vast.
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3. Partijbestuur: er zijn ingekomen stukken van Ad van
Rooij en Micha Kuiper. Ad vraagt steun van De Groe
nen. De mail van Micha zal kort behandeld worden bij
het partijprogramma. Op verzoek van Ruud wordt de
behandeling van de gemeenteraadsverkiezing agenda
punt 9.
4. Europese verkiezingen: Otto heeft met plezier cam
pagne gevoerd en hield goed stand in de debatten. Het
basisinkomen is een sterk punt van De Groenen. De
deelname van De Groenen heeft GroenLinks en de
Partij voor de Dieren geen zetel gekost.
5. Financieel verslag 2008: de kascommissie gaat ak
koord met het verslag. Het congres verleent het partij
bestuur décharge over 2008. Dit jaar teren we in op het
vermogen vanwege de Europese verkiezingen. Ook
hadden we een tegenvaller bij de statutenwijziging. Dit
kostte 1300 euro, terwijl eerst een prijs gegeven was
van 350 euro. Aan het eind van het jaar houden we
ruim 3000 euro over in kas.
6. Begroting 2010: het congres keurt de begroting voor
2010 goed.
7. Huishoudelijk Reglement: het congres stemt in met
de verhoging van de contributie naar 30 euro, de verla
ging van het minimale aantal leden van een afdeling
naar vier en de mogelijkheid niet-leden op de kandida
tenlijst te plaatsen. Het Huishoudelijk Reglement wordt
aldus gewijzigd. Rob Visser, Micha Kuiper en Paul Fre
riks gaan een 1 euro donateurschap uitwerken.
8. Benoemingen in partijfuncties: Rascha Wisse was
donateur en is nu lid van De Groenen. Het congres be
noemt haar bij acclamatie in het partijbestuur. Het con
gres herbenoemt Otto bij acclamatie in het bestuur.
Omdat Michiel van Harten heeft opgezegd en Paul Be
rendsen het lidmaatschap verloren heeft zijn er twee
vacatures in de geschillencommissie. Het congres be
noemt Trudy van der Hoop als lid en Michiel van Has
selt als plaatsvervangend lid. In de pauze overleggen
de drie aanwezige leden van de geschillencommissie.
Rob Visser informeert het congres hierover: de geschil
lencommissie observeert een aan haar voorgelegd ge
schil los van de standpunten of politieke opvattingen
van de partijen en los van eventuele sympathie of anti
pathie ten aanzien van een betrokken persoon.
9. Gemeenteraadsverkiezingen: Ronald wil kandideren
voor Amsterdam-West binnen de ring; Ruud kandideert
voor Amsterdam-Noord; in Leiden participeren Jan en
Jacques in een nieuwe club die uit de kraakbeweging
voortkomt. Otto kandideert in Utrecht en Rascha in
Bergen. Paul kandideert voor Sociaal Zevenaar. De
partij betaalt de waarborgsom voor de lijsten met de
aanduiding De Groenen. In januari kijken we naar een
budget voor een poster. Rascha wil die dan graag hel
pen ontwerpen.
10. GroenLinks: Henk Nijhof heeft onze uitnodiging af
geslagen. Hij vergadert momenteel met de partijraad
van GroenLinks in de Viestraat hier vijf minuten lopen
vandaan. Paul gaat in Malmö weer naar het partylea

dersoverleg. Otto stemt over de nieuwe secretaris-ge
neraal.
11. Partijprogramma: Het congres aanvaardt het amen
dement Openheid over kernwapens. Het amendement
Vleestaks wordt gewijzigd in "De Groenen steunen het
plan van Milieudefensie om een milieuheffing in te voe
ren op vlees. We leggen een lagere heffing op biolo
gisch vlees dan op vlees uit de bio-industrie. De op
brengst gebruiken we om het basisinkomen mede te
financieren.". Dit amendement wordt aangenomen met
8 stemmen voor, 2 tegen en 2 onthoudingen. In de pa
ragraaf Zeer gevaarlijke stoffen wordt de derde zin ge
wijzigd in "Het gaat dan bijvoorbeeld om pvc en andere
chloorverbindingen, dioxinen en zware metalen zoals
cadmium, wolmanzouten, chroom(VI), kwik en arseen,
afkomstig uit onder meer spaarlampen, verduurzaamd
hout, cement en beton.".
12. Het congres besluit het 46e congres te houden op
30 januari 2010 en het 47e congres op 25 september
2010.
13. Paul sluit het congres om 14:50 uur.

Huishoudelijk Reglement
Het begin van Artikel 1 lid 3 van het Huishoudelijk Re
glement luidt nu:
3. Het partijbestuur zendt de leden voor elk jaar een
contributienota. Indien hierop binnen zes weken bij het
partijbestuur van betaling niet is gebleken, wordt het lid
schriftelijk aan de betalingsverplichting herinnerd.
Het partijbestuur stelt voor na de eerste zin toe te voe
gen: "Dit gebeurt per post of per e-mail."
Toelichting: Zo kunnen we besparen op portokosten.
Zie voor het hele HR de website: http://www.degroe
nen.nl/partij/huisregels.htm

Partijprogramma 2010
Het bestuur stelt voor hoofdstuk 10 van het partijpro
gramma te actualiseren n.a.v. de mislukte klimaatcon
ferentie in Kopenhagen. Bovendien waren een aantal
redactionele correcties nodig. Het aangepaste hoofd
stuk luidt als volgt:

Energie en klimaat: grenzen aan de groei
Grenzen erkennen
De Groenen erkennen dat de grens aan de groei van
het verbruik van fossiele brandstoffen is bereikt. Dit is
enerzijds doordat de verbranding van olie, kolen en gas
leidt tot de uitstoot van het broeikasgas CO2. Ander
zijds komt dit doordat de olieproductie in de wereld
niet verder uitgebreid kan worden. De almaar groeien
de behoefte aan brandstoffen, die de mondiale econo
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mische groei heeft gevoed, loopt tegen een plafond op.
De Groenen ondernemen actie voordat de wal het
schip keert.
Afhankelijkheden afbouwen
Een groot gedeelte van het Nederlandse olieverbruik
komt voort uit de mobiliteitsbehoefte. In het hoofdstuk
over mobiliteit geven wij aan hoe we denken daarmee
om te gaan. Het is duidelijk dat activiteiten die van
benzine, diesel of kerosine afhankelijk zijn ontmoedigd
moeten worden en duurder zullen worden. Ook voor
onze materiele behoeften (plastics, wassen en vetten)
zijn we afhankelijk van fossiele brandstoffen. De over
heid moet de zoektocht naar alternatieven actief on
dersteunen en in haar beleid energiezuinige oplossin
gen stimuleren.
Alleen duurzame energie
Op termijn is in Nederland alleen plaats voor schone en
duurzame energie. Nucleaire energie is geen duurza
me, maar wel risicovolle oplossing. De Groenen willen
de kerncentrales sluiten en het invoeren van met kern
energie geproduceerde stroom beëindigen. Er is geen
oplossing voor het radioactief afval, dat een blijvend
gevaar voor de gezondheid van volgende generaties is.
De bestaande kolencentrales worden aan het einde
van hun levensduur gesloten. De productie van zon
ne- en windenergie willen wij subsidieren met een hef
fing op het gebruik van fossiele brandstof. Wij ver
wachten dat op termijn de prijzen van fossiele, niet
duurzame brandstoffen zullen stijgen en dat de prijs
van electriciteit uit zon en wind door technische ont
wikkeling zal dalen.
Klimaatbeleid
De klimaattop in Kopenhagen heeft niet de resultaten
opgeleverd die De Groenen noodzakelijk achten. Op de
vervolgconferentie in Mexico moet de EU met één
mond spreken en streven naar bindende afspraken om
de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen met
40% reductie in 2020 ten opzichte van 1990. Dit is na
het Kyoto-protocol de tweede stap op weg naar de
80% reductie die nodig is om omstreeks 2050 de kli
maatverandering tot stilstand te brengen. Essentieel is
dat de Verenigde Staten, China, India en Brazilië deel
nemen aan dit verdrag. De diplomatie van de EU dient
zich daarop te richten. Ten derde moet de EU en haar
lidstaten met gerichte investeringen ontwikkelingslan
den helpen de reductie in deze landen te realiseren.
Van CO2-gericht beleid naar brandstofgericht beleid
De uitstoot van CO2 is nu een van de belangrijke richt
gevers binnen het klimaatbeleid. Resultaat wordt afge
meten aan de hoeveelheid CO2 die aan het eind van
de uitlaat ontsnapt. De voornaamste instrumenten om
hierin te sturen zijn CO2-emissierechten en de handel
daarin en belastingen. Het is logischer, effectiever en

makkelijker te controleren om aan de bron te sturen en
het gebruik van fossiele brandstoffen te regulieren mid
dels een 'vergunning op gebruik'. Net als in het emis
siehandelssysteem zal de overheid deze vergunning af
geven, wordt de hoeveelheid te gebruiken fossiele
brandstoffen steeds verder terug geschroefd en zijn de
gebruiksrechten verhandelbaar. In plaats van alleen kli
maatbeleid wordt hiermee ook de voorzieningszeker
heid verbeterd. Het dwingt bedrijven en consumenten
om over te stappen op niet fossiele brandstoffen.

Gemeenteraadsverkiezingen 2010
De Groenen doen mee in de deelgemeenten Amster
dam-Noord en Amsterdam-West en de gemeenten
Bergen (NH), Utrecht, Overbetuwe, Sint-Oedenrode en
Heusden.
De redactie ontving berichten en verkiezingsprogram
ma's. Hierbij een overzicht:

Amsterdam-Noord
Noord is groen en moet dat blijven.
Amsterdam-Noord is het groenste stadsdeel van alle
Amsterdamse stadsdelen. De Groenen willen er alles
aan doen om dit zo te houden. Wij denken bij groen
niet alleen aan tuinen, parken en groenstroken, maar
ook aan natuur en milieu in groter verband. Een groot
deel van Waterland - Landelijk Noord - valt onder het
stadsdeel Amsterdam-Noord. In Waterland broedt het
overgrote deel van alle grutto's in de wereld. Dat
schept een grote verantwoordelijkheid voor het stads
deelbestuur. De grutto is voor De Groenen het symbool
voor alles wat leeft en groeit in Waterland. Niet alleen
grutto's voelen zich thuis in Amsterdam-Noord, ook
bijna 90.000 mensen hebben Noord als hun woon
plaats gekozen omdat het er groen, rustig en landelijk
is. Plannen om Noord verder te verstedelijken en be
langrijker te maken dan het is moeten dan ook worden
verworpen en bestreden. Natuurlijk maakt Noord deel
uit van de stad Amsterdam en kan het zich niet ont
trekken aan ontwikkelingen op nationaal, Europees en
wereldniveau. Maar wij staan niet te juichen bij de meer
dan evenredige toename van het aantal inwoners van
Nederland. Waar meer mensen komen wijkt de natuur.
De toename van de bevolking dient evenwichtig ge
spreid te worden over heel Nederland. De besturen van
Amsterdam en van stadsdeel Noord willen in Noord
binnen dertig jaar woningen bouwen voor 45.000 men
sen. Wij vinden deze plannen veel te ambitieus en een
bedreiging voor het groene karakter van Noord en zijn
omgeving.

Gras

Nieuwsbrief van De Groenen nr. 40, december 2009

Openbare orde
Rechtspraak
In het stadsdeelhuis zouden in het kader van het terug
dringen van criminaliteit en lik op stuk beleid, perio
diek, bij zaken die Amsterdam-Noord betreffen; open
bare zittingen van de strafrechter moeten worden ge
houden.
Preventie
Bij projecten ten dienste van het terugdringen van ver
vuiling en criminaliteit, van en bij specifieke plekken in
de openbare ruimte, kunnen mobiele camera's een
nuttig hulpmiddel zijn.
Ruimtelijke Ordening
Naar een duurzame ontwikkeling
De Groenen zijn tegen een ongebreidelde verstedelij
king van Noord. De toekomstplannen van het huidige
stadsdeelbestuur en het structuurplan van de gemeen
te Amsterdam zetten de deur wagenwijd open voor
steeds meer verdichtingsbouw en uitbreiding van
wegen en parkeerterreinen binnen de A 10, ten koste
van groen en openbare ruimte.
Groene omgeving
Waterland is een bijzonder veenweide-cultuurland
schap dat onvoldoende bescherming geniet. Verschei
dene gemeenten (Purmerend, Waterland, Edam/Volen
dam) zien Waterland te veel als mogelijk toekomstig
bouwterrein. Ook de gemeente Amsterdam en stads
deel Noord maken zich daaraan schuldig. De bouw van
een nieuwe zeesluis bij IJmuiden, zodat de Amster
damse haven met die van Rotterdam kan concurreren,
heeft verregaande consequenties, (grotere schepen,
meer bedrijvigheid, meer mensen, meer woningen en
meer infrastructuur). Hierdoor wordt een tweede ring
door Waterland, richting Edam, onontkoombaar. Het
aanleggen van een grotere zeesluis bij IJmuiden is on
zinnig, kapitaalvernietiging, landschapsvernietiging en
slecht voor het milieu. De Amsterdamse haven zou zich
ondersteunend en dienstverlenend moeten opstellen
richting Rotterdamse haven.
Een tweede Ringweg in Waterland moet worden uitge
sloten.
Waterland heeft zo'n bijzondere flora en fauna (bijna
honderd vogelsoorten) dat bescherming in Europees
verband gerechtvaardigd is.
Stadsdeel Noord ziet Waterland nog steeds als moge
lijk recreatieterrein voor huidige en toekomstige inwo
ners. De Groenen willen niet alleen een absoluut bouw
verbod maar ook de grootst mogelijke voorzichtigheid
met het toelaten van auto's en motoren, geen metro
rangeerterrein ten noorden van de Ringweg A10, geen
onbeperkte toename van het aantal fietspaden en geen
campings.

De rode contour die inmiddels mede door ons toedoen
op de as van de A10 ligt moet strikt worden gehand
haafd. Dat betekent dat buiten de rode contour niet
wordt gebouwd, ook niet bij wijze van uitzondering.
Een transferium in de vorm van een recreatiehotel met
parkeerterrein en kinderdagverblijf in de Noorderstrook
wijzen wij volstrekt af.
Rondom de huidige bebouwing van Schellingwoude
moet ook een rode contour komen zodat onder andere
het oeverpark, de ecozone en het Wijkergouwgebied
buiten het stedelijk gebied vallen. Het stadsdeelbestuur
zal er steeds weer aan herinnerd moeten worden dat
Schellingwoude tot Waterland behoort.
Naast Waterland moeten de Noorder IJ-plas, het W.H.
Vliegenbos/Rietland, de Wilmkebreek, de Kadoeler
breek en de Nieuwe Gouwlob als onaantastbare na
tuurgebieden worden aangemerkt. Zij mogen niet ten
prooi vallen aan bebouwing, sportparken en evene
menten. De z.g. Hoofdgroenstructuur moet geheel
worden ontzien.
Sportparken mogen wegens hun beperkte toeganke
lijkheid en afwijkend beheer, niet worden opgeteld bij
het openbare stedelijke groen.
Ouderen
Ook Noord heeft te maken met een toenemende ver
grijzing van de bevolking. In de welzijnsvoorzieningen
zal daarmee rekening moeten worden gehouden. Zelf
standig wonende ouderen hebben recht op extra zorg
en een beschermde woonomgeving.
De woonwensen van ouderen en minder validen moe
ten in het beleid met betrekking tot de sociale woning
bouw zijn terug te vinden, (lage huren), bijvoorbeeld in
het aantal te bouwen aangepaste woningen en senio
renwoningen.
Bij nieuwbouw moet er vanaf het begin rekening mee
worden gehouden dat minder validen en mensen met
rollators overal kunnen komen.
De Ouderen Adviesraad heeft dit soort zaken in ver
standige en goed onderbouwde nota's vastgelegd. Al
ternatieve woonvormen zoals woongroepen moeten
worden gestimuleerd.
Verkeer
Langs de gehele noordzijde van de Ringweg A10 in
Noord moet een "groen" geluidsscherm komen om de
stilte in Waterland te waarborgen.
Het wegdek moet worden voorzien van een geluidsar
me asfaltlaag.
Uitsterfbeleid particulier gemotoriseerd vervoer
binnen het stedelijk gebied.
Het noodzakelijke gemotoriseerde verkeer binnen de
ring dient te worden beperkt tot (semi) openbaar ver
voer, beroepsgoederenvervoer, dienstverlenende be
drijven, ouderen en minder validen. Onderzocht moet
worden of het gebruik van gemotoriseerde vervoermid

Gras

Nieuwsbrief van De Groenen nr. 40, december 2009

delen binnen het stedelijk gebied, door particulieren, in
tien jaar kan worden afgebouwd. Ons wensbeeld is een
bijna autovrij Noord, met parkeergarages bij of liefst
onder de A10. Auto-aantrekkende activiteiten, (groot
schalige regiogerichte winkelcentra), horen in Noord
niet thuis. De Groenen vinden betaald parkeren alleen
acceptabel als dit leidt tot minder autogebruik. Het
mag geen middel zijn om burgers zwaarder te belasten
en om de stadsdeelkas te spekken. Het systeem met
de blauwe zones werkte tot nu toe goed als parkeerre
gulerend middel. Waar mogelijk willen wij dit handha
ven. Het behoeft geen betoog dat De Groenen de fiets
het beste vervoermiddel aller tijden vinden. Het onder
houd van fietspaden dient daarom prioriteit te krijgen.
Fietsers moeten worden beloond met gratis stallingen,
bewaakt door vriendelijke stallingbazen (m/v) die kleine
reparaties kunnen uitvoeren.
Luchtkwaliteit
De lucht boven de zuidelijke helft van ons land, (inclu
sief Amsterdam), is zo verontreinigd met koolmonoxide
en fijn stof dat elk jaar 18.000 mensen voortijdig ster
ven,gemotoriseerd verkeer levert daar een belangrijke
bijdrage aan, evenals aan de uitstoot van CO2. Zeer in
grijpende maatregelen lijken ons daarom gerechtvaar
digd. Noord zal daaraan moeten bijdragen door een
uitsterfbeleid voor particulier gemotoriseerd verkeer en
parallel hieraan; het aanpassen van het nog toegestane
autogebruik, door b.v. het in gebruik nemen van meer
bussen op aardgas of waterstof, roetfilters, het verbie
den van auto-aantrekkende evenementen, het stimule
ren van stadsverwarming, een maximumsnelheid van
80 km. per uur op de Ringweg A10 en het planten van
meer bomen. Vooralsnog kan het bouwen van wonin
gen in de buurt van de A10 en andere drukke verkeers
wegen niet worden toegestaan. De Groenen zullen bij
elk bouwplan een lokale toetsing aan het Besluit Lucht
kwaliteit eisen. Vervuilende industrieën mogen geen
milieuvergunningen meer krijgen.
Windenergie.
In zijn algemeenheid zijn De Groenen voor het aanwen
den van windenergie. Het neerzetten van een tiental
150m. hoge windturbines langs het noordoostelijke
deel van de ringweg vinden wij echter als middel even
erg als de kwaal. Plaatsing ervan heeft dermate ingrij
pende gevolgen voor natuur en landschap dat een
volksraadpleging noodzakelijk is. Bij deze volksraad
pleging moeten de bevolking verschillende scenario's
worden voorgelegd, met daarin alternatieve keuzes
voor het besparen van zoveel CO2, dat de windturbi
nes, (grotendeels), overbodig worden.
Ruud Repko

Amsterdam-West
“Groen en Anders”
Onder dat motto doen De Groenen mee aan de verkie
zingen voor de nieuwe Stadsdeelraad West. Naar aan
leiding van de actie voor behoud van het natuurgebied
rondom het kunstenaarsdorp Ruigoord en vanuit de
behoefte aan een politiek alternatief hebben De Groe
nen in Amsterdam, enkele actiegroepen en voormalige
referendumcomités in het najaar van 1997 het voor
beeld van de provo’s en kabouters in de jaren zestig en
zeventig gevolgd. Zij hebben zowel op stedelijk niveau
als in een groot aantal stadsdelen hun krachten gebun
deld en in 1998 en daarna als Amsterdam Anders/De
Groenen(AA/DG) met wisselend succes meegedaan
aan de verkiezingen voor de gemeenteraad en sommi
ge stadsdeelraden. Vanaf 1998 tot 2006 waren De
Groenen in samenwerking met het lokale Amsterdam
Anders vertegenwoordigd in de stadsdelen Westerpark
en Oud-West.
In 2006 kwam Amsterdam Anders/De Groenen echter
vijf stemmen te kort om haar zetel in de gemeenteraad
te behouden, maar bleef wel vertegenwoordigd in een
aantal deelraden.
In 2010 doet Amsterdam Anders/De Groenen (AADG)
mede daarom niet mee aan de verkiezingen voor de
Gemeenteraad, maar doen haar leden van de Groenen
wel mee met de verkiezingen in de (nieuwe) stadsdelen
Noord, West en Zuid.
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De Groenen hebben zich altijd ingezet ;
1. voor een duurzame, groene en leefbare stad met de
menselijke maat als norm.
2. voor kwetsbare groepen in de samenleving zoals
huurders van sociale woningen, buurtwinkeliers, daklo
zen en dieren en
3. voor het directer betrekken van bewoners bij de tot
standkoming van het beleid.
Het gaat ons daarbij niet om de macht om meerder
heidsbesluiten af te dwingen, maar om door middel
van argumenten, kritisch en bedachtzaam alternatieve
voorstellen te introduceren en zodoende invloed te
kunnen uitoefenen op de besluitvorming.
Een groen stadsdeel
Het nieuwe stadsdeel “West ” is omsloten door 3
prachtige stadsparken, (het Westerpark, het Rem
brandspark en het Vondelpark) en de Singelgracht plus
daarbij de twee wijken de Zeeheldenbuurt en de
Spaarndammerbuurt aan het IJ. Je kan dan wel zeggen
dat “West ” een groen stadsdeel is en dat zouden we
ook graag zo houden. Wij denken bij groen niet alleen
aan parken, groenstroken,groene daken,geveltuinen en
bomen, maar ook aan natuur en milieu in een groter
verband, de luchtkwaliteit in het bijzonder.
Het is een feit dat de luchtkwaliteit dermate slecht is
dat een gemiddelde stadsbewoner zo’n 6 tot 8 jaar
korter leeft dan op het platteland.(dit komt o.a. door
het vele gemotoriseerde verkeer, de industrie in het
westelijk havengebied en het zware vrachtverkeer
rondom het Food Center Amsterdam.) Het is dus be
langrijk om de vele bomen in ons nieuwe stadsdeel zo
veel mogelijk te behouden. Bomen en struiken zijn uit
stekende fijnstofvangers en zetten CO2 om in zuurstof,
wat ten goede komt aan de luchtkwaliteit.
Naar een duurzame ontwikkeling
Wij pleiten voor een bescheiden maar duurzame ont
wikkeling van “West ”. De Groenen willen liever een
verhoging van de kwaliteit van woningen door ver
nieuwbouw, waarbij de bestaande aloude sociale co
hesie (buurtverbanden) worden gerespecteerd en be
taalbare huisvesting wordt geleverd. Daarbij moeten
we voorkomen dat deze woningen bijdragen aan de
kap van het tropische regenwoud. Het keurmerk FSC
moet voor het te gebruiken hout verplicht worden ge
steld. Herstructurering van bestaande buurten is aller
eerst een sociale opgave. Projecten dienen samen met
de bewoners te worden opgezet, er moet veel meer
aandacht komen voor de vraag wie waar zou willen en
kunnen wonen.
Het stadsdeelbestuur moet samen met de woning
bouwcorporaties zorgen voor een evenwichtige sa
menstelling van de bevolking in buurten en wijken. De
dreiging van gettovorming moet worden doorbroken
door een selectiever toewijzingsbeleid en niet door
domweg te slopen en het terugbouwen van dure hui

zen in de hoop dat de minder draagkrachtige bewo
ners zullen vertrekken.
Verkeer en vervoer
Willen we in Amsterdam/West de komende jaren een
bereikbare en schoon stadsdeel zijn, dan zullen er keu
zes in het verkeer- en vervoersbeleid gemaakt moeten
worden. Milieuvervuiling en exorbitant hoge energie
kosten zullen de noodzaak voor het ontwikkelen van al
ternatieven voor de auto moeten versnellen. Het invoe
ren van een 30 km per uur in alle woonstraten is een
pre, dat komt ten goede aan de verkeersveiligheid en
de luchtkwaliteit. De Groenen zijn voorstanders van
goed en goedkoop openbaar vervoer. Stimuleren van
het fietsgebruik op de korte en middellange afstand
moet veel meer dan nu het uitgangspunt van een
nieuw verkeersbeleid worden, denk daarbij aan bijvoor
beeld de rotonde Hugo de Grootplein en het LARGAS
systeem in de Van Hallstraat. (LARGAS staat voor
LAngzaam Rijden GAat Sneller). Bij deze infrastructure
le herinrichtingen is de doorstroom en verkeersveilig
heid voor de fietservoetganger beter gewaarborgd, te
vens is de uitstoot van fijnstof en CO2 drastisch ver
minderd. Wanneer de scholen open gaan en weer uit
gaan, zal ter bescherming van onze kinderen in het ge
hele stadsdeel geen vrachtverkeer rijden. Hoewel in
sommige wijken buurtstallingen een groot succes zijn,
moet het grootste deel van het nieuwe stadsdeel het
zonder doen. Bouwen van deze stallingen dient in het
gehele stadsdeel gestimuleerd te worden. Het uit het
stadsdeelbeeld dringen van fietsen past niet in een
duurzaam verkeersbeleid, die fiets is immers geen pro
bleem maar een oplossing. Daar waar zich stallingpro
blemen voordoen door onvoldoende fietsenrekken
moet dat opgelost worden door meer fietsenrekken te
plaatsen en niet door fietsen weg te knippen.
Ronald Schönberger
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Utrecht
Kies De Groenen in de gemeenteraad
Voor de tweede keer nemen De Groenen deel aan de
verkiezing van de gemeenteraad van Utrecht. In 1994
haalden we ruim duizend stemmen. We willen de kie
zers die wonen en werken in een schone lucht met een
gevarieerde en levenskrachtige natuur verkiezen boven
een verblijf tussen parkeergarages en stromen gemoto
riseerde voertuigen een alternatief bieden.
Bereikbaarheid en luchtkwaliteit
De Groenen willen het autogebruik in de stad verder
terugdringen. We willen bereiken dat de binnenstad al
leen met een vergunning kan worden binnengereden.
Een dergelijke regeling geldt al voor de gemeente Vlie
land[1]. Utrecht blijft bereikbaar voor gemotoriseerd
verkeer, maar alleen voor bestemmingsverkeer waar
voor geen gelijkwaardig alternatief is. Naar het voor
beeld van het Belgische Hasselt willen we gratis bus
vervoer tussen de binnenstad en de Utrechtse wijken.
Overlastgevende hangjongeren in Zuilen en
Kanaleneiland
We steunen het beleid van burgemeester Wolfsen om
met samenscholings- en gebiedsverboden de overlast
terug te dringen.
Behandeling van pedoseksuelen
De Groenen veroordelen het nimby-principe zoals de
gemeenten Eindhoven en Utrechtse Heuvelrug dat toe
passen op Sytze van der V. Een gebiedsverbod steu
nen we wel, maar dat moet beperkt blijven tot de direc
te woon- en leeromgeving van vroegere slachtoffers.
Utrecht moet meedoen aan het project COSA dat pe
doseksuelen uit hun isolement haalt. In Canada blijkt
dit recidive te verminderen.
Energie en milieu
De Groenen stimuleren zonnepanelen op Utrechtse
daken met een subsidie en verbieden terrasverwarming
in de Utrechtse horeca.
Sociale zaken
Wij willen bijzondere bijstand voor in Utrecht wonende
partners van AOW'ers als het rijk hun toeslag schrapt.
Natuurbeheer
De Groenen willen gemeentelijke imkers voor honing
bijen in de stad en in Vleuten.

Overbetuwe
Fractie Korthouwer wordt De Groenen
Vanaf volgend jaar dat we de verkiezingen ingaan zul
len wij op de lijst staan voor de landelijke politieke Par
tij De Groenen. Deze landelijke groen-liberaal-sociale
partij heeft veel punten die aansluiten bij mijn insteek in
de “progressieve “politiek.
Hieronder wat punten die De Groenen in hun landelijke
verkiezingsprogramma hebben opgenomen en die ver
schillen met de meeste partijen.
De Groenen:
- bepalen hun standpunten puur op basis van de groe
ne ideologie,of andere die standpunten links of rechts
noemen maakt ons niet zo uit.
- verzetten zich tegen schaalvergroting in economie en
bestuur omdat grootschaligheid niet makkelijk samen
gaat met menselijkheid en duurzaamheid.
- zijn voor een degelijk financieel beleid met dien ver
stande dat wij geld wel liever besteden aan oplossen
van problemen dan dat we oppotten in ’ reserves’.
- vinden het vrije ondernemerschap in beginsel gewoon
een goede vorm van particulier initiatief. Stelt het be
drijfsleven niet méér aansprakelijk voor de aantasting
van de natuur dan ’de consumenten’.
- hebben alle respect voor “nieuwe Nederlanders “en
zijn voor humane opvang van asielzoekers ,maar slui
ten de ogen niet voor de problematische kanten van de
immigratie.
- zijn voorstander van een basisinkomen dat genoeg
moet zijn om van te leven in plaats van alle uitkeringen
om af te komen van alle betutteling die aan uitkerings
stelsels vast zit.

Otto ter Haar
Anton Korthouwer
[1] Zie http://www.vlieland.nl/index.php?simaction=
content&mediumid=1&pagid=34&stukid=1165
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Leiden

Agenda

In de vorige Gras hebben we het er al over gehad: in
Leiden komt het oude LWG/de Groenen nietr meer
terug. Maar wel is er een nieuw initiatief, dat in feite
voortkomt uit een aantal culturele- en milieuorganisa
ties, die actief zijn in de stad en daarbij graag een
steunpunt in de gemeenteraad willen hebben. Hoewel
de naam "de Groenen" niet zal worden gebruikt komen
tal van groene en sociale opvattingen hierin wel tot ui
ting. Zo wil men bijvoorbeeld een verbod op bebou
wing van nog groene delen van de stad, staat men kri
tisch tegenover projectontwikkelaars en wil men de
auto verder weg van de binnenstad parkeren (met aan
vullend vervoer naar het centrum).
Er zijn al veel activiteiten ondernomen, om de plannen
verder gestalte te geven. Zo is besloten, dat de partij
de naam "Stem Terug" krijgt, werd een vereniging op
gericht en de naam bij de gemeente geregistreerd. Ook
inhoudelijk is men actief geweest. Zo werd er een ma
nifest opgesteld (met als slogan: "wees realistisch, eis
het onmogelijke"), wat momenteel wordt uitgewerkt in
een tien-puntenplan. Kern daarbij is, dat het beleid niet
meer bepaald wordt van boven af, maar veel meer ge
richt zal worden op het idee, dat mensen zelf het beste
in staat zijn de samenleving te organiseren. Hoewel er
nog veel moet worden gedaan, hebben wij goede
hoop, om met de gemeenteraadsverkiezingen van
2010 hiermee 1 of meer zetels te halen

3 januari 2010 bijeenkomst Overbetuwe
5 januari betalen waarborgsommen
12-19 januari ondersteuners werven
19 januari inleveren kandidatenlijst
30 januari Congres 46, Utrecht
31 januari Toekomst EGP, Brussel
3 maart verkiezing Gemeenteraden
19-21 maart 12e Council EGP, Barcelona
25 september Congres 47, Utrecht
2 maart 2011 verkiezing Provinciale Staten
11 mei 2011 verkiezing Tweede Kamer
23 mei 2011 verkiezing Eerste Kamer

Jan Hartstra
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3500 BG UTRECHT
info@degroenen.nl
www.degroenen.nl
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