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Beste partijgenoten
Volgend jaar is een verkiezingsjaar met gemeente
raadsverkiezingen in maart en Europese verkiezingen
in mei. Voor beide verkiezingen zijn de voorbereidingen
begonnen. Paul is gekozen tot lijsttrekker in Zevenaar.
De Europese Groenen organiseren later dit jaar prima
ries voor de gemeenschappelijke topkandidaten voor
het Europees Parlement. Gesprekken met GroenLinks
zijn op niets uitgelopen. De Groenen neemt deel met
een zelfstandige lijst met ons eigen politieke program
ma.
Otto ter Haar, partijvoorzitter

Verslag 55e partijcongres
Zaterdag 23 maart 2013
Kargadoor, Oudegracht 36 Utrecht
Aanwezig: Paul Freriks (voorzitter), Jan van Delden,
Otto ter Haar, Ronald Schönberger, Jan Hartstra, Jo
landa Verburg, Lydia Geijtenbeek.
Afwezig met kennisgeving: Khaled Sakhel, Jacques de
Coo, David Blik, Theo van Hagen.

1. Opening. Paul opent de vergadering om 13:15.
2. Het verslag van het 54e congres van 22 september
2012 wordt goedgekeurd.
3. Verslag partijbestuur. Jolanda heeft Otto 7 maart
vervangen bij de party-leaders meeting van de EGP.
Dit was de kick-off van de gezamenlijke campagne van
de EGP voor de Europese Parlementsverkiezing van
volgend jaar. Zij heeft hierbij gesproken met Bram van
Ojik van GroenLinks. Hij heeft ons uitgenodigd voor
een nader gesprek. We bespreken welke mogelijkhe
den we zien om samen met GroenLinks een lijst te vor
men voor de Europese verkiezingen. Als dat niet lukt
neemt De Groenen deel met een eigen lijst.
4. Na enige discussie trekt het bestuur het amende
ment op artikel 5 van de statuten in. Het amendement
op artikel 11 wordt gewijzigd in:
Artikel 11 lid 4 Als de geschillencommissie minder dan
drie leden telt neemt het congres haar taken waar.
Dit amendement wordt aangenomen met zes stemmen
voor en één onthouding.
De amendementen die besproken zijn tijdens het vori
ge congres en toen niet in stemming zijn gebracht wor
den nu met algemene stemmen aangenomen.
We besluiten de notariële wijziging van de statuten aan
te houden tot na het congres in januari 2014. We geven
onszelf de tijd te reflecteren en eventueel nog aanvul
lende wijzigingen te maken.
5. Jolanda wordt bij acclamatie benoemd in het partij
bestuur. Jan van Delden wordt bij acclamatie herbe
noemd voor een tweede termijn van twee jaar in het
partijbestuur. Ronald treedt terug uit het partijbestuur.
Hij kan deze functie niet goed combineren met het
fractievoorzitterschap in stadsdeel West. Paul dankt
hem namens het bestuur voor zijn werkzaamheden. Er
is geen kandidaat voor de kascommissie. Jan Hartstra
heeft er geen bezwaar tegen dat Jolanda hem assis
teert bij de kascontrole over 2012. Jolanda kan haar
bestuurslidmaatschap echter niet combineren met lid
maatschap van de kascommissie. We constateren dat
de termijn van de zittende leden van de geschillencom
missie zijn verlopen.
6. De amendementen op het hoofdstuk Basisinkomen
van het partijprogramma worden met algemene in
stemming aangenomen. Bij het volgende congres krij
gen we een nieuwe druk met het bijgewerkte partijpro
gramma.
7. Ronald is druk bezig een lijst van ruim dertig kandi
daten te vormen voor de gemeenteraad in Amsterdam.
Hij heeft hierbij contact gelegd met Mirjam van Rijn van
de actiegroep Stoere Vrouwen.
8. Geen vragen.
9. Paul dankt alle aanwezigen en sluit het congres om
15:55. Het volgende congres is zaterdag 22 september
2013.
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EGP Conference in Madrid 9-12 mei 2013

Prism schandaal hier duidelijk op gewezen.

Op donderdag 8 mei vertrokken drie afgevaardigden
van De Groenen naar de Council van de European
Green Party in Madrid. Naast ondergetekende waren
Jolanda en Otto present. Zoals altijd bieden de EGP
Councils een uitstekende mogelijkheid om kennis te
maken met andere Europese Groene partijen en is het
een goede gelegenheid om standpunten uit te wisse
len.

Jolanda en Otto hadden hun eigen programma waarbij
zij de desbetreffende standpunten van De Groenen
naar voren hebben gebracht. Al met al was de Madrid
councilweer interessant en nuttig en het blijft het stimu
lerend om te zien dat zoveel mensen zich inzetten voor
een betere en groenere samenleving.
Khaled Sakhel

De conferentie was volledig vol geplanned met toe
spraken discussies en een ronde om te stemmen. Wat
mij betreft mag het allemaal wat minder. Het zou mooi
zijn als er meer gelegenheid is om informeler te discus
sieren (zonder allerlei politieke belemmeringen) en er
mogelijkheden geschapen worden voor informele dis
cussies waaruit nieuwe themas naar voren kunnen
komen. Ik merk elke keer weer dat er tijdens de EGP
councils veel lokale themas naarboven komen die niet
adequaat behandeld of zelfs serieus genomen worden.
Dit is jammer en zorgt er uiteindelijk voor dat de bin
ding van kleine partijen met de Europese Groene Partij
minder wordt.
Mijn programma bestond voornamelijk uit het bijwonen
van de Digital Rights werkgroep en het met de groep
presenteren van de voorstellen aan de Council. Twee
van de belangrijkste voorstellen uit het Digital Rights
breleid is het waarborgen van anonimiteit op het inter
net en het creeren van een veilig en open internet voor
iedereen zonder een autoriteit die het kan afsluiten.
Een ander veel besproken punt is het garanderen van
rechten van schrijvers, artiesten en een ieder die iets
creeert en via het internet verspreid. Downloaden en
verspreiden houden wij niet tegen en dat moeten we
ook niet willen. De wereld veranderd en de industrieen
zullen zich moeten aanpassen of het risico lopen dat ze
verdwijnen. Een goed voorbeeld hier van is de muziek
industrie. Na jarenlang vechten tegen het illegaal
downloaden heeft de muziekindustrie begrepen dat dit
zinloos is en zich aan de nieuwe werkelijkheid aange
past. Er worden minder platen verkocht (want downlo
aden is goedkoperen gemakkelijker) maar daarentegen
treden artiesten meer op om zo hun geld te verdienen.
Ik verwacht dat een vrij internet er voor gaat zorgen dat
ook andere industrieen (zoals bijvoorbeeld de boeken
markt) zich aan de nieuwe omstandigheden moeten
gaan aanpassen.
Ik heb er voor gepleit om de Digital Rights werkgroep
niet op te heffen (er worden nogals eens werkgroepen
opgeheven) maar voort te laten bestaan omdat het in
ternet met thema’s als anonimiteit, privacy, copyright
en ga zo maar door nog voor veel interessante vraag
stukken en dito Groene standpunten gaat zorgen. Een
aantal weken na de conferentie werden wij met het

De groene droom
Hoewel nog bijna een jaar te gaan wordt door de ver
schillende politiek partijen al weer hard gewerkt aan de
verkiezingen voor het Europees Parlement van 2014.
Zo ook de European Green Party (EGP) met als in
steek: “Groen als kans voor een nieuw economisch Eu
ropa”.
De ambities en het enthousiasme voor de gezamenlijke
Europese verkiezingen van de Groene Partijen, verte
genwoordigd in de EGP, zijn groot. Nagenoeg alle 34
leden, waaronder De Groenen, kwamen op 7 maart bij
een in Brussel voor de aftrap van de “EU Election
Campaign 2014”. Tijdens deze meeting werden de
ideeën voor de campagne toegelicht en kreeg ieder lid
de gelegenheid de eigen visie te delen.
De groene transitie
Het zullen geen gemakkelijke verkiezingen zijn. De cri
sis heeft de kritische houding van de burger richting de
EU vergroot. Ook de verhouding tussen de noordelijke
en zuidelijke EU-lidstaten staat op scherp. Binnen de
EGP echter is daarvan niets te merken. De ‘Groene Fa
milie’ deelt een gezamenlijke ambitie: de verwezenlij
king van een Groen Europa. Alleen samen kunnen wij
dat tot stand brengen. Integratie en solidariteit van de
betrokken lidstaten is daarbij een belangrijk voorwaar
de.
De gedeelde ‘groene droom’ waarbij welvaart belang
rijker is dan economische groei, is de enige kans om
het tij van de crisis te keren. Investeren in een groene
circulaire economie betekent nieuwe banen in Europa
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en biedt kansen om de opkomende industrieën het
hoofd te bieden. De beslissing daarover is niet aan de
politiek maar aan de burgers die een keuze moeten
maken voor de toekomst. Daarom is het van groot be
lang om de groene transitie met de juiste boodschap
bij de burgers te krijgen. Een hele uitdaging!

derdeel van de campagne van De Groenen zal liggen
bij het individueel en onvoorwaardelijk basisinkomen
voor iedereen. Wij roepen iedereen op om deel te
nemen aan de voorbereidingen van de EU verkiezin
gen. Iedereen telt mee en alle hulp is welkom.
Jolanda Verburg

De groene campagne
In de achterliggende jaren hebben de Europese Groe
nen niet stil gezeten. Verschillende onderwerpen zijn
nader uitgewerkt in een lange termijn visie: The Green
New Deal (GND) . Zoals bescherming van ons voedsel
zonder genetische modificatie (GMO), bevorderen van
duurzame energiebronnen, armoedebestrijding (ook in
Europa!) en een groene en sociale economie. Zelf was
ik betrokken bij de totstandkoming van het deel over
pensioenen.
Aan de hand van een duidelijke planning en een strak
tijdschema zijn 10 tot 12 mei tijdens de 18e EGP Coun
cil in Madrid de laatste beslissingen genomen waarmee
de verkiezingscampagne van start is gegaan. Deze
zomer staat in het teken van de uitwerking van de
campagne in detail. Naast de inhoud zal ook de her
kenbaarheid van een of meerder personen de campag
ne gaan bepalen.
De groene toekomst
Speciale aandacht in een groen Europa is voor jonge
ren en vrouwen. Tijdens het congres waren beide doel
groepen ruim vertegenwoordigd en onderwerp van ge
sprek. Vooral de enorme jeugdwerkloosheid door de
huidige crisis, in sommige landen zelfs opgelopen tot
50%, verdient extra aandacht om te voorkomen dat er
een ‘verloren generatie’ ontstaat. Ook gelijke kansen
voor vrouwen staat hoog op de agenda via het ‘Get
women on board’ programma. Waarin benadrukt wordt
dat meer vrouwen in de top van het bedrijfsleven een
rol moeten krijgen voor een betere afspiegeling van de
samenleving resulterend in een betere balans in het
economisch handelen. Maar het programma richt zich
vooral ook op de vrouwelijke kiezers die bij verkiezin
gen vaker zwevend zijn en hun gevoel laten meespelen
bij hun afweging.
Alleen de oudere generatie was niet echt vertegen
woordigd, maar dat zij van zich laat horen werd mij wel
duidelijk. Op mijn wandeling door het centrum van Ma
drid stuitte ik op een demonstratie. Vergezeld van poli
tie liet een groep keurige mensen, duidelijk van wat ou
dere leeftijd, haar ongenoegen blijken met het huidige
beleid in Spanje.
De Groenen en basisinkomen
Op 22 mei 2014 zullen De Groenen zelfstandig aan de
Europese verkiezingen deelnemen. Op initiatief van De
Groenen is in een aantal gesprekken samenwerking
met GroenLinks voorgesteld, maar helaas zijn de on
derhandelingen op niets uitgelopen. Een belangrijk on

Zevenaar
Ik heb problemen met mijn achterban om "De Groe
nen" mee op het stembiljet te krijgen. Dat gaat niet luk
ken. Ze willen het niet omdat het niet vertrouwd klinkt.
Wel ben ik weer gekozen om de lijst aan te voeren voor
Sociaal Zevenaar. Het motto van de verkiezingen
wordt: "En nu het gemeentebestuur herindelen".
Het worden zeer spannende verkiezingen omdat er
zeer veel partijen meedoen. Nu zitten we met tien par
tijen in de raad terwijl we 23 zetels hebben te verdelen.
Daarvan zijn zeven éénpersoons fracties.
Eerst leek de PvdA en VVD groot te zullen worden om
te kunnen profiteren van hun regeringsdeelname. Dat
zit er door hun gezamenlijke misère er gelukkig niet in.
Niets is zo vervelend dan dat plaatselijke politieke par
tijen onterecht profiteren van hun landelijke collega's.
Tien partijen voor een raad van 23 leden levert natuur
lijk interessante discussies op en steeds wisselende
meerderheden. Soms een politiek feest maar regelma
tig vervelend omdat al die tien partijen steeds hetzelfde
verhaal willen vertellen.
De Liemers
De herindeling in de Liemers loopt niet lekker. Om te
komen tot een stevige "robuuste" gemeente die de uit
breiding van werkzaamheden aan kan komt weinig te
recht. Het was de bedoeling dat Westervoort, Duiven,
Rijnwaarden en Zevenaar zouden fuseren tot een ge
meente met ongeveer 100.000 inwoners.
Duiven ging dwars liggen. De daar meeregerende ster
ke lokale partij hield de besluitvorming in zijn greep. Ze
wilden koste wat kost hun autonomie en eigen culture
le identiteit (lees: schutterijen en vendelzwaaiers) be
waren. Veel praten. Toen kwamen twee burgemees
tersposten vrij. In Westervoort en Duiven. In Wester
voort werd een 58-jarige inwoner van deze gemeente
gekozen. In Duiven ging het anders. Daar werden alle
fractievoorzitters uitgenodigd bij de Commissaris der
Koning. Op aandringen van de CdK werd besloten tot
een tijdelijke benoeming. Echter de fractievoorzitters
lieten zich thuisgekomen in hun gemeente graag over
rulen door hun achterban. De raad koos voor een per
manente burgemeester. Ondertussen wordt er voor
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200.000 euro een onderzoek gedaan naar de mogelijk
heden om te komen tot één gemeente "de Liemers" .
Een lachertje natuurlijk met vier vaste burgemeesters.
Jammer van het geld en wat Sociaal Zevenaar betreft
graag een referendum.
Paul Freriks

March against Monsanto, 25 mei
Beste mensen, Goed dat jullie in zulke grote getalen
zijn gekomen! Niet alleen werd er gedemonstreerd in
Amsterdam, maar ook in Wageningen en Den Haag.
Niet alleen in Nederland, maar in ruim 49 landen en in
370 steden over de hele wereld.
Persoonlijk hoorde ik zelf voor het eerst begin jaren ne
gentig, toen ik bij de alternatieve consumentenbond
werkte, over genetisch gemanipuleerde gewassen, de
zogenaamde GMO’s. Dit zijn hybride gewassen, die
steriele zaden produceren. Zaden die niet vruchtbaar
zijn en waaruit geen plantjes meer kunnen groeien. Dat
alleen maar om het economisch belang te dienen: om
elk jaar opnieuw zaden te kunnen verkopen. Toen
dacht ik: Zijn ze nou helemaal van de pot gerukt?!
Maar nu twintig jaar later hebben we te maken met een
paar grote bedrijven, zoals Monsanto, die steeds meer
macht krijgen over ons voedsel en de voedselketen.
Deze multinationals bedienen zich van misdadige prak
tijken: Ze zetten boeren klem en sluiten wurgcontrac
ten af over zaaigoed of beschuldigen boeren ten on
rechte van het afnemen van hun producten en proce
deren hen dood.
Dolgraag, beste mensen, had ik nu een goed ge
plaatste grap gemaakt, om deze zware boodschap wat
te verlichten, maar ik zie er geen mogelijkheid toe.
Wat wel hoopvol stemt, is dat er een vuist wordt ge
maakt tegen deze schadelijke praktijken. Dan bedoel ik
niet alleen dat wij hier vandaag samenkomen, voor
deze March tegen Monsanto, maar dat er - gelukkig nog steeds landbouwbedrijven en fabrikanten zijn die
hun voedsel GMO-vrij produceren. Laten we daarom
niet alleen tegen Monsanto demonstreren, maar ons
ook hard maken voor al die bedrijven en boeren die op
een natuurlijke ecologische wijze produceren.
Het kan dus wel! Niet voor niets hebben een aantal lan
den genetisch manipulatie van gewassen verboden. In
Europa zijn dat Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwit
serland, Ierland, Griekenland, Hongarije, Bulgarije,
Luxemburg en Rusland. Maar ook buiten Europa, zoals
in Nieuw Zeeland, een deel van Australië, Japan en
Peru worden genetisch gemanipuleerde gewassen niet
meer getolereerd.

Roepnaam Tussenvoegsel Achternaam
Adres
POSTCODE WOONPLAATS

Onze oproep is: Nederland neem een voorbeeld aan
deze landen. En organiseer de voedselproductie zo dat
er een volwaardige gentechvrije voedselketen ontstaat,
zonder schade voor mens, dier en milieu.
Helaas is het nog niet zover.
Sommige mensen gaan er toe over om zelf hun eten te
verbouwen. Van de aloude volkstuinen, naar tegen
woordig het zelfbeheer van kleine mobiele moestuinen
in de stad – want dan weet je in ieder geval wat je eet.
Willen we dit niet van al ons voedsel weten?
Daarom vragen wij als consumenten om voedsel te la
belen, zodat we tenminste weten wat we eten. Wij als
consumenten eisen transparantie! Dan hebben we een
keuze: Of we schuiven aan tafel bij multinational
Monsanto – met hun giftige genetisch, gemanipuleerde
gewassen. Of we kiezen voor gentechvrij voedsel dat
niet ten koste gaat van de diversiteit van moeder
aarde.
Want, wat is je keuze-vrijheid nog waard als je niet
meer weet wat je eet. Mijn naam is Ronald Schönber
ger, raadslid voor De Groenen, en wanneer u Groen
Links scherp wil houden op het gebied van milieu en
de PvdA sociaal, stem dan De Groenen. Ik dank u voor
uw aandacht. En.. weet wat je eet!

Agenda
21 september 2013, 56e partijcongres
8-10 november 2013, EGP Council, Brussel
25 januari 2014, 57e partijcongres
3 februari 2014, kandidaatstelling gemeenteraden
19 maart 2014, verkiezing gemeenteraden
29 maart 2014, 58e partijcongres
9 april 2014, kandidaatstelling Europees Parlement
22 mei 2014, verkiezing Europees Parlement
4 maart 2015, verkiezing Provinciale Staten
8 maart 2017, Tweede Kamerverkiezing
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Beste partijgenoten

Brief aan minister Timmermans

De campagne voor de Europese verkiezingen gaat dit
najaar van start. U krijgt de kans via internet te kiezen
wie de kandidaat van de Europese Groene Partij voor
het voorzitterschap van de Europese Commissie zal
zijn. Deze voorverkiezingen vinden plaats tussen 10
november en 29 januari. De Groenen wil samen met de
EGP een debat organiseren in Amsterdam tussen de
kandidaten van de voorverkiezing. Tijdens het congres
van 28 september vertellen wij hier meer over.
Volgende week is de Week van het Basisinkomen. Met
een miljoen handtekeningen binnen een jaar komt het
basisinkomen op de agenda van de Europese Unie

Minister van Buitenlandse Zaken
Frans Timmermans
Postbus 20061
2500 EB Den Haag

Otto ter Haar, partijvoorzitter

Agenda 56e partijcongres
Zaterdag 28 september 2013
Milieucentrum Utrecht, Oudegracht 60
Zaal open vanaf 12:30 uur
1. 13:15 Opening door congresvoorzitter Paul Freriks
2. 13:20 Verslag 55e congres van 23 maart 2013
3. 13:30 Verslag van het partijbestuur
Uitleg over voorverkiezingen van de Europese Groene
Partij
4. 14:00 Afrekening 2012, verslag kascommissie
5. 14:15 Redactionele wijziging statuten.
Wijziging contributie in Huishoudelijk reglement.
6. 14:30 Otto is kandidaat partijvoorzitter
vacature kascommissie
14:45 pauze
7. 15:00 Partijprogramma: amendementen
8. 16:00 Rondje afdelingen,
gemeenteraadsverkiezingen
9. 16:20 Rondvraag
10. 16:30 Sluiting
Voor alle bezoekers is er een exemplaar van het Partij
programma 2013 van De Groenen.

Betreft: verwijzing onderzoek naar gebruik van gifgas in
Syrië naar het Internationaal Strafhof
Utrecht, 2 september 2013
Geachte Minister, heer Timmermans,
Er is de laatste week veel te doen over hoe te reageren
op het gebruik van gifgas in Damascus in de nacht van
20 op 21 augustus. Frankrijk en de Verenigde Staten
overwegen een militaire reactie als strafmaatregel. Wat
de partij De Groenen niet begrijpt is waarom de Veilig
heidsraad deze zaak niet aanhangig maakt bij het Inter
nationaal Strafhof. We weten dat Rusland en China be
zwaren hebben tegen militair optreden tegen Syrië,
maar geldt dat ook voor het onderzoeken en berechten
van oorlogsmisdaden?
Afgezien daarvan bestaat de mogelijkheid dat Syrië in
stemt met een onderzoek door het Strafhof specifiek
voor deze casus. Het Statuut van het Strafhof voorziet
hierin.[1] Is de regering van Syrië hierover benaderd?
De Syrische ambassadeur bij de Verenigde Naties
heeft 28 augustus bij de Secretaris-Generaal aange
drongen op een onderzoek van de VN naar vermeende
aanvallen met gifgas van rebellen op het Syrische
leger. In dat licht lijkt het ons niet bij voorbaat kansloos
dat Syrië instemt met een onderzoek door het Strafhof.
Tenslotte hebben we nog twee concrete vragen:
wat is het standpunt van de Nederlandse rege
ring omtrent de wenselijkheid van het aanhangig
maken van het gebruik van gifgas in de Syrische bur
geroorlog bij het Internationaal Strafhof?
als de Nederlandse regering er voorstander van
is dat het Strafhof hierover rechtsmacht wordt verleend
welke diplomatieke mogelijkheden ziet u dan om dit
doel te bereiken?
Met vriendelijke groeten,
namens het partijbestuur,
Otto ter Haar, partijvoorzitter
[1] Artikel 12 lid 3 … that State may, by declaration lod
ged with the Registrar, accept the exercise of jurisdicti
on by the Court with respect to the crime in question.
The accepting State shall cooperate with the Court wit
hout any delay or exception
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Schema van de Green Primary

Balansdatum
Triodos
Betaalrekening
Triodos
Spaarrekening
Certificaten Triodos
Crediteuren
Eigen vermogen

Jaarrekening De Groenen 2012
ResultatenrekeningenInkomsten
1 - contributies
2 - schenkingen
3 - reimbursements
4 - rente, dividend
5 - overige
inkomsten
11 - Kamer van
Koophandel
12 - bankkosten
13 - vergaderingen
14 - partijbestuur
15 - Gras
16 - postbus
17 - website
18 waarborgsommen
19 - campagnes
20 - EGP member
ship fee
21 - EGP meetings
22 - Global Greens
23 - overige
uitgaven
Totaal

Uitgaven

€ 2.511,00
€ 2.883,50
€ 2.459,67
€ 26,97
€ 258,30

31 december
2012
€186,94

€2150

€3200

€3529,99

€607,88
- €918,33
€3076,49

Toelichting:
- De post crediteuren op de balans betreft de vliegtic
kets voor de EGP-council in Madrid van 10-12 mei
2013. Dat komt niet ten laste van De Groenen. Van de
EGP krijgen we 2/3 reimbursement en de rest schenk
ik.
- We hadden in 2012 extra kosten aan de Kiesraad.
Vanwege de Tweede Kamerverkiezing verviel de regi
stratie van de aanduiding De Groenen. Herinschrijving
kostte €450 waarborgsom.
- De overige inkomsten betreffen betalingen van de
Stichting De Groenen Amsterdam in stadsdeel West
voor het gebruik van de postbus, de website en ruimte
in Gras.
- Het meeste geld gaat naar Europese en internationale
contacten (€7012). Dit wordt grotendeels betaald uit
schenkingen en reimbursements van de EGP (€6262).
Otto ter Haar

Wijziging statuten en Huishoudelijk
reglement
€ 35,08
€ 101,20
€157,50
€39,49
€ 535,69
€ 166,60
€ 85,54
€ 450,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 4.610,45
€ 1.401,39
€ 10,00

€ 8.139,44

31 december
2011
€1379,99

€ 8.592,44

Statuten Artikel 11. Geschillencommissie
De geschillencommissie heeft drie leden en een plaats
vervanger. Vervang “heeft” door “telt”.
Reden: zelfde woorden als in lid 4
HR Artikel 1. Lidmaatschap
Lid 7. De contributie bedraagt €45,= per jaar. Vervang
€45 door €50.
Reden: is eerder afgesproken.
HR Artikel 3. Congres
Lid 12. Het partijbestuur schrijft de door het congres
vastgestelde naam tijdig in bij De Kiesraad. Deze naam
is thans De Groenen. Vervang “naam” door “aandui
ding”.
Reden: zo heet het in de Kieswet.

Amendementen op het partijprogramma
6 Kredietcrisis
Stabiliteit van de euro
Vervang “European Financial Stability Facility” door
“Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM)”.
Reden: dit nieuwe instituut is de opvolger van de tijde
lijke EFSF.
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11 Milieubeleid
Afvalverbranding -> Verplaatsen naar 9 Duurzame
economie – na Milieu-investeringen
Hele tekst vervangen door
De Nederlandse verbrandingsinstallaties behoren tot
de schoonste ter wereld. Bij de uitstoot komen behalve
CO2 geen schadelijke stoffen vrij. Vanwege hergebruik
en schone productie daalt de hoeveelheid afval in Ne
derland. De vrijkomende verbrandingscapaciteit wordt
gebruikt om Nederland een rol als regionaal afvalver
werker op te laten bouwen. Ontwikkelingslanden be
schikken niet over verbrandingscapaciteit met dure
rookgasreinigingssystemen. De Groenen wil de trans
portkosten van het afval voor deze landen met ontwik
kelingsgeld subsidiëren. Zo dragen Nederlandse bedrij
ven bij aan een internationaal milieubeleid.
Reden: geef positief nieuws. Hoe kunnen Nederlandse
bedrijven meewerken aan een duurzame mondiale eco
nomie.
16 Natuur
Stiltegebieden
Vervang “Bovendien remt het de snelheid van de auto
gebruiker” door “De maximum snelheid willen we in
deze donkere uren verlagen”. Later in de zin “met die
ren” schrappen.
Reden: verlagen van de snelheid is niet alleen een ver
antwoordelijkheid van de bestuurder van de auto. Het
doven van de straatverlichting in nu een bezuinigings
plan van Rijkswaterstaat. Door voor de donkere uren de
maximumsnelheid te verlagen kunnen we aan de ver
keersveiligheidsbezwaren tegemoet komen.
17 Dierenrechten
Dieren zijn geen goederen
Redactionele wijzigingen:
“doen er proeven op” wordt “doen er proeven mee”.
“De dieren worden behandeld als goederen.” wordt “
Dieren worden behandeld als goederen.”
20 Bestuurlijke vernieuwing
Een sterker parlement wijzigen in Een sterkere Tweede
Kamer
Toevoegen aan het eind:
De Groenen wil de Eerste Kamer afschaffen. Dit ver
sterkt de positie van de Tweede Kamer. Een wet die de
Tweede Kamer heeft aangenomen kan niet meer door
de Eerste Kamer worden tegengehouden.
Alternatief:
De Groenen wil de positie van de Tweede Kamer ver
sterken ten opzichte van de Eerste Kamer. De Eerste
Kamer kan een wetsontwerp terugzenden naar de
Tweede Kamer. Neemt de Tweede Kamer de wet op
nieuw aan dan kan de Eerste Kamer het niet meer te
genhouden. Dit is een vergelijkbare positie als die van

het Hogerhuis van het Verenigd Koninkrijk.
Reden: de Eerste Kamer is een blok aan het been van
de parlementaire democratie.
Sterkere provinciale staten
“commissaris van de koningin” wordt “commissaris
van de Koning”.
Veranderingen in de Kieswet
Toevoegen aan het eind:
Het kiesrecht voor provinciale staten wordt gegeven
aan niet-Nederlandse ingezetenen op dezelfde voet als
bij gemeenteraadsverkiezingen.
Reden: dit vergroot de participatie en het democratisch
draagvlak van de provinciale staten. Het sluit aan op
het afschaffen van de Eerste Kamer.
24 Criminaliteitsbestrijding
Zichtbare agenten
Toevoegen aan het eind:
De Groenen is tegen het inzetten van burgerinfiltranten
bij het bestrijden van georganiseerde criminaliteit en
terrorisme.
De Groenen wil de AIVD inkrimpen en op termijn af
schaffen. Het verzamelen van inlichtingen over staats
gevaarlijke activiteiten is een taak voor het Openbaar
Ministerie die daarbij gebruik kan maken van de re
cherche en de criminele inlichtingendiensten van de
Nationale politie.
Het mandaat van de MIVD wordt beperkt tot het verga
ren van inlichtingen over de militaire capaciteiten van
staten en terroristische groeperingen.
Reden: De IRT-affaire heeft aangetoond dat het inzet
ten van criminele infiltranten leidt tot corrumpering van
de politie. De AIVD is overbodig. De taken die wel uit
gevoerd moeten worden, zoals het antecedentenonder
zoek bij vertrouwensfuncties gebeurt al door de regio
nale politie. De MIVD moet zich beperken tot haar kern
taken en is er niet voor het bespioneren van miljoenen
burgers. De inlichtingendiensten zijn door het gebruik
van internet ontspoord zoals de affaire Snowden ons
leert.
Nieuwe paragraaf toevoegen:
Verantwoord politiegeweld
Mondige burgers verwachten van de politie dat zij pro
fessioneel optreedt in haar contacten met de burgers.
Dit geldt met name bij het gebruik van het haar toever
trouwde geweldsmonopolie. De Groenen onderschrijft
de aanbevelingen van de Nationale ombudsman[1] en
pleit er voor dat deze aanbevelingen worden uitge
voerd en gehandhaafd.
[1] Rapport 2013/055 Verantwoord politiegeweld 2 juni
2013
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Week van het basisinkomen

dan contact op met mij via jolanda@degroenen.nl.
Om zoveel mogelijk aandacht te genereren voor het
verzamelen van alle handtekeningen is geld nodig voor
de Vereniging Basisinkomen. Daarom roep ik iedereen
die het basisinkomen een warm hart toedraagt op de
Vereniging te steunen door lid te worden, dat kan via
de site http://basisinkomen.nl/wp/vereniging/lid-wor
den/. Een eenmalige donatie is natuurlijk ook van harte
welkom.
De invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen in
alle Europese lidstaten is een kans om Europa onvoor
waardelijk sociaal te maken. Het biedt daarnaast de
mogelijkheden om de samenhang te bevorderen waar
door de concurrentiekracht met de opkomende econo
mieën kan worden vergroot.

Het onvoorwaardelijk basisinkomen vormt een belang
rijk onderwerp van ons verkiezingsprogramma. Dit jaar
loopt er een Europees burgerinitiatief Basisinkomen
waarvoor een miljoen handtekeningen in minimaal
zeven Europese landen moeten worden verzameld,
zodat het onderwerp op de agenda komt te staan van
het Europees Parlement. Het doel van het burgerinitia
tief is om studies en onderzoek mogelijk te maken en
heeft daarnaast als voordeel dat:
·
het onvoorwaardelijke basisinkomen voor de
eerste keer EU-breed wordt aangepakt;
·
het concept onder de bevolking wordt verspreid;
·
de Basisinkomen-organisaties en hun Europese
netwerken worden versterkt.
Als lid van de Vereniging Basisinkomen, mede-organi
sator van het burgerinitiatief, ben ik actief betrokken bij
de activiteiten en daarom breng ik het hierbij graag
onder de aandacht. Het initiatief steunen kan door uw
handtekening te plaatsen op de volgende site: www.
sign.basicincome2013.eu. Roep uw achterban op het
zelfde te doen.
Europa onvoorwaardelijk sociaal
Om het initiatief kracht bij te zetten staat de week van
het Basisinkomen, gehouden van 16 – 22 september,
volledig in het teken van het EU-burgerinitiatief. Door
het hele land zullen de hele week verschillende activi
teiten plaatsvinden om de discussie te bevorderen bij
het grote publiek. Ik nodig u van harte uit om een actie
ve bijdrage te leveren aan het initiatief. Voor meer bij
zonderheden zie: http://basisinkomen.nl/wp/week-vanhet-basisinkomen-16-22-september-2013/. Wilt u iets
ondernemen maar heeft u daar hulp bij nodig, neem

Namens de voorstanders van het onvoorwaardelijk ba
sisinkomen,
Jolanda Verburg
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28 september 2013, 56e partijcongres
20 oktober deadline nominatie EGP lijsttrekker
8-10 november 2013, EGP Council, Brussel
10 november-28 januari voorverkiezing Europees Par
lement, debatten tussen kandidaten
25 januari 2014, 57e partijcongres
3 februari 2014, kandidaatstelling gemeenteraden
21-23 februari 2014, verkiezingscongres EGP
19 maart 2014, verkiezing gemeenteraden
29 maart 2014, 58e partijcongres
9 april 2014, kandidaatstelling Europees Parlement
22 mei 2014, verkiezing Europees Parlement
4 maart 2015, verkiezing Provinciale Staten
8 maart 2017, Tweede Kamerverkiezing
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Naar een duurzame samenleving

van de mensen die ons deze goederen leveren.

De wereld is sterk in verandering. Dat maakt onzeker
maar is gelijk ook een kans en een uitdaging om tot
nieuwe oplossingen te komen. Investeren in een groe
ne duurzame economie is de uitdaging die voor ons
staat. Als de Europese lidstaten de verschillen weten te
overbruggen en in staat zijn te kijken naar wat ze bindt
en daarin samen op te trekken zijn we in staat om van
Europa een samenleving in harmonie te maken.

Kinderen in armoede – onaanvaardbaar
Het uitbannen van armoede begint bij de kinderen.
Zelfs in de welvarende noordelijke landen van Europa
leven kinderen in armoede. Als we kinderen een opti
male start kunnen geven door toegang te garanderen
tot onderwijs en gezondheidszorg dan zijn ze beter in
staat een waardevolle bijdrage te leveren aan de sa
menleving. Kinderarbeid hebben we weten af te schaf
fen, maar nu is het zaak om alles op alles te zetten en
de armoede onder kinderen uit te bannen.

Wie is Jolanda
Verburg
Ik ben een betrokken
wereldburger, transi
tiemanager en organi
satieadviseur, maar
bovenal ben ik moe
der. Het is mijn ambitie
om de wereld beter te
maken, tenslotte wil ik
mijn kinderen iets
goeds nalaten. Ik doe
dit door mensen te in
spireren en een voor
beeld te zijn. Ik zet mij in voor projecten die de grote
problemen in de wereld helpen oplossen. Daarnaast
breng ik controversiële onderwerpen die spelen in de
samenleving onder de aandacht en onderneem daarop
actie. Ik help organisaties inspelen op nieuwe ontwik
kelingen (innovatie, duurzaamheid, maatschappelijk
verantwoord ondernemen) en het vinden van hun
maatschappelijke rol in deze veranderende wereld.
Mijn doel
Ik wil de wereld groener en ethischer maken, te begin
nen in Europa. Om een duurzame samenleving te reali
seren moeten we aan een aantal eisen voldoen:
Bewust omgaan met de beschikbare bronnen
Alleen als we zuinig zijn op onze aarde en aan de slag
gaan om de klimaatverandering een halt toe te roepen
zijn we in staat om onze kinderen een mooie toekomst
te geven. Daarom is het van essentieel belang dat we
investeren in duurzame energie, schone lucht, schoon
drinkwater, biodiversiteit en het reduceren van CO2.
Ook investeren in een circulaire economie draagt hier
aan bij. Dit betekent dat bij alles waar we grondstoffen
gebruiken het streven naar duurzaamheid en herge
bruik voorop staat.
Eerlijke handel
Een duurzame samenleving betekent ook een recht
vaardige samenleving. Internationale samenwerking is
hiervoor noodzakelijk, zowel binnen als buiten Europa.
We moeten bereid zijn een eerlijke prijs te betalen voor
onze import en daarbij oog houden voor de belangen

Eerlijke voeding
Als we als burger een bijdrage willen leveren aan een
duurzame samenleving en de kosten voor de gezond
heidszorg in de hand willen houden, is het belangrijk
dat we gezond zijn. Dat betekent investeren in gezonde
voeding (biologisch, geen genetisch gemodificeerd
voedsel), voldoende lichaamsbeweging en contact met
de natuur. Door te investeren in innovatie op het ge
bied van gezonde voeding en preventieve gezond
heidszorg kunnen we wereldwijd een vooruitstrevende
positie innemen.
Veranderen door te innoveren
Om de overgang naar een duurzame economie te reali
seren zullen we moeten investeren in innovatie. Alleen
als we onze ambitie om kenniseconomie te worden
weten te verbinden met het verduurzamen van onze
samenleving, zijn we in staat om toekomstige genera
ties aan nieuwe werkgelegenheid te helpen die bij
draagt aan een groene en duurzame economie.
Onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen
Een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen is
het juiste instrument om problemen op
sociaal-, economisch- en arbeidsmarktgebied structu
reel aan te pakken. We vragen onze burgers zelfred
zaam en ondernemend te zijn. Zij kunnen een grotere
bijdrage leveren aan de omschakeling naar een duur
zame samenleving als zij zich zeker zijn van de be
schikbaarheid van basisbehoeften. Een onvoorwaarde
lijk basisinkomen biedt bestaanszekerheid en schept
mogelijkheden om te participeren.
Favoriete uitspraak
"Wees de verandering die je in de wereld wilt zien (Ma
hatma Gandhi)."
Samenvattend
Het is mijn ambitie om een bijdrage te leveren aan een
duurzame maar vooral menselijke samenleving. Als
fractievoorzitter in het Europese Parlement wil ik mij
daar graag actief voor inzetten. Daarom vraag ik jullie
mij te nomineren voor de voorverkiezing van de Groene
Europese lijsttrekker.
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Beste partijgenoten
Zoals u op de voorpagina heeft kunnen zien vraagt Jo
landa de partij om haar te nomineren als kandidaat
voor de voorverkiezing van de EGP. Het partijbestuur is
daar heel blij mee en beveelt haar van harte bij u aan.
Het is een extra agendapunt bij het congres van zater
dag. De leden en abonnees met een bekend e-mail
adres zenden we daarom deze speciale editie van
Gras. Vanwege de korte tijd is verzending per post niet
meer mogelijk.
Tevens vindt u hier het antwoord van minister Timmer
mans op de brief van het partijbestuur over Syrië en
een amendement om een verouderde passage uit het
partijprogramma te verwijderen.
Otto ter Haar, partijvoorzitter

Commentaar bij het antwoord van Koen
Davidse
De bijlage S/2013/19 waar de brief naar refereert kun je
vinden op de website van de Verenigde Naties
Opmerkelijk is dat Zweden niet getekend heeft en ook
Argentinië en Guatemala ontbreken. Deze landen zijn
partij bij het Internationaal Strafhof ICC en tevens lid
van de Veiligheidsraad.
Weblinks:
VN http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/
N13/207/39/PDF/N1320739.pdf?OpenElement (brief
aan Veiligheidsraad mede namens Nederland)
en http://www.un.org/en/sc/members/ (leden
Veiligheidsraad)
ICC http://www.icc-cpi.int/en_menus/asp/states%20
parties/Pages/the%20states%20parties%20to%
20the%20rome%20statute.aspx

Toelichting bij de begroting 2014
Nu de plannen om aan de Europese verkiezingen deel
te nemen vaste vormen beginnen aan te nemen moe
ten we ook naar de financiële dekking kijken. Ik heb
hiertoe een aanzet gemaakt. Tijdens het congres kun
nen we dit bespreken.
Otto

Begroting De Groenen 2014
Contributies

€

2.000,00

Overige inkomsten
Rente, dividend
Schenkingen
Reimbursement EGP

€
€
€
€

300,00
50,00
6.000,00
500,00

Spaarrekening

€

3.000,00

Tekort
Totaal

€ 5.100,00
€ 16.950,00

Vergaderingen
Gras
Website
partijbestuur
statutenwijziging
Kamer van Koophandel
Postbus
bankkosten
EGP contributie
Council EGP 2x
Waarborgsommen GR
Waarborgsom EP
Campagne GR
Campagne EP
Onvoorzien

€
150,00
€
600,00
€
100,00
€
100,00
€
500,00
€
25,00
€
175,00
€
100,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€
450,00
€ 11.250,00
€ 1.000,00
€
500,00
€ 16.950,00
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Agenda 56e partijcongres

Agenda

Zaterdag 28 september 2013
Milieucentrum Utrecht, Oudegracht 60
Zaal open vanaf 12:30 uur

28 september 2013, 56e partijcongres
20 oktober deadline nominatie EGP lijsttrekker
8-10 november 2013, EGP Council, Brussel
10 november-28 januari voorverkiezing Europees Par
lement, debatten tussen kandidaten
25 januari 2014, 57e partijcongres
3 februari 2014, kandidaatstelling gemeenteraden
21-23 februari 2014, verkiezingscongres EGP
19 maart 2014, verkiezing gemeenteraden
29 maart 2014, 58e partijcongres
9 april 2014, kandidaatstelling Europees Parlement
22 mei 2014, verkiezing Europees Parlement
4 maart 2015, verkiezing Provinciale Staten
8 maart 2017, Tweede Kamerverkiezing

1. 13:15 Opening door congresvoorzitter Paul Freriks
2. 13:20 Verslag 55e congres van 23 maart 2013
3. 13:30 Verslag van het partijbestuur
Uitleg over voorverkiezingen van de Europese Groene
Partij.
3a. Nominering van Jolanda voor de voorverkiezing.
4. 14:00 Afrekening 2012, verslag kascommissie
4a. 14:10 Begroting 2014 ter bespreking.
5. 14:20 Redactionele wijziging statuten.
Wijziging contributie in Huishoudelijk reglement.
6. 14:30 Otto is kandidaat partijvoorzitter
vacature kascommissie
14:45 pauze
7. 15:00 Partijprogramma: amendementen
8. 16:00 Rondje afdelingen,
gemeenteraadsverkiezingen
9. 16:20 Rondvraag
10. 16:30 Sluiting
Voor alle bezoekers is er een exemplaar van het Partij
programma 2013 van De Groenen en van Gras 56a.

Amendement op het partijprogramma
13. Infrastructuur en mobiliteit
Verwijderen: “Marinevliegkamp Valkenburg moet wor
den gesloten en mag niet worden getransformeerd tot
een burgerluchtvaartterrein.”
Reden: Dit is niet meer actueel. Het wordt geen burger
luchtvaartterrein.

Lidmaatschap
Lidmaatschap € 45
Lid met minimuminkomen € 20
Abonnement Gras € 15
U wordt lid van De Groenen of abonnee van Gras door
overmaking van uw contributie naar de Triodos Bank
rekening NL24TRIO0198528051 ten name van De
Groenen te Utrecht.
De Belastingdienst heeft De Groenen aangemerkt als
een ANBI (algemeen nut beogende instelling).

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

Partijbestuur en partijcommissies
Partijvoorzitter Otto ter Haar, otto@degroenen.nl
Bestuurslid Paul Freriks, paul@degroenen.nl
Bestuurslid Jolanda Verburg, jolanda@degroenen.nl
Bestuurslid Khaled Sakhel, khaled@degroenen.nl
Bestuurslid-webmaster: Jan van Delden, vandelden@
degroenen.nl
Kascommissie: Jan Hartstra
Geschillencommissie: Rob Visser, Lydia Geijtenbeek

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

Amendement op het partijprogramma

De Groenen bereidt zich voor op de gemeenteraads
verkiezingen van 19 maart. De partij is het meest actief
in Amsterdam. Om die reden houden we ons komende
congres in die plaats. De uitdaging waar we voor staan
is het handhaven en beter nog uitbreiden van onze ver
tegenwoordiging. Ronald heeft veel werk gemaakt met
het opbouwen van een netwerk met wie we de cam
pagne gaan voeren.
Ook buiten de grondwettelijke verkiezingen om kunt u
uw stem uitbrengen om het beleid te beïnvloeden. Er
zijn twee petities en een voorverkiezing die voor De
Groenen belangrijk zijn: de voorverkiezing van de EGPtopkandidaten, het Europees Burger Initiatief voor een
basisinkomen en een petitie aan de Tweede Kamer
voor heroverweging van het drugsbeleid. Help mee het
door ons gewenste beleid op de agenda te krijgen en
breng uw stem uit.

0 De Groenen in Nederland en Europa: een samen
hangend beleid

Otto ter Haar, partijvoorzitter

Agenda 57e partijcongres
Zaterdag 25 januari 2014
Buurtcentrum Horizon
Zaandammerplein 50 Amsterdam
Zaal open vanaf 12:30 uur
1. 13:15 Opening door congresvoorzitter Paul Freriks
2. 13:20 Verslag 56e congres van 28 september 2013
3. 13:30 Verslag van het partijbestuur
Uitleg over voorverkiezingen van de Europese Groene
Partij.
4. 14:00 Bevestiging wijziging statuten. Besluit tot laten
opmaken van notariële akte.
5. 14:10 Partijprogramma: amendementen
14:45 pauze
6. 15:00 Gemeenteraadsverkiezingen
7. 16:20 Rondvraag
8. 16:30 Sluiting
Voor alle bezoekers is er een exemplaar van het Partij
programma 2013 versie 2 van De Groenen.

Verhouding tussen Tweede Kamer en Europees
Parlement
De relatie tussen de Tweede Kamer en het Europees
Parlement is gecompliceerd. Beide zijn medewetgever
op hun eigen niveau. Het hangt af van het beleidster
rein welk parlement bevoegd is. De hoofdregel is dat
de Tweede Kamer bevoegd is tenzij in een Europees
verdrag is afgesproken dat de Europese Unie mede
wetgever is. In de praktijk is dit voor steeds meer be
leidsterreinen het geval. Sinds de kredietcrisis is er
vooral op economisch gebied sprake van soevereini
teitsoverdracht van Nederland aan de Europese Unie.
Wat is uw stem op De Groenen waard?
Met uw stem op De Groenen stemt u niet op een per
soon, maar op een politiek programma. Dat program
ma ligt hier voor u. Of u nu stemt voor de Tweede
Kamer of voor het Europees Parlement en hoe de
machtsverhouding tussen Nederland en Europese Unie
ook is of zal worden dit programma is de leidraad voor
onze kandidaten. Het is een leidraad en niet in steen
gebeiteld. Fracties van De Groenen kunnen door gewij
zigde omstandigheden, nieuwe inzichten of als gevolg
van onderhandelingen met andere fracties hun stand
punt aanpassen. Om u zoveel mogelijk zekerheid te
geven hebben we voor Tweede Kamerverkiezingen
breekpunten opgesteld die bindend zijn voor coalitie
onderhandelingen. Dat heeft De Groenen in haar statu
ten vastgelegd. Deze breekpunten vindt u in de volgen
de paragraaf.
Reden: nieuwe paragraaf om de kiezer uit te leggen dat
dit een geïntegreerd partijprogramma is voor zowel de
verkiezing van het Europees Parlement als de Tweede
Kamer.
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Verslag 56e partijcongres
Zaterdag 28 september 2013
Milieucentrum Utrecht, Oudegracht 60 Utrecht
Aanwezig: Paul Freriks (voorzitter), Jan van Delden,
Otto ter Haar, Jolanda Verburg, Theo van Hagen (met
machtiging Ronald Schönberger), Ruud Repko (vanaf
14:40).
Afwezig met kennisgeving: Khaled Sakhel, David Blik,
Ronald Schönberger.
1. Opening. Paul opent de vergadering om 13:22.
2. Het verslag van het 55e congres van 23 maart
2013 wordt ongewijzigd goedgekeurd.
3. Verslag partijbestuur. Jolanda en Otto geven uitleg
over de online primary van de EGP.
3a. Nominatie primary EGP. Het congres nomineert
Jolanda met algemene stemmen als kandidaat voor de
primary van de EGP. Als we drie partijen vinden die Jo
landa’s nominatie willen steunen organiseren we een
debat in Amsterdam. Als thema stelt Paul grote ste
denbeleid en cityvorming voor. Als locatie denken we
aan de VU of de Rode Hoed. Financiële ondersteuning
vragen we aan de Stichting De Groenen Amsterdam in
stadsdeel West.
4. Afrekening 2012. Jolanda doet verslag van haar
controle van de afrekening over 2012. Haar conclusie
is dat de cijfers een juist beeld geven van de inkomsten
en uitgaven. De afrekening 2012 wordt goedgekeurd
en het bestuur décharge verleend.
4a. Begroting 2014. De post waarborgsommen ge
meenteraden verhogen we naar €675. Dit dekt deelna
me in Amsterdam aan de gemeenteraadsverkiezing en
de verkiezing van bestuurscommissies in twee stads
delen. De post schenkingen omvat een sponsoring ter
waarde van €5000 van Otto’s bedrijf Ter Haar Training
& Consultancy. De precieze voorwaarden hiervan moe
ten Otto en het partijbestuur nog vastleggen. We moe
ten nog ruim €5000 dekking vinden om deel te kunnen
nemen aan de Europese verkiezingen. Met dit voorbe
houd wordt de begroting goedgekeurd.
5. De wijziging in de statuten en de wijzigingen in het
Huishoudelijk reglement worden met algemene stem
men aangenomen.
6. Benoemingen. Otto vertelt wat zijn plannen zijn als
partijvoorzitter de komende twee jaar: hij wil de partij
door drie verkiezingen loodsen: de gemeenteraad en
de Europese verkiezingen in 2014 en de Provinciale
Statenverkiezing in 2015. Otto wordt met algemene
stemmen tot partijvoorzitter benoemd. Theo wordt be
noemd tot kascommissaris voor de boekjaren 2013 en
2014. Hij zal Ronald benaderen om hem hierbij te as
sisteren.
7. Partijprogramma. Alle amendementen worden met
algemene stemmen aangenomen behalve het amende
ment over het afschaffen van de Eerste Kamer. Bij dit

amendement worden de twee laatste zinnen ge
schrapt. Het aldus gewijzigde amendement wordt met
algemene stemmen aangenomen. Tevens wordt in het
zelfde hoofdstuk in de paragraaf Sterkere positie van
de oppositie “50 leden van de Tweede Kamer of 25
leden van de Eerste Kamer” gewijzigd in “een derde
van het aantal leden van de Tweede Kamer”.
8. Gemeenteraadsverkiezingen. Ronald is kandi
daat-lijsttrekker voor de gemeenteraad van Amster
dam. De Groenen neemt ook deel aan de verkiezing
van de bestuurscommissies in de stadsdelen West en
Noord. Paul pleit er voor dat Ronald ook in West de
lijst gaat trekken. Theo voert de lijst aan in Noord. Voor
de bekostiging van de waarborgsom is de begroting
2014 geamendeerd. Ruud heeft nog niet besloten over
zijn politieke toekomst in Noord. Jolanda is benaderd
door D66 voor de gemeenteraad van Buren. D66 wees
een gezamenlijke lijst D66/De Groenen af omdat het
hoofdbestuur van D66 daar niet mee akkoord zou
gaan. Otto bezoekt 28 oktober de fractie Sociaal Zeve
naar om deze te informeren over ons partijprogramma.
9. Rondvraag: Jolanda vraagt Ruud en Theo om de
petitie voor het basisinkomen te tekenen. Van verschil
lende kanten wordt opgemerkt dat verjonging van De
Groenen nodig is.
10. Paul dankt alle aanwezigen en sluit het congres
om 16:20. Het volgende congres is zaterdag 25 januari
2014.
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Amsterdamse De Groenen lopen warm
voor gemeenteraadsverkiezingen
“SAMEN GROEN GEWOON DOEN!”
Met deze verkiezingsleuze gaan de Amsterdamse De
Groenen de komende maanden campagnevoeren. De
afgelopen vier jaar heeft de fractie van De Groenen in
Amsterdam West zijn best gedaan om als kleinste op
positie-partij zo nu en dan voor wat reuring te zorgen
en niet zonder succes. Zie voor onze belangrijke wa
penfeiten van de afgelopen vier jaar de website, deze
wordt momenteel aangevuld (http://west.degroe
nen.nl). Plan is om de komende gemeenteraadsverkie
zingen niet alleen een zetel te behalen in West, maar
ook in de centrale stad (de gemeenteraad van Amster
dam). Daarnaast probeert De Groenen in een aantal
stadsdelen met een aparte lijst deel te nemen, ook al
worden de stadsdelen vervangen door bestuurscom
missies met veel minder bevoegdheden (geen budget
recht meer bijvoorbeeld). Op de nominatie staan
Noord, Oost en Zuid.
Kracht van diversiteit
Afgelopen half jaar zijn verschillende mensen benaderd
om op de lijst voor de gemeenteraad te staan, mensen
met verschillende achtergronden en expertises, vanuit
allerlei windstreken, die het gedachtegoed van De
Groenen en natuurlijk ook ‘de Amsterdammer’ kunnen
en willen vertegenwoordigen. Zo komen er mensen op
de lijst die werkzaam zijn in de horeca, hout-en metaal
bewerking, consultancy, bibliotheekwerk en film- en
mediawereld. Daarnaast zijn mensen op vele vlakken
maatschappelijk betrokken: vluchtelingenopvang, bo
menwerkgroep, buurtwerk, lokale bewonerscommissie
en allerlei NGO’s (onder andere Milieudefensie, Green
peace, Fietsersbond). Eind januari is de definitieve lijst
beschikbaar.
Afgelopen maanden is er ook geschreven aan het ver
kiezingsprogramma en hoewel deze nog niet af is, hier
alvast enkele aandachtspunten.
· Verbetering van de luchtkwaliteit, onlangs heeft on
derzoek nog uitgewezen dat fijnstof nóg schadelijker is

voor de gezondheid dan gedacht.
· Verlaging van de verkeerssnelheid en invoering van
meer 30km-zones, komt niet alleen de luchtkwaliteit
ten goede, maar ook de veiligheid van fietsers omdat
scooters naar de rijweg kunnen worden gedirigeerd en
niet langer op de fietspaden welkom zijn.
· Vergroening van de stad, meer mobiele moestuinen,
gevel- en verticale tuinen, en natuurlijk groene daken,
want zij besparen energie (isoleren en vangen water
op), filteren fijnstof en zijn een ideale omgeving voor
flora en fauna (vogels, bijen).
· Instandhouding van sociale huurvoorraad, door ge
meenteprijzen van de grond laag te houden en vol
doende sociale gezinswoningen en kleine woningen te
bouwen (onder de liberalisatiegrens, met huurbescher
ming).
· Bescherming toegankelijkheid woonmarkt, door ont
wikkelingen als gentrificatie neemt het aantal rijken bin
nen de ring toe en wonen armen steeds meer in de
buitenwijken. Stop sloop, verkoop en samenvoegen/
splitsen van sociale huurwoningen.
· Omzetting kantoorpanden in woon/werkpanden, met
ideële stichtingen om meer broedplaatsen in de stad te
realiseren.
· Verbetering positie zorgvragers, met veranderingen
in de langdurige zorg worden mensen met een zorg
vraag steeds meer teruggeworpen op hun eigen net
werk, en ontbreekt onafhankelijk toezicht op de toewij
zing van zorg.
· Bevordering van interculturele dialoog, met de eco
nomische crisis ligt polarisatie meer op de loer. Door
het behoud en creëeren van laagdrempelige ontmoe
tingsplekken kunnen verschillende groepen elkaar blij
ven ontmoeten en dat kan bijdragen aan wederzijds
begrip.
Op 19 maart 2014 zullen we weten of het lukt om Am
sterdam als standplaats te behouden. Het is dan ook
van groot belang om de komende maanden alle De
Groenen-leden met een Amsterdams hart te mobilise
ren om alle Amsterdammers met een groen hart te
overtuigen van onze standpunten, want: samen groen,
gewoon doen!
Ronald Schönberger en Jiske van Groeneveld
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Primary verkiezingen
De eerste primary verkiezingen ooit binnen de Europe
se partijen is een feit. The European Green Party (EGP)
zet in aanloop tot de Europese verkiezingen in mei
2014 de toon. Een eerste stap naar meer directe de
mocratie in Europa en een mogelijkheid om de burgers
op een andere manier te betrekken bij de Europese po
litiek.
Hoe vaak krijgen we de kans een lijsttrekker te kiezen?
Zelfs al ben je lid van een partij dan heb je vaak geen
zeggenschap over de nominatie van de partijleider.
Toch is de voortrekker van een partij gezichtbepalend
en dus belangrijk. Waarom dan niet rechtstreeks laten
kiezen? En waarom niet mensen van buiten de partij
mee laten stemmen? Daartoe biedt een primary gele
genheid.
Ombuigen Euro scepsis
Veel mensen hebben weinig met de Europese Unie of
zijn er uitermate kritisch of zelfs negatief over. Dat is
jammer en niet terecht. De EU doet ook hele goed din
gen. Door verregaande samenwerking van de lidstaten
zijn we in staat om bestaande en opkomende machts
blokken in de wereld het hoofd te bieden. Zouden we
dat niet doen dan walst de VS met zijn multinationals
als Monsanto dwars over de Europese markt en wor
den we uit China nog verder overspoeld met goedkope
namaakproducten.
Ondanks alle kritiek dat er teveel geld gestoken is in de
zuidelijke Europese landen zien we dat daar de crisis
toch een positieve wending begint aan te nemen. We
vinden het lastig dat grenzen open gaan en we een
toestroom van Roemenen en Bulgaren kunnen ver
wachten. Bijna dagelijks komen bij het eiland Lampe
dusa vluchtelingen aan uit landen die geteisterd wor
den door honger of conflicten. In de Oekraïne is een
hevige strijd gaande over de vraag of ze nu aansluiting
willen bij Rusland of bij Europa. We kunnen ons dus af
vragen waarom zoveel landen tot de EU willen beho
ren? Zo slecht doen we het als Europa blijkbaar niet.

Primary
Om de interesse te wekken voor de Europese verkie
zingen en de betrokkenheid van de burgers te vergro
ten is de primary een mooi instrument. De Europese
Groenen, de vierde partij in het Europees Parlement,
ziet dit in en pakt dit op. De EGP nodigt alle burgers in

de EU van 16 jaar en ouder uit om te stemmen voor de
kandidaten die het gezicht van de EGP gaan bepalen
bij de Europese verkiezingen in mei 2014. Dus geen
achterkamertjespolitiek maar een eerlijke keuze in alle
openheid.
De primary kandidaten zijn gekozen uit een eerder ge
houden voorronde waarbij alle leden van de EGP één
kandidaat konden voordragen. Om mee te kunnen
doen in de primary moest de kandidatuur door mini
maal 4 partijen worden ondersteunt. Ik was zelf als
kandidaat voorgedragen door mijn partij De Groenen,
maar heb helaas te weinig ondersteuningsverklaringen
behaald. De aldus geselecteerde vier primary kandida
ten José Bové uit Frankrijk, Monica Frasoni uit Italië,
Rebecca Harms uit Duitsland en Ska Keller van de
FYEG hebben allen reeds zitting in het Europees Parle
ment of hebben dat gehad, waardoor ze al een zekere
bekendheid genieten. Dat voorrecht heb ik nog niet
gehad dus moest ik in hun mijn meerdere erkennen.
Directe Democratie
Het fenomeen primary verkiezingen is over komen
waaien uit de Verenigde Staten en heeft als doel meer
zeggenschap neerleggen bij de burger. We zien de
laatste jaren steeds vaker interne verkiezingen voor het
boegbeeld van de partij, maar dan nog hebben alleen
de leden de mogelijkheid te stemmen. Dus deze Groe
ne Primary is een mooie gelegenheid om op een nieu
we manier politiek te bedrijven en het imago van de
Europese politiek op te vijzelen.
De roep om meer directe democratie wordt de laatste
jaren steeds luider. Een primary evenals referenda
helpt mee de kloof te dichten die bestaat tussen burger
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en politiek. Daarbij zijn ook interactie en het gebruik
van social media van groot belang. Daarom vinden tot
28 januari 2014, de sluitingsdatum van de primary,
door heel Europa live debatten en online internet chatt
sessies met de kandidaten plaats. Hierdoor is interactie
tussen de burger en de kandidaten mogelijk waardoor
niet alleen diverse onderwerpen worden uitgediept
maar ook de kennis over de kandidaten wordt ver
groot, waardoor een gefundeerde keuze kan plaatsvin
den.
Wil je ook meer zeggenschap in Europa doe dan mee
in de primary. Want jij kiest voor Europa!
Recapitulerend: Waarom deze Green Primary?
Om burgers actief te betrekken bij de komende verkie
zingen.
Om interactie tussen burgers en politici te vergroten.
Om de democratie een nieuwe impuls te geven.
Om een begin te maken met directe democratie.
Om andere politiek te voeren.
Om het groene geluid vooruitlopend op de verkiezin
gen extra te laten weerklinken.
Om de Groene Familie te versterken en de Groene
Droom te verwezenlijken.
Wil je meedebatteren kijk dan op de agenda: http://
greenprimary.europeangreens.eu/debate
Stem mee! Stemmen kan tot 28 januari 2014 via
https://www.greenprimary.eu/
Jolanda Verburg

Drugsregulering: hard- en softdrugs
De Stichting Drugsbeleid verzamelt handtekening voor
een verzoekschrift aan de Tweede Kamer om te be
raadslagen over regulering van hard- en softdrugs:
PETITIE
Wij, verontruste burgers,
constateren dat er een betere oplossing is: regulering.
dwz: het toestaan van productie, verkoop en bezit, met
strikte regels voor een zo gering en veilig mogelijk ge
bruik. Regulering maakt de gezondheidsrisico's be
heersbaar, dringt de criminaliteit met tientallen procen
ten terug en bespaart miljarden.
en verzoeken Kabinet en Parlement over te gaan tot re
gulering van hard- en softdrugs.
Zie voor toelichting: www.drugsbeleid.nl
Teken de petitie op http://drugsbeleid.petities.nl/
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Statuten vereniging De Groenen
Artikel 1. Naam en zetel
1. De naam van de partij is: De Groenen.
2. De partij heeft haar zetel te Utrecht.
Artikel 2. Uitgangspunten
De uitgangspunten van de partij zijn:
a. alle mensen zijn gelijkwaardig en moeten als zodanig
worden behandeld;
b. de leefwijze van de mens mag natuur en milieu niet
bedreigen;
c. een mens kan zich slechts in onafhankelijkheid, ver
antwoordelijkheid en vrijheid wezenlijk ontplooien.
Artikel 3. Doel en middelen
Het doel van De Groenen is om maatschappelijk en
politiek vorm te geven aan haar uitgangspunten door:
a. het deelnemen aan maatschappelijke en politieke
discussie en acties;
b. samenwerken met andere organisaties en personen;
c. het doen van onderzoek en het ontwikkelen van
ideeën en theorieën;
d. publiceren;
e. het in rechte opkomen voor de belangen die wij ons
ten doel hebben gesteld te behartigen;
f. het deelnemen aan verkiezingen voor vertegenwoor
digende en regelgevende organen. Het door de partij
voorgestane beleid maakt zij openbaar in het partijpro
gramma.
Artikel 4. Breekpunten
Het partijprogramma bevat een hoofdstuk genaamd
Breekpunten. Dit hoofdstuk bevat de minimumeisen
die de partij stelt aan een regeerakkoord. De Groenen
belooft de kiezer aan haar breekpunten vast te houden
en deze niet te amenderen tussen de dag van de ver
kiezing en de beëdiging van het daaropvolgende kabi
net.
Artikel 5. Lidmaatschap
1. Het lidmaatschap van de partij staat open voor ie
dereen die de uitgangspunten en breekpunten aan
vaardt. Wanneer toelating strijdig is met het belang van
de partij kan het partijbestuur toelating weigeren.
2. Ieder lid kan zich kandidaat stellen voor functies in
en namens de partij. Alleen leden kunnen deze functies
vervullen.
3. Een lid betaalt de door het congres vastgestelde
contributie aan de partij.
4. Het lidmaatschap eindigt:
a. door opzegging door het lid;
b. door de dood van het lid;
c. door opzegging door de partij;
d. door royement.
5. De partij kan het lidmaatschap opzeggen indien het
lid, na daartoe behoorlijk te zijn aangemaand, in gebre

ke is met de betaling van de contributie of met het vol
doen aan andere financiële verplichtingen jegens de
partij.
6. Het partijbestuur is bevoegd een lid te royeren, wan
neer het in ernstige mate in strijd met de statuten of het
huishoudelijk reglement handelt,
7. Het partijbestuur is bevoegd een lid te schorsen.
Hiermee schort het alle rechten van het lidmaatschap
op.
8. Het partijbestuur deelt het besluit om een lid te wei
geren, te schorsen of te royeren met redenen omkleed
schriftelijk mee aan de betrokkene. Binnen zes weken
nadat deze hiervan kennis heeft kunnen nemen staat
tegen dit besluit beroep open bij de geschillencommis
sie. Gedurende de beroepstermijn en hangende het
beroep is het lid geschorst.
Artikel 6. Afdelingen
1. Een afdeling omvat de leden uit één of meer ge
meenten. Ieder lid van de partij ressorteert op grond
van zijn woonplaats onder de afdeling waartoe zijn
woonplaats behoort, tenzij een lid er uitdrukkelijk voor
kiest om zich in een andere afdeling in te schrijven. Af
delingen overschrijden provinciegrenzen niet.
2. Afdelingen zijn niet bevoegd om een aanvullende
contributie aan hun leden op te leggen.
3. Afdelingen hebben recht op een geldelijke bijdrage
uit de landelijke kas, zoals bepaald in het huishoudelijk
reglement.
4. Afdelingen voeren een eigen financieel beleid. De
partij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door hen
aangegane verplichtingen.
5. Het huishoudelijk reglement regelt minimum leden
tal, erkenning, opheffing, bevoegdheden en werkwijze
van een afdeling.
6. In iedere provincie waar de partij aan verkiezingen
deelneemt vormen de betrokken afdelingen een pro
vinciaal bestuur. Dit is belast met de voorbereiding van
de verkiezing en houdt toezicht op het werk van de ge
kozen vertegenwoordigers.
Artikel 7. Congres
1. Het hoogste gezag van De Groenen berust bij de al
gemene ledenvergadering, genaamd: het congres.
2. Ieder lid heeft stemrecht op het congres.
3. Een lid dat niet aanwezig kan zijn, kan schriftelijk een
mandaat tot stemmen geven aan een ander lid. Dit
dient het mandaat vóór de vergadering aan de voorzit
ter te tonen. Een lid kan op een congres maar één
mandaat voeren.
4. Het partijbestuur roept het congres ten minste één
keer per jaar bijeen door een oproep in het partijor
gaan.
5. Het huishoudelijk reglement regelt de wijze waarop
leden een congres bijeen kunnen roepen en de wijze
waarop zij stemmen.
6. Het huishoudelijk reglement regelt de samenstelling,
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benoeming, taak en werkwijze van de congreswerk
groep.
7. Het huishoudelijk reglement regelt de taken en be
voegdheden van het congres.
Artikel 8. Partijbestuur
1. Het congres kiest een partijbestuur van ten minste
drie personen en kiest de voorzitter in functie.
2. Het huishoudelijk reglement regelt de wijze van kan
didaatstelling, de verkiezing en de zittingstermijn van
de leden van het bestuur.
3. Het bestuur vergadert ten minste vier maal per jaar
plenair.
4. Het huishoudelijk reglement regelt de taken en be
voegdheden van het bestuur.
5. Drie leden van het partijbestuur gezamenlijk of de
partijvoorzitter samen met een ander lid van het partij
bestuur vertegenwoordigen de partij in en buiten rech
te.
6. Het bestuur heeft de toestemming van het congres
nodig voor het aangaan van overeenkomsten die voor
de partij een verplichting van meer dan vijf duizend
euro (€ 5.000,00) op jaarbasis betekenen. Het bestuur
heeft de toestemming van het congres nodig voor het
aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, ver
vreemding en bezwaring van registergoederen. Andere
overeenkomsten waarbij de partij financieel risico loopt
mag bet bestuur niet aangaan.
7. Het bestuur maakt bij elke schenking aan de partij
welke ten minste vijf duizend euro (€ 5.000,00) be
draagt het bedrag en de naam van de schenker open
baar.
Artikel 9. Directe besluitvorming
Een lid kan verzoeken om een besluit van een leden
vergadering aan een correctief referendum te onder
werpen. Het huishoudelijk reglement stelt nadere re
gels omtrent het referendum.
Artikel 10. Kascommissie
De kascommissie onderzoekt de balans en de staat
van baten en lasten, die het partijbestuur heeft opge
steld, en brengt hiervan verslag uit aan het congres. De
commissie telt ten minste twee leden.
Artikel 11. Geschillencommissie
1. De geschillencommissie telt drie leden en een
plaatsvervanger.
2. Een belanghebbende kan de commissie schriftelijk
verzoeken een geschil binnen de partij te toetsen aan
statuten, huishoudelijk reglement en eventuele andere
reglementen en aan de eis van billijkheid.
3. De commissie doet schriftelijk uitspraak. In spoedei
sende gevallen kan zij een voorlopige voorziening tref
fen. Een uitspraak van de commissie is bindend.
4. Als de geschillencommissie minder dan drie leden
telt neemt het congres haar taken waar.

Artikel 12. Onverenigbare functies
Onverenigbaar zijn de volgende functies:
a. partijbestuurder en geschillencommissaris;
b. partijbestuurder en kascommissaris;
c. partijbestuurder en lid van Eerste of Tweede Kamer
of Europees Parlement;
d. de lidmaatschappen van vertegenwoordigende or
ganen onderling.
Artikel 13. Ontbinding van de partij
Voor het ontbinden van de partij moeten alle leden
schriftelijk geraadpleegd worden. Indien de leden met
ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte
stemmen tot opheffing besluiten. komt binnen vier
weken een congres bijeen. Dit congres regelt alle res
terende zaken. Bij een batig saldo kiest het congres
een Algemeen Nut Beogende Instelling waarvan het
doel overeenstemt met het doel van de partij als be
stemming van het saldo.
Aldus laatst gewijzigd door het 56e congres van De
Groenen op 28 september 2013 te Utrecht.

Gras

Nieuwsbrief van De Groenen nr. 56, december 2013

Lidmaatschap

Agenda

Lidmaatschap € 50
Lid met minimuminkomen € 20
Abonnement Gras € 15

tot 28 januari voorverkiezing Europees Parlement, de
batten tussen kandidaten
25 januari 2014, 57e partijcongres, De Horizon
Amsterdam
3 februari 2014, kandidaatstelling gemeenteraden
21-23 februari 2014, verkiezingscongres EGP
19 maart 2014, verkiezing gemeenteraden
29 maart 2014, 58e partijcongres
9 april 2014, kandidaatstelling Europees Parlement
22 mei 2014, verkiezing Europees Parlement
4 maart 2015, verkiezing Provinciale Staten
8 maart 2017, Tweede Kamerverkiezing

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

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

Partijbestuur en partijcommissies
Partijvoorzitter Otto ter Haar, otto@degroenen.nl
Bestuurslid Paul Freriks, paul@degroenen.nl
Bestuurslid Jolanda Verburg, jolanda@degroenen.nl
Bestuurslid Khaled Sakhel, khaled@degroenen.nl
Bestuurslid-webmaster: Jan van Delden, vandelden@
degroenen.nl
Kascommissie: Ronald Schönberger, Theo van Hagen
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