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Beste leden en sympathisanten

Amendementen partijprogramma

In deze Gras twee amendementen naar aanleiding van
het maatschappelijk debat over vuurwerk. Op het con
gres van 21 maart zal dit aan de orde komen.

De maatschappelijke discussie over vuurwerk is aan
onze leden niet voorbijgegaan. We hebben amende
menten ontvangen van Sybrand Andringa en Tom Bak
kers:

Tom, Angela, Paul en ik zijn opgeroepen voor twee zit
tingen van een rechtbank: het College van Beroep voor
het bedrijfsleven behandelt 5 februari ons beroep tegen
de uitschrijving van Angela en de weigering om de be
stuursbenoemingen van het congres van 1 september
2018 in te schrijven.
De handelskamer van de Rechtbank Midden-Neder
land behandelt 17 maart onze dagvaarding van de
Kamer van Koophandel waarin we vorderen dat de
rechtbank de bestuursbenoemingen van het congres
van 23 maart 2019 bevestigt.
Paul is partij, respectievelijk getuige bij deze zaken,
omdat hij één van de verzoekers was voor beide con
gressen, die bij gebreke van een ingeschreven bestuur
door 10% van de leden bijeen zijn geroepen.
Beide zittingen zijn openbaar dus wie er bij wil zijn is
welkom.
Otto ter Haar

Wat er op het spel staat
Verleden week zette het Bulletin of Atomic Scientist in
overleg met The Elders de Doomsday Clock naar 100
seconden voor middernacht. Dit vanwege het opzeg
gen van verdragen ter beperking van kernwapens en
het uitblijven van maatregelen om de klimaatcrisis te
beteugelen.
Beide onderwerpen komen uitgebreid aan bod in het
verleden jaar gepubliceerde boek Wat er op het spel
staat van Michael Gorbatsjov. Hij legt uit, gebaseerd op
eigen ervaring, op welke wijze je tot een gezamenlijke
beperking van kernwapens komt samen met een po
tentiële tegenstander. Cruciaal hierbij is het besef dat
kernwapens geen garantie voor vrede vormen (wat het
volgens mevrouw Thatcher wel is) en dat echte vrede
het resultaat is van de inspanningen van vele volkeren
(president Kennedy na de Cubacrisis).
Bij de bespreking van de ecologische uitdaging ver
wijst hij naar het indrukwekkende succes van de 'Groe
nen' tijdens de verkiezingen van het Europarlement in
mei 2019. Zelf beschouwt Gorbatsjov zich als sociaal
democraat.
Otto ter Haar

Amendement Sybrand Andringa
Aan hoofdstuk Economie en Milieu toevoegen:
Vuurwerk in NL
Om de milieuregels zo goed mogelijk uit te voeren en
na te leven wordt het afsteken van vuurwerk in NL ver
boden. Een landelijk verbod.
Omdat:
- vuurwerk schadelijk en als hinderlijk ervaren voor
mens en dier en vervuilend is voor de
luchtkwaliteit,
- geluidshinder veroorzaakt.
- vandalisme en criminaliteit te weeg brengt.
- hoge kosten door schade in de openbare ruimte en
letselschade bjj mensen door ongelukken
- de openbare ruimte verontreinigt en troep achterlaat
- vreugdevuren worden ook verboden i.v.m. luchtver
ontreiniging en gevaar op branden in de omgeving.
- vuurwerk bij sportevents worden ook afgeschaft i.v.
m. gevaar en verontreiniging en criminaliteit bij voetbal
wedstrijden.
- de illegale handel dient aangepakt te worden, dit kan
het best in samenwerking met de EU landen.
- Het liefst een algeheel verbod op vuurwerk in de EU
afspreken, zodat heel Europa vuurwerkvrij kan worden.
Amendement Tom Bakkers
Aan hoofdstuk Economie en Milieu toevoegen:
Vuurwerk in Nederland
Vuurwerk levert naast plezier helaas veel ongevallen en
overlast op, met name voor dieren. Door het vrijkomen
van giftige metalen bij siervuurwerk wordt bovendien
het milieu belast.
Hoewel een algeheel verbod op vuurwerk ons te ver
gaat, ondersteunt De Groenen initiatieven om het ge
bruik van consumentenvuurwerk te verminderen en de
overlast te verkleinen, o.a. door verkoopbeperkingen,
het instellen van vuurwerkvrije zones en experimenten
met laser- en droneshows.

Red de bijen en de boeren
Het Europese burgerinitiatief 'Red bijen en boeren'
heeft 27 januari al meer dan 155.000 handtekeningen
opgehaald.
De Groenen roept nogmaals iedereen op om het initia
tief te tekenen.
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Gras intern
De rest van Gras is primair bedoeld voor leden en do
nateurs of wie dat wil worden. Het postadres van de
vereniging en de congreswerkgroep is Joke Smitplein
62 NL-3581 PZ Utrecht.

De Groenen in Tiel
Sinds mei 2019 ben ik lid van De Groenen. Ik zou
graag een afdeling in Tiel willen oprichten. Hiervoor
zoek ik nieuwe leden in Tiel. Ik ben 46 jaar. Mijn beroep
is fysieke trainer in de topsport. Daarnaast werk ik als
vrijwilliger met probleemjongeren bij Mozaïek in Tiel.
Ik wil meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen,
omdat ik me momenteel moeilijk kan vinden in keuzes
die in Tiel zijn gemaakt over het parkeerbeleid en acti
viteiten voor jongeren.
De gemeente Tiel heeft een tekort van 2.5 miljoen euro.
Desalniettemin
laat de gemeente een nieuw zwembad en een station
bouwen. Voor de jeugd is er veel te weinig in Tiel. Een
paar festivals, maar ze hebben meer positieve aan
dacht nodig en moeten de mogelijkheid krijgen om ta
lenten te ontdekken of het nu gaat om kunst, muziek of
sport. Ik zie het als een uitdaging bepaalde zaken te
herstellen en anders aan te pakken vanuit het program
ma van De Groenen.
Christiaan van Utrecht

Het feuilleton (10)
Sinds juli 2018 doe ik in Gras verslag aan de leden van
gesprekken die ik in het voorjaar van 1981 gevoerd
heb. Dit is de tiende aflevering.
Sigaretten
In de zomer van 1977 was ik op vakantie in Gobles, Mi
chigan. Ik kwam daar een meisje tegen met wie ik in
gesprek raakte. Ze was een verpleegster in opleiding.
Ze had een pakje sigaretten in haar hand en ik vroeg
haar om een sigaret. Ze gaf me het pakje en ik las de
tekst op het doosje: "The surgeon of the state warns
you that this is dangerous to your health.". Bij Simon
vertelde ik dit verhaal en vroeg ik aan het Kamerlid of
er in Nederland ook zo'n waarschuwing op de sigaret
ten kon komen. Dat vond de regering een goed idee en
er kwam een Koninklijk Besluit dat dit regelde.

Bronnenbescherming
Iemand die tijdens zijn dienstplicht een officiersoplei
ding had gevolgd had ik vragen gesteld over hoe het
Nederlandse leger in het geval van een militair conflict
in bepaalde gevallen zou optreden.
Ik vertelde hierover bij Simon wat leidde tot irritatie bij
het Kamerlid, die er op stond dat ik mijn bron prijsgaf.
Dat wilde ik niet maar omdat het Kamerlid bleef aan
dringen en ik de sfeer goed wilde houden was ik bereid
mijn bron te noemen onder de uitdrukkelijke voorwaar
de dat dit niet zou leiden tot repercussies voor mijn
bron. Jaren later vernam ik van mijn bron dat deze er
straf voor had gekregen.
Inlichtingendienst
Ik was doelpersoon van een observatieteam. Ik werd
intensief geschaduwd en de gezamenlijke telefoon van
de afdeling in mijn studentenhuis werd getapt. De ge
sprekken werden door de recherche uitgetypt maar al
leen als ik er aan deelnam. De rechercheur vertelde:
vaak hebben we verschillende gebruikers van een lijn
met dezelfde naam maar nu twee met dezelfde stem.
Het bleek dat de stemmen van Thomas von der Dunk
en mij op elkaar lijken. Wij horen dat niet omdat je
eigen stem anders klinkt, maar onze afdelingsgenoten
was het wel opgevallen.
Dit speurwerk was natuurlijk een inbreuk op mijn priva
cy. Dat ik me dat binnen Nederland moest laten welge
vallen daar had ik wel enig begrip voor, maar ik merkte
op dat als ik met vakantie naar het buitenland zou gaan
die inbreuk wel onderbroken zou worden. De regering
antwoordde: Als u op vakantie gaat dan gaan wij met u
mee. Ik liet merken dat ik daar niet van gediend was. In
de zomer van 1983 volgende ik een cursus bij een
kunstschilder in Beauregard in het zuiden van Frankrijk.
Na een aantal dagen zei één van de andere cursisten
dat er een man bij was gekomen en die stelt allemaal
vragen over jou. Ik vroeg aan hem hoe hij hier gekomen
was. Hij zei via de NBBS. Ik had de cursus via de
NBBS in Utrecht geboekt. Ik merkte toen op dat de
BVD (zo heette de AIVD toen) geen reisbureau is.
In de volgende aflevering zal ik tot slot verslag doen
van de weerslag van de gesprekken in enkele beeld
verhalen.
Otto ter Haar
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5 februari 2020, College van Beroep, Den Haag
17 maart 2020, Rechtbank Midden-Nederland, Utrecht
21 maart 2020, 76e partijcongres
15 maart 2021, Tweede Kamerverkiezing
16 maart 2022, verkiezing gemeenteraden
15 maart 2023, verkiezing provinciale staten en
waterschappen
23 mei 2024, verkiezing Europees Parlement

Partijbestuur
Otto ter Haar, partijvoorzitter, otto@degroenen.nl
Angela Zikking, secretaris, angela@degroenen.nl
Tom Bakkers, penningmeester, tom@degroenen.nl

Contactgegevens
Het postadres van van vereniging en congreswerk
groep vindt u bovenaan bij Gras intern. De overige
contactgegevens zijn:
tel. 030-2341545
info@degroenen.nl (vereniging)
congreswerkgroep@degroenen.nl (congreswerkgroep)
www.degroenen.nl
www.facebook.com/DeGroenenNederland
www.twitter.com/DeGroenen

Lidmaatschap
Lidmaatschap € 50
Lid met minimuminkomen € 20
Abonnement Gras € 15
U wordt lid van De Groenen of abonnee van Gras door
de partij te machtigen via de website
http://www.degroenen.nl/lid_worden2.html
De Belastingdienst heeft De Groenen aangemerkt als
een ANBI (algemeen nut beogende instelling).

Colofon
Gras is een landelijk mededelingenblad van de politie
ke partij De Groenen.
Met bijdragen van Sybrand Andringa, Christiaan van
Utrecht, Tom Bakkers en Otto ter Haar.
======== 2542-4661
ISSN 1572-1485
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Beste leden en sympathisanten
In deze Gras vindt u een amendement op het partijpro
gramma over planetaire grenzen en een kennismaking
met Johan Lammering, een zelfstandig raadslid uit
Friesland die politiek onderdak heeft gevonden bij onze
partij.
Wees allen welkom op het congres in Amsterdam. We
zijn een kleine partij. Dat is meestal een nadeel maar
tijdens een epidemie is het wel veiliger. Het bestuur
heeft overigens onderling al besloten het handen
schudden op te schorten.
Otto ter Haar

Agenda 76e partijcongres
Zaterdag 21 maart 2020
De Schakel, De Wittenkade 119 te Amsterdam
Zaal open vanaf 12:30 uur
1. 13:00 Opening door congresvoorzitters Rijndert Do
ting en Paul Berendsen
2. 13:05 Verslag van het 75e congres, gepubliceerd in
Gras 82, november 2019.
3. 13:10 Verslag van het partijbestuur
4. 13:20 Verslag fractie Waterschap Amstel, Gooi en
Vecht (onder voorbehoud)
5. 13:30 Toelating nieuwe leden, Bandi Zsiros uit
Utrecht en Afzal Siddique uit Amsterdam.
6. 13:40 Campagnefilm. Wie wil figureren? Wie wil kan
dideren voor de Tweede Kamer? Partijprogramma en
promotiepamflet bijwerken? Promotiepamflet en filmpje
moeten elkaar bevestigen.
7. 13:50 Jaarrekening 2019. Gepubliceerd in deze
Gras.
8. 14:00 Décharge partijbestuur
9. 14:05 Verkiezing partijbestuursleden
14:15 pauze
10. 14:30 Amendementen partijprogramma over vuur
werk (Gras 83, januari 2020) en planetaire grenzen.
11. 15:00 Partijkalender, verzoek aan bestuur uiterlijk
19 september 2020 een congres bijeen te roepen
10. 15:10 Verkiezing van de congreswerkgroep voor
het volgende congres
11. 15:20 Rondvraag
12. 15:30 Sluiting

Amendement partijprogramma
Wijzig in de titel van hoofdstuk 4
“Consumptiebeperking” in “Planetaire grenzen”
Voeg toe als eerste paragraaf:

Planetaire grenzen
Het concept planetaire grenzen is in 2009 geïntrodu
ceerd[1] en in 2015 nader uitgewerkt[2]. Er zijn negen
planetaire grenzen geïdentificeerd waarbinnen de
mensheid moet navigeren om duurzaam gebruik te
kunnen blijven maken van de hulpbronnen van de
Aarde.
Het concept is gebaseerd op de constatering dat men
selijk handelen sinds de industriële revolutie de belang
rijkste oorzaak is van milieuschade. Het overschrijden
van planetaire grenzen is schadelijk en kan zelfs cata
strofaal zijn als het verstrekkende en onherstelbare ver
anderingen in het milieu veroorzaakt.
Deze negen planetaire grenzen zijn:
1. Toename van broeikasgassen in de atmosfeer leidt
tot klimaatverandering.
2. Stijging van aantal soorten dat uitsterft leidt tot ver
lies van genetische en functionele diversiteit.
3a. Toename van stikstof die uit de atmosfeer neerslaat
op het land. Deze komt grotendeels terecht in rivieren
en zee waar het de ecosystemen verstoort.
3b. Toename van fosfor die in de oceanen terechtkomt
en daaruit niet is terug te winnen. Dit leidt tot schaarste
aan fosfor voor kunstmest.
4. Toename van ozon in de atmosfeer leidt tot toename
van schadelijke straling op het aardoppervlak.
5. Verzuring van het oceaanwater leidt daar tot aantas
ting van het leven.
6. Stijging van de consumptie van zoetwater leidt tot
waterschaarste.
7. Door land te onttrekken aan de natuur krimpt de ca
paciteit van de Aarde om stikstof en koolzuurgas op te
nemen en zoetwater te genereren. Het leidt ook tot
krimp en isolatie van ecosystemen en tast daarmee de
biodiversiteit aan.
8. Milieuverontreiniging door persistente organische
verontreinigende stoffen, zware metalen, radioactieve
stoffen en plastic bedreigen de gezondheid van plan
ten, dieren en mensen.
9. De concentratie van deeltjes in atmosfeer (aeroso
len) beïnvloed het klimaat, de bewolking en de tempe
ratuur. Uitstoot van roet en andere stoffen als gevolg
van menselijke activiteiten verstoren de processen in
de atmosfeer en zijn schadelijk voor de gezondheid.
De eerste drie grenzen zijn reeds overschreden, terwijl
de planetaire grenzen 3b, 5, 6 en 7 bij ongewijzigd be
leid spoedig zullen worden overschreden. De grenzen
8 en 9 zijn nog niet gekwantificeerd.
[1] Planetary boundaries: Exploring the safe operating
space for humanity. Ecology and Society, November
2009
[2] Planetary boundaries: Guiding human development
on a changing planet. Science, February 2015
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Gras intern
De rest van Gras is primair bedoeld voor leden en do
nateurs of wie dat wil worden. Het postadres van de
vereniging en de congreswerkgroep is Joke Smitplein
62 NL-3581 PZ Utrecht.

De Groenen in Friesland
Mijn naam is Johan Lammering. Sinds 2 maart jongst
leden heb ik mij verbonden aan De Groenen.

Omdat naar mijn mening de groene kerntaken waar
voor we de partij hebben opgericht steeds meer op de
achtergrond kamen te staan heb ik begin dit jaar de
partij verlaten en ben ik als zelfstandig raadslid doorge
gaan. Ik heb me ingespannen het boren naar aardgas
in Friesland en met name onder de Waddenzee tegen
te gaan, armoedebeleid te ontwikkelen, de biodiversi
teit te vergroten, een bodembeleidsplan te ontwikke
len, de energietransitie vorm te geven en voor andere
groene activiteiten.
De visie en de uitgangspunten van De Groenen spre
ken mij heel erg aan. Na een goed gesprek met het be
stuur van De Groenen heb ik besloten om in de ge
meente Noardeast-Fryslân verder te gaan als De Groe
nen Friesland en de visie en idealen van de partij uit te
dragen in Friesland. Het streven is om een gedegen
fractie De Groenen op te zetten en deel te nemen aan
de raadsverkiezingen van 2022 in de gemeente Noar
deast-Fryslan en zo mogelijk in andere gemeentelijke
verkiezingen van Friesland.
Graag had ik jullie ontmoet op het congres van 21
maart aanstaande maar helaas heb ik op deze datum
een al langlopende afspraak. Hopelijk zie ik jullie op
een andere gelegenheid. Voor vragen, ideeën en op
merkingen zou ik het leuk vinden om een mail van jullie
te ontvangen naar johan@degroenen.nl.
Johan Lammering

Ik voel me een jonge vent van 64, Ik ben geboren in
Rotterdam, maar heb door de jaren heen overal in Ne
derland gewoond en nu de laatste 14 jaar in Friesland.
Ik heb diverse opleidingen gevolgd bij de Hogeschool
Rijnmond, sociaal-cultureelwerk, opbouwwerk en ma
nagement. Ik ben daarmee actief geweest in het wel
zijnswerk als jongerenwerker en opbouwwerker. In
1995 ben ik een andere weg ingeslagen. Omdat ik er
varing wilde opdoen binnen de horeca ben ik eigenaar
geworden van een hotel in Drenthe. Momenteel ben ik,
sinds 2007, eigenaar van een groepsaccommodatie in
Holwerd.
In 2013 heb ik samen met leden van GroenLinks en
oudleden van het CDA, SP en D66 in de gemeente
Dongeradeel de partij Dongeradeel Sociaal opgericht,
met als doel om meer aandacht te schenken aan het
milieu en de natuur in de gemeente. Bij de raadsverkie
zingen in maart 2014 hebben we twee zetels behaald.
Bij de herindelingsverkiezingen van november 2019
hebben we met de nieuwe naam S!N vier zetels ge
wonnen. De verkiezingen in 2019 waren de uitgestelde
verkiezingen van 2018 omdat de gemeenten Dongera
deel, Kollum en Ferwerderadiel in 2019 zijn gefuseerd
tot de gemeente Noardeast-Fryslân.

In memoriam Peter Bolhaar
Angela vertelde ons dat Peter Bolhaar 2 maart geheel
onverwacht was overleden. Peter is verleden jaar lid
geworden en was aanwezig bij ons laatste congres.
Otto heeft namens het bestuur de uitvaart bezocht. Het
was er druk. Er stonden zelfs bezoekers in de grote
aula. We wensen zijn naasten sterkte met dit verlies.
Het partijbestuur

Partijkalender
17 maart 2020, Rechtbank Midden-Nederland, Utrecht
21 maart 2020, 76e partijcongres
15 maart 2021, Tweede Kamerverkiezing
16 maart 2022, verkiezing gemeenteraden
15 maart 2023, verkiezing provinciale staten en
waterschappen
23 mei 2024, verkiezing Europees Parlement
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Jaarrekening De Groenen 2019

Toelichting bij de jaarrekening 2019

ResultatenrekeningenInkomsten
1 - contributies
€ 1.762,50
2 - schenkingen
€ 3.000,00
3 - reimbursements € 0,00
4 - rente, dividend € 0,00
5 - overig inkomen € 7.794,97
11 - KvKoophandel
12 - bankkosten
13 - vergaderingen
14 - partijbestuur
15 - Gras
16 - postbus
17 - website
18 - waarborgsom
19 - campagnes
20 - EGP contributie
21 - EGP meetings
22 - Global Greens
23 - overige uitgaven
Totaal
€ 12.557,47

• Vanwege de deelname aan de Europese verkiezingen
en de dagvaarding van de Kamer van Koophandel is
de schuld aan Otto sterk opgelopen. Dit was voorzien
in de begroting voor 2019. Otto wil dit gedeeltelijk
compenseren met een nieuwe periodieke schenking.
• De schuld van Jozef is toegenomen omdat Rijndert
contributies heeft overgeboekt van onze rekening bij
de SNS Bank naar een privérekening van Jozef.
• De vordering op de Triodos Bank is ontstaan door de
onvrijwillige verkoop van onze certificaten van aande
len Triodos Bank. Wij willen dat de Triodos Bank de
certificaten (met opgelopen dividend) teruglevert.

Uitgaven

€ 8.880,21
€ 92,34
€ 170,00
€ 733,46
€ 260,82
€ 0,00
€ 86,98
€ 11.250,00
€ 1.035,08
€ 0,00
€ 0,00
€ 1,95
€ 118,73
€ 22.629,57

Kandidaten partijbestuur
ma 9-3-2020 13:21
Beste congreswerkgroep,
Hierbij stel ik me kandidaat voor het bestuur van De
Groenen voor de eventuele verkiezing op het congres
van 21 maart 2020.
Hartelijke groeten,
Tom Bakkers

Balans 31 december 2019
Balansdatum
Betaalrekening
Spaarrekening
Beleggersgiro
Crediteuren
Eigen vermogen

31 dec 2018
€ 7,05
€ 0,00
€ 0,00
-€ 16.289,66
-€ 16.282,61

31 dec 2019
€ 1.383,60
€ 0,00
€ 0,00
-€ 27.738,31
€ -26.354,71

Crediteuren 31 december 2019
Datum
Crediteur
St. Groenen in West
Otto ter Haar
Rijndert Doting
Jozef van Kessel
Triodos Bank
Buyle Legal
KAeP Notaris
SNS Bank
Overige debiteuren
Crediteuren

31 dec 2018
schuld/tegoed
€ 658,21
€ 9.570,36
- € 276,75
-€ 255,35
- € 690,66
€ 7.764,97
€ 468,88
- € 770,00
- € 180,00
€ 16.289,66

31 dec 2019
schuld/tegoed
€ 658,21
€ 28.567,10
- € 279,99
- € 306,35
- € 690,66
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
- € 210,00
€ 27.738,31

ma 9-3-2020 14:11
Beste congreswerkgroep,
Vanwege de herhaalde weigering van de Kamer van
Koophandel om de opgaven van Tom Bakkers in te
schrijven in het handelsregister stel ik me opnieuw kan
didaat voor het partijbestuur en het partijvoorzitter
schap voor het congres van 21 maart a.s.
Met vriendelijke groeten,
Otto ter Haar
ma 9-3-2020 16:27
Geachte Congreswerkgroep,
Hierdoor stel ik mij kandidaat voor het voorzitterschap
van het bestuur van De Groenen.
Zoals u weet ben ik sedert het vonnis van 20 juni 2018
demissionair. Aangezien een bestuur bemand moet
zijn, en het dus geen optie is om zich als bestuurslid
terug te trekken, stel ik mij wederom kandidaat voor
deze functie.
met vriendelijke groet, Rijndert Doting
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Sinds juli 2018 doe ik in Gras verslag aan de leden van
gesprekken die ik in het voorjaar van 1981 gevoerd
heb. Dit is de elfde en laatste aflevering.

steld werden afmaakte. Dat de studenten na het laatste
college nog een tentamen hadden te doen, maar dat hij
na het laatste college zijn handen in onschuld waste.
Van de vier studenten heeft er één mondeling tenta
men gedaan en gehaald (Niels).

Verstrooiingstheorie
Na mijn kandidaatsexamen natuur- en sterrenkunde
aan de Universiteit van Amsterdam had ik in 1979 mijn
studie voortgezet in de theoretische natuurkunde aan
de Rijksuniversiteit Utrecht. Ik interesseerde me voor
elementaire deeltjesfysica. De experimenten waarmee
deze deeltjes bestudeerd worden bestaan uit gecon
troleerde botsingen waarbij uit de verstrooide restpro
ducten de eigenschappen van de bestudeerde deeltjes
worden afgeleid. In de studiegids las ik dat professor
Ruijgrok een college over verstrooiingstheorie gaf. Het
college ging grotendeels over de Lippmann-Schwin
gervergelijking. Dat is een aan de omstandigheden van
een verstrooiingsproces aangepaste Schrödingerver
gelijking (de algemene formule die quantummechani
sche processen beschrijft).

Albert Uderzo
Ik vertelde dit verhaal bij Simon. Via het netwerk waren
we ook in contact met Albert Uderzo, de tekenaar van
Asterix. Zijn scenarioschrijver René Goscinny was en
kele jaren geleden overleden en Albert had een nieuw
verhaal van Asterix getekend waarbij hij zelf het scena
rio had geschreven. Dit album (De diepe kloof/De
broedertwist) had gemengde reacties ontvangen en hij
twijfelde of hij er mee door zou gaan. Ik vond De diepe
kloof (de oorspronkelijke titel die mij beter beviel) een
leuk verhaal en apprecieerde het als hij door zou gaan.
Hij had al plannen voor een nieuw album en zag wel
een rol voor professor Ruijgrok als Pontius Pilatus. Ik
gaf desgevraagd een beschrijving van zijn uiterlijk. Het
resultaat staat hieronder en het leek naar mijn mening
best aardig.

Aan het begin van het semester waren er elf studenten.
Na een paar maanden waren dat er nog zes. Ik stelde
zo af en toe vragen ter verheldering, maar kreeg daar
antwoorden op waar ik niets wijzer van werd. Dat irri
teerde mij en dat liet ik ook wel blijken. Na nog een
paar weken waren er nog vier studenten en een profes
sor. Ik merkte op dat ik vond dat de docent zich soms
wat gemakkelijk van vragen die tijdens het college ge

Otto ter Haar

Het feuilleton (slot)
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Beste leden en sympathisanten
In deze Gras vindt u een voorstel voor een nieuwe pre
sentatie van ons partijprogramma, een notitie van
Reina van Zwoll over een burgerbegroting en een ver
slag van Johan Lammering over zijn werkzaamheden
als raadslid in Noard-East Fryslân.
Otto ter Haar

Amendementen partijprogramma
Wijzig de titel van ons partijprogramma in:
Aanpassen aan de draagkracht van de Aarde
Motivatie: de groeiende economische uitbuiting van
de Aarde maakt deze oproep noodzakelijk.
Voeg aan het partijprogramma als eerste hoofdstuk
toe:
1. De wetenschap als leidraad
Wij erkennen dat inzichten van deskundigen belangrijk
zijn voor het maken van beleid. Drie voorbeelden daar
van zijn:
Het internationale klimaatpanel IPCC dat berekent
welke temperatuurstijging volgt uit de huidige uitstoot
van broeikasgassen.
De rol van het ‘Outbreak Management Team’ en het
RIVM bij de aanpak van de Corona-epidemie.
Het Centraal Planbureau dat voorspellingen doet van
de gevolgen van maatregelen en ook de gevolgen van
plannen uit partijprogramma’s doorrekent.
Groepeer de 24 hoofdstukken van het huidige pro
gramma in drie delen: De draagkracht van de
Aarde; Nationaal beleid en Internationaal beleid.
De inhoudsopgave luidt dan als het vorige amende
ment wordt aangenomen:
A. De draagkracht van de Aarde
1. De wetenschap als leidraad
2. Planetaire grenzen: aanpassen aan de draagkracht
van de aarde
3. Energie en klimaat: overgang naar klimaatneutrale
energie
4. Landbouw: herstel de biodiversiteit
5. Natuur: kwaliteit belangrijker dan kwantiteit
6. Dierenrechten: respect voor de eigen waarde van
het dier
7. Biotechnologie: de EU gentechvrij
8. Volksgezondheid: voorkomen is beter dan genezen
9. Economie en milieu: in grote stappen naar een
kringloopeconomie
10. Infrastructuur en mobiliteit: van rijbewijs naar
rijvergunning

11. Ruimtelijke ordening: spaar de open ruimte
B. Nationaal beleid
1. De Groenen in Nederland en Europa: een samen
hangend beleid
2. Breekpunten: minimumeisen aan een regeerakkoord
3. Basisinkomen: de brandstof van de economie
4. Belastinghervorming: beloon arbeid en belast
consumptie
5. Samenleving: samen leven
6. Bestuurlijke vernieuwing: versterk de democratie
7. Onderwijs: kwaliteitsverhoging door
schaalverkleining
8. Cultuur: sport, kunst en vrijetijdsbesteding
9. Criminaliteitsbestrijding: hoe handhaaf je een groen
beleid
C. Internationaal beleid
1. Europese Unie: politieke integratie
2. Internationaal beleid: een vredige en democratische
wereld
3. Kredietcrisis: naar een mondiaal financieel stelsel
4. Ontwikkelingssamenwerking: uitgaan van eigen
kracht
5. Migratie: biedt kansen voor Europa
Otto ter Haar en Paul Berendsen

Burgerbegroting
Hierbij een voorstel voor het partijprogramma: een
voorstel om een burgerbegroting in te voeren. Ik sta
hier helemaal achter. Rutger Bregman heeft in zijn
boek "De meeste mensen deugen" aan dit onderwerp
een hoofdstuk gewijd. Voor meer informatie verwijs ik
jullie naar dit boek. Ik heb er wat verkorte passages uit
gehaald.
Het gebeurde in Torres, een kleine stad in het westen
van Venezuela. Een kleine elite had eeuwen de touw
tjes in handen. Op 31 oktober 2004 waren er verkiezin
gen. Door onverwachte omstandigheden werd Hugo
Chávez gekozen, een onbekende kandidaat en onrust
stoker. Hij had een belachelijk verkiezingsprogramma.
Als hij gekozen zou worden, zou hij zijn macht wegge
ven aan de bewoners van Torres.
De lokale revolutie begon met honderden vergaderin
gen waar alle burgers van Torres welkom waren en er
werden beslissingen genomen. Honderd procent van
het investeringsbudget van de gemeente mocht voort
aan door burgers worden besteed.
Het werkte perfect. Na tien jaar was de corruptie bijna
verdwenen, huizen en scholen waren uit de grond ge
stampt. Tot op vandaag heeft Torres één van de groot
ste burgerbegrotingen ter wereld.
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Momenteel staan we voor de volgende vragen.
Hoe herstellen we ons vertrouwen in de politiek?
Hoe stuiten we de opmars van het cynisme in de
samenleving?
En hoe redden we de democratie?
Wereldwijd worden onze democratieën geteisterd door
minstens zeven plagen:
1:Partijen die afbrokkelen.
2:Burgers die elkaar niet vertrouwen.
3:Minderheden die worden buitengesloten.
4:Kiezers die hun interesse verliezen.
5:Politici die corrupt zijn.
6:Rijken die hun belasting ontduiken
7:En dan nog het knagende besef dat democratie sa
mengaat met een diepgewortelde ongelijkheid.
In Torres is de oplossing gevonden voor al deze pro
blemen, het bestaat 25 jaar en heeft zich in rap tempo
over de wereld verspreid. 15.000 mensen doen er jaar
lijks aan mee. Samen wordt besloten waar de miljoe
nen aan belastinggeld aan worden besteed. Anno 2016
deden meer dan 1500 steden van New York tot Sevilla
en van Hamburg tot Mexico City aan een vorm van
participatief budgetteren. Ze hebben geen geld voor
speeches of reclamespotjes. Ze studeren geen oneli
ners in voor debatten en maken zich niet druk om da
gelijkse peilingen. Integendeel, burgerpolitici voeren
rustige, redelijke gesprekken. Het zou zomaar een ant
woord kunnen zijn op de zeven plagen van onze oude
vermoeide democratie. Ik geloof echt in deze vorm van
democratie. Het zou abrupt een einde maken aan
graaiende directeuren in de zorg, de zorgverzekeraars,
ziekenhuizen, verpleeghuizen en wat voor instanties
dan ook.
Hieronder de zeven bewezen positieve veranderingen
die in de maatschappij gaan plaatsvinden dankzij de
burgerbegroting;
1:Van cynisme naar betrokkenheid.
2:Van versplintering naar vertrouwen
3:Van uitsluiting naar inclusiviteit
4:Van gemakzucht naar burgerschap
5:Van corruptie naar transparantie
6:Van egoïsme naar solidariteit
7:Van ongelijkheid naar verheffing.
Ja, wat wil je nog meer. Er moet drastisch iets veran
deren en ik geloof dat de kiezer dat ook wil, een goede
reden om op De Groenen te stemmen.
Reina van Zwoll

De Groenen in Noardeast-Fryslân
Zoals jullie wellicht
herinneren van mijn
presentatie in de vori
ge Gras vertegenwoor
dig ik sinds maart van
dit jaar De Groenen in
de raad van Noarde
ast-Fryslan. Wij hebben hard gewerkt om groene zaken
op de agenda te krijgen. Hier enkele onderwerpen in
hoofdlijnen:
Het is ons gelukt om bijna unanieme steun te krijgen in
de raad voor een motie die minister Van Nieuwenhui
zen oproept om de zuidelijke vaarroute langs de Wad
denzee te verbieden voor containerschepen om herha
ling te voorkomen van een ramp zoals met de MSC
Zoe.[1]
Er zijn verschillende moties van ons aangenomen die
betrekking hebben op de bescherming van weidevo
gels.
We hebben aandacht besteed aan de totstandkoming
van een bedrijventerrein met Hinderwet categorie 4.
We hebben gevraagd een groen bedrijventerrein tot
stand te laten komen met bedrijven die in de eigen
energiebehoefte kunnen voldoen en duurzaam produ
ceren.
We hebben een grote bijdrage geleverd aan de tot
standkoming van een cultuurnota die regelt dat fond
sen voor cultuur gewaarborgd blijven.
We hebben een procesgroep biodiversiteit die ter ziele
was gegaan opnieuw op de agenda gekregen. Het doel
van deze procesgroep is om te onderzoeken hoe de
gemeente een bijdrage kan leveren aan het vergroten
van de biodiversiteit.
Natuurlijk heeft de coronacrisis ook onze gemeente
niet onberoerd gelaten. Op ons initiatief komt er na de
zomervakantie een evaluatie van het handelen van
onze gemeente tijdens deze crisis.
Binnenkort gaan we in debat over de totstandkoming
van een groot windmolenpark voor de kust van Ame
land en de leidingen die daarvoor getrokken moeten
worden op het grondgebied van Noardeast-Fryslan.
Graag zou ik willen weten wat jullie meningen zijn over
de totstandkoming van zo’n windmolenpark.
Reacties, aanvullingen, ideeën en meningen ontvang ik
graag per mail op johan@degroenen.nl
Met een groene groet,
Johan Lammering
[1]https://ris2.ibabs.eu/noardeastfryslan
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Gras intern
De rest van Gras is primair bedoeld voor leden en do
nateurs of wie dat wil worden. Het postadres van de
vereniging en de congreswerkgroep is Joke Smitplein
62 NL-3581 PZ Utrecht.

Inschrijving bestuur in handelsregister
Sinds twee jaar weigert de Kamer van Koophandel An
gela, Tom en mij in te schrijven in het handelsregister
hetgeen ons belemmert in onze werkzaamheden als
partijbestuur. De Kamer van Koophandel weigert ons in
te schrijven zolang we geen verklaring van recht over
leggen die vaststelt dat wij door een rechtsgeldig bij
eengeroepen congres in het bestuur zijn gekozen.
Om hieraan tegemoet te komen hebben Angela, Tom
en ik met bijstand van Mr. Luuk Driegen de Kamer ge
dagvaard voor de rechtbank Midden-Nederland waarin
wij de gevraagde verklaring van recht vorderen. De
Kamer heeft op onze dagvaarding geantwoord. Vanwe
ge de corona-epidemie is de mondelinge behandeling
niet doorgegaan. Mr. Driegen heeft 19 mei een conclu
sie van repliek genomen. We wachten nu op de con
clusie van dupliek van de Kamer, waarna de rechtbank
vonnis wijst.
Otto ter Haar

Verslag 76e partijcongres
Zaterdag 21 maart 2020
De Schakel, De Wittenkade 109 te Amsterdam
Aanwezig vier leden: Otto ter Haar, Tom Bakkers, Paul
Berendsen, Angela Zikking (vanaf agendapunt 9b)
Afwezig met kennisgeving negen leden: Peter Kem
mink, Sybrand Andringa (machtigt Angela), Johan Lam
mering, David Blik (machtigt Otto), Adriaan Smeekes
(machtigt Tom), Bandi Zsiros (machtigt Paul), Rijndert
Doting, Reina van Zwoll, Christiaan van Utrecht.
Afwezig zonder kennisgeving: Richard Visser (lid
congreswerkgroep)
1. Opening Paul opent de vergadering om 13:23 uur.
De machtigingen van Sybrand, David, Adriaan en
Bandi zijn goedgekeurd, met dien verstande dat de
machtiging van Sybrand pas gebruikt kan worden wan
neer Angela is verschenen en dat Paul pas namens
Bandi kan stemmen nadat het congres hem heeft toe
gelaten als lid (agendapunt 5). Er zijn nu drie stemge
rechtigde leden met vijf stemmen.
2. Verslag van het 75e congres Het verslag van het
75e congres wordt met algemene stemmen ongewij
zigd vastgesteld.
3. Verslag partijbestuur

- Vanwege de corona-epidemie behandelt de Recht
spraak alleen spoedeisende zaken. Om die reden heeft
de rechtbank Midden-Nederland de zaak uitgesteld
waarin Ter Haar, Bakker en Zikking vorderen dat de
rechtbank voor recht verklaard dat zij door het 74e
congres van 23 maart 2019 rechtsgeldig in het partij
bestuur zijn gekozen.
- Het beroep tegen de uitschrijving door de Kamer van
Koophandel van Angela en haar weigering om het 1
september 2018 gekozen bestuur in te schrijven is 5
februari door het College van Beroep voor het bedrijfs
leven behandeld. We wachten nu op de uitspraak.
- Christiaan en Johan hebben vergaderingen van het
partijbestuur bezocht.
4. Verslag fractie Waterschap Amstel, Gooi en
Vecht
Het bestuur heeft de fractie per e-mail uitgenodigd
voor het congres maar geen reactie ontvangen. Tom
zal contact opnemen met Matthijs Pontier. Hij is voor
zitter van de fractie De Groenen in het algemeen be
stuur van het waterschap.
5. Toelating nieuwe leden
Bandi Zsiros, Afzal Siddique en Johan Lammering wor
den bij acclamatie toegelaten tot de partij. Met de
machtiging van Bandi voor Paul zijn er nu zes stem
men.
6. Campagnefilm
We willen dit jaar een spot maken voor algemene cam
pagnedoeleinden. We willen hierin biodiversiteit en pla
netaire grenzen uitleggen aan het publiek. Bij de spot
maken we een flyer met uitleg en contactgegevens.
7. Jaarrekening 2019
De kascommissie werkte op halve kracht. Paul heeft de
boekhouding gecontroleerd en akkoord bevonden. Het
congres keurt de jaarrekening goed.
8. Décharge partijbestuur Otto en Tom trekken zich
staande de vergadering terug uit het partijbestuur om
opnieuw verkiesbaar te zijn. Otto en Tom zijn kandidaat
voor het bestuur, Otto en Rijndert voor de functie van
partijvoorzitter.
9a. Verkiezing nieuw partijbestuur Tom en Otto wor
den bij acclamatie in het partijbestuur gekozen. Tom
vindt dat Rijndert vanwege zijn schulden aan de vereni
ging en zijn onwil om die te voldoen onverkiesbaar is
voor het partijbestuur en dus ook als partijvoorzitter.
Paul en Otto vinden dat het congres moet besluiten
over de kandidatuur van Rijndert. Omdat er twee kan
didaten zijn voor het partijvoorzitterschap moet het
congres een stembureau benoemen. Paul draagt het
congresvoorzitterschap over aan Otto. Paul en Tom
worden bij acclamatie in het stembureau benoemd.
Paul belt Angela, die bij haar ouders is en alsnog naar
het congres komt. We schuiven de pauze naar voren
om Angela (en Sybrand) de gelegenheid te geven aan
de verkiezing van de partijvoorzitter deel te nemen.
Otto schorst de vergadering.
– Pauze –
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9b. Verkiezing partijvoorzitter Otto heropent de ver
gadering om 16:15 uur. Angela is gearriveerd. Er zijn nu
vier stemgerechtigde leden met elk één machtiging. Er
wordt schriftelijk gestemd. Er zijn acht geldige stem
men uitgebracht op Otto. Op Rijndert zijn geen stem
men uitgebracht. Hiermee is Otto gekozen tot partij
voorzitter. Paul neemt het congresvoorzitterschap weer
over van Otto.
10. Amendementen partijprogramma
- Amendement Vuurwerk. Er zijn hierover twee amen
dementen. Het meest verstrekkende amendement
wordt als eerste in stemming gebracht. Dat is het
amendement van Sybrand. Dit amendement wordt ver
worpen met 1 stem vóór, 6 stemmen tegen en 1 ont
houding. Het amendement van Tom wordt aangeno
men met 7 stemmen vóór en 1 tegen.
- De amendementen m.b.t. Planetaire grenzen worden
bij acclamatie aangenomen.
11. Partijkalender De aanwezige leden tekenen een
verzoek aan het bestuur om uiterlijk 19 september
2020 een congres bijeen te roepen. Tom tekent mede
namens Adriaan Smeekes na hem telefonisch te heb
ben geraadpleegd.
12. Verkiezing congreswerkgroep
Paul en Tom worden bij acclamatie in de congreswerk
groep gekozen. Het congres delegeert de keuze van
het derde lid aan het bestuur.
13. Rondvraag Paul deelt een notitie van Reina over
een “burgerbegroting” uit. Otto merkt op dat vanwege
de epidemie het bestuur niet meer fysiek bijeenkomt.
Hij zou graag willen video-vergaderen, maar Tom heeft
geen webcam. We redden ons vooralsnog met e-mail,
Facebookmessenger en telefoon.
14. Sluiting Paul sluit de vergadering om 17:13 uur.

Contactgegevens
Het postadres van van vereniging en congreswerk
groep vindt u bovenaan bij Gras intern. De overige
contactgegevens zijn:
tel. 030-2341545
info@degroenen.nl (vereniging)
congreswerkgroep@degroenen.nl (congreswerkgroep)
www.degroenen.nl
www.facebook.com/DeGroenenNederland
www.twitter.com/DeGroenen

Partijkalender
19 september 2020, 77e partijcongres, Amsterdam
15 maart 2021, Tweede Kamerverkiezing
16 maart 2022, verkiezing gemeenteraden
15 maart 2023, verkiezing provinciale staten en
waterschappen
23 mei 2024, verkiezing Europees Parlement

Partijbestuur
Otto ter Haar, partijvoorzitter, otto@degroenen.nl
Angela Zikking, secretaris, angela@degroenen.nl
Tom Bakkers, penningmeester, tom@degroenen.nl

Fracties De Groenen
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
amstelgooivecht@degroenen.nl
Matthijs Pontier, fractievoorzitter
Ronald Schönberger, fractielid
Mirjam van Rijn, commissielid
Lot Oostveen, commissielid
Gemeenteraad Noardeast-Fryslân
Johan Lammering, fractievoorzitter
johan@degroenen.nl

Lidmaatschap
Lidmaatschap € 50
Lid met minimuminkomen € 20
Abonnement Gras € 15
U wordt lid van De Groenen of abonnee van Gras door
de partij te machtigen via de website
http://www.degroenen.nl/lid_worden2.html
De Belastingdienst heeft De Groenen aangemerkt als
een ANBI (algemeen nut beogende instelling).

Colofon
Gras is een landelijk mededelingenblad van de politie
ke partij De Groenen.
Met bijdragen van Reina van Zwoll (en Rutger Breg
man), Johan Lammering, Paul Berendsen en Otto ter
Haar.
ISSN XXXXXXXX
1572-1485 2542-4661

Gras

Nieuwsbrief van De Groenen nr. 86, september 2020

Beste leden en sympathisanten

Amendementen partijprogramma

In deze Gras vindt u een verslag van onze kennisma
king met Sebastiaan Wolswinkel. Hij was vorig jaar
korte tijd partijvoorzitter van de Partij voor de Dieren.
Het partijbestuur heeft hem gevraagd zich beschikbaar
te stellen voor het lijsttrekkerschap bij de komende
Tweede Kamerverkiezingen.

Hoofdstuk 7 Internationaal beleid
Veiligheidraad
Verwijder in de eerste zin: "tot 21".
Motivatie: Onnodig specifiek.

Otto ter Haar

Agenda 77e partijcongres
Zaterdag 19 september 2020
Nassaukerk (wijkzaal), De Wittenstraat 114 te
Amsterdam
Zaal open vanaf 12:30 uur
1. 13:00 Opening door congresvoorzitter Otto ter Haar
2. 13:05 Verslag van het 76e congres, gepubliceerd in
Gras 85, juni 2020.
3. 13:10 Verslag van het partijbestuur
4. 13:20 Toelating nieuwe leden
5. 13:30 Tweede Kamerverkiezingen. Stand van zaken.
6. 13:50 Begroting 2021. Zie Gras intern.
7. 14:00 Décharge aftredende bestuursleden. Otto
treedt tussentijds af om zich weer verkiesbaar te kun
nen stellen in verband met het slepende conflict met
de Kamer van Koophandel.
8. 14:05 Verkiezing partijbestuursleden en lid program
macommissie. Paul Berendsen neemt voor dit agenda
punt het congresvoorzitterschap over van Otto. Otto
stelt zich weer kandidaat voor zowel partijbestuur als
partijvoorzitter. Adriaan Smeekes stelt zich kandidaat
voor de programmacommissie.
14:15 pauze
9. 14:30 Amendementen partijprogramma.
10. 15:00 Partijkalender, verzoek aan bestuur uiterlijk
16 januari 2021 een congres bijeen te roepen
11. 15:10 Verkiezing van de congreswerkgroep voor
het volgende congres
12. 15:20 Rondvraag
13. 15:30 Sluiting

Hoofdstuk 12 Infrastructuur en mobiliteit
Vliegverkeer
Verwijder "- de overheid zal zich sterk maken voor de
herintroductie van luchtschepen." tot en met "de Ka
naaltunnel;"
Motivatie: beide plannen staan al sinds 1998, de laat
ste keer dat we aan de Tweede Kamerverkiezingen
deelnamen, in het partijprogramma. Er komen geen
nieuwe zeppelins en er komt zeker geen nieuwe lucht
haven bij de Kanaaltunnel.
Hoofdstuk 13 Landbouw
Deltaplan Biodiversiteitsplan
Toevoegen: Verwijzing naar het Deltaplan in een voet
noot.
Hoofdstuk 23 Criminaliteitsbestrijding
Verantwoord politiegeweld
Verwijderen: "in rapport 2013/055"
Toevoegen: Verwijzing naar het rapport in een
voetnoot
Wijziging van het amendement "De wetenschap als
leidraad" zoals gepubliceerd in Gras nr. 85.
Toevoegen aan het einde van het hoofdstuk: De bron
nen waarnaar wij in de voetnoten verwijzen kunt u
raadplegen op onze website: www.degroenen.nl/partij
programma.html
In hele programma worden de voetnoten
aangepast: de voetnoten verwijzen nu naar een bron
op internet, dat wordt gewijzigd in een verwijzing naar
de hierboven genoemde pagina op onze website.
Motivatie: Zo zijn we niet afhankelijk van bronnen op
webadressen die door anderen kunnen worden gewij
zigd of verwijderd.
Otto ter Haar
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Kennismaking met Sebastiaan Wolswinkel
Maandagmiddag 31 augustus was het partijbestuur te
gast bij Reina van Zwoll. Naast Angela Zikking en ik
zelf waren ook Paul Berendsen, Adriaan Smeekes en
Johan Lammering van de partij. Tom Bakkers had he
laas af moeten zeggen wegens eerder aangegane ver
plichtingen.
Het belangrijkste onderwerp was de kennismaking met
Sebastiaan Wolswinkel. Sebastiaan was een aantal
jaren voorzitter van de politieke jongerenorganisatie
PINK!. Op 31 maart 2019 won hij op het congres van
de Partij voor de Dieren (PvdD) de verkiezing voor het
partijvoorzitterschap van de door het partijbestuur
voorgedragen kandidaat. Het partijbestuur van de
PvdD royeerde hem op 15 oktober 2019. Het congres
van de PvdD van 26 januari verwierp een motie van af
keuring tegen het bestuur met driekwart van de stem
men. Sindsdien is hij partijloos.
Het partijbestuur heeft hem benaderd met de vraag of
hij zich kandidaat zou willen stellen voor het lijsttrek
kerschap van De Groenen voor de Tweede Kamerver
kiezing. Hij gaf desgevraagd aan daar belangstelling
voor te hebben waarop het bestuur hem uitnodigde
voor de bestuursvergadering bij Reina.
We hebben uitgebreid met elkaar gesproken met name
over ons partijprogramma. Hij kan zich daar in grote lij
nen in vinden maar heeft ook kritiek op sommige pun
ten of juist op het ontbreken van bepaalde onderwer
pen. Zijn constructieve kritiek heeft een rol gespeeld bij
de amendementen die het komende congres op de
agenda staan.
Bij de aanwezige zes partijleden was brede overeen
stemming over de geschiktheid van Sebastiaan voor
het lijsttrekkerschap. Hijzelf is er nog niet helemaal uit.
Otto ter Haar
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Gras intern
De rest van Gras is primair bedoeld voor leden en do
nateurs of wie dat wil worden. Het postadres van de
vereniging en de congreswerkgroep is Joke Smitplein
62 NL-3581 PZ Utrecht.

Inschrijving bestuur in handelsregister (2)
In de procedure van Angela, Tom en mij tegen de
Kamer van Koophandel heeft de rechtbank Midden-
Nederland 26 augustus vonnis gewezen. Ze heeft onze
vordering van een verklaring van recht dat wij tijdens
het congres van 23 maart 2019 rechtsgeldig tot be
stuurders van De Groenen zijn gekozen niet-ontvanke
lijk verklaard. De Kamer van Koophandel had in haar
conclusie van antwoord hierom gevraagd. Volgens de
Kamer moeten wij niet de Kamer dagvaarden maar de
vereniging De Groenen.
Het partijbestuur heeft dit op haar vergadering van 31
augustus besproken. Het plan is nu dat ik samen met
andere leden, die deel hebben genomen aan één van
de vele congressen die sinds maart 2018 bestuurders
hebben gekozen, De Groenen ga dagvaarden. Tijdens
het congres komt dit natuurlijk aan de orde.
Otto ter Haar

Toelichting bij de begroting voor 2021
Prioriteit 1: uitgaven die noodzakelijk zijn voor de conti
nuïteit van de partij
Prioriteit 2: uitgaven voor campagnes en verkiezingen
worden gedaan als de gerealiseerde inkomsten dat
toelaten
Prioriteit 3: alle overige uitgaven worden alleen gedaan
als daar een schenking tegenover staat

Begroting De Groenen 2021
Inkomsten
Contributies
Schenkingen

Bedrag
€ 1.500,00
€ 4.000,00

Rente, dividend
Overige inkomsten

€
€

Tekort
Totaal

-,100,00

€ 14.555,00
€ 20.155,00

Uitgaven
Bankkosten
Vergaderingen
Partijbestuur
Gras
Website
Waarborgsom
Campagne

Bedrag
€ 120,00
€ 200,00
€ 300,00
€ 200,00
€ 85,00
€ 11.250,00
€ 1.000,00

Prio
1
1
3
1
1
2
2

Juridische kosten
Onvoorzien
Totaal

€ 5.000,00
€ 2.000,00
€ 20.155,00

3
1-3
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Partijkalender

Lidmaatschap

19 september 2020, 77e partijcongres, Amsterdam
16 januari 2021, 78e partijcongres
18 januari- 3 februari 2021 periode voor
ondersteuningsverklaringen
1 februari 2021, inlevering kandidatenlijst Tweede
Kamerverkiezing
17 maart 2021, Tweede Kamerverkiezing
16 maart 2022, verkiezing gemeenteraden
15 maart 2023, verkiezing provinciale staten en
waterschappen
23 mei 2024, verkiezing Europees Parlement

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

Fracties De Groenen
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
amstelgooivecht@degroenen.nl
Matthijs Pontier, fractievoorzitter
Ronald Schönberger, fractielid
Mirjam van Rijn, commissielid
Lot Oostveen, commissielid
Gemeenteraad Noardeast-Fryslân
Johan Lammering, fractievoorzitter
johan@degroenen.nl

Partijbestuur
Otto ter Haar, partijvoorzitter, otto@degroenen.nl
Angela Zikking, secretaris, angela@degroenen.nl
Tom Bakkers, penningmeester, tom@degroenen.nl

U wordt lid van De Groenen of abonnee van Gras door
de partij te machtigen via de website
http://www.degroenen.nl/lid_worden2.html
De Belastingdienst heeft De Groenen aangemerkt als
een ANBI (algemeen nut beogende instelling).

Contactgegevens
Het postadres van van vereniging en congreswerk
groep vindt u bovenaan bij Gras intern. De overige
contactgegevens zijn:
tel. 030-2341545
info@degroenen.nl (vereniging)
congreswerkgroep@degroenen.nl (congreswerkgroep)
www.degroenen.nl
www.facebook.com/DeGroenenNederland
www.twitter.com/DeGroenen

Colofon
Gras is een landelijk mededelingenblad van de politie
ke partij De Groenen.
Met bijdragen van Sebastiaan Wolswinkel en Otto ter
Haar.
XXXXXXXXX 2542-4661
ISSN 1572-1485
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Beste leden en sympathisanten

Amendementen partijprogramma

De mensheid bevindt zich in een noodsituatie. De
mensheid heeft de afgelopen 150 jaar haar natuurlijke
omgeving dusdanig uitgebuit dat inmiddels het voorbe
staan van onze beschaving onzeker is. De secretaris
generaal van de Verenigde Naties noemt het gedrag
van de mensheid suïcidaal [1]. Ik ben dat met hem
eens. De maatregelen die m.i. noodzakelijk zijn om de
kans op een catastrofe te verkleinen leest u bij Amen
dementen partijprogramma onder 3. Zes graden.

1. Sebastiaan Wolswinkel
De volgende amendementen zijn tot stand gekomen in
overleg met Sebastiaan die toen nog beschikbaar was
voor het lijsttrekkerschap:
A6 Dierenrechten
Nee, tenzij Aan het einde toe voegen: De Groenen wil
de grootschalige productie van vlees, zuivel en eieren
op termijn beëindigen.
Motivatie: omdat de bio-industrie niet verenigbaar is
met dierenrechten
N.a.v. de noodzaak om een klimaatramp te voorkomen
is er een alternatief dat veel verder gaat:
De Groenen wil de koop en verkoop van dieren en dier
producten verbieden.
Motivatie: het land waar nu veevoer wordt verbouwd
is nodig om bomen te planten om koolstof uit de lucht
te halen. Meer hierover bij 3. Zes graden
De jacht Schrappen “, dus alleen nog professionele
beheersjacht”
Koe in de wei Schrappen “, met in elke wei een
schuilboom”
A8 Volksgezondheid
Voorlichting en onderwijs Schrappen “De voorlichting
zal met name op allochtone jongeren gericht moeten
worden, zoals binnen het bijzonder islamitisch onder
wijs.”
A9 Economie en milieu
Milieu-investeringen Schrappen “Investeringen hierin
zijn niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor het
bedrijf: imagoverbetering, meer efficiëntie, lagere mili
euheffingen, minder kosten van opslag en storting van
afval, een mogelijke verbetering in de kwaliteit van het
product, grotere arbeidsveiligheid en verbeterde ar
beidshygiëne.”
A10 Infrastructuur en mobiliteit
Autovrije zondagen: hele paragraaf verdwijnt.
Maximum snelheid omlaag Schrappen: “Dit bevordert
niet alleen de verkeersveiligheid, maar vermindert ook
luchtvervuiling en lawaai.” en “Op snelwegen wordt de
limiet teruggebracht naar 90 km/uur. Het terugbrengen
van de maximumsnelheid rond de steden levert capa
citeit op. Omdat mensen vooral over korte afstanden
reizen, maakt het ze niet uit als ze maar 60 km/uur
mogen op de ringweg. Een betrouwbare reistijd blijkt
belangrijker dan vijf minuten sneller te zijn.”.
A11 Ruimtelijke ordening
Spaar het groen Schrappen: “Regelgeving die inbrei
ding bemoeilijkt, willen we versoepelen en de mogelijk
heden om binnen de bebouwde kom planschade te
verhalen beperken.”
Erfpacht: hele paragraaf weg.

Otto ter Haar
[1] www.un.org/sg/en/content/sg/
speeches/2020-12-02/address-columbia-universitythe-state-of-the-planet

Agenda 78e partijcongres
Zaterdag 2 januari 2021
Nassaukerk (wijkzaal), De Wittenstraat 114 te
Amsterdam
Zaal open vanaf 12:30 uur
U kunt ook via Skype deelnemen aan het congres.
Meldt u daarvoor aan bij info@degroenen.nl We mailen
u dan een uitnodiging om online mee te doen.
1. 13:00 Opening door congresvoorzitter Otto ter Haar
2. 13:05 Verslag van het 77e congres, gepubliceerd in
Gras 86, september 2020.
3. 13:10 Verslag van het partijbestuur
4. 13:20 Toelating nieuwe leden
5. 13:30 Tweede Kamerverkiezingen. Vaststelling kan
didatenlijst. Het voorstel voor de top vijf is:
- 1. Otto ter Haar, Utrecht
- 2. Angela Zikking, Amsterdam
- 3. Johan Lammering, Holwerd, Fryslân
- 4. Nora Borsboom, Den Haag
- 5. Christiaan van Utrecht, Tiel, Gelderland
6. 13:50 Wijziging begroting 2021. De post campagne
die op verzoek van Sebastiaan verhoogd is kan nu hij
zich heeft teruggetrokken worden verlaagd.
7. 14:00 Décharge aftredende bestuursleden. Otto
treedt tussentijds af om zich weer verkiesbaar te kun
nen stellen in verband met het slepende conflict met
de Kamer van Koophandel.
8. 14:05 Verkiezing partijbestuursleden. Otto stelt zich
weer kandidaat voor zowel partijbestuur als partijvoor
zitter.
9. 14:30 Amendementen partijprogramma.
10. 15:00 Hoe verder met de Kamer van Koophandel?
11. 15:15 Partijkalender, verzoek aan bestuur uiterlijk
29 mei 2021 een congres bijeen te roepen en daarna
weer op 25 september 2021.
12. 15:20 Verkiezing van de congreswerkgroep voor
het volgende congres
13. 15:25 Rondvraag
14. 15:30 Sluiting

2. Losse amendementen
B9 Criminaliteitsbestrijding
Verantwoord politiegeweld: Aan het einde toevoegen:

Gras

Nieuwsbrief van De Groenen nr. 87, december 2020

We wijzen hierbij met name aan de aanbeveling om de
mogelijke inzet van een politiehond in de geweldsin
structie vast te leggen.
Motivatie: Dit n.a.v. de uitzending van Zembla van 19
november 2020
https://www.politie.nl/nieuws/2020/november/20/reac
tie-politie-op-uitzending-zembla.html
C2 Internationaal beleid
Verspreiding van massavernietigingswapens: Toevoe
gen na “de andere kernmachten.”: De Groenen wil dat
Nederland toetreedt tot het Verdrag inzake het verbod
op kernwapens.
Motivatie: De Groenen streeft naar een wereld zonder
kernwapens. Nederland is al eerder toegetreden tot het
non-proliferatieverdrag en heeft daarmee afgezien van
het verwerven van kernwapens.
https://nl.wikipedia.org/wiki/
Verdrag_inzake_het_verbod_op_kernwapens
https://www.belgium.be/sites/default/files/Regeerak
koord_2020.pdf (p.77)
3. Zes graden
De volgende amendementen zijn een verwerking van
het artikel Climate tipping points - too risky to bet
against van Timothy Lenton e.a. en het boek Zes
graden van Mark Lynas.
A1 De wetenschap als leidraad
“Drie voorbeelden” vervangen door “Vier voorbeelden”
Toevoegen nieuw voorbeeld ii. Timothy M. Lenton,
Johan Rockström e.a. die betogen dat er een grote
kans is dat kantelpunten zullen optreden die de kli
maatcrisis verergeren met mogelijk catastrofale gevol
gen.
De voorbeelden ii en iii worden iii en iv.
Motivatie: Volgens deze klimaatwetenschappers leven
we in een noodtoestand. De maatregelen die Mark
Lynas aanraadt nemen we over.
A3 Energie en klimaat
Toevoegen nieuwe tweede paragraaf:
Putten van broeikasgassen
De putten van broeikasgassen zijn de natuurlijke hulp
bronnen die broeikasgassen opnemen uit de atmos
feer. Dit zijn de regenwouden en de oceanen. Het kap
pen of verbranden van regenwouden verergert de kli
maatcrisis. De opname van CO2 verzuurt de oceanen.
Motivatie: voor een correcte CO2 boekhouding moe
ten ook de putten benoemd worden. GAP 2020 geeft
voor 2019 52,4Gt toename emissies en 6,7 Gt door af
name van de CO2-absorptie door ontbossing.
https://www.unenvironment.org/emissions-gapreport-2020
De paragrafen Klimaatverandering door broeikasgassen
tot en met Maatregelen om emissie te beperken ver
vangen door:
Klimaatverandering door broeikasgassen
Broeikasgassen blijven eeuwen hangen in de atmos
feer. Dit leidt ertoe dat de atmosfeer meer zonnewarm

te vasthoudt waardoor de gemiddelde temperatuur op
aarde toeneemt. Bijna alle landen van de wereld zijn in
2015 in Parijs overeengekomen om de gemiddelde
temperatuur op aarde niet meer dan 2 graden te laten
stijgen vergeleken met het pre-industriële tijdperk en
zich in te spannen de stijging te beperken tot 1,5
graad. Het UNEP Emissions Gap Report 2020 meldt
dat zelfs bij uitvoering van alle onvoorwaardelijk vast
gestelde nationale bijdragen in het kader van het Ak
koord van Parijs de stijging aan het eind van de eeuw
3,2 graden bedraagt.
Kantelpunten
Stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde kan
er toe leiden dat er klimatologische veranderingen
plaats vinden zoals het smelten van het poolijs waar
door minder zonlicht wordt weerkaatst, het smelten
van de permafrost in arctische gebieden waarbij het
broeikasgas methaan vrijkomt en de verbranding van
tropische regenwouden waarbij CO2 vrijkomt en putten
voor broeikasgassen verloren gaan. Deze kantelpunten
kunnen al plaats vinden bij een temperatuurstijging
van 1-2 graden.[1] Het overschrijden van deze kantel
punten kan leiden tot een verdere stijging van de ge
middelde temperatuur tot 4, 5 of 6 graden. De gevol
gen van een dergelijke temperatuurstijging zijn rampza
lig en kan er toe leiden dat op grote gebieden op aarde
geen leven meer mogelijk is.[2]
[1] Climate tipping points - too risky to bet against. Len
ton e.a., Nature, november 2019
[2] Our Final Warning - Six Degrees of Climate Emerg
ency. Mark Lynas, juni 2020
Maatregelen
De Groenen wil de koop en verkoop van fossiele
brandstof verbieden. Maatschappelijk cruciale bedrij
ven krijgen een ontheffing en zijn verplicht zo snel mo
gelijk om te schakelen naar koolstofvrije energie. De
rijke landen moeten arme landen helpen om te schake
len naar koolstofvrije energie. De Groenen wil ook de
koop en verkoop van dieren en dierproducten verbie
den. Op het land waar nu diervoeding wordt verbouwd
moeten bossen worden geplant om koolstof uit de at
mosfeer op te nemen. We vinden dat de overheid niet
verplicht is om investeerders in fossiele brandstoffen of
machines die deze brandstoffen gebruiken tegemoet te
komen in de waardedaling van hun bezittingen. Deze
ramp was al jaren te voorzien.
Motivatie: deze maatregelen zijn noodzakelijk om de
kans op een catastrofe te verkleinen. Zie https://www.
zesgraden.nu/
Andere hoofdstukken moeten hierop aangepast wor
den:
A10 infrastructuur en mobiliteit
Normstelling: Eerste zin en "Op termijn" schrappen.
Fiscale maatregelen: Eerste zin schrappen.
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Gras intern
De rest van Gras is primair bedoeld voor leden en do
nateurs of wie dat wil worden. Het postadres van de
vereniging en de congreswerkgroep is Joke Smitplein
62 NL-3581 PZ Utrecht.

Contributie 2021
Donderdag 31 december 2020 incasseert De Groenen
uw contributie voor 2021. De leden en abonnees die de
partij niet gemachtigd hebben ontvangen in december
een factuur.
Het partijbestuur

Inschrijving bestuur in handelsregister (3)
Vanwege de voorbereidingen voor de Tweede Kamer
verkiezingen is er nog niet veel van de dagvaarding van
De Groenen terecht gekomen. We vinden het ook een
rare actie die de Kamer van Koophandel ons opdringt.
We hebben het daarom op de agenda van het congres
gezet om er met de leden over van gedachten te wis
selen.
Otto ter Haar en Angela Zikking

Verslag 77e partijcongres
Zaterdag 19 september 2020
Nassaukerk, De Wittenstraat 114 te Amsterdam
Aanwezig zeven leden: Otto ter Haar, Tom Bakkers,
Paul Berendsen, Angela Zikking, Adriaan Smeekes,
Rijndert Doting, Reina van Zwoll (vanaf agendapunt 8)
Afwezig met kennisgeving drie leden: Ludger Zikking
(machtigt Angela), mevrouw Ter Haar (machtigt Otto),
Johan Lammering (machtigt Tom)
1. Opening Otto opent de vergadering om 13:15 uur.
De machtigingen van mevrouw Ter Haar, Johan Lam
mering en Ludger Zikking zijn goedgekeurd. Er zijn nu
zes leden met drie machtigingen.
Vanwege zijn schuld aan de partij en zijn onwil om een
betalingsregeling aan te gaan stelt het bestuur het
stemrecht van Rijndert ter discussie. In het huishoude
lijk reglement is geregeld dat een lid het stemrecht ver
liest als hij na een aanmaning een maand in gebreke
blijft. Otto stelt voor het stemrecht van Rijndert in te
trekken tot hij voldoet aan de voorgestelde betalingsre
geling. Met 8 stemmen voor en 1 onthouding neemt
het congres dit voorstel over. De aanwezige leden kun
nen samen nu nog 8 stemmen uitbrengen. Tom vreest
voor ernstige uitloop van de vergadering ten gevolge
van de aanwezigheid van Rijndert.
2. Verslag van het 77e congres Het verslag van het
77e congres bij acclamatie ongewijzigd vastgesteld.

3. Verslag partijbestuur
- Angela is sinds het vorige congres bijna niet actief
geweest in het bestuur. Dit lag aan gezondheidsproble
men en de belasting door het geven van mantelzorg.
- Tom is verminderd bereikbaar geweest i.v.m. de co
ronacrisis en gezondheidsproblemen. Hij heeft daarom
taken met betrekking tot de KVK overgedragen aan
Otto.
- Otto heeft intensief samengewerkt met Paul en
spreekt zijn dank uit voor de zinvolle ruggenspraak.
- De rechtbank Midden-Nederland heeft de vordering
van Tom, Angela en Otto om een verklaring van recht
over hun verkiezing in het bestuur door het congres
van maart 2019 op verzoek van de KVK niet-ontvanke
lijk verklaard.
- Op aandringen van de KVK gaan we nu de vereniging
De Groenen dagvaarden.
- We hebben gesproken met Sebastiaan Wolswinkel
(oud-voorzitter van de Partij voor de Dieren) over het
lijsttrekkerschap voor de Tweede Kamerverkiezingen.
4. Toelating nieuwe leden
Geen nieuwe leden.
5. Tweede Kamerverkiezingen
Er is goede kans dat Sebastiaan het lijsttrekkerschap
op zich wil nemen. Helaas heeft hij vandaag af moeten
zeggen wegens familieomstandigheden.
6. Begroting 2021
Amendement op de begroting. Het budget voor de
campagne verhogen we van €1000 naar €5000. Onder
voorwaarde dat het campagnebudget wordt uitge
splitst en dat in te huren vertrouwelingen van Sebasti
aan solliciteren. Het amendement en de geamendeer
de begroting worden bij acclamatie aangenomen.
7. Décharge partijvoorzitter Otto trekt zich staande
de vergadering terug uit het partijbestuur om opnieuw
verkiesbaar te zijn. Otto en Rijndert zijn kandidaat voor
de functie van partijvoorzitter.
8. Verkiezing partijvoorzitter Otto draagt het con
gresvoorzitterschap over aan Paul. Adriaan Smeekes
stelt zich beschikbaar voor de kascommissie en de
programmacommissie. Adriaan vervult de rol van
stembureau. Rijndert en Otto krijgen 60 seconden de
tijd voor een pitch. Hierna arriveert Reina. Er wordt
schriftelijk gestemd. Er worden 9 stemmen uitgebracht:
8 voor Otto en 1 blanco. Hiermee is Otto gekozen tot
partijvoorzitter. Adriaan wordt bij acclamatie in de pro
grammacommissie gekozen. Hierna neemt Otto het
congresvoorzitterschap over van Paul. De termijn van
Paul in de kascommissie is verstreken. Peter Kemmink
heeft een lopende termijn. Adriaan en Paul kandideren
en worden bij acclamatie voor een termijn van 2 jaar
gekozen in de kascommissie.
9. Amendementen partijprogramma
De titel van het partijprogramma wordt met algemene
stemmen gewijzigd in Aanpassen aan de draagkracht
van de Aarde.
Het nieuwe hoofdstuk De wetenschap als leidraad, ge
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wijzigd zoals in het amendement in Gras 86, wordt met
algemene stemmen aangenomen.
De wijziging van de indeling van de hoofdstukken en
de aanpassing van de voetnoten worden met algeme
ne stemmen aangenomen.
Het amendement over de uitbreiding van de veilig
heidsraad wordt unaniem aangenomen.
Het amendement over vliegverkeer wordt met 1 ont
houding en 8 stemmen voor aangenomen.
De amendement over landbouw en criminaliteitsbestrij
ding worden per acclamatie aangenomen.
10. Partijkalender De aanwezige leden tekenen een
verzoek aan het bestuur om uiterlijk 16 januari 2021
een congres bijeen te roepen.
11. Verkiezing congreswerkgroep
Paul, Tom en Reina worden bij acclamatie in de con
greswerkgroep gekozen.
12. Rondvraag Adriaan verzoekt om een videoconfe
rentie. Otto wenst 28 september een bijeenkomst te
plannen met Sebastiaan, bij voorkeur bij Reina.
13. Sluiting Otto sluit de vergadering omstreeks 16:30
uur.

Partijkalender
2 januari 2021, 78e partijcongres, Amsterdam
4 januari- 4 februari 2021 werven ondersteuningsverklaringen
1 februari 2021, inlevering kandidatenlijst Tweede
Kamerverkiezing
17 maart 2021, Tweede Kamerverkiezing
10 april 2021, 78e partijcongres, Amsterdam
25 september 2021, 79e partijcongres, Amsterdam
16 maart 2022, verkiezing gemeenteraden
15 maart 2023, verkiezing provinciale staten en
waterschappen
23 mei 2024, verkiezing Europees Parlement

Partijbestuur
Otto ter Haar, partijvoorzitter, otto@degroenen.nl
Angela Zikking, secretaris, angela@degroenen.nl
Tom Bakkers, penningmeester, tom@degroenen.nl

Contactgegevens
Het postadres van van vereniging en congreswerk
groep vindt u bovenaan bij Gras intern. De overige
contactgegevens zijn:
tel. 030-2341545
info@degroenen.nl (vereniging)
congreswerkgroep@degroenen.nl (congreswerkgroep)
www.degroenen.nl
www.facebook.com/DeGroenenNederland
www.twitter.com/DeGroenen

Fracties De Groenen
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
amstelgooivecht@degroenen.nl
Matthijs Pontier, fractievoorzitter
Ronald Schönberger, fractielid
Mirjam van Rijn, commissielid
Lot Oostveen, commissielid
Gemeenteraad Noardeast-Fryslân
Johan Lammering, fractievoorzitter
johan@degroenen.nl
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Gras is een landelijk mededelingenblad van de politie
ke partij De Groenen.
Met bijdragen van Sebastiaan Wolswinkel, Angela Zik
king, Tom Bakkers en Otto ter Haar.
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