
Gras
Beste partijgenoten

Het partijbestuur legt zijn plannen voor de komende
Tweede Kamerverkiezingen op het partijcongres van
26 maart aan u voor en wil ze graag met u bespreken.
We stellen prijs op ieders aanwezigheid. Jozef schrijft
over de Klimaatconferentie en doet verslag van een
conferentie van de Duitse Groenen over de toekomst
van de Europese Unie. Zelf geef ik mijn standpunt over
de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie
en Oekraïne. Ik hoop dat het u helpt bij het uitbrengen
van uw stem op 6 april. We bespreken dit natuurlijk
ook tijdens het congres.
 
Otto ter Haar, partijvoorzitter

Agenda 63e partijcongres

Zaterdag 26 maart 2016
Milieucentrum, Oudegracht 60 te Utrecht
Zaal open vanaf 12:30 uur
 
1. 13:15 Opening door congresvoorzitter (tot de pauze)
Jozef van Kessel
2. 13;20 Verslag van het 62e partijcongres van 15 okto
ber 2015 (Gras 64)
3. 13:25 Verslag van het partijbestuur
4. 13:35 Verslag van de commissie gezondheidszorg
5. 13:45 Benoeming kascommissie: Ronald Schönber
ger is kandidaat
6. 13:50 Jaarrekening 2015 met verslag kascommissie
7. 14:00 Amendement Huishoudelijk reglement (Gras
63)
14:05 pauze, congresvoorzitter (na de pauze) Otto ter
Haar
8. 14.15 Referendum associatieverdrag met Oekraïne
9. 14:30 Tweede Kamerverkiezing 15 maart 2017: het
partijbestuur licht zijn plannen toe.
10. 14:50 Amendementen partijprogramma
11. 15:00 Rondje afdelingen
12. 15:10 Rondvraag
13. 15:15 Sluiting

Amendementen partijprogramma

Hoofdstuk 1. Basisinkomen
Aan het einde toevoegen:
Een staatsbank voor de minima
Het gebruik van een betaalrekening kost ongeveer €10
per maand. De Groenen vindt het ongewenst dat dit
drukt op een minimumuitkering of een basisinkomen.
We willen uitkeringsgerechtigden een rekening aanbie
den op een staatsbank die kosteloos betalingsverkeer
levert. Om concurrentie met private banken te beper
ken mag deze staatsbank geen spaarrente bieden en is
ze verplicht een negatieve rente op te leggen aan te
goeden boven een bepaald bedrag. Wie meer gaat ver
dienen moet voor het gebruik van de rekening gaan
betalen.
 
11. Migratie
Dit hoofdstuk verwisselen met het huidige hoofdstuk
10. Duurzame economie
Reden: dit verhoogt de samenhang tussen de opeen
volgende hoofdstukken
 
Stimuleren van arbeidsmigratie
Na de eerste zin toevoegen:
Om discriminatie van arbeidsmigranten tegen te gaan
moet Nederland het VN-verdrag ter bescherming van
werkende migranten en hun familie ratificeren.
 
Vluchtelingen
Na de tweede zin toevoegen:
Vanaf de eerste dag dat een asielzoeker in de procedu
re is moeten in ieder geval taallessen en bij voorkeur
ook inburgeringscursussen worden aangeboden.
 
Toevoegen nieuwe paragraaf na Vluchtelingen:
Schengenzone
De Groenen accepteert geen hekken en prikkeldraad
tussen Schengenlanden. We pleiten voor het opbou
wen van een grotere capaciteit in Nederland en andere
Schengenlanden om vluchtelingen op te vangen.

Geopolitieke aspecten van het
Oekraïnereferendum

Woensdag 6 april kunt u uw stem uitbrengen over het
associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraï
ne. De argumenten die in het publieke debat naar
voren worden gebracht hebben meestal betrekking op
de gevolgen voor de handelsrelatie en de ontwikkeling
van de rechtsstaat. Het is voor de bescherming van
Nederlandse investeerders in Oekraïne nodig dat de
naleving van contracten kan worden afgedwongen (de
rechtsstaat) en voor een eerlijke concurrentie moet de
corruptie beperkt zijn (integer openbaar bestuur). Wat
weinig aandacht krijgt is het feit dat deze associatie
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Jaarrekening De Groenen 2015

ResultatenrekeningenInkomsten Uitgaven
1 - contributies € 2.072,00  

2 - schenkingen € 1.200,00  

3 - reimbursements € 1.906,97  

4 - rente, dividend € 18,57  

5 - overig inkomen € 188,22  

12 - bankkosten   € 110,31

13 - vergaderingen   € 167,65

14 - partijbestuur   € 194,81

15 - Gras   € 127,84

16 - postbus   € 211,75

17 - website   € 86,98

18 - waarborgsom   € 675,00

19 - campagnes   € 209,93

20 - EGP contributie   € 1.000,00

21 - EGP meetings   € 1.642,75

23 - overige uitgaven   € 60,00

Totaal € 5.385,76 € 4.487,02

Toelichting bij de jaarrekening 2015

In het boekjaar 2015 heeft De Groenen schulden afge
lost die aangegaan zijn voor de deelname aan de Euro
pese verkiezingen van 2014. We hebben met succes
deelgenomen aan de verkiezing van het waterschaps
bestuur Amstel, Gooi en Vecht. Dat heeft netto weinig
gekost.

 Balans 31 december 2015

Balansdatum 31 dec 2014 31 dec 2015
Betaalrekening € 941,11 € 256,58

Spaarrekening € 14,79 € 0,00

Beleggersgiro € 107,02 € 820,31

Crediteuren -€ 3.794,60 -€ 2.909,83

Eigen vermogen -€ 2.731,68 -€ 1.832,94

Crediteuren

Crediteur 31 dec 2014 31 dec 2015
St. De Groenen
in West

€ 1.280,00 € 891,78

Otto ter Haar € 2.514,60 € 2.018,05

Totaal € 3.794,60 € 2.909,83

Schenkingen 2015

Schenker Oormerk Bedrag
Otto ter Haar cf. HR artikel 9 lid 2 €1000

tussen de EU en Oekraïne een ontwikkeling is in een
wereldgemeenschap die geen rechtsstaat is en geen
openbaar bestuur heeft waar landen of burgers een be
roep op kunnen doen. Dat speelt hier een rol omdat
Rusland de Krim heeft geannexeerd. Een feit wat Oek
raïne niet accepteert maar waar het land weinig tegen
kan doen. Daarnaast heeft de Oekraïense regering
geen gezag in een deel van het oosten van het land.
Ook bij dit gebrek aan de Oekraïense soevereiniteit
speelt Rusland een rol. Een associatieverdrag met
Oekraïne is daarom een verdrag met een staat met
handicaps. Het is de vraag of associatie met de EU de
situatie beter of slechter maakt. Een analyse vanuit het
gezichtspunt van Rusland lijkt mij daarbij nodig. Sinds
het einde van de Koude Oorlog ziet Rusland de NAVO
zich uitbreiden tot over de grenzen van de voormalige
Sovjet-Unie. Bij het 4+2 verdrag waarbij de Sovjet-Unie
akkoord ging met het terugtrekken van zijn legers uit
Oost-Duitsland en toetreding van het verenigde Duits
land tot de NAVO gingen Frankrijk, het Verenigd Ko
ninkrijk, Duitsland en de Verenigde Staten akkoord met
de voorwaarde dat er geen buitenlandse troepen in
Oost-Duitsland zouden worden gelegerd. Inmiddels
staat Oost-Europa vol met West-Europese en Ameri
kaanse wapens waaronder een Amerikaans raketaf
weersysteem in Roemenië. Bij de onderhandelingen
over reductie van kernwapens tussen Obama en Med
vedev gaf Obama aan dat het onmogelijk voor hem
was om een kernwapenbeperkingsverdrag door het
congres te loodsen als daar een beperking van raketaf
weersystemen deel van uitmaakte. Het Amerikaanse
congres is in meerderheid Republikeins en conserva
tief. Voor de meeste van dezen is wapenbeheersing in
het internationale vlak even onbespreekbaar als wa
penbeperkingen in hun eigen samenleving. Ondertus
sen wordt Rusland omsingeld door een land dat de
helft van de militaire uitgaven in de wereld doet. Het
heeft er alle schijn van dat Rusland het voor zijn eigen
veiligheid noodzakelijk vond om zich de Krim en daar
mee de soevereiniteit over de marinebasis Sebastopol
toe te eigenen. In deze omstandigheden lijkt het me
niet verstandig om er een associatieverdrag door te
drukken dat tot een burgeroorlog en een deling van
Oekraïne heeft geleid. Er zijn genoeg manieren om
Oekraïne materieel te helpen zonder dat de schijn van
politieke beïnvloeding gewekt wordt.
 
Otto ter Haar
 
Links:
* Bruce Gagnon (Green Party US) tijdens Global Green
Congress 2008 https://www.youtube.com/watch?v=
MkQJO9FzEmE
* BBC documentaire "Putin, Russia and the West"
http://watchdocumentary.org/view-putin-russia-and-
the-west-serie-free-1-date.html
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Klimaattop Parijs op weg naar 2020

Bij het Kyoto Protocol in 1997 waren niet alle VN-lid
staten partij in het klimaatverdrag, dat is in Parijs met
COP21 afgelopen november 2015 wel gelukt, en dat is
uiteraard beter dan helemaal niets.
De Klimaattop vond plaats enkele weken na de aansla
gen in Parijs. Inmiddels is de noodtoestand in Frankrijk
bijna permanent verlengd en werd hiervoor zelfs een
wijziging in de grondwet voorgesteld. De laatste Coun
cil van de EGP vond juist in dat weekend in Lyon
plaats, waarbij een groot deel van het lezingenprogram
ma werd geschrapt omdat met name EELV (Europe
Ecologie-Les Verts) er helemaal doorheen zat.
De parlementen moeten het verdrag nu ratificeren en
de regeringen moeten uiterlijk in 2020 een eerste rap
port uitbrengen.
Op de site van de Partij voor de Dieren staat al een
zure reactie over de kap van bos in het Reichswald ten
behoeve van een windturbinepark. Bomen nemen in
hun bladgroen immers CO2 op en geven zuurstof af.
De PvdD kwam als eerste in Nederland met een film
over de gevolgen van de vleesindustrie voor het kli
maat. Het blijkt dat een reductie van de vleesproductie
in Europa kan leiden tot een reductie van 25%-40%
van de broeikasgassen CH4 methaan en NO2 (lach
gas). Dat tikt dus sneller aan dan voor CO2. Je vraagt
je dan als consument af of de Nederlandse regering dit
gegeven gaat omzetten in een echt klimaatbeleid, bij
voorbeeld door belasting op vlees in te stellen. Nee,
dat mag dan weer niet van de Europese Unie. Een car
bontax is evenmin toegelaten in de EU.
De Nederlandse regering is ook wat hypocriet op ge
bied van klimaatbeleid. De regering heeft immers cas
satie bij de Hoge Raad ingediend tegen het vonnis dat
in het klimaatproces ten gunste van Urgenda is uitge
sproken. De noodzaak om toch strengere eisen te stel
len dan men nu in Parijs is overeengekomen blijft dan
ook aanwezig voor De Groenen. In Parijs is men al te
vreden met een verhoging van maximaal twee graden
Celsius. De 1,5 graad heeft het niet gehaald.
Wat het meest opvallend is, dat was het stilzwijgen van
de door de olie-industrie betaalde wetenschappers, de
zogenaamde klimaatsceptici. Mogelijk komt een blad
als Elsevier binnenkort wel met een zomerspecial die
de doemscenario’s van de klimaatvoorspellers weer als
totale sprookjes afdoet. Waarmee we weer terug zijn
bij af. De eerstvolgende klimaatconferentie is in 2016 in
Marrakesh, Marokko. De vliegreis naar Marrakesh, en
de CO2-uitstoot van de vliegtuigen daarheen rekenen
dan maar opnieuw niet mee in ons rapport. De oliepro
ducerende landen wordt met dit klimaatverdrag tot de
eerstvolgende rapportage 2020 hoe dan ook geen stro
breed in de weg gelegd. Of het politieke klimaat nog
wijzigt voor die tijd?
 
Jozef van Kessel

Verleden en toekomst van de EU

Op 4 maart 2016 vond een werkconferentie van Bünd
nis90/Die Grünen plaats in Berlijn, in een van de parle
mentsgebouwen naast de Rijksdag. Thema: de toe
komst van Europa. De Duitse Groenen stelt Europa ei
genlijk gelijk met de EU. En als je doorvraagt verschilt
de EU niet veel van Duitsland zelf.
Hoe lang ken ik Die Grünen al? Op de conferentie
kwam ik weinig bekende gezichten tegen, enkele be
stuurders van de European Greens en de EU-lijsttrek
ker Ska Keller die als zoveel andere vrouwen geheel in
winter-zwart was gekleed. De man-vrouw verdeling
was wel aardig half-om-half. En Bas Eickhout dook
nog op in het slotforum.
Verleden
Ik raakte eind jaren ’70 in contact met de Duitse poli
tiek via de antikernenergiebeweging (AKB). Er waren
toen ook veel contacten met de AKB in België, wat
momenteel weer actueel is omdat de kerncentrales
daar hun beste tijd hebben gehad. In Bonn organiseer
de de AKB toen een conferentie, in het gebouw van
een middelbare school. Na afloop kon ik terecht in
Keulen waar Otto Schily een toespraak hield. Hij was
samen met Petra Kelly, Joschka Fischer en vele ande
ren de oprichter van Die Grünen. Heel vaag kon ik me
nog wel herinneren dat Schily ook advocaat was ge
weest voor de terroristenorganisatie RAF. Schily zou
later voor het pluche kiezen; Schily werd lid van de
SPD en minister van justitie. Die Grünen had toen ook
Fischer als flamboyante minister van buitenlandse
zaken. De Duitse Bondsdag zat toen nog in het Rijn
land, in Bonn.
Er was toen altijd al een strijd tussen de Realo’s (Fi
scher) en de Fundi’s. De Realo’s lijken het pleit na de
eenwording met Oost-Duitsland wel te hebben gewon
nen. Realo’s zou je revisionisten of pragmatici kunnen
noemen, zij willen de transitie bereiken via de parle
mentaire weg. De Fundis zijn vooral uit op activistische
politiek, desnoods buitenparlementair. Die Grünen fu
seerde na de eenwording met het Oost-Duitse Bündni
s90 tot Bündnis90/Die Grünen. In Oost-Duitsland bleef
de voormalig communistische partij als Die Linke ac
tief, maar ook extreemrechts behaalt in dit landsdeel
veel stemmen (NPD en AfD).
Conferentie
Tijdens de conferentie in Berlijn werd een uitspraak ge
daan over Oekraïne en de EU die door niemand in twij
fel werd getrokken. De uitspraak vond ik kenmerkend
voor zowel Duitsland als de huidige Grünen. De spre
ker, een afgevaardigde uit een van de bondsstaten,
vond dat de Europese en dus (!) Duitse politiek een
verdere escalatie van de burgeroorlog in Oekraïne had
gestopt. Die Grünen kan je dan ook als voorstander
zien van het associatieverdrag met Oekraïne waarover
op 6 april een referendum in Nederland loopt. Over dat
NL-referendum is echter met geen woord gerept. Veel
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Agenda

26 maart 2016, 63e partijcongres, Utrecht
6 april 2016, referendum Oekraïne
20-22 mei 2016, 24st Council EGP, Utrecht
24 september 2016, 64e partijcongres, Utrecht
2-4 december 2016, 25st Council EGP
14 januari 2017, 65e partijcongres
30 januari 2017, kandidaatstelling Tweede
Kamerverkiezing
15 maart 2017, Tweede Kamerverkiezing
30 maart-2 april, Global Green Congress, Liverpool
21 maart 2018, verkiezing gemeenteraden
19 maart 2019, verkiezing Provinciale Staten en
Waterschappen
23 mei 2019, verkiezing Europees Parlement

Landelijk secretariaat

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

Lidmaatschap

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

Partijbestuur en partijcommissies

Partijvoorzitter Otto ter Haar, otto@degroenen.nl
Bestuurslid Paul Freriks, paul@degroenen.nl
EGP-delegate Jolanda Verburg, jolanda@degroenen.nl
Bestuurslid: Jozef van Kessel, jozef@degroenen.nl
EGP-delegate Mirjam van Rijn, mirjam@degroenen.nl
Webmaster Tom Bakkers, tom@degroenen.nl
Kascommissie: Gerero van der Heijden, vacature
 
Ronald Schönberger vertegenwoordigt De Groenen in
het algemeen bestuur van het waterschap Amstel,
Gooi en Vecht. Matthijs Pontier is zijn duo-bestuurslid.

meer aandacht ging uit naar het UK-referendum 23 juni
in Groot-Brittannië. Die Grünen is duidelijk voor het
voortbestaan van de EU met de nodige aanpassingen.
Die Grünen wil een humanitair beleid voor de vele
vluchtelingen die de laatste maanden naar Europa
komen.
De teneur op de werkconferentie was wel dat men af
wil van de geheime onderhandelingen die telkens maar
weer door de Europese Ministerraad worden gehouden
in Brussel, waarbij het Europees Parlement vaak alleen
maar mag toekijken. Maar of een lidstaat nu wel of
geen veto meer mag houden, dat bleef nog onduidelijk.
Ik heb de co-voorzitter van de European Greens, Rein
hard Bütikofer en EP-lid Bas Eickhout van GroenLinks
nog snel even de hand geschud. “Tot ziens in Utrecht”,
zo repliceerde Bütikofer in het Duits. Monica Frassoni,
lid van de Werkgroep Toekomst van Europa, was er
ook. Ze zocht naarstig naar een Wifi-verbinding in het
Duitse parlement, maar die was nergens aanwezig.
Daarin loopt Nederland gelukkig nog wel voorop.
 
Jozef van Kessel

Partijbestuursleden gezocht

In oktober heeft het congres Jolanda, Jozef en Otto
voor twee jaar benoemd in het partijbestuur. De be
stuursperiode van Paul loopt in september af. Het par
tijbestuur wil graag een bestuur bestaande uit vijf leden
met een evenwichtige verdeling tussen mannen en
vrouwen. We zoeken daarom twee of meer kandidaten
voor het partijbestuur. Op het congres van 24 septem
ber zal de verkiezing plaats vinden.
 
Het partijbestuur
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