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Beste leden van De Groenen, 

Met twee maanden vertraging ontvangt u eindelijk 
weer Gras. In mijn verslag van het partijbestuur leest 
u wat de oorzaak is van de vertraging. De meeste 
leden heb ik hier al eerder per e-mail over ingelicht. 

Binnenkort zal uw contributie voor 2017 worden 
geïncasseerd. Dit is van belang voor uw stemrecht op 
het volgende congres. 

Zaterdag 4 maart houden we ons partijcongres in de 
Koperen Knoop te Amsterdam. We zoeken twee in 
politiek geïnteresseerde vrouwen die De Groenen 
willen vertegenwoordigen op het Global Green 
Congress in Liverpool. Reis- en verblijfkosten worden 
vergoed. 

Otto ter Haar, partijvoorzitter 

Agenda 66e partijcongres 

Zaterdag 4 maart 2017 
De Koperen Knoop, Van Limburg Stirumstraat 119 te 
Amsterdam. Zaal open vanaf 12:30 uur 

1. Opening door Rijndert Doting 
2. Verslagen van het 64e en 65e partijcongres 
3. Verslag van het partijbestuur 
4. Bevestiging verkiezing Rijndert Doting in 

partijbestuur en ontslag van de heer Van Kessel 
uit het bestuur. 

5. Financiële verantwoording over 2016 
6. Amendementen op het huishoudelijk reglement 
7. Verkiezing leden programmacommissie, Gerben 

uunk en Otto ter Haar zijn kandidaat 
8. Verkiezing EGP-afgevaardigden, Gerben Uunk en 

Otto ter Haar gaan naar Liverpool. We zoeken 
nog twee vrouwelijke afgevaardigden 

9. Stemadvies Tweede Kamerverkiezing 15 maart 
10. Congreswerkgroep 67e congres 23 september 
11. Rondvraag 
12. Sluiting 
 
De congreswerkgroep: Rijndert Doting, Joanda van 
den Heuvel en Otto ter Haar 
 

Twee delegates (v) gezocht voor het 
EGP Congress in Liverpool 

Gerben Uunk en Otto ter Haar vertegenwoordigen De 
Groenen bij het congres van de Global Greens (alle 
groene partijen wereldwijd) en het congres van de 
Europese Groene Partij. Dit congres vindt plaats in 
Liverpool van 30 maart tot en met 2 april. Het 
programma van het congres kunt u vinden op de 
website http://greens2017.org/node/86  

De Groenen heeft recht op vier afgevaardigden naar 
het EGP Congres. De regels schrijven echter voor dat 

tenminste twee van deze afgevaardigden vrouw 
moeten zijn. De Groenen zoekt daarom twee vrouwen 
om af te vaardigen naar het congres van de Europese 
Groene Partij. We vragen uitdrukkelijk ook aan 
sympathisanten van De Groenen, die geen lid zijn 
maar wel via Gras de ontwikkelingen volgen om te 
reageren als ze belangstelling hebben.  

Otto ter Haar, delegatieleider 

Verslag van het partijbestuur 

Sinds het partijcongres van 24 september bestond 
het partijbestuur uit twee leden: Jozef van Kessel en 
mijzelf. Jolanda Verburg is 24 september afgetreden 
en de termijn van Paul Freriks was verstreken. Hij 
heeft zich niet herkiesbaar gesteld. 

Op 3 oktober mailde Jozef me dat hij niet aanwezig 
zou zijn op de geplande bestuursvergadering van 17 
december omdat er dat jaar al vier bestuursvergade-
ringen geweest waren. Ik antwoordde dat ik het 
onverantwoord vond om meer dan drie maanden niet 
te vergaderen met het bestuur en stelde voor de 
vergadering in Eindhoven te houden. Jozef antwoord-
de dat hij tot 11 februari geen bestuursvergaderingen 
wilde bijwonen. 

Mirjam van Rijn en ik zijn sinds 27 oktober 2015 de 
delegates van De Groenen bij de Council van de 
Europese Groene Partij (EGP). Mirjam was echter 
verhinderd om de Council van 2 tot 4 december in 
Glasgow bij te wonen. Ik heb Sabine Wong benaderd 
en ze was beschikbaar om met mij voor De Groenen 
naar Glasgow te gaan. Jozef stemde daar 19 oktober 
mee in. 

Bij de bestuursvergadering van 20 juni 2016 heb ik 
een aantal amendementen op het partijprogramma op 
de agenda gezet. Het partijbestuur heeft tot taak om 
een preadvies over amendementen te geven. Jozef 
weigerde dat te doen en zei dat ik daar maar anderen 
voor moest vinden. Op 29 oktober heb ik Rijndert 
Doting en Tom Bakkers bereid gevonden met mij de 
amendementen te bespreken. Ik maakte hiervoor een 
afspraak met ze voor 8 november. Jozef ging er mee 
akkoord dat dit een bestuursvergadering werd. Op die 
vergadering bespraken we het partijprogramma, 
bevestigden dat Rijndert en ik de congreswerkgroep 
vormden, dat Sabine Mirjam verving als EGP-
delegate en bespraken we mijn plannen voor de 
Council in Glasgow. Ik stuurde Jozef het verslag van 
de vergadering. 

Op 3 december stuurde Jozef mij een proefversie van 
Gras 68. Hier stonden een artikel en een ingezonden 
brief van Jolanda in waarin ze mij persoonlijk aanvalt. 
Ik schrijf een weerwoord en mail dat aan Jozef op 11 
december. Hij stuurt me dezelfde dag een nieuwe 
proefversie waarin hij mijn weerwoord geplaatst heeft. 

http://greens2017.org/node/86
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Op 14 december stuurde hij me weer een proefdruk. 
Hierin waren mijn bijdragen geschrapt. Ik vroeg Jozef 
om een verklaring. Hij antwoordde daar niet op en 
toen ik hem vervolgens belde verbrak hij de 
verbinding. Ik gaf per e-mail aan dat ik niet akkoord 
ging met de publicatie van de bijdragen van Jolanda 
als mijn weerwoord geweigerd werd. Ik verzocht de 
drukker van Gras voorlopig geen opdrachten uit te 
voeren en stelde Jozef voor om binnen enkele dagen 
in vergadering bijeen te komen om over Gras te 
spreken en daarbij eventueel andere leden uit te 
nodigen. Jozef reageerde hier niet op waarna ik na 
overleg met Rijndert en Tom het partijbestuur bijeen 
riep voor een vergadering op 17 december in 
Amsterdam. Ook Jolanda heb ik op haar uitdrukkelijk 
verzoek uitgenodigd, waarop ze meteen antwoordde 
verhinderd te zijn. Jozef kwam niet opdagen. Op deze 
bestuursvergadering heb ik na raadpleging van 
Rijndert en Tom besloten het lidmaatschap van 
Jolanda per 1 januari op te zeggen en Jozef te 
schorsen als lid van het partijbestuur tot aan het 
volgende congres dat gepland stond voor 4 maart. 

Op 19 december heb ik de schorsing van Jozef (op 
basis van artikel 5 lid 7 van de statuten van De 
Groenen) doorgegeven aan de Kamer van Koophan-
del. De Kamer heeft echter geweigerd de schorsing 
van Jozef in te schrijven omdat er volgens haar een 
besluit van de algemene ledenvergadering nodig is 
voor de schorsing van een bestuurslid. 

Op 22 december vroegen Gerero van der Heijden, 
Paul Freriks en Ronald Schönberger om een extra 
partijcongres. Ik heb dat verzoek ingewilligd en na 
overleg met Tom en Rijndert een vergaderruimte in 
de Koperen Knoop gereserveerd voor 21 januari. Ik 
heb de verzoekers hiervan op de hoogte gesteld en 
aangegeven dat de agenda en de congresstukken 
uiterlijk 14 januari zouden verschijnen. 

Vervolgens heeft Jozef met instemming van Paul, 
Gerero, Ronald en Rob Visser op 23 december een 
vergaderruimte in Utrecht gereserveerd voor een 
ledenvergadering/congres op dezelfde dag, 21 
januari. Na overleg met Tom en Rijndert heb ik op 28 
december het lidmaatschap van Jozef, Gerero en 
Paul per 1 januari opgezegd en het lidmaatschap van 
Ronald en Rob geschorst. 

Jozef heeft op 30 december en 2 januari €235 aan 
uitgaven gedaan met de betaalrekening van De 
Groenen. Op mijn verzoek heeft de Triodos Bank de 
rekening voorlopig geblokkeerd. 

Het congres van 21 januari werd goed bezocht: elf 
leden waren aanwezig en vier leden hadden een 
machtiging gegeven. De vergadering in Utrecht werd 
daarentegen slechts door 5 personen bezocht. 

Het congres stemde in met het door mij gevoerde 
beleid, benoemde Rijndert in het bestuur, stemde in 
met de schorsing van Jozef per 17 december en 
ontsloeg hem per 21 januari uit het bestuur. 

Over de ontwikkelingen sindsdien doe ik verslag 
tijdens het congres van 4 maart. 

Otto ter Haar, partijvoorzitter 

Verslag 64e partijcongres 

Zaterdag 24 september 2016 
Milieucentrum Utrecht 

Aanwezig: Otto ter Haar, Rob Visser (voorzitter 
congres), Gerero van der Heijden, Jozef van Kessel 
(notulist), Ronald Schönberger, Jolanda Verburg. 
Afgemeld: Paul Freriks, Mirjam van Rijn, Tom 
Bakkers. 

1. Opening  
Rob opent de vergadering. Jozef maakt de 
notulen. 

2. Conceptverslag congres 26 maart 2016  
Het verslag wordt goedgekeurd. 

3. Verslag partijbestuur 
Otto brengt verslag uit over de EGP Council mei 
jl. in Utrecht. Er is daar een flyer uitgedeeld als 
protest tegen de weigering van het Committee om 
Mirjam spreektijd bij de opening te geven. Er is 
verder contact geweest met de EGP over de 
participation fee die betaald moet worden bij elke 
Council van 120 euro per delegate. Dit conflict 
was voorgelegd aan de rechtbank, die heeft 
geadviseerd alsnog met het Committee tot 
mediation over te gaan, maar dat is door hen 17 
september jl. afgewezen. Het is wel gelukt om bij 
de Council een wijziging in het reglement te 
krijgen: voortaan moet een besluit over reiskosten 
binnen twee weken worden genomen. Otto 
constateert verder dat er de afgelopen maanden 
wrijvingen zijn geweest binnen het partijbestuur 
van De Groenen. 
Jolanda vertelt dat er drie reacties op de enquête 
onder de leden zijn gekomen. 

4. Functioneren bestuur 
Rob vraagt de aanwezigen om te vertellen wat 
iedereen de afgelopen maanden misschien 
anders had kunnen doen en wat er wel is goed 
gegaan. Er komt een voorstel van orde over 
welke agendapunten zeker behandeld moeten 
worden tijdens het congres. Enkele agendapunten 
vervallen en worden doorgeschoven. 
Jozef is bereid om vanaf volgend nummer de 
opmaak en eindredactie van Gras te doen. Dit 
wordt dan na een jaar geëvalueerd. Otto zal de 
accountgegevens van De Opmaakfabriek 
doorsturen en de nodige tips geven. 
Otto zegt toe de ledenlijst (naam en woonplaats) 
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naar de twee andere bestuursleden te sturen. 
Otto vertelt hoe het conflict binnen het bestuur is 
ontstaan, namelijk door spammen, het versturen 
van berichten die vertrouwelijk zijn. Leden raken 
geïrriteerd en zeggen hun lidmaatschap op. 
Jolanda schrijft dingen in mails over een informeel 
overleg die helemaal niet waar zijn en besluiten 
die niet genomen zijn.  
Jolanda reageert op de kritiek van Otto: het was 
een informeel overleg en zij heeft de zaken die 
daar besproken zijn verwoord in een mail. Er was 
geen sprake van ‘bedrog’ zoals Otto nu stelt. 
Otto wil nog wel met Jozef samenwerken, maar 
met Jolanda liever niet. 
Rob vraagt: ‘Wie haakt er af?’. Otto zegt dat hij 
Gras al heeft afgestaan. Jolanda kondigt haar 
vertrek aan als bestuurslid, ze wil haar 
lidmaatschap opzeggen. 
Gerero wil dat er een brief gaat naar de leden 
over de nu ontstane situatie; hij wil die wel 
schrijven. De vergadering besluit dat Gerero een 
tekst opstelt voor een brief. Hij stuurt eerst een 
concept rond naar alle aanwezigen die daar dan 
op kunnen reageren. Otto zorgt er voor dat de 
brief aan de leden wordt gestuurd. 

5. Verkiezing bestuursleden  
Paul Freriks was aftredend, hij heeft zich niet 
herkiesbaar gesteld. Er hebben zich geen 
kandidaten gemeld. 

6. Tweede Kamerverkiezingen 2017 
Otto vertelde dat er geen gezamenlijke lijst met de 
Piratenpartij (PP) komt. Intern moeten de zaken 
bij De Groenen eerst op orde zijn. Ronald zegt dat 
hij het bestuur van de PP heeft benaderd, er was 
een brief gestuurd, maar die werd niet met de 
leden van PP gecommuniceerd. Ronald is ook lid 
van de PP, mogelijk dat hij kandidaat wordt op de 
lijst van PP. De vergadering gaat akkoord om niet 
aan de Tweede Kamerverkiezingen deel te 
nemen met een lijst. 
Otto wil een stemadvies uitbrengen aan de leden. 
Ronald zal een stukje schrijven voor Gras 
december 2016 met een poll voor de leden. Het 
stemadvies wordt besproken in het bestuur en 
gepubliceerd in Gras. Wachten op de besluiten 
van de andere partijcongressen, uiterlijk 
december 2016. Stemadvies komt dan in een 
extra Gras. 

7. Global Green Congress 2017 
Er vindt eind maart 2017 een Global Green 
Congress plaats in Liverpool. Dit is in combinatie 
met een congres van de EGP. De Groenen mag 
daar 4 delegates afvaardigen. 

8. Partijkalender 2017 
Nu De Groenen niet deelneemt aan de 
verkiezingen 15 maart 2017 wordt het 

voorjaarscongres op 4 maart 2017 gehouden. Er 
komt een extra Gras met het stemadvies. 

9. Begroting 2017 
Otto vertelt dat de uitgave voor de postbus kan 
vervallen aangezien De Groenen een postvak 
krijgt bij het Milieucentrum in Utrecht. De postbus 
loopt tot 1 februari 2017. Otto wil in 2017 niet 
meer geld uitgeven maar sparen voor de 
verkiezingen 2018 in Amsterdam en Eindhoven. 
De postbus vervalt en de post onvoorzien gaat 
naar 500 euro. Het begrote tekort wordt dan 895 
euro. De begroting 2017 wordt aangenomen. 

10. De agendapunten Declaratie reiskosten, 
Amendement huishoudelijk reglement, 
Amendementen partijprogramma, 
Programmacommissie zijn niet besproken. 
Hierover zijn geen besluiten genomen. 

11. Rondje afdelingen 
Ronald meldt dat in 2018 vermoedelijk weer een 
lijst uitkomt voor stadsdeel Amsterdam-West en 
Amsterdam centraal. Hij wil volgend congres 
graag agendapunt mededelingen toegevoegd 
zien. Otto vindt dit een taak van de congreswerk-
groep. In Eindhoven zijn Gerero en Jozef actief, 
ze overleggen regelmatig. Ze zien wel problemen 
met het werven van leden zolang er landelijk 
onenigheid is in de partij. Jozef speelt met de 
gedachte om een eigen ‘De Groenen Eindhoven’ 
op te richten voor de verkiezingen in 2018. 

12. Congreswerkgroep 65e congres 
Otto vraagt Rob of hij belangstelling heeft om in 
de congreswerkgroep te gaan zitten. Rob zal 
erover nadenken. Ronald is te druk met andere 
zaken. 

13. Rondvraag 
Niemand maakt gebruik van de rondvraag. 

14. Sluiting 
Rob sluit de vergadering rond 18.00 uur. 

Verslag 65e partijcongres 

Zaterdag 21 januari 2017 
De Koperen Knoop, Van Limburg Stirumstraat 119 te 
Amsterdam 

Aanwezig elf leden: Otto ter Haar, Joanda van den 
Heuvel (nog niet stemgerechtigd), Pierre Schreuder, 
Marjo van den Heuvel, Franka van den Heuvel, David 
Blik, Rob Brockhus, Gerben Uunk, Tom Bakkers, 
Arend Loomeijer, Rijndert Doting vanaf 13:40 uur. 

Afwezig met kennisgeving: Ad van Rooij (machtigt 
Pierre Schreuder), Lisette van Rooij (machtigt Marjo 
van den Heuvel), Erik Verbeek (machtigt Franka van 
den Heuvel), Nora Borsboom (machtigt Otto ter 
Haar), Mirjam van Rijn, Annie van den Bosch, Frank 
Plate.  



Gras Nieuwsbrief van De Groenen nr.68, februari 2017       

 

4 

1. Opening. Otto opent de vergadering om 13:00 
uur. Rijndert arriveert later vanwege een afspraak 
in Leiden deze ochtend. 

2. Kennismakingsronde. Er zijn veel nieuwe 
gezichten aan tafel. Alle aanwezigen vertellen kort 
iets over zichzelf. 

3. Verslag van het partijbestuur. Otto deelt een 
schriftelijk verslag uit van de gebeurtenissen bij 
De Groenen sinds het congres van 24 september. 
Gerben vult aan dat er overleg is geweest met het 
EGP Committee. In de loop van dit verslag 
arriveert Rijndert. Hij neemt het voorzitterschap 
van het congres over. Het congres stemt in met 
het door de partijvoorzitter gevoerde beleid.  

4. Samenstelling partijbestuur.  
Het congres benoemt Rijndert bij acclamatie in 
het partijbestuur.  
Het congres stemt in met het besluit van het 
partijbestuur om Jozef per 17 december als 
bestuurslid te schorsen.  
Het congres ontslaat Jozef met algemene 
stemmen per heden uit het bestuur. 

5. Samenstelling kascommissie. Gerben, Tom en 
Rob worden bij acclamatie benoemd in de 
kascommissie. Rob is reservelid. 

6. Amendementen op het partijprogramma.  
a. Amendementen op de breekpunten (twee 

derden meerderheid vereist) 
De uitsluiting van Fred Teeven wordt met 11 
stemmen voor en 3 tegen opgenomen in de 

breekpunten.  
Het weglaten van de verwijzing naar artikel 50 
van het Verdrag betreffende de EU wordt 
aangenomen met 11 stemmen voor en 3 
tegen.  
Het toevoegen van het houden van het 
oppergezag over de krijgsmacht wordt met 11 
stemmen voor en 3 tegen toegevoegd aan de 
breekpunten.  
De woorden “eerder of” in de derde alinea 
worden met 12 stemmen voor en 2 
onthoudingen verwijderd. 

b. Overige amendementen (gewone 
meerderheid van stemmen) 
Het voorstel om hoofdstuk 19 in te trekken 
wordt met 3 stemmen voor, 9 tegen en 2 
onthoudingen verworpen. 
De amendementen op hoofdstuk 20 worden 
met 14 stemmen voor aangenomen. 
De behandeling van de amendementen op 
hoofdstuk 21 worden wegens tijdgebrek uitge-
steld. Gerben en Otto bespreken deze amen-
dementen en bereiden een stemadvies voor. 

7. Invulling congreswerkgroep congres 4 maart. 
Otto, Rijndert en Joanda vormen de congres-
werkgroep. 

8. Rondvraag. Gerben vraagt aandacht voor het 
campagneboek van de Europese Groenen. 

9. Sluiting. Rijndert sluit het congres omstreeks 
16:15 uur. 
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Toelichting bij de jaarrekening 

De kascommissie heeft inzage gekregen in de 
boeken en doet op het congres verslag. 
 
Tom Bakkers en Gerben Uunk 
 

Jaarrekening De Groenen 2016 

Resultatenrekening Inkomsten Uitgaven 

Contributies € 2027,00  

Schenkingen € 6014,90  

Reimbursements  €  980,50  

Rente, dividend  €  182,25  

Overig inkomsten  €  159,92  

Kamer vKoophandel     €   7,30 

Bankkosten   € 126,17 

Vergaderingen   € 316,40 

Partijbestuur   € 359,54 

Gras   € 188,46 

Postbus   €  223,85 

Website     €  86,98 

Campagnes   €  277,06 

EGP contributie  € 1150,00 

EGP meetings  € 1141,42 

Overige uitgaven      € 90,00 

Totaal € 9364,57 € 3967,18 

 

Balans 31 december 2016 

Balansdatum 31 dec 2015 31 dec 2016 

Betaalrekening    € 256,58    € 533,79 

Spaarrekening        € 0,00        € 0,01 

Beleggersgiro    € 820,31  € 4486,55 

Crediteuren -€ 2909,83 -€ 1455,90 

Eigen vermogen -€ 1832,94  € 3564,45 

 

Crediteuren 

Crediteur 31 dec 2015 31 dec 2016 

St. De Groenen West   € 891,78   € 731,86 

Otto ter Haar € 2018,05   € 724,04 

Totaal € 2909,83 € 1455,90 

 

Schenkingen 2016 

Schenker Oormerk Bedrag 

Jozef van Kessel cf. HR artikel 9 lid 2 € 5000 

Otto ter Haar cf. HR artikel 9 lid 2 € 1050 

 
 
 
 
 
 
 

Amendementen huishoudelijk 
reglement 

Artikel 1 Lidmaatschap lid 5 
Verwijderen: 
(zoals het Europees Parlement, Eerste en Tweede 
Kamer Staten-Generaal, Provinciale Staten, 
Gemeenteraden, deelgemeenteraden) 
Vertegenwoordigende organen waar bij de verkiezing 
de kiezers geen stem uit kunnen brengen op een lijst 
waarboven een politieke groepering haar aanduiding 
heeft kunnen laten plaatsen vallen niet onder de 
reikwijdte van artikel 12 sub d 
 
Motivering: 
Sinds Waterschapsverkiezingen ook een aanduiding 
boven de lijsten kennen is dit onderscheid niet meer 
van betekenis. 
 
Artikel 2 Afdelingen 
Wijzig: 
bank- of girorekeningnummer 
In: 
bankrekeningnummer 
 
Motivering: 
We hebben geen girorekeningen meer. Dat is nu ING 
Bank. 
 
Artikel 3 Congres 
Wijzig: 
6. Amendementen op congresstukken worden door 
het partijbestuur van een positief of negatief 
preadvies voorzien, dan wel van een onthouding. 
In: 
6. De programmacommissie voorziet amendementen 
op het partijprogramma van een positief of negatief 
advies, dan wel van een onthouding. 
 
Wijzig: 
7. Amendementen op congresstukken worden door 
de congreswerkgroep in overleg met het partijbestuur 
ingedeeld in de volgende categorieën: 
In: 
7. De programmacommissie verdeelt amendementen 
op het partijprogramma in de volgende categorieën: 
 
Wijzig: 
9. Tot twee dagen voor het congres mogen indieners 
van amendementen verzoeken tot verplaatsing van 
deze amendementen naar een andere categorie. 
Partijbestuur en congreswerkgroep beslissen over 
deze verzoeken. 
In: 
9. Tot twee dagen voor het congres mogen indieners 
van amendementen verzoeken tot verplaatsing van 
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deze amendementen naar een andere categorie. De 
programmacommissie beslist over deze verzoeken. 
 
Wijzig: 
10. De amendementen uit categorie 1 worden niet 
afzonderlijk vermeld; de positief gepreadviseerde 
amendementen uit deze categorie worden verwerkt in 
de voorliggende tekst. 
De in categorie 2 ingedeelde amendementen komen 
afzonderlijk in stemming na toelichting van de 
indiener en van de uitbrenger van het preadvies, 
echter zonder discussie in het congres. 
In: 
10. De amendementen uit categorie 1 worden niet 
afzonderlijk vermeld; de positief geadviseerde 
amendementen uit deze categorie worden verwerkt in 
de voorliggende tekst. 
De in categorie 2 ingedeelde amendementen komen 
afzonderlijk in stemming na toelichting van de 
indiener en van de programmacommissie, echter 
zonder discussie in het congres. 
 
Motivering: 
We willen een programmacommissie in het leven 
roepen die adviseert over amendementen op het 

partijprogramma. Het partijbestuur staat die taak af. 
 
Artikel 3 lid 11 
Toevoegen na  
h. de verkiezing van kascommissie en 
geschillencommissie;: 
i. de verkiezing van de programmacommissie; 
j. de verkiezing van de EGP-afgevaardigden; 
 
Motivering: 
EGP-afgevaardigden hebben een belangrijke functie. 
De EGP beveelt aan om er interne verkiezingen voor 
te houden. 
 
Het partijbestuur 

 

Succesvolle EGP Council in Glasgow 

Van 1 tot en met 4 december vertegenwoordigden 
Gerben Uunk, Sabine Wong en ik De Groenen bij de 
halfjaarlijkse EGP Council in Glasgow. Hieronder zie 
je ons met links op de foto Marko Kaasik van de 
groene partij in Estland. 
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Ik heb me vooral met het budget bezig gehouden. De 
committee members (de bestuursleden van de EGP) 
krijgen sinds enkele jaren €175 allowance per dag 
voor hun werkzaamheden. Het committee stelde voor 
dit bedrag te verhogen naar €200 per dag voor 
maximaal 60 dagen per jaar. Omdat een bezoek aan 
de Council een prijzige activiteit is stelde De Groenen 
voor om de allowance voor het committee juist te 
verlagen naar €150 per dag en het vrijkomende 
budget te besteden aan een allowance voor 
delegates van €50 per dag voor maximaal 6 dagen 
per jaar (2 councils van 3 dagen). De groenen uit 
Estland, Malta en nog een paar kleine partijen 
steunden ons, maar de grote partijen (met de meeste 
stemmen) steunden het voorstel van het committee. 

Het viertal op de foto trof elkaar ook in een werkgroep 
over het basisinkomen. Een professor uit Finland 
vertelde over het experiment met een basisinkomen 
dat in Finland wordt uitgevoerd bij 2000 
werkzoekenden. Er is nu veel meer discussie over het 
basisinkomen dan vijf jaar geleden. 

Sabine en ik spraken anderhalf uur met Gwendoline 
Delbos van het committee over de gang van zaken bij 
De Groenen n.a.v. een e-mail van Jozef. Gwendoline 
houdt namens het committee contact met de groene 
partijen in Nederland. 

Otto ter Haar 

Werkgroep Trade op de EGP Council 

Naast de werkgroepen Basic Income en Global 
Greens had ik ook het genoegen De Groenen te 
vertegenwoordigen in de werkgroep Trade. 

In de introductieronde van de aanwezige 
afgevaardigden zei ik dat het belangrijk is dat wij als 
Europese Groenen voor een duurzame economie 
staan. Dat moet echter niet worden gezien als anti-
trade, maar wel terug naar de basis (onze roots): 
lokale handel, Fair Trade en ons met hand en tand 
verzetten tegen dierenhandel met vaak 
afschrikwekkende transporttoestanden. 

Reinhard Bütikofer van Bündnis 90/Die Grünen, en 
EGP co-chair, die ook in de werkgroep Trade als 
voorzitter optrad, deelde mee dat vanwege de 
verkiezing van Trump TTIP voorlopig in de vrieskast 
wordt gezet of mogelijk vervangen door een stel 
andere verdragen, aangezien het onwaarschijnlijk is 
dat TTIP kan overleven zonder de VS. 

De European Greens had in een e-mail aan de 
Member Parties gevraagd standpunten mede te delen 
ten aanzien van Trade voor een ‘’Green Policy Paper 
2017’’, maar tot dan toe had geen enkel lid een 
reactie gestuurd. Otto deelde me mede een 
soortgelijke e-mail niet te kunnen vinden. Bekend is 
dat de European Greens tegenstander zijn van TTIP 

en CETA. Er zijn echter ook een aantal andere 
verdragen waar wij als De Groenen op internationaal 
en nationaal niveau een mening over moeten vormen.  
De belangrijkste daarvan op Europees niveau is de 
Trade in Services Agreement (TiSA). TiSA is een 
handelsovereenkomst waarover momenteel wordt 
onderhandeld door 23 leden van de Wereld-
handelsorganisatie (WTO), met inbegrip van de EU. 
Samen zijn de deelnemende landen goed voor 70% 
van de wereldhandel in diensten. 

Op bilateraal niveau is er een handelsverdrag met 
China in de maak, niet met Washington DC als 
hoofdkwartier, maar Beijing. China probeert het 
wereldhandelsmonopolie te krijgen via de zgn. ‘’New 
Silk Route’’ ook bekend als ‘’The Belt and Road’ 
afgekort de B&R. Dit betreft handel via de trein in 
plaats per boot, o.a. om de Russische 
handelsrestricties te omzeilen. 

Reinhard vroeg alle Member Parties de voors en 
tegens van deze handelsverdragen aan te kaarten en 
aan de EGP mede te delen. Een uitdaging. 

Iedereen kan alles nalezen via: 
europeangreens.eu/glasgow2016/trade  

Gerben Uunk 

 

Vergelijking met Stemwijzer van 
PvdD, SP, GL, PP en De Groenen 

Het is een hele klus om een goed stemadvies te 
geven. Er is veel materiaal. Zoveel dat je de door 
bomen het bos niet meer ziet. Ik heb de Stemwijzer 
ingevuld op basis van het Partijprogramma 2017 
zoals dat 21 januari is gewijzigd. Vragen waarop het 
antwoord expliciet in het programma staat heb ik als 
“extra belangrijk” gemarkeerd en vragen waarop het 
antwoord uit het programma is af te leiden heb ik 
daarmee in overeenstemming beantwoord. Als de 
vraag niet of niet duidelijk in het programma aan de 
orde wordt gesteld heb ik het beantwoord met “Geen 
van beiden”. Bij vier van de dertig vragen was dit het 
geval. Dat zijn eigenlijk omissies die we aan moeten 
vullen. Het betreft de vragen over vennootschaps-
belasting, geld voor cultuur, verhuurdersheffing en 
kilometerheffing. 

Als ik volgens dit recept de stemwijzer invul en 
vergelijk met alle partijen die met de stemwijzer 
meedoen, dan staat de Partij voor de Dieren met 74% 
bovenaan en vlak daarachter de SP met 72%. 

Bij de vergelijking per vraag heb ik GroenLinks (64%) 
en de Piratenpartij (60%) meegenomen. Bij de helft 
van de vragen zijn deze vijf partijen het helemaal 
eens. GroenLinks wil geen basisbeurs en wel een 
Europees leger; de Piratenpartij wil Schiphol 
uitbreiden en lage btw op vlees. 

https://europeangreens.eu/glasgow2016/trade
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Wat ook interessant is om te raadplegen is Keuzes in 
Kaart 2018-2021 van het Centraal Planbureau. De 
Vrijzinnige Partij van Norbert Klein wil in 2021 een 
basisinkomen invoeren en heeft dat laten doorreke-
nen. De resultaten zijn niet bemoedigend: minder 
werkgelegenheid en een hoger begrotingstekort dan 
bij de andere partijen. Een basisinkomen is iets voor 
de langere termijn. 
 
Otto ter Haar 

In memoriam Ferry J. Colon 

Ferry J. Colon (24 juli 1947- november 2016) 

Ferry was in november enkele weken niet meer 
gezien door zijn vrienden en werd daarop, na 
onderzoek door de politie, dood aangetroffen in zijn 
woning. 

Ferry was in de eerste plaats actievoerder, vooral 
tegen sloop van oude gebouwen en tegen het kappen 
van bomen. Het is mede aan hem te danken dat het 
OLVG-ziekenhuis in Amsterdam niet tegen de vlakte 
is gegaan. 

Hij was rond 1990 op diverse manieren actief in en 
voor Groen Amsterdam en De Groenen. Hij was 
bestuurslid van Groen Amsterdam en na de opheffing 
van deze partij van de afdeling Amsterdam van De 
Groenen, ook een tijd als secretaris. Op provinciaal 
vlak was hij lid van de steunfractie van De Groenen in 
Noord-Holland. Van 1990 tot 1994 was hij lid van de 
stadsdeelraad van Amsterdam-Oost. 

Hij was een markant persoon en soms wat 
controversieel, ook binnen de partij. In de jaren 90 
was hij betrokken bij verschillende politieke formaties, 
zoals Leefbaar Noord-Holland en Leefbaar 
Nederland. In 1997 heeft hij samen met A.R. 
(Adriaan) Kuyper een eigen partij opgericht: 
"Vertrouwbare Mensen". 

Met dank aan Paul Berendsen 

In memoriam Rob Verlinden (1947-2016) 

Rotterdammer Rob maakte van 2003 tot 2005 deel uit 
van het partijbestuur van De Groenen. Hij was een 
activist die veel procedeerde, o.a. via de door hem 
opgerichte Stichting ter Voorkoming van Misbruik 
Genetische Manipulatie (VoMiGen). Hij overleed 16 
december aan de gevolgen van longkanker. 

Bron: http://www.gentechvrij.nl/vomigen2Rob.html  

Landelijk secretariaat 

Oudegracht 60   
3511 AS  UTRECHT 
Tel. 030-2341545 
info@degroenen.nl  
www.degroenen.nl  
www.facebook.com/DeGroenenNederland  
www.twitter.com/DeGroenen  

Kalender 

Februari 2017, incasso contributies 
4 maart 2017 66e partijcongres, Amsterdam 
15 maart 2017 verkiezing Tweede Kamer 
31 maart – 2 april 4th Global Green Congress en 5th 
EGP Congress, Liverpool 
23 september 2017 67e partijcongres 
21 maart 2018 verkiezing gemeenteraden 
20 maart 2019 verkiezing Provinciale Staten en 
waterschapsbesturen 
23 mei 2019 verkiezing Europees Parlement 

Partijbestuur en partijcommissies 

Partijvoorzitter: Otto ter Haar, otto@degroenen.nl 
Bestuurslid: Rijndert Doting, rijndert@degroenen.nl 
EGP-delegates: Sabine Wong, Otto ter Haar 
Webmaster: Tom Bakkers, tom@degroenen.nl  
Kascommissie: Gerben Uunk, Tom Bakkers, Rob 
Brockhus 

Ronald Schönberger vertegenwoordigt De Groenen in 
het algemeen bestuur van het waterschap Amstel, 
Gooi en Vecht. Matthijs Pontier is zijn duo-bestuurslid. 

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 
www.degroenen.nl/incasso.html  

Colofon 

Gras is een landelijk mededelingenblad van de 
politieke partij De Groenen. Het verschijnt onder 
verantwoordelijkheid van het partijbestuur. Plaatsing 
van artikelen betekent echter niet dat het partijbestuur 
instemt met de inhoud. U kunt de redactie bereiken 
via het landelijk secretariaat. 
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