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Verslag 60e partijcongres 

Zaterdag 17 januari 2015 

Milieucentrum Utrecht, Oudegracht 60 te Utrecht 

 

Aanwezig zes leden: Paul Freriks (voorzitter), Otto ter Haar, Jolanda Verburg, Rijndert Doting, Loek 

Beukman, Ronald Schönberger. 

Afwezig met kennisgeving: Jozef van Kessel, Gerero van der Heijden, Tom Bakkers en Mirjam van 

Rijn. 

 

1. Opening. Paul opent de vergadering om 13:04. Hij verwelkomt Loek uit Groningen. Loek is al 

jaren lid en woont voor het eerst een congres bij. 

2. Het verslag van het 59e congres van 27 september 2014 wordt ongewijzigd goedgekeurd. 

3. Verslag partijbestuur. Jolanda en Otto hebben met Mirjam de Council van de EGP in Istanboel 

bijgewoond. De participation fee is verhoogd van €120 naar €180. We zien dat als een verborgen 

verhoging van de membership fee, die onevenredig zwaar drukt op member parties zonder 

staatssubsidie. Otto zal dat naar voren brengen bij de treasurers meeting op 20 februari en voorstellen 

in plaats van de participation fee de membership fee (naar evenredigheid) te verhogen. 

We hebben in het kader van de komende Staten- en waterschapsverkiezingen gesprekken gevoerd 

met de Piratenpartij in Noord-Holland. Dit heeft er toe geleid dat Ronald namens De Groenen plaats 

11 inneemt op de lijst Noord-Holland van de Piratenpartij en dat Matthijs Pontier en Jelle de Graaf 

namens de Piratenpartij plaats 3 en de laatste plaats innemen op de lijst Amstel, Gooi en Vecht van 

De Groenen. 

4. Huishoudelijk reglement. Het amendement op het huishoudelijk reglement wordt met 5 stemmen 

voor en één onthouding aangenomen. Het partijbestuur zal nog met een voorstel komen wat we doen 

met bestaande leden die geen machtiging willen geven. Die betalen vanaf 2016 meer dan €20. 

5. Partijprogramma. Otto licht de amendementen toe. Het gewijzigde hoofdstuk Energie en klimaat 

wordt aangenomen met 4 stemmen voor, 1 tegen en 1 onthouding. In het hoofdstuk De Groenen in 

Nederland en Europa, paragraaf Wat is uw stem op De Groenen waard?, wijzigt de 1e regel in: 

“stemt u niet alleen op een kandidaat, maar ook op een politiek programma.” Aangenomen met 4 

stemmen voor en 2 onthoudingen. In hoofdstuk Infrastructuur en mobiliteit, paragraaf Normstelling 

verandert de laatste zin in: “Op termijn willen wij in Europa alleen auto’s op de weg toelaten die 

gebruik maken van hernieuwbare energie.” Unaniem aangenomen. 

In hetzelfde hoofdstuk, paragraaf Vliegverkeer, vanaf 2e zin “Vliegen zorgt “ t/m “afname van het 

aantal vluchten:” wijzigt de tekst in:  

“Vliegtuigen verbranden kerosine en stoten daarom CO2 uit. Een alternatief hiervoor is nog niet 

voorhanden. De Groenen bepleit daarom beperking van het luchtverkeer. Met de volgende 

voorstellen willen we het vliegverkeer beperken:  

- geen aanleg van nieuwe luchthavens 

- geen uitbreiding van Schiphol” 

Aangenomen met 6 stemmen voor en geen tegen. 

6. Afdelingen. Ronald meldt dat de gemeente Amsterdam 30 km-zones heeft ingevoerd binnen de 

ring: een maatregel waar hij zich altijd sterk voor heeft gemaakt. 

7. Staten- en waterschapsverkiezingen.  

De Groenen neemt geen deel aan de verkiezing van Provinciale Staten. 

De Groenen doet mee in waterschap Rijn en IJssel met Paul als lijsttrekker en Lisanne Verbeek, 

studente Radbouduniversiteit, 24 jaar, op 2. Jolanda helpt Paul bij het vinden van lijstduwers en 

ondersteuners.  
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Na enige discussie wordt de lijst voor het waterschap Amstel, Gooi en Vecht als volgt vastgesteld: 1. 

Ronald Schönberger, 2 Janneke Schadee, 3. Matthijs Pontier, 4. Rijndert Doting, 5. Tom Bakkers, 6. 

Max van den Dool, 7. Kamal Haddouch, 8. Walter Visser, 9. Jelle de Graaf. 

We amenderen de begroting voor 2015. Van de post campagne wordt €200 categorie 1: voor elk 

waterschap €100. De waarborgsommen kosten €450.  

8. Rondvraag: Jolanda spreekt 27 januari op het Binnenhof bij de manifestatie Break the System 

over het onvoorwaardelijk basisinkomen. Loek twijfelt over voortzetting van zijn lidmaatschap 

vanwege het gebrek aan invloed van De Groenen. Jolanda merkt op dat het haar wel gelukt is het 

basisinkomen op de agenda te krijgen. 

9. Paul dankt alle aanwezigen en sluit het congres om 15:50. 
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