
Gras

Verslag 61e partijcongres

Zaterdag 23 mei 2015
Hoogstraatgemeenschap, Hoogstraat 301a te
Eindhoven
 
Aanwezig vier leden: Paul Freriks (voorzitter), Otto ter
Haar, Jozef van Kessel, Gerero van der Heijden.
Afwezig met kennisgeving: Jolanda Verburg, Lisa Fre
riks.
 
1. Opening. Paul opent de vergadering om 13:20.
2. Het verslag van het 60e congres van 17 januari
2015 wordt ongewijzigd goedgekeurd.
3. Verslag partijbestuur, jaarrekening 2014. Otto
licht de jaarrekening toe. Jozef vraagt of de kascom
missie de cijfers heeft gecontroleerd. Dat is niet ge
beurd. Het congres besluit Jozef en Gerero tot kas
commissie te benoemen. Zij bezoeken op 6 juni Otto in
Utrecht voor de controle van de cijfers over 2013 en
2014. Zij rapporteren hierover aan het volgende con
gres. We besluiten het volgende congres twee dagen
eerder te houden: op donderdag 24 september van
19:00 tot 21:00 uur op een nader te bepalen locatie in
Nijmegen.
Het partijbestuur is niet akkoord gegaan met de regi
stratie fee van €180 die het EGP Committee oplegt aan
onze Delegates die de partij vertegenwoordigen in de
halfjaarlijkse Council. De partij is van plan dit aan het
Conciliation Panel (een soort geschillencommissie)
voor te leggen.
4. Evaluatie waterschapsverkiezing. We hebben met
groot succes deelgenomen aan de verkiezing in water
schap Amstel, Gooi en Vecht. We denken dat dit voor
een deel te danken is aan steun vanuit de SP voor
onze kandidaat Ronald.

Beste partijgenoten

In deze Gras vertelt Ronald over de samenwerking met
Matthijs Pontier van de Piratenpartij in het waterschap
Amstel, Gooi en Vecht. Jongeren uit de Liemers willen
deze streek de gelukkigste van de wereld maken en
hebben het voor elkaar gekregen daar op 25 septem
ber de Verenigde Naties over te mogen toespreken.
Paul legt uit hoe hij het onvoorwaardelijk basisinkomen
hierbij betrokken heeft. Sinds februari is Lisa Freriks
actief bij De Groenen. Ze heeft samen met Jolanda De
Groenen vertegenwoordigd bij de EGP-council in
Zagreb en doet hier verslag.
 
Donderdagavond 24 september houden wij het con
gres in de Boterwaag te Nijmegen. Het is een mooie lo
catie en een goede reden het congres te bezoeken. De
agenda komt in Gras van september.
 
Otto ter Haar, partijvoorzitter

5. Beleidsplan 2016 - 2019. We hebben grote ambi
ties, maar leggen ons niet vast. Deelname aan de
Tweede Kamerverkiezingen hangt van verschillende
factoren af.
6. Afdelingen. Gerero en Jozef willen een afdeling
Eindhoven oprichten. Het bestuur vindt het goed als
Gerero en Jozef in Eindhoven als afdeling De Groenen
naar buiten treedt, maar verwacht dat ze dat alleen
doen bij items waarbij ze het met elkaar eens zijn.
7. Rondvraag: Otto vraagt Jozef of hij wil kijken naar
een mail van de EGP over de plannen van het Euro
pees Parlement over een Europese Kieswet. Jozef
stemt daar mee in.
8. Paul dankt alle aanwezigen en sluit het congres om
15:19.

Verhaal Waterschap!

Toen de officiële uitslag van de waterschapsverkiezin
gen Amstel, Gooi en Vecht bekend werd gemaakt was
ik toch erg verbaasd over het aantal stemmen die wer
den behaald.
De Groenen heeft uiteindelijk 1 zetel behaald met wel
23.604 stemmen dat is zo'n 6% van het totale aantal
stemmen. Zou je dit vertalen in Tweede Kamerzetels
dan zouden het er wel 9 zijn :-) Daar ben ik natuurlijk
heel erg blij mee en dat we sowieso 1 zetel hebben ge
haald is fantastisch!
Deze uitslag hebben we niet alleen met De Groenen
behaald maar ook door de fijne samenwerking met de
Piratenpartij wat we breed naar buiten hebben ge
bracht. Die samenwerking bestond eruit dat we weder
zijds kandidaten op elkaars verkiezingslijsten hadden
staan.

Ook met de SP is er een samenwerking geweest door
dat veel voormalige SP-raadsleden, waar ik in het ver
leden fijn mee heb samengewerkt, het stemadvies heb
ben gegeven aan hun achterban om op De Groenen te
stemmen.

De samenwerking met de Piratenpartij gaat de komen
de 4 jaar verder in het Waterschap want Matthijs Pon
tier gaat mij de komende jaren assisteren als duo-lid
waar ik toch wel heel blij mee ben want deze man is in
houdelijk erg goed en op deze manier kan hij zich het
politieke handwerk eigen maken, zolang zijn agenda
dat toestaat. Ondertussen is hij 10 juni beëdigd en
volgt hij samen met mij het inwerkprogramma waar we
een aantal interessante punten zijn tegengekomen
waar we ons op kunnen richten, zoals: hoe is de bevei
liging van op afstand bestuurbare bruggen en sluizen
geregeld? Zijn deze mogelijk te hacken?
Ook willen we kijken of er e-democracy is toe te pas
sen in het Waterschap.
Natuurlijk richt De Groenen zijn aandacht voornamelijk
voor meer flora en fauna door het beleid zo te sturen
dat de biodiversiteit toeneemt.
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In ieder geval is het nu de periode om inhoudelijk te
weten te komen hoe het Waterschap werkt en aan de
hand daarvan uiteindelijk met schone initiatieven te
komen.
U hoort in de toekomende tijd meer van mij dus wordt
vervolgd!
Ronald Schönberger
 
De Liemers, de gelukkigste regio in de
wereld

De Liemers wil over 20 jaar de gelukkigste regio ter
wereld zijn. De regio zou kunnen uitgroeien tot de Hap
piness Valley. Dat is hier in het oosten van Nederland
tussen Food Valley (Wageningen), Technovalley (En
schede) en de Health Valley. (Nijmegen).
Het begon allemaal in 2009: tien jongeren stelden met
elkaar de allereerste versie van de Liemers List op. Nu,
zes jaar later, is het zover: we hebben de wereldwijde
Liemers List afgerond! 
 
De Liemers List is de visie van jongeren op de toe
komst. De lijst is het resultaat van vele conferenties,
gesprekken met experts en bijeenkomsten in Neder
land en ver daarbuiten. Van de nationale conferentie in
Den Haag tot de Europese conferentie met Kofi Annan
en de Global Summit in Costa Rica: al deze stappen
hebben ervoor gezorgd dat de Liemers List nu definitief
is. Je kunt hem downloaden van de website www.ho
pe-xxl.com
 
Nu de Liemers List is afgerond gaan we aan de slag
om deze ook daadwerkelijk uit te voeren. De eerste zin
van de Liemers List is daarin leidend: "We, the young
people of HOPE XXL, aspire a world in which each per
son grades his or her life as good." 
 
In 2012 is hierover gesproken met Kofi Anan. Het resul
taat van dit gesprek is dat een vertegenwoordiger van
de jongeren de Algemene Vergadering van de Verenig
de Naties op 25 september a.s. zal toespreken. De
Gelderse commissaris van de Koning, de vier burge
meesters in de Liemers en de vier gemeenteraden
steunen de plannen. De taak van de gemeenten wordt
om alle plannen en projecten die het geluk bevorderen
op te schalen naar een 8+.
 
Geluksonderzoek
Er is nu begonnen met het meest grootschalige gede
tailleerde geluksonderzoek, ooit ergens ter wereld ge
houden. Dit onder leiding van Meike Bartels, professor
in Genetics and Wellbeing aan de Vrije Universiteit. De
juridische raad van de VU die onder meer gaat over
privacy, heeft toestemming gegeven voor de afname
van 30.000 DNA-profielen. Met het onderzoek van DNA
en uitgebreide vragenlijsten wordt de definitie van
geluk benoemd, waarom de ene mens gelukkiger is als

de andere en door deze nulmeting kan het verloop van
het proces gevolgd worden door ons als politici maar
ook door geïnteresseerde deskundigen uit de hele we
reld en dat zijn er veel!
 
De verspreiding van de onderzoeken vindt door de jon
geren via de scholen plaats.
 
Zelf vind ik het initiatief geweldig. Mooie hoge politieke
en maatschappelijke ambities. Tevens geluk gericht
met als startpunt de jongeren. Dankzij meerdere ge
sprekken met de initiatiefnemers is in januari 2015 het
onvoorwaardelijk basisinkomen op de Liemers List te
recht gekomen en zal het expliciet genoemd worden bij
de Verenigde Naties.
 
Ik hou jullie op de hoogte!
 
Paul Freriks, raadslid in Zevenaar

Het hart van Kroatië en green jobs in de
EU

Sinds enkele jaren krijg ik via mijn vader, Paul Freriks,
mee waar De Groenen zich hard voor maakt en wat er
zich afspeelt in de politieke omgeving van De Groenen.
Politiek was nooit zo mijn ding; ik heb me nooit hele
maal kunnen vinden in de standpunten van de partijen
die ons land representeren. Totdat ik via mijn vader
steeds meer hoorde over De Groenen. Ik was zelfs een
beetje verbaasd; voor het eerst was er een politieke
partij die met haar visie op de samenleving heel dicht
bij mijn normen en waarden staat. Mijn interesse was
gewekt!
 
Begin dit jaar ben ik lid geworden van De Groenen. Er
werd me de mogelijkheid geboden om in mei dit jaar
naar het congres van de Europese Groenen in Zagreb,
Kroatië te gaan. Mijn interesse in andere culturen en
nationaliteiten maakte dat ik hier niet lang over hoefde
na te denken. Ik ging naar Zagreb. Samen met Jolanda
Verburg vertegenwoordigde ik De Groenen op het con
gres. Het samenzijn van mensen met zo veel verschil
lende nationaliteiten die allemaal dezelfde belangen na
streven was voor mij een bijzondere ervaring.
 
“Transform. Invest. Create green jobs.” Het motto van
het 22ste congres van de European Green Party in
Zagreb. Dat er werkgelegenheid gecreëerd moet wor
den in Kroatië werd wel duidelijk. De cijfers wijzen uit
dat Kroatië in 2014 tot de landen behoort met de
grootst stijgende werkloosheid (van 17.3% naar
18.5%). Met name de werkloosheid onder de jongeren
is hoog (41.5%). Op het congres spreek ik met een jon
geman van twintig jaar, woonachtig in Zagreb. Hij ver
telt dat de jongeren die werk hebben vooral in een
grote stad als Zagreb het geluk hebben gehad een
baan te vinden. Daarentegen is het volgens hem op het
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platteland en in de kleinere dorpen dramatisch. Zelf
heeft hij ook geen werk. Hij doet een technische oplei
ding, enigszins gestuurd door zijn ouders omdat hij
met die opleiding een beter vooruitzicht heeft op werk.
Hij had echter liever politicologie willen studeren. Van
daar dat hij dit weekend als vrijwilliger meehelpt op het
congres. Met veel enthousiasme vertelt hij over politie
ke onderwerpen die hem interesseren. Ons gesprek
geeft me het gevoel dat ondanks dat deze jongen een
andere studierichting heeft gekozen dan waar zijn hart
ligt, we hem nog wel terug gaan zien in de wereld van
de politiek.
 
Zoals in het gesprek met deze jongeman duidelijk
werd, zoeken de meeste mensen de grote stad op
wanneer het gaat om het vinden van werk. Met maar
4,5 miljoen inwoners en een oppervlakte groter dan
Nederland, blijft er voor Kroatië een hoop land over wat
op een zinvolle manier benut zou kunnen worden. Een
vertegenwoordiger van de Groene Partij uit Montene
gro noemt in ons gesprek dat er enorm veel ruimte en
vruchtbare grond is voor landbouw in de Balkanlanden.
Duurzame, biologisch en ecologisch verantwoorde
landbouw zou daar deuren kunnen openen. Zeker in
een tijd als deze waar mensen steeds meer het belang
inzien van ‘puur’ eten. Niet voor niets integreren de su
permarkten biologische producten in hun assortiment
en halen steeds meer mensen een biologisch groente
pakket bij de plaatselijke boer. Ook in Kroatië lijkt er
een omslag in het denken plaats te vinden. Dit zou het
succes van de groene partij Orah kunnen verklaren.
Deze partij is opgericht in 2013 en wist al direct bij de
verkiezingen een zetel in het parlement te bemachti
gen. Volgens mijn gesprekspartner mist het echter in
deze landen nog vaak aan kennis over biologische
landbouw en geld om te investeren. Naarmate ik tij
dens dit congres met meer mensen uit verschillende
hoeken van Europa spreek, wordt het me steeds dui
delijker: met de juiste middelen en goede intenties lig
gen er in de Balkanlanden grote kansen voor het creë
ren van ‘green jobs’.
 
Het was voor mij een mooie ervaring om bij dit congres
aanwezig te zijn. Hoe belangrijk het is om de krachten
te bundelen werd wel duidelijk op dit congres waar zo
veel landen vertegenwoordigd waren. Omdat het con
gres in Zagreb plaatsvond werd er vooral licht gesche
nen op de Balkanlanden. Het heeft me inzicht gegeven
in de politieke situatie in deze landen, maar ook eyeo
peners wat betreft de vele mogelijkheden en kansen
die hier nog verscholen liggen. In november hebben de
Fransen een thuiswedstrijd en zal het congres in Lyon
plaatsvinden. Interessant in Frankrijk is de organisatie
“Terre de Liens” die sinds 2003 boerderijen en grond
opkoopt om het weg te houden van speculanten, in
vesteerders die land opkopen om op een snelle manier
winst te houden vaak zonder rekening te houden met

biologische en ecologische aspecten. Deze organisatie
stelt de grond beschikbaar voor landbouwers die op
een eerlijke, duurzame en biologische manier produc
ten verbouwen. Momenteel bezit deze organisatie 118
boerderijen en 2300 hectare grond. Daarmee voorzien
ze meer dan 300 mensen van werk. Een prachtig voor

beeld van het creëren van ‘green jobs’!
Lisa Freriks
Het verslag van Jolanda kunt u vinden op haar blog:
http://jolandaverburg.blogspot.nl/2015_05_01_archive.
html

Amendementen partijprogramma

Hoofdstuk 14. Landbouw
Ecologisch houdbare productie
Wijzig: In een markteconomie dient de winkelprijs de
volledige sociale en ecologische kosten te dekken van
een veilige en verantwoorde voedselproductie. Een
markt van overproductie levert onderprijzen.
In: In een circulaire economie dient de consumenten
prijs de volledige sociale en ecologische kosten te dek
ken van een veilige en verantwoorde voedselproductie.

Verslag kascommissie 2013 en 2014

Wij hebben als leden van de kascommissie de jaarre
kening van 2013 en 2014 gecontroleerd. Deze rekenin
gen hebben wij in orde bevonden. De inkomsten en uit
gaven zijn goed gedocumenteerd en terug te vinden in
Excel-bestanden. Facturen zijn ingescand of nog origi
neel aanwezig.
 
We hebben de volgende opmerkingen:
1.Otto ter Haar heeft de boekhouding in Excel opge
maakt, maar hij heeft als enige inzicht hierin. Als hij tij
delijk uitvalt is er een probleem met vervanging.
2. De schenkingen en leningen in 2014 gedaan verdie
nen wel nadere uitleg (dat is gebeurd).
3. We vonden dat er een groot verschil is tussen 2013
(positief saldo) en 2014 (negatief saldo). Dit zou even
wichtiger kunnen.
4. We hebben ook gecontroleerd of de uitgaven in
2014 conform de Begroting 2014 waren, en dit bleek
het geval.
 
Utrecht, 6 juni 2015
J.M. van Kessel, G.W.M. van der Heijden
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Agenda

24 september 2015, 62e partijcongres, Nijmegen
13-15 november 2015, 23rd Council EGP, Lyon
15 maart 2017, Tweede Kamerverkiezing
21 maart 2018, verkiezing gemeenteraden
19 maart 2019, verkiezing Provinciale Staten en
Waterschappen
23 mei 2019, verkiezing Europees Parlement

Colofon

Gras is een landelijk mededelingenblad van de politie
ke partij De Groenen. Het verschijnt onder verantwoor
delijkheid van het partijbestuur. Plaatsing van artikelen
betekent echter niet dat het partijbestuur instemt met
de inhoud. U kunt de redactie bereiken via het landelij
ke secretariaat.
Eindredactie en opmaak: Otto ter Haar
Met bijdragen van: Ronald Schönberger, Paul Freriks,
Lisa Freriks, Jozef van Kessel, Gerero van der Heijden
en Otto ter Haar
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Bij overproductie leidt de markt tot prijzen die deze
kosten niet geheel kunnen dekken.
Toelichting: Het is belangrijk om de circulaire econo
mie te noemen omdat we daar naar toe willen. De
tweede zin is in de nieuwe formulering beter te begrij
pen.
 
Hoofdstuk 21. Volksgezondheid
Wijzig: Verder blijft het nodig om alcohol, drugs en
roken te ontmoedigen. Dit geldt vooral voor de jeugd.
Wij willen dat de in de wet vastgelegde leeftijdsgrenzen
voor de verkoop van zwakalcoholische drank en sterke
drank strenger worden gehandhaafd. Voorlichting op
school is belangrijk. Op jongeren gerichte alcoholrecla
mes willen we verbieden.
In: Het is en blijft nodig om alcohol, drugs en roken te
ontmoedigen, vooral bij de jeugd. Voorlichting op
school willen we verplichten en op jongeren gerichte
alcoholreclames verbieden. De wettelijke leeftijdsgren
zen voor de verkoop van alcohol, drugs en rookwaar
willen we strict handhaven.
Toelichting: We moeten een evenwicht vinden tussen
het inzicht in de schadelijke gevolgen van het gebruik
van drugs en de drang van jongeren om er mee te ex
perimenteren.
 
Overgewicht
Wijzig: Overgewicht wordt in de westerse maatschap
pij een steeds ernstiger gezondheidsprobleem. Proble
men met overgewicht beginnen vaak op jonge leeftijd.
Preventieve voorlichting en het stimuleren van meer li
chaamsbeweging zijn dringend gewenst. De overvloed
aan reclame voor snoep, frisdrank en fast food, gericht
op kinderen, moet met behulp van wettelijke maatrege
len worden beperkt. Op scholen hoort geen ongezond
voedsel verkocht te worden.
In: Overgewicht is volgens de WHO een pandemie. Het
is in bijna de hele wereld een ernstig en toenemend ge
zondheidsprobleem. Overgewicht begint vaak op jonge
leeftijd en leidt tot toegenomen gezondheidsrisico’s in
het latere leven. Preventie door voorlichting en het sti
muleren van lichaamsbeweging zijn nodig. We willen
reclame voor snoep, frisdrank en fast food, gericht op
kinderen, wettelijk beperken. De verbruiksbelasting op
suikerhoudende frisdranken en sappen willen we ver
hogen, de verbruiksbelasting op bronwater en suikerlo
ze dranken afschaffen.
Toelichting: Zie
1. http://www.mkatan.nl/columns-en-kranten/nrc-co
lumns/495-19-10-2013-extra-taks-op-sap-en-frisdran
k-.html 
2. https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwer
p/overgewicht/cijfers-context/gezondheidsgevolgen en
3. http://epirev.oxfordjournals.org/content/29/1/1.full

In memoriam Henk Fitters (1966 - 2015)

Henk Fitters was kandidaat van De Groenen voor de
gemeenteraad van Heusden bij de verkiezing in maart
2010. Zijn zuster Bianca van Dijk was lijsttrekker. Hij is
pinksterzaterdag geheel onverwacht overleden. We
wensen zijn moeder en familie veel sterkte.
 
Het partijbestuur

Partijbestuur en partijcommissies

Partijvoorzitter Otto ter Haar, otto@degroenen.nl
Congresvoorzitter Paul Freriks, paul@degroenen.nl
EGP-delegate Jolanda Verburg, jolanda@degroenen.nl
EGP-delegate Lisa Freriks, lisa@degroenen.nl
Webmaster Tom Bakkers, tom@degroenen.nl
Kascommissie: Jozef van Kessel, Gerero van der
Heijden
 
Ronald Schönberger vertegenwoordigt De Groenen in
het algemeen bestuur van het waterschap Amstel,
Gooi en Vecht

Landelijk secretariaat

info@degroenen.nl
www.degroenen.nl
www.facebook.com/DeGroenenNederland
www.twitter.com/DeGroenen
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