
Gras
Beste partijgenoten

Het besluit van de bevolking van het Verenigd Konink
rijk om uit de Europese Unie te treden zal de Europese
politieke agenda de komende tijd bepalen.
 
In deze Gras doen Jolanda en ik verslag van de Coun
cil van de Europese Groenen in Utrecht en vertelt Jozef
over het burgerinitiatief G1000 in Eindhoven.
 
Otto ter Haar, partijvoorzitter

Verslag 63e partijcongres

Zaterdag 26 maart 2016
Milieucentrum Utrecht, Oudegracht 60 te Utrecht
 
Aanwezig negen leden: Jozef van Kessel (voorzitter 1),
Paul Freriks (voorzitter 2), Jolanda Verburg, Otto ter
Haar, Lisa Freriks, Mirjam van Rijn (vanaf 13:45), Ro
nald Schönberger, Rijndert Doting, Gerero van der
Heijden.
Afwezig met kennisgeving: Loek Beukman, Annie van
den Bosch, Arend Loomeijer, Rob Visser.
 
1. Opening. Jozef opent de vergadering om 13:18. Het
congres houdt een minuut stilte ter herdenking van de
slachtoffers van de aanslagen afgelopen dinsdag in
Brussel.
Paul vraagt om een stemming over het congresvoorzit
terschap. Hij verwijst hierbij naar HR artikel 6 lid 2 en
stelt zich kandidaat. Otto merkt op dat de congres
werkgroep de voorzitter van het congres aanwijst (HR
artikel 4 lid 2e). Omdat het congres geen congreswerk
groep benoemd heeft wordt die taak uitgevoerd door
het partijbestuur. Die heeft in zijn vergadering van 12
maart Jozef aangewezen als voorzitter van het congres
tot aan de pauze. Jozef brengt de aanwijzing van de
congresvoorzitters zoals gedaan door de congreswerk
groep in stemming. De stemmen staken: 4 voor en 4
tegen. Mirjam is onderweg. Het congres wordt ge
schorst om 13:37. Jozef heropent het congres om
13:46. Bij de herstemming wordt het besluit van de
congreswerkgroep verworpen met 3 stemmen voor, 5
tegen en 1 onthouding. Hierna wordt Paul bij acclama
tie aangesteld als voorzitter en neemt het voorzitter
schap over van Jozef.
2. Verslag 62e partijcongres. Het congres stelt het
verslag ongewijzigd vast.
3. Verslag partijbestuur.
Otto vertelt over een geschil tussen het EGP Commit
tee en De Groenen over de registration fee voor dele
gates. Paul vertelt dat 20 mei de EGP council in
Utrecht wordt gehouden. De Groenen heeft het com
mittee gevraagd bij de opening van de council de dele

gates welkom te mogen heten. Paul vraagt wat men er
van vindt als Mirjam dat zou doen. Otto merkt op dat
het partijbestuur daarover gaat. De meeste aanwezige
leden waaronder Mirjam reageren instemmend op de
vraag van Paul.
4. Commissie gezondheidszorg. Rijndert doet verslag
van de werkzaamheden van de commissie. Deze is drie
keer bijeengekomen. Er zijn voorstellen ingediend om
het huidige hoofdstuk te wijzigen. De sfeer in de com
missie is niet goed. Paul constateert dat er verschillen
de stromingen zijn in de commissie en stelt voor twee
subgroepen te vormen: over kostenbeheersing in de
gezondheidszorg en over preventieve gezondheids
zorg. Hier wordt bij consensus toe besloten.
5. Benoeming kascommissie. Het congres benoemt
Ronald Schönberger bij acclamatie in de kascommis
sie.
6. Verslag kascommissie; jaarrekeningen 2015. Ge
rero doet verslag namens de kascommissie en advi
seert het congres de jaarrekening goed te keuren. Het
congres keurt de jaarrekening met 9 stemmen vóór
goed en verleent het partijbestuur décharge.
7. Huishoudelijk reglement. Het amendement wordt
gewijzigd in: Leden en abonnees die de partij niet
machtigen betalen €2,50 administratiekosten per jaar. 
Dit amendement wordt met 9 stemmen vóór aangeno
men.
Paul schorst het congres om 15:10 voor een pauze.
Het congres wordt om 15:21 heropend.
8. Referendum associatieverdrag met Oekraïne. We
houden een rondje om de stemming te peilen. Verschil
lende argumenten worden naar voren gebracht. Drie
leden stemmen vóór het verdrag, vijf leden stemmen
tegen en één lid weet het nog niet.
9. Tweede Kamerverkiezing 15 maart 2017. Vanwe
ge de goede ervaringen in het bestuur van het water
schap Amstel, Gooi en Vecht wil het partijbestuur de
Piratenpartij benaderen voor een gezamenlijke lijst. Het
congres neemt hier met instemming kennis van. Het
bestuur doet verslag op het congres in september.
10. Partijprogramma.
Een staatsbank voor de minima. Aangenomen met 9
stemmen voor.
Hoofdstuk 11 en 10 verwisselen. Aangenomen met 8
stemmen voor en één tegen.
Stimuleren van arbeidsmigratie. Aangenomen met 9
stemmen voor.
Vluchtelingen. Aangenomen met 9 stemmen voor.
Schengenzone. Aangenomen met 8 stemmen voor en
1 onthouding.
11. Afdelingen. Geen nieuws.
12. Rondvraag. Gerero kandideert voor de onderne
mingsraad Sociale werkvoorzieningen regio Eindhoven
namens FNV Overheid.
13. Sluiting. Paul dankt alle aanwezigen en sluit het
congres om 16:20.
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EGP Council in Utrecht

Van 20 tot en met 22 mei vond de Council van de Eu
ropese Groene Partij plaats in Utrecht. Het Committee
(het bestuur van de EGP) had De Groenen uitgenodigd
voor een kennismaking. Donderdag 19 mei spraken
Ronald, Jolanda, Mirjam, Jozef en ik met Gwendoline
Delbos (lid Committee uit Frankrijk) en Michel Reimon
(lid Committee en Europees Parlement uit Oostenrijk).
Het was een levendig gesprek dat mogelijk in het na
jaar een vervolg krijgt.
 
Mirjam en ik waren de afgevaardigden (delegates) van
De Groenen. De Council begon officieel vrijdagmiddag
om vier uur met toespraken van Monica Frassoni (co-
voorzitter van de EGP), Jesse Klaver (welbekend) en
Philippe Lambert (co-voorzitter Groene fractie in het
Europees Parlement). De Groenen had het Committee
gevraagd om ook Mirjam het woord te geven, maar dat
is afgewezen. In plaats daarvan hebben we in het De
Groenen-T-shirt flyers uitgedeeld met het welkomst
woord van Mirjam.
 
Voor de Council had ik negen amendementen voorbe
reid: drie op het verslag van Council in Lyon (de Minu
tes), zes op het huishoudelijk reglement (Rule Book) en
één op de statuten. Ik laat mijn amendementen altijd
eerst lezen door het partijbestuur en Mirjam. Op grond
van bezwaren van Jozef en Paul heb ik één amende
ment op het Rule Book ingetrokken. Op de andere
amendementen ontving ik geen commentaar.
 
Het belangrijkste amendement op de Minutes was de
vermelding van de aanwezige leden met stemrecht. De
EGP heeft geen individuen als lid. Alleen politieke par
tijen kunnen lid worden. Voor het stemrecht gelden in
gewikkelde regels de gebaseerd zijn op de uitslagen
van nationale of Europese verkiezingen. De Groenen
heeft één stem. Bündnis 90/Die Grünen heeft tien
stemmen. In Lyon heeft het Committee bij vijf leden het
stemrecht ingetrokken vanwege contributieschuld en
waren 34 stemgerechtigde leden aanwezig met 95
stemmen. In Utrecht heeft het Committee bij zes leden
het stemrecht ingetrokken vanwege contributieschuld
en waren 33 stemgerechtigde leden aanwezig met 93
stemmen. Dit mag van het Committee echter niet in de
Minutes en de Council steunt het Committee, dus mijn
amendementen zijn verworpen.
 
Ik had meer succes met mijn amendementen op het
Rule Book. Die amendementen betroffen financiële
zaken: belangrijk voor een partij met weinig middelen
zoals De Groenen. Mijn amendementen zijn besproken
tijdens het overleg van de penningmeesters op vrijdag
middag (treasurersmeeting). Van de vijf amendementen
is er één door het Committee overgenomen; bij een
heb ik een compromistekst geaccepteerd en de overi

ge drie amendementen heb ik ingetrokken. De Council
heeft bij de stemming de beide overgebleven amende
menten aangenomen: in het Rule Book is nu vastge
legd dat het Committee in bijzondere omstandigheden
leden een korting op de contributie mag geven; verder
moet het Committee voortaan binnen twee weken rea
geren op een declaratie.
 
Mijn amendement op de statuten was redactioneel:
vanwege een Europese verordening moeten alle leden
van een Europese politieke partij genoemd worden in
een bijlage van de statuten. In deze bijlage staan de
leden genoemd op de alfabetische volgorde van de
landen waar de leden gevestigd zijn (volgens de namen
van de landen in de Engelse spelling). Zijn er in een
land meerdere leden gevestigd dan worden de leden
genoemd op de alfabetische volgorde van de partijna
men. De Groenen staat daarom boven GroenLinks. Dit
amendement is aangenomen.
 
Otto ter Haar

De toekomst van Europa

Wat zijn de gedeelde waarden van Europa? Wat bindt
ons en wat maakt ons uniek? Belangrijke vragen die op
internationaal niveau regelmatig bediscussieerd moe
ten worden willen we de eenheid in Europa bewaren.
De uittreding van de Britten uit de EU doet de gemoe
deren hoog oplopen. Alsof we als EU al niet genoeg
uitdagingen op ons bord hebben liggen. Nog nauwe
lijks bekomen van de crisis ziet Europa zich geconfron
teerd met een toestroom aan vluchtelingen uit het Mid
den-Oosten en Afrika. Het is van groot belang dat Eu
ropa het hoofd koel houdt en de ratio en de emotie
weet te balanceren. Wat de consequenties zijn van
Brexit is nog niet te overzien. De beurzen reageerden
heftig, maar als de emoties weer onder controle zijn
veren de beurzen wel weer terug. De enorme toe
stroom aan migranten wordt als voornaamste reden
voor de uittreding genoemd. Ook emotie?
 
Gedeelde waarden
De toekomst van Europa was een belangrijk onderwerp
tijdens de EGP Council in Utrecht. Flavia Kleiner van
Operation Libero, Charles Grant van het Centre for Eu
ropean Reform, Yves Bertoncini van het Jacques De
lors Institute en Daniela Schwarzer van het German
Marshall Fund debatteerden over de vraag : “What
holds Europe Together”.
Nooit eerder sinds de oprichting van Europa staat het
project EU door de vluchtelingenstroom zo sterk onder
druk. Dit geldt met name voor de open grenzen in de
Schengenzone. Wil je mensen uit andere culturen een
toevluchtsoord bieden dan is het belangrijk om te
weten wie je zelf bent. In een verdeeld Europa zijn we
het zicht kwijtgeraakt op wie we zijn en wat onze ge
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deelde waarden zijn. Dan is het lastig om het hoofd
koel te houden bij de komst van zoveel ontheemden.
Chaos ligt op de loer en toont de zwakke plekken van
de EU. Brexit maakt het er niet makkelijker op.
 
Verbonden in diversiteit 
Tijdens het debat werd de vraag gesteld of federalisme
een antwoord is voor de EU? Federalisme zou mensen
eerder verdelen dan verbinden en is ondemocratisch,
betoogt Grant. Hij pleit voor innovatie en ondernemer
schap en meer onderlinge samenwerking zodat de
nieuwe “Microsoft” uit Europa kan komen. Onze diver
siteit maakt ons uniek.
De EU mag transparanter zijn, dan zal het aan vertrou
wen winnen. Kijk naar de ophef die het TTIP oproept.
Hierdoor wordt de kloof tusse de multinationals en de
‘gewone man’ groter. De voordelen van de EU gaan
vaak over handel en geld. Maar wat wordt het volk er
beter van als banen verdwijnen en het klimaat wordt
aangetast?
 
In actie komen
Flavia Kleiner werd bekend omdat ze opstond tegen
het populisme in Zwitserland. Zij verweet de gevestig
de partijen laksheid en weinig actiebereidheid tegen
het toenemend populisme. Jongeren keren zich daar
door af van de politiek. Wat de EU bij elkaar kan hou
den zijn onze gezamenlijke liberale en democratische
waarden. Formuleer een visie die vooral jongeren aan
spreekt en zoek naar gedeelde waarden, zoals het zich
thuis voelen, behoefte aan warmte en het gevoel van
optimisme dat jongeren eigen is. En voor politici geldt:
“Geef het goede voorbeeld!”
Kleiner roept jongeren op om tot actie over te gaan en
niet lijdzaam af te wachten. Met het verwijt dat de ou
dere generatie hun toekomst heeft verkwanseld reage
ren de Engelse jongeren boos op de uitslag van het
Brexit-referendum. Een teken aan de wand. Misschien
kunnen we uit die hoek nog wat actie verwachten?
Tenslotte heeft de jeugd te toekomst.
 
Jolanda Verburg

G1000Eindhoven

Er waren 25 juni ruim 400 deelnemers bij de eerste
G1000 in Eindhoven. De G1000 is een idee van de Vla
ming Van Reybrouck om democratie meer inhoud te
geven. Andere vormen zijn petities, initiatiefvoorstellen,
spreekrecht, demonstraties, referenda. In het parle
ment van het oude Griekenland werd geloot welke
mannen zitting moesten. Bij een G1000 worden de
deelnemers geloot uit alle burgers. Zij worden aange
vuld met personen uit ondervertegenwoordigde groe
pen, zoals jongeren en tweetaligen.

In de ochtend van de G1000 in Eindhoven werden de
tien gespreksthema's bepaald. De top drie waren Ver
binding, Basisinkomen en Veiligheid. Ik zat uiteraard bij
het thema Basisinkomen. Aan vijf tafels werd dit thema
besproken. De tafel waarbij ik me aanmeldde had als
subthema Pilot basisinkomen. De afspraak was dat per
tafel hooguit één politicus deelnam (ik stond als ‘vrij
denker’ ingedeeld). Aan mijn  tafel meldden zich echter
drie politici. Ik heb hen op de afspraak gewezen maar
daar trokken zij zich niets van aan. Ik heb geklaagd bij
de leiding, maar die weigerde dit te corrigeren. De be
doeling was bij de discussie eerst het ideaalbeeld te
bespreken. In het tweede deel na de pauze zou de uit
werking komen in een presentatie met het programma
Prezi. Het ideaalbeeld werd in mijn groep van zes deel
nemers en een secretaris helaas nauwelijks besproken
omdat de politici de discussie volledig naar hun hand
zetten. De twee andere niet-politieke deelnemers be
klaagden zich ook over de gang van zaken, maar dat
was tevergeefs. Er werd alleen gesproken over een uit
werking van het basisinkomen naar het idee van de SP.
Eén van de drie politici is duoraadslid voor de SP. Deze
wilde het plaatselijk initiatief in de gemeenteraad om de
participatie-uitkering om te vormen naar een soort ba
sisinkomen niet bespreken. Dit initiatiefvoorstel van
GroenLinks in de gemeenteraad is een jaar uitgesteld.
De G1000-organisatie was niet in staat om een conflict
aan een tafel op te lossen. Op onze klacht reageerde
de leiding met een mooi weer praatje: alles is koek en
ei. In politieke besluitvorming ligt dat vaak niet zo.
Omdat aan mijn tafel geen open discussie mogelijk
was ben ik in de pauze opgestapt. De discussie aan
mijn tafel over het droombeeld dat men graag verwe
zenlijkt zou willen zien was door de politici al in het
begin doodgeslagen.
 
Na de uitwerking van de tien thema's konden de deel
nemers kiezen welke uitwerking ze het beste vonden.
De presentatie ‘Meer groen zelf doen’ heeft de verkie
zing gewonnen. De tien thema's worden aangeboden
aan de gemeenteraad en burgers mogen de thema’s
helpen uitwerken. Dit is gepland op 7 juli met een ver
volgbijeenkomst in het stadhuis. Er komt nog een
tweede G1000 in Eindhoven, niet bekend is wanneer.
Op de website www.g1000eindhoven.nl staan foto's
van het evenement en de Prezi-presentaties van alle
thema's.
 
De dag verliep verder organisatorisch goed. Men volg
de het Amersfoortse model. De gemeente subsidieerde
de infrastructuur en hield zich verder keurig afzijdig.
Helaas braken in mijn groep de politici in, handelden zij
in strijd met de discussieregels en hielden ze zich niet
aan de vooraf opgestelde structuur van G1000Eindho
ven.
 
Jozef van Kessel
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Agenda

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

In memoriam Anneke Smit-Boerma
(1945-2016)

Anneke stond na Herman Verbeek op plaats twee op
de lijst van De Groenen bij de verkiezing van het Euro
pees Parlement in 1994. In maart 1995 werd ze geko
zen in de provinciale staten van Noord-Holland. Ze was
actief als pastor in kloosters in Aerdenhout en Bloe
mendaal. Ze was al geruime tijd ernstig ziek en over
leed 11 april. Haar man John was raadslid voor De
Groenen in Diemen. We wensen hem veel sterkte met
dit verlies
 
Het partijbestuur

In memoriam Jan Breij (1960-2016)

Jan was veehouder, geïnteresseerd in de Europese
landbouwpolitiek en voorstander van een basisinko
men. Van zijn hand kwam het amendement op het par
tijprogramma om de hypotheekrenteaftrek geleidelijk af
te bouwen. Jaren later heeft de huidige coalitie dit in
haar regeerakkoord overgenomen. Hij overleed 19
maart onverwacht aan een hersenbloeding. We wen
sen zijn familie veel sterkte met dit verlies.
 
Het partijbestuur
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Schenking aan De Groenen

Op 29 februari 2016 heeft de familie Van Kessel De
Groenen 5000 euro geschonken. We zijn hier natuurlijk
heel blij mee. Zoals voorgeschreven in artikel 8 lid 7
van de statuten maken wij de schenking hierbij open
baar. Jozef kan dit jaar zijn onkosten (die normaal niet
vergoed worden) declareren. Verder zijn aan de schen
king geen voorwaarden verbonden.
 
Het partijbestuur

Een uitdagende toekomst vraagt om een
fris groen programma

De wereld verandert continu. Ook De Groenen speelt in
op deze ontwikkelingen. Daarom wordt het tijd om ons
partijprogramma grondig onder handen te nemen en
aan te passen aan de uitdagingen waar we als samen
leving voor staan.
 
Het schrijven van een nieuw programma doen wij niet
alleen, maar wij vragen daarbij uw hulp om voor de ver
kiezingen van 2017 met een inspirerend en vooruitstre
vend groen programma te komen. Daarom stellen wij
het op prijs als u de volgende vragen wil beantwoorden
en voor 22 juli 2016 retourneren aan jolanda@degroe
nen.nl of aan Postbus 1251 3500 BG Utrecht.
 
Een kort antwoord volstaat maar wij stellen het op prijs
als u ten aanzien van uw antwoorden een uitgebreide
toelichting geeft. Bij iedere vraag kunt u meer antwoor
den geven.
 
1. Welk onderwerp moet zeker in het programma blij
ven staan?
 
2. Welk onderwerp ontbreekt nu in het programma
waar aandacht aan gegeven moet worden?
 
3. Welk onderwerp moet nader worden uitgelicht?
 
4. Welk onderwerp moet grondig worden herzien? Wat
moet er specifiek aan veranderd worden?
 
5. Wat is volgens u het belangrijkste onderwerp voor
ons partijprogramma waarmee wij ons kunnen onder
scheiden van de andere politieke partijen?
 
Met vriendelijke groet,
Namens het partijbestuur,
 
Jolanda Verburg
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