
Gras
Beste leden en sympathisanten

In deze Gras vindt u een amendement op het partijpro
gramma over planetaire grenzen en een kennismaking
met Johan Lammering, een zelfstandig raadslid uit
Friesland die politiek onderdak heeft gevonden bij onze
partij.
 
Wees allen welkom op het congres in Amsterdam. We
zijn een kleine partij. Dat is meestal een nadeel maar
tijdens een epidemie is het wel veiliger. Het bestuur
heeft overigens onderling al besloten het handen
schudden op te schorten.
 
Otto ter Haar

Amendement partijprogramma

Wijzig in de titel van hoofdstuk 4
“Consumptiebeperking” in “Planetaire grenzen”
 
Voeg toe als eerste paragraaf:
 

Agenda 76e partijcongres

Zaterdag 21 maart 2020
De Schakel, De Wittenkade 119 te Amsterdam
Zaal open vanaf 12:30 uur
 
1. 13:00 Opening door congresvoorzitters Rijndert Do
ting en Paul Berendsen
2. 13:05 Verslag van het 75e congres, gepubliceerd in
Gras 82, november 2019.
3. 13:10 Verslag van het partijbestuur
4. 13:20 Verslag fractie Waterschap Amstel, Gooi en
Vecht (onder voorbehoud)
5. 13:30 Toelating nieuwe leden, Bandi Zsiros uit
Utrecht en Afzal Siddique uit Amsterdam.
6. 13:40 Campagnefilm. Wie wil figureren? Wie wil kan
dideren voor de Tweede Kamer? Partijprogramma en
promotiepamflet bijwerken? Promotiepamflet en filmpje
moeten elkaar bevestigen.
7. 13:50 Jaarrekening 2019. Gepubliceerd in deze
Gras.
8. 14:00 Décharge partijbestuur
9. 14:05 Verkiezing partijbestuursleden
 
14:15 pauze
 
10. 14:30 Amendementen partijprogramma over vuur
werk (Gras 83, januari 2020) en planetaire grenzen.
11. 15:00 Partijkalender, verzoek aan bestuur uiterlijk
19 september 2020 een congres bijeen te roepen
10. 15:10 Verkiezing van de congreswerkgroep voor
het volgende congres
11. 15:20 Rondvraag
12. 15:30 Sluiting

Planetaire grenzen
Het concept planetaire grenzen is in 2009 geïntrodu
ceerd[1] en in 2015 nader uitgewerkt[2]. Er zijn negen
planetaire grenzen geïdentificeerd waarbinnen de
mensheid moet navigeren om duurzaam gebruik te
kunnen blijven maken van de hulpbronnen van de
Aarde.
 
Het concept is gebaseerd op de constatering dat men
selijk handelen sinds de industriële revolutie de belang
rijkste oorzaak is van milieuschade. Het overschrijden
van planetaire grenzen is schadelijk en kan zelfs cata
strofaal zijn als het verstrekkende en onherstelbare ver
anderingen in het milieu veroorzaakt.
 
Deze negen planetaire grenzen zijn:
1. Toename van broeikasgassen in de atmosfeer leidt
tot klimaatverandering.
2. Stijging van aantal soorten dat uitsterft leidt tot ver
lies van genetische en functionele diversiteit.
3a. Toename van stikstof die uit de atmosfeer neerslaat
op het land. Deze komt grotendeels terecht in rivieren
en zee waar het de ecosystemen verstoort.
3b. Toename van fosfor die in de oceanen terechtkomt
en daaruit niet is terug te winnen. Dit leidt tot schaarste
aan fosfor voor kunstmest.
4. Toename van ozon in de atmosfeer leidt tot toename
van schadelijke straling op het aardoppervlak.
5. Verzuring van het oceaanwater leidt daar tot aantas
ting van het leven.
6. Stijging van de consumptie van zoetwater leidt tot
waterschaarste.
7. Door land te onttrekken aan de natuur krimpt de ca
paciteit van de Aarde om stikstof en koolzuurgas op te
nemen en zoetwater te genereren. Het leidt ook tot
krimp en isolatie van ecosystemen en tast daarmee de
biodiversiteit aan.
8. Milieuverontreiniging door persistente organische
verontreinigende stoffen, zware metalen, radioactieve
stoffen en plastic bedreigen de gezondheid van plan
ten, dieren en mensen.
9. De concentratie van deeltjes in atmosfeer (aeroso
len) beïnvloed het klimaat, de bewolking en de tempe
ratuur. Uitstoot van roet en andere stoffen als gevolg
van menselijke activiteiten verstoren de processen in
de atmosfeer en zijn schadelijk voor de gezondheid.
 
De eerste drie grenzen zijn reeds overschreden, terwijl
de planetaire grenzen 3b, 5, 6 en 7 bij ongewijzigd be
leid spoedig zullen worden overschreden. De grenzen
8 en 9 zijn nog niet gekwantificeerd.
 
  [1] Planetary boundaries: Exploring the safe operating
space for humanity. Ecology and Society, November
2009
[2] Planetary boundaries: Guiding human development
on a changing planet. Science, February 2015
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Gras
Gras intern

De rest van Gras is primair bedoeld voor leden en do
nateurs of wie dat wil worden. Het postadres van de
vereniging en de congreswerkgroep is Joke Smitplein
62 NL-3581 PZ Utrecht.

De Groenen in Friesland

Mijn naam is Johan Lammering. Sinds 2 maart jongst
leden heb ik mij verbonden aan De Groenen.

 
Ik voel me een jonge vent van 64, Ik ben geboren in
Rotterdam, maar heb door de jaren heen overal in Ne
derland gewoond en nu de laatste 14 jaar in Friesland.
Ik heb diverse opleidingen gevolgd bij de Hogeschool
Rijnmond, sociaal-cultureelwerk, opbouwwerk en ma
nagement. Ik ben daarmee actief geweest in het wel
zijnswerk als jongerenwerker en opbouwwerker. In
1995 ben ik een andere weg ingeslagen. Omdat ik er
varing wilde opdoen binnen de horeca ben ik eigenaar
geworden van een hotel in Drenthe. Momenteel ben ik,
sinds 2007,  eigenaar van een groepsaccommodatie in
Holwerd.
 
In 2013 heb ik samen met leden van GroenLinks en
oudleden van het CDA, SP en D66 in de gemeente
Dongeradeel de partij Dongeradeel Sociaal opgericht,
met als doel om meer aandacht te schenken aan het
milieu en de natuur in de gemeente. Bij de raadsverkie
zingen in maart 2014 hebben we twee zetels behaald.
Bij de herindelingsverkiezingen van november 2019
hebben we met de nieuwe naam S!N vier zetels ge
wonnen. De verkiezingen in 2019 waren de uitgestelde
verkiezingen van 2018 omdat de gemeenten Dongera
deel, Kollum en Ferwerderadiel in 2019 zijn gefuseerd
tot de gemeente Noardeast-Fryslân.

 
Omdat naar mijn mening de groene kerntaken waar
voor we de partij hebben opgericht steeds meer op de
achtergrond kamen te staan heb ik begin dit jaar de
partij verlaten en ben ik als zelfstandig raadslid doorge
gaan. Ik heb me ingespannen het boren naar aardgas
in Friesland en met name onder de Waddenzee tegen
te gaan, armoedebeleid te ontwikkelen, de biodiversi
teit te vergroten, een bodembeleidsplan te ontwikke
len, de energietransitie vorm te geven en voor andere
groene activiteiten.
 
De visie en de uitgangspunten van De Groenen spre
ken mij heel erg aan. Na een goed gesprek met het be
stuur van De Groenen heb ik besloten om in de ge
meente Noardeast-Fryslân verder te gaan als De Groe
nen Friesland en de visie en idealen van de partij uit te
dragen in Friesland. Het streven is om een gedegen
fractie De Groenen op te zetten en deel te nemen aan
de raadsverkiezingen van 2022 in de gemeente Noar
deast-Fryslan en zo mogelijk in andere gemeentelijke
verkiezingen van Friesland.
 
Graag had ik jullie ontmoet op het congres van 21
maart aanstaande maar helaas heb ik op deze datum
een al langlopende afspraak. Hopelijk zie ik jullie op
een andere gelegenheid. Voor vragen, ideeën en op
merkingen zou ik het leuk vinden om een mail van jullie
te ontvangen naar johan@degroenen.nl.
 
Johan Lammering
 

Partijkalender

17 maart 2020, Rechtbank Midden-Nederland, Utrecht
21 maart 2020, 76e partijcongres
15 maart 2021, Tweede Kamerverkiezing
16 maart 2022, verkiezing gemeenteraden
15 maart 2023, verkiezing provinciale staten en
waterschappen
23 mei 2024, verkiezing Europees Parlement

In memoriam Peter Bolhaar

Angela vertelde ons dat Peter Bolhaar 2 maart geheel
onverwacht was overleden. Peter is verleden jaar lid
geworden en was aanwezig bij ons laatste congres.
Otto heeft namens het bestuur de uitvaart bezocht. Het
was er druk. Er stonden zelfs bezoekers in de grote
aula. We wensen zijn naasten sterkte met dit verlies.
 
Het partijbestuur
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Gras

Kandidaten partijbestuur

ma 9-3-2020 13:21
Beste congreswerkgroep,
 
Hierbij stel ik me kandidaat voor het bestuur van De
Groenen voor de eventuele verkiezing op het congres
van 21 maart 2020.
 
Hartelijke groeten,
 
Tom Bakkers
 
ma 9-3-2020 14:11
Beste congreswerkgroep,
 
Vanwege de herhaalde weigering van de Kamer van
Koophandel om de opgaven van Tom Bakkers in te
schrijven in het handelsregister stel ik me opnieuw kan
didaat voor het partijbestuur en het partijvoorzitter
schap voor het congres van 21 maart a.s.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Otto ter Haar
 
ma 9-3-2020 16:27
Geachte Congreswerkgroep,
 
Hierdoor stel ik mij kandidaat voor het voorzitterschap
van het bestuur van De Groenen.
 
Zoals u weet ben ik sedert het vonnis van 20 juni 2018
demissionair. Aangezien een bestuur bemand moet
zijn, en het dus geen optie is om zich als bestuurslid
terug te trekken, stel ik mij wederom kandidaat voor
deze functie.
 
met vriendelijke groet, Rijndert Doting

 Balans 31 december 2019

Balansdatum 31 dec 2018 31 dec 2019
Betaalrekening € 7,05 € 1.383,60

Spaarrekening € 0,00 € 0,00

Beleggersgiro € 0,00 € 0,00

Crediteuren -€ 16.289,66 -€ 27.738,31

Eigen vermogen -€ 16.282,61 € -26.354,71

Crediteuren 31 december 2019

Datum 31 dec 2018 31 dec 2019
Crediteur schuld/tegoed schuld/tegoed

St. Groenen in West € 658,21 € 658,21

Otto ter Haar € 9.570,36 € 28.567,10

Rijndert Doting - € 276,75 - € 279,99

Jozef van Kessel -€ 255,35 - € 306,35

Triodos Bank - € 690,66 - € 690,66

Buyle Legal € 7.764,97 € 0,00

KAeP Notaris € 468,88 € 0,00

SNS Bank - € 770,00 € 0,00

Overige debiteuren - € 180,00 - € 210,00

Crediteuren € 16.289,66 € 27.738,31

Jaarrekening De Groenen 2019

ResultatenrekeningenInkomsten Uitgaven
1 - contributies € 1.762,50  

2 - schenkingen € 3.000,00  

3 - reimbursements € 0,00  

4 - rente, dividend € 0,00  

5 - overig inkomen € 7.794,97  

11 - KvKoophandel    € 8.880,21

12 - bankkosten   € 92,34

13 - vergaderingen   € 170,00

14 - partijbestuur   € 733,46

15 - Gras   € 260,82

16 - postbus   € 0,00

17 - website   € 86,98

18 - waarborgsom   € 11.250,00

19 - campagnes   € 1.035,08

20 - EGP contributie   € 0,00

21 - EGP meetings   € 0,00

22 - Global Greens    € 1,95

23 - overige uitgaven   € 118,73

Totaal € 12.557,47 € 22.629,57

Toelichting bij de jaarrekening 2019

• Vanwege de deelname aan de Europese verkiezingen
en de dagvaarding van de Kamer van Koophandel is
de schuld aan Otto sterk opgelopen. Dit was voorzien
in de begroting voor 2019. Otto wil dit gedeeltelijk
compenseren met een nieuwe periodieke schenking.
• De schuld van Jozef is toegenomen omdat Rijndert
contributies heeft overgeboekt van onze rekening bij
de SNS Bank naar een privérekening van Jozef.
• De vordering op de Triodos Bank is ontstaan door de
onvrijwillige verkoop van onze certificaten van aande
len Triodos Bank. Wij willen dat de Triodos Bank de
certificaten (met opgelopen dividend) teruglevert.
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Gras
Het feuilleton (slot)

Sinds juli 2018 doe ik in Gras verslag aan de leden van
gesprekken die ik in het voorjaar van 1981 gevoerd
heb. Dit is de elfde en laatste aflevering.
 
Verstrooiingstheorie
Na mijn kandidaatsexamen natuur- en sterrenkunde
aan de Universiteit van Amsterdam had ik in 1979 mijn
studie voortgezet in de theoretische natuurkunde aan
de Rijksuniversiteit Utrecht. Ik interesseerde me voor
elementaire deeltjesfysica. De experimenten waarmee
deze deeltjes bestudeerd worden bestaan uit gecon
troleerde botsingen waarbij uit de verstrooide restpro
ducten de eigenschappen van de bestudeerde deeltjes
worden afgeleid. In de studiegids las ik dat professor
Ruijgrok een college over verstrooiingstheorie gaf. Het
college ging grotendeels over de Lippmann-Schwin
gervergelijking. Dat is een aan de omstandigheden van
een verstrooiingsproces aangepaste Schrödingerver
gelijking (de algemene formule die quantummechani
sche processen beschrijft).
 
Aan het begin van het semester waren er elf studenten.
Na een paar maanden waren dat er nog zes. Ik stelde
zo af en toe vragen ter verheldering, maar kreeg daar
antwoorden op waar ik niets wijzer van werd. Dat irri
teerde mij en dat liet ik ook wel blijken. Na nog een
paar weken waren er nog vier studenten en een profes
sor. Ik merkte op dat ik vond dat de docent zich soms
wat gemakkelijk van vragen die tijdens het college ge

steld werden afmaakte. Dat de studenten na het laatste
college nog een tentamen hadden te doen, maar dat hij
na het laatste college zijn handen in onschuld waste.
Van de vier studenten heeft er één mondeling tenta
men gedaan en gehaald (Niels).
 
Albert Uderzo
Ik vertelde dit verhaal bij Simon. Via het netwerk waren
we ook in contact met Albert Uderzo, de tekenaar van
Asterix. Zijn scenarioschrijver René Goscinny was en
kele jaren geleden overleden en Albert had een nieuw
verhaal van Asterix getekend waarbij hij zelf het scena
rio had geschreven. Dit album (De diepe kloof/De
broedertwist) had gemengde reacties ontvangen en hij
twijfelde of hij er mee door zou gaan. Ik vond De diepe
kloof (de oorspronkelijke titel die mij beter beviel) een
leuk verhaal en apprecieerde het als hij door zou gaan.
Hij had al plannen voor een nieuw album en zag wel
een rol voor professor Ruijgrok als Pontius Pilatus. Ik
gaf desgevraagd een beschrijving van zijn uiterlijk. Het
resultaat staat hieronder en het leek naar mijn mening
best aardig.
 
Otto ter Haar

Colofon

Gras is een landelijk mededelingenblad van de politie
ke partij De Groenen.
Met bijdragen van Johan Lammering, Rijndert Doting,
Tom Bakkers, Albert Uderzo en Otto ter Haar.
ISSN 1572-1485

Nieuwsbrief van De Groenen nr. 84, maart 2020

XXXXXXXXX 2542-4661


