
Gras

Beste leden en sympathisanten

De redactie ontving zoveel kopij dat we met vier pagi
na's niet uitkwamen. Deze maand ontvangt u daarom
een dubbeldik nummer met veel nieuws over onze
campagne voor de Tweede Kamerverkiezing, een
amendement op ons partijprogramma dank zij een op
lettende kiezer en een discussie over het wetsontwerp
Seksuele misdrijven naar aanleiding van een vraag en
een reactie van een andere kiezer. U bent 10 april wel
kom om via Skype op ons congres aan het debat deel
te nemen.
 
Otto ter Haar

Agenda 79e partijcongres

Zaterdag 10 april 2021
Nassaukerk (wijkzaal), De Wittenstraat 114 te
Amsterdam
Zaal open vanaf 12:30 uur
U kunt ook via Skype deelnemen aan het congres.
Meldt u daarvoor aan bij info@degroenen.nl We mailen
u dan een uitnodiging om online mee te doen.
 
1. 13:00 Opening door congresvoorzitter Otto ter Haar
2. 13:05 Verslag van het 78e congres.
3. 13:10 Verslag van het partijbestuur
4. 13:20 Terugblik campagne Tweede Kamerverkiezing
5. 13:40 Jaarrekening 2020, verslag kascommissie,
décharge bestuur
6. 13:50 Amendement partijprogramma.
7. 14:00 Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, bespre
king met deelname van de fractie van De Groenen
 
==  Pauze ==
 
8. 14:30 Burgerberaad (zie bijdrage van Adriaan
Smeekes)
9. 14:45 Sexuele misdrijven (zie bijdragen van Reina
van Zwoll en Otto ter Haar)
10. 15:00 Hoe verder met de Kamer van Koophandel?
11. 15:15 Partijkalender, verzoek aan bestuur uiterlijk
25 september 2021 een congres bijeen te roepen.
12. 15:20 Verkiezing van de congreswerkgroep voor
het volgende congres
13. 15:25 Rondvraag
14. 15:30 Sluiting

De verkiezing en de verkenning

17 maart was de Tweede Kamerverkiezing. Ook De
Groenen deed mee aan deze verkiezingsstrijd. Het be
loofde spannend te worden want meer partijen dan
ooit namen deel aan dit spektakel.
 
Wat waren de vooruitzichten? Wel, het draagvlak van
groene politiek in dit land is natuurlijk klein (zo'n 9%)
en dat is in tegenstelling tot een land als Zweden dat
met vijf ministers in de regering zit niet veel. Daarvan
zijn wij ons terdege bewust.
 
Niettemin is de uiteindelijke uitslag, waarbij drie rechtse
partijen de overwinning hebben opgeëist voor ons wel
zeer teleurstellend. Natuurlijk na alle commotie rond
het corona beleid kiest men voor zekerheid en dat be
tekent geen significante aanwezigheid van groene poli
tiek.in de regering.Daar komt nog bij dat de meeste
grote partijen zichzelf enkele weken voor de verkiezin
gen graag voorzien van een zelfgemaakt groen vignet.
Een groen D66, het ecologische bewustzijn van de
PvdA en als klap op de vuurpijl de 'groene' VVD. Daags
nadat  de verkiezingsuitslag binnen is, worden al deze
goedkope beloften aan de kant geschoven, en gaat
men over tot de orde van de dag zo gaat dat immers
altijd in de politiek. 
 
Duidelijk is gebleken dat tijdens deze periode van over
moed men zo nu en dan een paar steken laat vallen.
Wanneer een parlementariër zijn werk te goed doet bij
voorbeeld! Door te pogen Pieter Omtzigt terzijde te
schuiven heeft de regering zich toch wel ernstig gebla
meerd. Verkenner Ollongren tevens demissionair minis
ter liet zich fotograferen met een A4-tje waarop duide
lijk viel te lezen dat men een andere functie ambieerde
voor eerder genoemd parlementslid die zoal u zich her
innert de taak heeft de regering te controleren.
 
Je zou bijna denken dat dit een vooropgezet plan is,
want waarom een minister zich laat fotograferen met
dergelijke informatie duidelijk leesbaar naar buiten ge
richt onder haar arm kan toch geen vergissing zijn?  Zo
stom is niemand! Het is duidelijk dat de verkiezings
overwinning alles te maken heeft met marketing en in
het geheel niets met overtuiging. In deze voor ons land
zo moeilijke periode beloven wij de kiezer dat wij als
enige echte groene partij aan een groter draagvlak blij
ven bouwen
 
Met groene groet Rijndert Doting
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Burgerberaad

Een burgerberaad-advies geeft het betreffende onder
werp een maatschappelijk draagvlak.. Manifest.  De kli
maatsceptici zal de dialoog verscherpen wat dan leidt
tot meer gewogen standpunten waarmee het advies
van betere kwaliteit  wordt.

Het proces - open en transparant-

In de eerste fase worden de deelnemers geïnformeerd
door wetenschappers, ngo’s, ervaringsdeskundigen en
belanghebbenden over de verschillende aspecten van
het onderwerp.

Ook kunnen de deelnemers zelf om experts en aanvul
lende informatie vragen.

De bijeenkomsten kunnen worden gestreamd, zodat
ook de rest van de bevolking zich kan laten informeren
en op afstand vragen kan stellen.

In de tweede fase gaan de deelnemers met elkaar in
beraad; ze overleggen en discussiëren om in de derde
fase samen tot een reeks aanbevelingen te komen.
 
Mij staat voor ogen een permanent burgerberaad zoals
reeds in Oost-Belgie ingesteld, schrijft geschiedenis:
het is het eerste gebied ter wereld waar burgers per
manente inspraak krijgen

Acht jaar later blijkt België opnieuw het centrum voor
democratische vernieuwing als de Duitstalige gemeen
schap van het land besluit (ingelote) burgers een per
manente stem te geven in de politieke besluitvorming.
In het gebied, ‘Ostbelgien’, is nu een permanente bur
gerraad als aanvulling op het gekozen parlement geïn
stalleerd.

De raad moet het parlement permanent van advies
voorzien. In de raad zitten 24 door het lot gekozen bur
gers voor een periode van anderhalf jaar, waarna er
weer nieuwe burgers worden ingeloot. Elk parlementair
jaar mag de burgerraad drie thema’s op de politieke
agenda zetten. Om te voorkomen dat de burgers in de
burgerraad zich als politici gaan gedragen wordt er
eerst door burgerpanels op de voorgestelde thema’s
gestemd voordat ze naar het parlement gaan.

Adriaan Smeekes

Bronnen:
* Manifest te vinden op https://www.burgerberaadkli
maat.nu/articles/manifest
* VPRO Tegenlicht: Op deze vier plekken hebben bur
gers écht invloed https://www.vpro.nl/programmas/te
genlicht/lees/artikelen/2020/Vier-voorbeelden-burger
participatie.html

Amendement partijprogramma

A5. Natuur
Tijdens de campagne wees een kiezer De Groenen er
op dat wat vroeger de Ecologische Hoofdstructuur
werd genoemd nu Natuurnetwerk Nederland heet.
 
Vervangen in hoofdstuk A5 Natuur op drie plaatsen
"(de) Ecologische Hoofdstructuur" door "(het) Natuur
netwerk Nederland".

Johan stapt over naar PvdA-fractie

Na een teleurstellend resultaat van De Groenen in kies
kring Fryslân is Johan Lammering overgestapt naar de
PvdA-fractie. Samen met Gryte Schaafstal vormt hij nu
een fractie van twee. We krijgen daarom volgend jaar
geen lijst De Groenen in Noardeast-Fryslân.
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Seksuele misdrijven (1)

Minister Grapperhaus heeft een wetsontwerp inge
diend ter modernisering van het hoofdstuk Misdrijven
tegen de zeden van het Wetboek van strafrecht. Het
nieuwe hoofdstuk gaat Seksuele misdrijven heten.
Deze nieuwe titel sluit beter aan bij het huidige taalge
bruik, waar bijna niemand nog gebruikt maakt van het
archaïsche begrip zeden als het gaat over seksuele
omgangsvormen.
 
In het wetsontwerp wordt de strafbaarstelling van on
vrijwillige seks verruimd. Ook als er geen sprake is van
fysieke dwang of geweld is het opdringen van seks
strafbaar. De wet komt daarmee tegemoet aan de soci
ale norm dat seksueel contact gebaseerd moet zijn op
vrijwilligheid en gelijkwaardigheid. Wie zich daar niets
van aantrekt riskeert een straf.
 
Waar ik me niet in kan vinden is dat het wetsvoorstel
de profiterende partij van de onvrijwillige seks kwalifi
ceert als een verkrachter. Het is een volkenrechtelijke
norm dat termen in een verdrag te goeder trouw moe
ten worden uitgelegd overeenkomstig de gewone bete
kenis van de termen. In de gewone betekenis wordt
verkrachting geassocieerd met dwang of geweld. Wat
de Tweede Kamer er ook van mag vinden deze wet
verdraait de term verkrachting. Daarmee handelt de
wetgever in strijd met de goede trouw en kwalificeert
zij een pleger van seksueel misbruik ten onrechte als
een verkrachter.
 
Otto ter Haar

Seksuele misdrijven (2)

De stelling dat verkrachting alleen maar geassocieerd
wordt met dwang en geweld, weerspreek ik. Ik denk
dat er veel voorvallen plaatsvinden waarbij meisjes,
vrouwen, jongens, mannen door psychische indoctri
natie overweldigd worden om seksuele handelingen te
verrichten. De schade van deze vorm van psychisch
geweld, met uiteindelijk lichamelijk geweld, namelijk
het ongewenst toepassen van seksuele handelingen,
heeft grote gevolgen voor de personen die dit is over
komen. Jarenlang of levenslang trauma.

Deze voorvallen worden nauwelijks in de wet be
noemd.

Hiervoor zou een duidelijke wet moeten komen, zodat
de dader terwijl hij, zijn/haar acties uitvoert/wil uitvoe
ren, heel erg duidelijk in het achterhoofd heeft dat er
voor deze vorm van seksueel misbruik een ernstige
straf is. Met andere woorden, deze persoon en ook het
slachtoffer ( HEEL erg belangrijk) zal realiseren dat
deze situatie strafbaar is.
Daders komen er nu gemakkelijk vanaf...geen geweld
gebruikt...so what..

Een duidelijke benoeming van daad en straf zal zeker
voor de dader en het slachtoffer helderheid en inzicht
geven over dit vage gebied van seksueel misbruik,
want dat is het, seksueel misbruik, en er moet een
einde komen aan dit laakbaar toestaan.

Reina van Zwoll
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Campagneverslag

Ondanks de magere uitslag heb ik met plezier cam
pagne gevoerd. Ik kreeg genoeg uitnodiging voor de
batten om mijn verhaal te doen en aan te scherpen.
Het leukste vond ik het interview met Rebel Radio van
Extinction Rebellion (XR). XR doet haar best om de kli
maatontwrichting te keren, maar maakt de fout de
mensen die daar niet van willen weten tegemoet te
komen met vijf jaar uitstel om te stoppen met verbran
den van koolstofhoudende brandstof. Die vijf jaar ge
beurt er hetzelfde als de afgelopen vijf jaar: er wordt zo
veel mogelijk opgestookt.
 
Ook leuk was het debat met Caroline van der Plas van
BoerBurgerBeweging over de noden van het platte
land.
 
Nieuw voor mij vergeleken met de vorige verkiezing
was dat ik voor nop de opnamen van mijn gesprekken
kan gebruiken. Zo bouwt De Groenen een portfolio van
politiek inhoudelijke filmpjes op.
 
Ik hoop dat we volgend jaar bij de gemeenteraadsver
kiezing in Amsterdam veel meer stemmen krijgen dan
deze keer.
 
Otto ter Haar
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Tweede Kamerverkiezing 17 maart 2021

Lijst 36 De Groenen FryslânAmsterdamTotaal

1 Otto ter Haar 12 38 50

2 Angela Zikking 6 22 28

3 Johan Lammering 4 1 5

4 Nora Borsboom 1 1 2

5 Christiaan van Utrecht 1 0 1

6 Paul Berendsen 0 3 3

7 Reina van Zwoll 0 3 3

8 Rijndert Doting 1 2 3

9 Adriaan Smeekes 0 1 1

10 Tom Bakkers 0 6 6

11 Sybrand Andringa 1 0 1

12 Luuk Hofman 1 1 2

13 David Blik 0 2 2

14 Mevrouw Ter Haar-van Oyen 3 9 12

  Totaal 30 89 119
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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.

Verslag 78e partijcongres

Zaterdag 2 januari 2021
Nassaukerk (wijkzaal), De Wittenstraat 114, Amsterdam
 
Aanwezig: Otto ter Haar, Tom Bakkers, Paul Berend
sen, Adriaan Smeekes, Reina van Zwoll
Aanwezig via Skype: Angela Zikking, Mirjam van Rijn,
Rob Visser, Ryszard Matenko en Ronald Schönberger
(gast)
Afwezig met kennisgeving: Christiaan van Utrecht
(machtigt Angela), Luuk Hofman (machtigt Tom), me
vrouw Ter Haar (machtigt Otto)
 
1. Opening Na enige technische problemen met Skype
opent Otto de vergadering. Op zijn voorstel wordt de
volgorde van de agenda gewijzigd: 9 Amendementen
wordt 4a;10 KvK wordt 6a.
2. Verslag van het 77e congres Het verslag van het
77e congres wordt bij acclamatie ongewijzigd vastge
steld.
3. Verslag partijbestuur Angela doet verslag. De afge
lopen maanden heeft het partijbestuur in de ouderlijke
woning van Angela vergaderd, waarbij Tom per tele
foon deelnam. Met Sebastiaan Wolswinkel is uitgebreid
gesproken over het partijprogramma wat tot verschil
lende amendementen heeft geleid. Daarna heeft hij
zich echter teruggetrokken met als reden het ontbre
ken van een bij de KvK ingeschreven bestuur.
4. Toelating nieuwe leden Er zijn geen nieuwe leden.
4a. Amendementen Er is discussie over de vraag of
de toon niet te radicaal is. Alle voorgestelde wijzigingen
worden aangenomen. Er wordt besloten dat men vier
dagen de tijd heeft om met redactionele verbeteringen
te komen.
5. Kandidatenlijst Mirjam bedankt voor het aanbod
om kandidaat te zijn voor De Groenen en vraagt zich af
wat de zin is van deelname aan de Tweede Kamerver
kiezing. Er wordt besloten hierover iedereen aan het
woord te laten en er aansluitend over te stemmen.
Paul en Ryszard onthouden zich van stemming. Mirjam
en Rob zijn tegen deelname. Tom overlegt telefonisch
met Luuk: beiden zijn voor. Otto en mevrouw ter Haar
zijn voor. Reina, Adriaan, Angela en Christiaan zijn
eveneens voor deelname.
Het congres besluit met acht stemmen voor, twee
tegen en twee onthoudingen deel te nemen aan de
Tweede Kamerverkiezing.
6. Wijziging begroting 2021 Vanwege het terugtrek
ken van Sebastiaan wordt de post campagne verlaagd
van €5000 naar €1000.

6a. Hoe verder met de KvK? We bespreken de peri
kelen met de KvK. Naar aanleiding van het afhaken van
Sebastiaan volgt er een gesprek over een eventuele
lijmpoging tussen de twee ‘kampen’ en over het stand
punt van de KvK. Mirjam stelt voor om met de twee
groepen samen naar de Kamer van Koophandel te
gaan. Otto legt uit dat dit geen enkele zin heeft. De
Kamer wil een verklaring van recht zien anders schrijft
ze niemand in. We besluiten voorlopig geen nieuwe op
gave van intredende bestuursleden te doen. Otto
treedt daarom niet tussentijds af. Er hoeft geen déchar
ge verleend te worden en de verkiezing van nieuwe be
stuursleden vervalt.
7. Décharge aftredende bestuursleden Dit agenda
punt kwam te vervallen.
8. Verkiezing bestuursleden Dit agendapunt kwam te
vervallen.
9. Amendementen Dit is behandeld bij 4a.
10. Hoe verder met de KvK? Dit is behandeld bij 6a.
11. Partijkalender De vijf fysiek aanwezige leden teke
nen een verzoek aan het bestuur om uiterlijk 10 april
een congres bijeen te roepen.
12. Congreswerkgroep Het congres herbenoemt
Paul, Tom en Reina in de congreswerkgroep.
13. Rondvraag Geen vragen.
14. Sluiting Otto sluit de vergadering omstreeks 18:30.
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Gras
 Balans 31 december 2020

Balansdatum 31 dec 2019 31 dec 2020
Betaalrekening    € 1.383,60     €2.531,83

Crediteuren -€ 27.738,31 -€ 27.681,40

Eigen vermogen -€ 26.354,71 -€ 25.149,57

Jaarrekening De Groenen 2020

ResultatenrekeningenInkomsten Uitgaven
1 - contributies € 1.352,50  

2 - schenkingen € 4.000,00  

3 - reimbursements € 190,88  

4 - rente, dividend € 0,00  

5 - overig inkomen € 119,52  

11 - KvKoophandel   € 2.784,71

12 - bankkosten   € 113,72

13 - vergaderingen   € 145,00

14 - partijbestuur   € 639,82

15 - Gras   € 229,15

16 - postbus   € 0,00

17 - website   € 86,98

18 - waarborgsom   € 0,00

19 - campagnes   € 47,71

20 - EGP contributie   € 0,00

21 - EGP meetings   € 0,00

22 - Global Greens    € 0,00

23 - overige uitgaven   € 410,67

Totaal € 5.662,90 € 4.457,76

Crediteuren 31 december 2020

Datum 31 dec 2019 31 dec 2020
Crediteur schuld/tegoed schuld/tegoed

St. Groenen in West € 658,21 € 585,14

Otto ter Haar € 28.567,10 € 28.118,82

Rijndert Doting - € 279,99 - € 291,99

Jozef van Kessel - € 306,35 - € 306,35

Triodos Bank - € 690,66 - € 690,66

dm advocatuur € 0,00 € 476,44

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

Crediteuren € 27.738,31 € 27.681,40

Toelichting bij de jaarrekening 2020

• De schuld aan dm advocatuur betreft een factuur
voor een gesprek 7 juli vorig jaar van Paul en mij met
mr. Driegen. Dit was tegen de afspraak en we hebben
geweigerd deze factuur te betalen. Om deze onenig
heid hebben wij de relatie met mr. Driegen beëindigd.
• De post KvKoophandel bestaat voor het grootste
deel uit de proceskosten die we moesten betalen
omdat de rechtbank Midden-Nederland de vordering
van Angela, Tom en mij van een verklaring van recht
dat wij rechtsgeldig in het bestuur zijn gekozen niet-
ontvankelijk verklaarde.
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Colofon

Gras is een landelijk mededelingenblad van de politie
ke partij De Groenen.
Met bijdragen van Tom Bakkers, Milou Bron, Fay
Boyer, Irene Kuiper, Adriaan Smeekes, Reina van
Zwoll, Paul Berendsen, Rijndert Doting en Otto ter
Haar.
ISSN 1572-1485

Contactgegevens

Het postadres van van vereniging en congreswerk
groep vindt u bovenaan bij Gras intern. De overige
contactgegevens zijn:
tel. 030-2341545
info@degroenen.nl (vereniging)
congreswerkgroep@degroenen.nl (congreswerkgroep)
www.degroenen.nl
www.facebook.com/DeGroenenNederland
www.twitter.com/DeGroenen

Fracties De Groenen

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
amstelgooivecht@degroenen.nl
Matthijs Pontier, fractievoorzitter
Ronald Schönberger, fractielid
Mirjam van Rijn, commissielid
Lot Oostveen, commissielid

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
http://www.degroenen.nl/lid_worden2.html
 
De Belastingdienst heeft De Groenen aangemerkt als
een ANBI (algemeen nut beogende instelling).

Partijbestuur

Otto ter Haar, partijvoorzitter, otto@degroenen.nl
Angela Zikking, secretaris, angela@degroenen.nl
Tom Bakkers, penningmeester, tom@degroenen.nl

Partijkalender

10 april 2021, 78e partijcongres, Amsterdam
25 september 2021, 79e partijcongres, Amsterdam
16 maart 2022, verkiezing gemeenteraden
15 maart 2023, verkiezing provinciale staten en
waterschappen
23 mei 2024, verkiezing Europees Parlement

In memoriam mevrouw Van Alphen en me
vrouw Kuiper-Verkuyl

Eind augustus vorig jaar kort na een landelijke hittegolf
zijn twee trouwe leden overleden. Mevrouw Van Alp
hen, die vroeger in Amsterdam woonde, werd lid tij
dens de campagne van Roel van Duijn voor de Tweede
Kamerverkiezing van september 1989. Miep Kuiper-
Verkuyl (93) uit Almen kwam in 1995 bij De Groenen.

Nieuwsbrief van De Groenen nr. 88, maart 2021

XXXXXXXXX 2542-4661 


