
Gras

Agenda 80e partijcongres

Zaterdag 25 september 2021
De Schakel, De Wittenkade 109 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 deel te nemen.
 
1. 13:00 Opening door congresvoorzitter Otto ter Haar/
Rijndert Doting
2. 13:05 Verslag van het 79e congres.
3. 13:10 Verslag van het partijbestuur, inclusief actie
tegen de Kamer van Koophandel
4. 13:20 Begroting 2022
5. 13:40 Verkiezing leden partijbestuur
6. 13:50 Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, verslag
van Ronald Schönberger, lid van de fractie De Groe
nen.
 
==  Pauze ==
 
7. 14:30 Amendementen partijprogramma.
8. 14:50 Gemeenteraadsverkiezingen maart 2022
9. 15:15 Partijkalender, verzoek aan bestuur uiterlijk 8
januari 2022 een congres bijeen te roepen bij voorkeur
in Amsterdam.
10. 15:20 Verkiezing van de congreswerkgroep voor
het volgende congres
11. 15:25 Rondvraag
11. 15:30 Sluiting

Beste leden en sympathisanten

In deze Gras vindt u de agenda voor het congres van
25 september. We hebben amendementen die onze
maatregelen tegen de klimaatontwrichting nader uit
werken. We willen ecocide strafbaar stellen.
 
Reina van Zwoll en Rijndert Doting kandideren voor het
partijbestuur en de leden kunnen stemmen over de be
groting voor 2022.
 
We kijken terug naar twintig jaar bezetting van Afgha
nistan en het verzet van De Groenen daartegen. We
betuigen respect aan Peter R. de Vries die we in 2004
voor de kandidatenlijst hebben gevraagd. Adriaan be
spreekt de gezondheidseffecten van infrasoon geluid
en Rijndert plaatst kanttekeningen bij de grand prix van
Zandvoort.
 
Veel leesplezier!
 
Otto ter Haar
 

Amendementen partijprogramma

Hoofdstuk A3 Energie en klimaat
Het voorstel is de paragraaf Maatregelen te splitsen in
drie paragrafen en aan te vullen:
 
Brandstof
De Groenen wil de koop en verkoop van koolstofhou
dende brandstof brandstof verbieden. Maatschappelijk
cruciale diensten krijgen een ontheffing en zijn verplicht
zo snel mogelijk om te schakelen naar koolstofvrije
energie. De rijke landen moeten arme landen helpen
om te schakelen naar koolstofvrije energie.
 
Bodemgebruik en voeding
De Groenen wil de koop en verkoop van dieren en dier
producten in het algemeen verbieden. Wij willen de lijst
van toegelaten productiedieren sterk inperken. Maat
schappelijk cruciale diensten krijgen een voorlopige
ontheffing en zijn verplicht zo snel mogelijk om te
schakelen naar diervrije alternatieven. Op het land waar
nu diervoeding wordt verbouwd moeten bossen wor
den geplant om koolstof uit de atmosfeer op te nemen.
 
Insectenfarming
We willen een uitzondering maken voor insecten als
productiedier: meelwormen zijn als voedsel goedge
keurd door de EU. Het is eiwitrijk voedsel en de dieren
nemen weinig ruimte in beslag.
Het land is een schaars goed. We willen land vrij
maken voor verwildering. Verwilderd land neemt CO2
op in de bodem, kan regenwater opnemen, zoetwater
genereren en biedt ruimte voor biodiversiteit.
 
Compensatie
We vinden dat de overheid niet verplicht is om inves
teerders in koolstofhoudende brandstoffen of machi
nes die koolstofhoudende brandstoffen gebruiken te
gemoet te komen in de waardedaling van hun bezittin
gen. Deze ramp was al jaren te voorzien. Deze ingrij
pende maatregelen zijn noodzakelijk om de kans op
een catastrofe te verkleinen.
 
Klimaatengineering
De Groenen heeft haar standpunt over klimaatenginee
ring nog niet bepaald.
 
Hoofdstuk B4 Belastinghervorming
Vennootschapsbelasting
Wijzig minimumtarief van 10% in 15%.
 
Hoofdstuk C2 Internationaal beleid
Internationaal recht
De eerste zin vervangen door: De Groenen is blij met
het Internationaal Strafhof. We willen dat haar rechts
macht wordt uitgebreid met strafbaarstelling van ecoci
de.
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Gras
De bezetting van Afghanistan 2001-2021

De Groenen heeft zich gemengd in de Nederlandse be
trokkenheid bij de invasie en bezetting van Afghanis
tan. In september 2001 sloten wij ons aan bij het Plat
form tegen de nieuwe oorlog. Hierin werkten we samen
met o.a. Kerk en Vrede, de Socialistische Partij, de
NCPN en de Vereniging van Juristen voor de Vrede 
(VJV).
 
Samen met de VJV heeft De Groenen 9 oktober 2001
de Staat der Nederlanden in kort geding gedagvaard
om Nederland te verbieden steun te verlenen aan de
aanval op Afghanistan. De president van de rechtbank
Den Haag wees onze vordering op 26 oktober 2011 af.
Ook het gerechtshof en de Hoge Raad verwierpen het
hoger beroep en beroep in cassatie.
 
25 februari 2005 besloot de regering 85 militairen uit te
zenden naar Afghanistan. Op 22 april 2005 besloot mi
nister Kamp van defensie dat voor deze militairen spra
ke was van een "tijd van oorlog" voor de duur van hun
uitzending. Dit was om voor de betrokken militairen
een strafuitsluitingsgrond te regelen voor het verrichten
van oorlogshandelingen. Gemachtigd door Meindert
Stelling namens het VJV en namens De Groenen
maakte Jacques de Coo hier bezwaar tegen. Jacques
en ik zijn gehoord op het ministerie, maar minister
Kamp heeft De Groenen en de VJV niet ontvankelijk
verklaard.
 
De ruimte ontbreekt om de argumenten die in deze
procedures zijn aangevoerd uit te leggen. Om hier toch
een indruk van te geven verwijs ik naar het column van
Jonathan Power dat ik kort na de aanslagen van 11
september 2001 deelde met actieve leden van De
Groenen: http://www.oldsite.transnational.org/SAJT/
forum/power/2001/09.02_USpaysPrice.html
Bijna 20 jaar later geeft hij het volgende commentaar
op de exodus van de NAVO en de VS uit Afghanistan:
https://www.jonathanpowerjournalist.com/single-post/
myths-of-the-exodus-from-afghanistan
 
Otto ter Haar

De hegemonie van de pandjesparvenu

Brutalen hebben de halve wereld luidt het gezegde,
Maar als je lid bent van de koninklijke familie komt daar
nog een dimensie bij. Dan sta je echt boven de wet en
worden er speciale wegen bedacht die voor de gewo
ne burger onbereikbaar zijn. 
 
Zo kun je het een goed idee vinden om in een tijd
waarin het land maandenlang op slot zit, bedrijven over
de kop gingen, talloze mensen hun baan en huis kwijt
raakten en gezinnen uit elkaar vielen een evenement te
organiseren dat de overheid handen vol geld kost en

waarbij op preventieve maatregelen geen acht hoeft te
worden geslagen. Je hebt immers volledige toegang
tot de politieke besluitvorming zonder dat daar enige
democratische consensus over hoeft te bestaan; je belt
een paar verantwoordelijke ministers af, verstuurt een
stuk of wat e-mails ter bevestiging en klaar is Kees. 
 
Niks eindeloze vergaderingen en bijeenkomsten, niks
medezeggenschap. Gewoon doen wat er gezegd
wordt. Dan blijkt er ineens veel meer mogelijk dan met
dat eindeloze democratische gezever waarbij zelfs de
werkster mee kan praten over het zakelijk te voeren
beleid.
 
Welnu, deze Grand Prix werd een groot succes. Dat
moet ik wel toegeven. Wij Groenen houden echter niet
van grand prixs. Voor de GroenLinksfractie van de ge
meente Zandvoort geldt hetzelfde en die hadden daar
toch ook maar gewoon aan mee te doen.
 
Resumerend mogen wij wel stellen dat ondanks alle
ophef die rondom dit race-evenement is ontstaan er
veel meer mogelijk blijkt zonder de stroperige systema
tiek van onze parlementaire democratie. Ondernemer
schap en lef hebben hier duidelijk bewezen dat wie wil
ook iets kan!
 
Wij verwachten van jullie Groenenleden dezelfde spirit,
maar dan op ecologisch terrrein.
 
Met groene groet, uw Rijndert Doting

Gezondheidseffecten van infrasoon geluid 

Infrasoon geluid is geluid met zo'n lage frequentie, dat
het voor de mens onhoorbaar is. Het bestaat uit zoge
heten infrasone trillingen. De term infrasoon komt van
het Latijn: infra [onder] en sonus [geluid], dus "beneden
geluid". Het zijn langzame trillingen van lucht. Het is
voor sommige mensen en bepaalde diersoorten hoor
baar en wordt dan laagfrequent geluid genoemd. Er
wordt al meer dan 30 jaar onderzoek naar gedaan.
 
De windturbine is een van de veroorzakers van infra
soon geluid. Wanneer dat geluid het huis binnendringt
is dat belastend en kan schade veroorzaken voor de li
chamelijke en geestelijke gezondheid. De symptomen
zijn: geheugen- ,concentratie- en slaapproblemen, druk
op de borst, vermoeidheid, tia’s, hartfalen en andere
orgaanproblemen en pogingen tot zelfdoding.
 
Stop tussen 22:00 en 06:00 uur het draaien van de
windturbines. Een dergelijke hersteltijd zal een afname
van gezondheidsproblemen geven.
Geef omwonenden de gelegenheid om ongestoord te
slapen en te herstellen van infrasoon geluid.
 
Wat is een veilige afstand van een turbine om je te
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Contributie 2022

Vrijdag 31 december 2021 incasseert De Groenen uw
contributie voor 2022. De leden en abonnees die de
partij niet gemachtigd hebben ontvangen in december
een factuur.
 
Het partijbestuur

Inschrijving bestuur in handelsregister (4)

We hebben mr. Barou van InHouse Law Firm bereid
gevonden namens ons de Kamer van Koophandel te
dagvaarden om onze inschrijving in het handelsregister
te vorderen.
Mr. Barou geeft de Kamer nog een laatste kans om dit
uit eigen beweging te doen. Het concept van dit her
nieuwde verzoek tot inschrijving ligt nu bij ons.
 
Tom Bakkers en Otto ter Haar

plaatsen? De wetenschap weet het niet. Persoonlijk
zou ik het liefst niet binnen 20 km van een turbine wil
len wonen. Voor slagschaduw is 10x de hoogte van de
molen een veilige afstand. Voor geluid is dat niet vol
doende. Een hersteltijd invoeren is volgens mij noodza
kelijk.
 
Adriaan Smeekes
 
Mariana Alves-Pereira is professor aan de Universiteit
van Lusafona in Lissabon.
Interview met haar op Youtube raad ik aan: Professor
Mariana Alves-Pereira explains vibroacoustic disease -
YouTube

Kandidaten partijbestuur

Kandidaatstelling Reina van Zwoll
 
Beste leden van De Groenen,
 
Een aantal jaren geleden kwam ik via Paul Berendsen
in aanraking met De Groenen. Hij vroeg mij of ik lijst
trekker wilde worden tijdens de gemeenteraadsverkie
zing.
 
Na het partijprogramma gelezen te hebben was ik om.
Het is een partij met standpunten waar ik mijn hart aan
kan geven. Als geen andere partij zijn De Groenen zich
bewust van de meer dan dringende noodzaak om
drastisch in te grijpen in de diverse factoren die vernie
tigend voor de aarde en vooral de mensheid zijn. Met
verbazing zie ik bij veel andere partijen de nonchalance
waarmee dit meer dan dringende thema, behandeld
wordt.
 
Een ander belangrijk punt van de Groenen, het basisin
komen, spreekt mij erg aan. Zonder inkomen ontstaan
er grote problemen die heel de samenleving treffen...
criminaliteit, verslaving, een dakloos bestaan......een

Begroting De Groenen 2022

Inkomsten Bedrag Uitgaven Bedrag Prio
Contributies  € 1.500,00 Kamer van Koophandel  €  5000,00 3

Schenkingen  € 4.000,00 Bankkosten   € 120,00 1

    Vergaderingen   € 200,00 1

Rente, dividend  €        -,- Partijbestuur  € 600,00 3

Overige inkomsten  €    100,00 Gras   € 200,00 1

    Website  € 85,00 1

    Waarborgsom  € 450,00 2

    Campagnes  € 1.000,00 3

Tekort  - € 1.945,00 Onvoorzien  € 1.000,00 1-3

Totaal  € 3.655,00 Totaal  € 3.655,00  

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.

Toelichting bij de begroting voor 2022

Prioriteit 1: uitgaven die noodzakelijk zijn voor de conti
nuïteit van de partij
Prioriteit 2: uitgaven voor campagnes en verkiezingen
worden gedaan als de gerealiseerde inkomsten dat
toelaten
Prioriteit 3: alle overige uitgaven worden alleen gedaan
als daar een schenking tegenover staat
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Colofon

Gras is het partijorgaan van de politieke partij De Groe
nen.
Met bijdragen van Peter R. de Vries, Adriaan Smeekes,
Rijndert Doting, Reina van Zwoll, Tom Bakkers en Otto
ter Haar.
ISSN 1572-1485

Partijkalender

25 september 2021, 79e partijcongres, Amsterdam
31 januari 2022 kandidaatstelling gemeenteraad
16 maart 2022, verkiezing gemeenteraden
15 maart 2023, verkiezing provinciale staten en
waterschappen
23 mei 2024, verkiezing Europees Parlement

In memoriam Peter R. de Vries (1956-2021)

Begin september 2004 stapte Geert Wilders uit de
VVD-fractie en ging verder als Groep Wilders. Naar
aanleiding hiervan vroeg NRC Handelsblad Peter R. de
Vries naar zijn affiniteit met Wilders gedachtegoed. Hij
zag niets in politieke samenwerking met de heer Wil
ders: hij was tegen de doodstraf, voor het vrijlaten van
drugs en meer cellen losten volgens hem niets op.
 
Na overleg met toenmalig fungerend partijvoorzitter
Jacques de Coo heb ik De Vries geschreven dat De
Groenen een aansprekende, landelijk bekende, lijst
trekker zochten voor de Tweede Kamerverkiezing. Ik
zond hem daarbij ons partijprogramma en het laatste
nummer van Gras. Mijn vraag was of hij voldoende affi
niteit had met onze uitgangspunten om met ons in ge
sprek te gaan.
 
Hij bedankt mij per e-mail voor mijn brief en het bijge
voegde partijprogramma. Hij zou dit de komende tijd
zeker bestuderen. De kans dat hij zich aansloot bij een
bestaande partij was overigens zeer, zeer gering. Niet
temin stelde hij het vertrouwen dat ik in hem stelde op
prijs.
 
In april 2005 richtte De Vries samen met Klaas Wilting
en Jan Nagel de partij PRDV op. Tot deelname aan de
Tweede Kamerverkiezing van 2006 kwam het echter
niet.
 
Otto ter Haar

schande hoe dat in ons zo "gave" landje kan gebeuren
en alleen maar toeneemt, verloedering op elk vlak dat
doorslaat naar de hele samenleving.
 
Dan hebben wij het alleen nog maar over ons landje.
Wat mij erg aanspreekt is dat De Groenen een helder
globaal overzicht hebben. Alles staat in verhouding tot
elkaar. Wat doen we met defensie en ontwikkelings
hulp. Er is zoveel te veranderen in de toenemende ver
loedering van de zorg, onderwijs.
 
Nog één puntje: De uitholling van onze democratie.
Een democratie heeft een tegenmacht nodig. Provinci
ale Staten en parlement weten dit onvoldoende te
geven. Nu is het de Haagse consensus die vraagt om
tegenspraak. Wij burgers zullen parlementariers met de
beschikbare middelen tot de orde moeten roepen. De
burger als tegenmacht. Ik denk dat een burgerraad die
bestaat uit gelote burgers, naast het parlement, een
goede mogelijkheid is om onze democratie weer op de
juiste waarde te krijgen.
 
Voordat Paul Berendsen mij als lijsttrekker voor De
Groenen benaderde was ik niet politiek actief, maakte
ik mij wel overal druk om en besefte terdege dat de po
litiek zijn/haar gang kan gaan omdat veel burgers het
nu eenmaal laten gebeuren en ik daar dus ook passief
in was. Na jaren lid geweest te zijn van De Groenen en
nu ik gevraagd ben voor de functie van bestuurslid,
begin ik steeds meer te beseffen, dat actief politiek
bezig zijn één van de weinige manieren is om dingen te
veranderen. Dus ja, ik zie het als een uitdaging, mocht
ik bestuurslid zijn, de wereld echt een stukje of stukken
beter te maken.
 
Met vriendelijke groet, Reina van Zwoll.
 
(Kunstenaar en eigenaar van "Gallery on the Edge".)
 
Kandidaatstelling Rijndert Doting
 
Hierbij stel ik mij kandidaat voor de functie van be
stuurslid van de vereniging De Groenen.
 
Hoogachtend, R. Doting

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
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