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Beste leden van De Groenen,
In deze Gras leest u het verslag van het vierde Global
Green Congress in Liverpool waar Gerben en Otto
aan hebben deelgenomen. De relatie tussen de
Europese en Amerikaanse Groenen kan en moet
beter.

4.

We praten u bij over de lopende procedure bij de
Kamer van Koophandel. Verder geven we graag
ruimte aan het klimaatlintjesteam dat u oproept voor
de Climate Change March zaterdag in Amsterdam.
Otto ter Haar, partijvoorzitter
5.

Verslag 66e partijcongres
Zaterdag 4 maart 2017
De Koperen Knoop, Van Limburg Stirumstraat 119 te
Amsterdam
Aanwezig negen leden en één gast: Otto ter Haar,
Joanda van den Heuvel, Pierre Schreuder, Marjo van
den Heuvel, Franka van den Heuvel, Rob Brockhus,
Tom Bakkers, Arend Loomeijer, Rijndert Doting, Paul
Berendsen (gast).

6.

Afwezig met kennisgeving: Ad van Rooij (machtigt
Pierre Schreuder), Lisette van Rooij (machtigt Marjo
van den Heuvel), Erik Verbeek, David Blik (machtigt
Otto ter Haar), Gerben Uunk (machtigt (Rijndert
Doting), Sabine Wong, mevrouw Ter Haar-van Oyen
(machtigt Tom Bakkers), Cato van den Heuvel
(machtigt Joanda van den Heuvel).

7.

8.

1. Opening. Rijndert opent de vergadering om 13:30
uur. Otto meldt dat de partij 33 leden telt en dat
van 28 leden de contributie voor 2017 is geïncasseerd of ontvangen. Zes machtigingen worden
goedgekeurd. Eén machtiging wordt niet geaccepteerd omdat van de machtgever de contributie
voor 2017 nog niet is ontvangen. Er kunnen totaal
15 stemmen worden uitgebracht.
2. Verslag 64e partijcongres van 24 september
2016. Otto licht toe dat hij een verslag van de
heer Van Kessel van dit congres heeft ingekort.
Het congres stelt het verslag ongewijzigd goed.
Verslag 65e partijcongres van 21 januari 2017.
Het congres stelt het verslag ongewijzigd goed.
3. Verslag van het partijbestuur. Otto vertelt over
de procedure bij de Kamer van Koophandel. Deze
heeft de besluiten van het 65e congres geweigerd
in te schrijven, omdat dit volgens de Kamer niet
door het partijbestuur bijeen is geroepen. Otto
heeft hier in overleg met Rijndert en Tom een
bezwaarschrift tegen opgesteld. Daarnaast
bevestigen we op dit congres de besluiten van het
vorige en doen daarvan opnieuw opgave. Dit
congres was al aangekondigd op het 64e congres

9.
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in tegenstelling tot het 65e congres dat bijeen is
geroepen op verzoek van een vijftal leden.
Bevestiging wijzigingen in partijbestuur.
Het congres besluit met algemene stemmen
a. het besluit van het congres van 21 januari om
de heer Doting te benoemen tot bestuurslid te
bevestigen;
b. het besluit van het congres van 21 januari om
de heer Van Kessel te ontslaan uit het bestuur
te bevestigen;
c. het besluit van het partijbestuur van 17
december 2016 om het bestuurslid Van Kessel
te schorsen te bevestigen.
Jaarrekening 2016.
Tom Bakkers heeft de boekhouding ingezien. Hij
heeft geen onregelmatigheden geconstateerd.
Gerben Uunk woont en werkt in Ierland. Hij heeft
de boekhouding ook ingezien en enkele vragen
gesteld over declaraties, die Otto heeft
beantwoord. Het congres keurt de afrekening
goed en verleent het bestuur décharge.
Amendementen op het huishoudelijk
reglement.
Het congres stemt met wisselende meerderheden
met alle amendementen in.
Verkiezing programmacommissie. Het congres
benoemt Gerben en Otto in de programmacommissie.
Verkiezing EGP-delegates. Het congres
benoemt Otto tot delegate en Gerben tot
substitute-delegate. Het bestuur blijft zoeken naar
een vrouwelijk delegate en kan deze tussentijds
benoemen. Secretary-general Mar Garcia heeft
namens de EGP voorgesteld het stemrecht bij de
Council en het Congress te Liverpool te verdelen
tussen mevrouw Verburg en de heer Van Kessel
en de delegates die door ons worden afgevaardigd. Otto leest zijn concept-antwoord voor waarin
hij de EGP voorstelt om het stemrecht van De
Groenen op te schorten tot duidelijk is welke
vergadering de wettelijke algemene ledenvergadering is die bevoegd is om bestuurders en
delegates te benoemen. Hij heeft er bezwaar
tegen als Verburg en Van Kessel De Groenen
vertegenwoordigen, omdat zij volgens ons sinds 1
januari geen lid meer zijn van de partij. Gerben en
Otto wonen het EGP Congress in Liverpool op
persoonlijke titel bij om te kunnen netwerken. Het
congres stemt in met dit antwoord en stemt er in
meerderheid mee in dat de kosten voor deelname
gedeclareerd kunnen worden zolang er een
schenking tegenover staat.
Stemadvies Tweede Kamerverkiezing. We
houden een rondje waarin alle aanwezigen hun
voorkeur uitspreken en toelichten. Er worden
meer dan vijf verschillende partijen genoemd.
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10. Congreswerkgroep 67e congres 23 september.
Otto en Rijndert vormen de congreswerkgroep.
Deze benoeming geldt voor twee jaar.
11. Rondvraag. Niemand heeft een vraag.
12. Sluiting. Rijndert sluit het congres omstreeks
16:35 uur.

Ik was vroeg in de zaal en vroeg Reinhard of hij
iemand van de GPUS had uitgenodigd. Reinhard
antwoordde dat hij mij niet had gevraagd de leiding
van de werkgroep over te nemen. Ik antwoordde dat
het mij aanbevolen leek om betrokken partijen uit te
nodigen en dat dit bij dit onderwerp zeker de GPUS
betreft. Reinhard antwoordde dat hij mij niet nodig
had om de werkgroep te leiden. Ik gaf het toen maar
op.

Procedure bij de Kamer van Koophandel
De Kamer van Koophandel heeft geweigerd de
benoeming van Rijndert en het ontslag van Van
Kessel in te schrijven in het handelsregister. Hier heb
ik bezwaar tegen gemaakt. De Kamer moet hier
uiterlijk 31 juli over besluiten. Omdat dit te lang
duurde voor het EGP Congress in Liverpool heb ik
het College van Beroep voor het bedrijfsleven verzocht om lopende het bezwaar de inschrijving
voorlopig aan te passen. Dit verzoek is helaas niet
ingewilligd, zodat De Groenen niet kon stemmen in
Liverpool.

De enige spreker in het forum was Liz Kennedy4. In
de zaal waren vijf delegates van de GPUS waaronder
Bahram en Jill Stein, de presidentskandidaat van de
Amerikaanse Groenen. Het verhaal van Kennedy was
niet de moeite waard: vooringenomen en voorspelbaar. Vanuit de zaal reageerden de Amerikaanse
Groenen verontwaardigd: waarom iemand van het
Clinton-kamp hier aan het woord laten die hen bij de
verkiezingscampagne dwars zaten waar ze maar
konden. Kennedy werkt bij het Center for American
Progress5, een aan de Democratic Party gelieerde
instelling opgericht door John Podesta, de campaign
manager van Hillary Clinton.

De Kamer twijfelt aan de besluiten van het congres
omdat het niet mede door de heer Van Kessel bijeen
is geroepen, terwijl hij wel staat ingeschreven als
bestuurder. Rijndert en ik hebben dit in het partijbestuur besproken en besloten om de heer Van Kessel
uit te nodigen voor de komende bestuursvergaderingen tot aan het congres van 23 september, zodat hij de
gelegenheid krijgt deel te nemen aan de bijeenroeping van dit congres.

Ik vond het belachelijk dat Jill Stein, die 1.457.2166
stemmen haalde (1,07%) niet werd uitgenodigd om te
spreken. Bahram zei tegen me dat hij het wel
begreep: hij kende Reinhard en hij is conservatief. Ik
sprak hier later over met een Zwitserse delegate, een
delegate uit Engeland en Jill Stein zelf. Ik heb
afgesproken een brief op te stellen om het EGP
Committee over deze buitensluiting van de USGP
aan te spreken. Dat is volgens mij in strijd met de
letter en de geest van de regels van de Global
Greens7,8.

Otto ter Haar

4e Global Green Congress & 5e EGP Congress
De EGP heeft sinds jaren een Foreign Policy Working
Group waarin ik De Groenen vertegenwoordig. Twee
leden van het EGP Committee, Reinhard Bütikofer1
en Oras Tynkkynen2, vormen het bestuur (co-chairs)
van deze werkgroep. Zij stelden 7 maart voor om
tijdens het congres in Liverpool bijeen te komen om te
spreken over de relatie tussen de EU en de Verenigde Staten sinds het aantreden van president Trump
en te onderzoeken wie onze bondgenoten zijn in de
VS.

Otto ter Haar

Gerben Uunk en Grace O’Sullivan
In de jaren negentig actief was ik actief voor Groen
Amsterdam en De Groenen en van 1990 tot 1994
voor Groen Amsterdam/De Groenen stadsdeelraadslid in de wijk De Pijp. In 2006 emigreerde ik naar
Ierland en werd daar actief in de Green Party. Eerst
als secretaris van de county Clare Greens en sinds
drie jaar ben ik convenor van de Health policy group
en lid van de Marine & fisheries policy group.

Ik antwoordde hierop dat de Green Party of the
United States (GPUS) vanzelfsprekend onze politieke
partner was en stelde voor één van hun delegates uit
te nodigen om hierover te spreken. Hier kreeg ik geen
antwoord op. Ik attendeerde Bahram Zandi3 (co-chair
van de GPUS) op de aangekondigde bijeenkomst.
Deze vond plaats op 31 maart ‘s avonds in Liverpool.

1 http://greens2017.org/content/reinhard-bütikofer
2 http://greens2017.org/content/oras-tynkkynen
3 http://greens2017.org/content/bahram-zandi
4 http://greens2017.org/content/liz-kennedy

Grace is sinds vorig jaar senator voor de Ierse Green
Party. Ze werkte negen jaar bij Greenpeace in
Amsterdam en spreekt goed Nederlands. Ze maakte
in 1985 deel uit van de bemanning van de Rainbow
Warrior toen het schip werd lek geblazen door een
mijn van de Franse geheime dienst.

2

5 https://en.wikipedia.org/wiki/Center_for_American_Progress
6 http://www.fec.gov/pubrec/fe2016/2016presgeresults.pdf
7 globalgreens.org/sites/globalgreens.org/files/GGStatutes_EN
8 globalgreens.org/sites/globalgreens.org/files/GGRuleBook_EN
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Ik heb haar leren kennen tijdens de campagne voor
de Europese verkiezingen van 2014. Otto en ik
vroegen haar op het Global Green Congress in
Liverpool om een foto te maken van De Groenendelegatie. Bij de fotoshoot kwamen we Jill Stein tegen
en zo ontstond de foto van ons vieren.

Grootouders voor het Klimaat en ter plaatse voorbijgangers en politici gevraagd om deel te nemen aan
het ritueel. Politici Alexander Pechtold (D66), Liesbeth
van Tongeren (GL), Esther Ouwehand (PvdD), Niels
van den Berge (kandidaat GL) en Inez Staarink
(kandidaat SP) hebben hun antwoord op onze vraag
op een lintje geschreven.

Gerben Uunk

Op 29 april zijn wij met de Klimaatlintjes aanwezig bij
de People’s Climate March in Amsterdam. Alle lintjes
zullen daar worden opgehangen aan een grote
installatie gemaakt door scholieren. Terwijl dit gebeurt
is de kabinetsformatie waarschijnlijk nog in volle
gang. Tijdens deze onderhandelingen wordt de basis
gelegd voor het overheidsbeleid de komende 4 jaar.
Juist nu moeten we laten zien dat we snel een beter
klimaatbeleid willen.

Klimaatlintjes
Geacht bestuur van De Groenen,
Enige tijd geleden hebben wij jullie uitgenodigd voor
een klimaatlintjes ritueel; een verbindende en
emotionele oproep aan politici om hun uiterste best te
doen klimaatverandering tegen te gaan. Het geeft
mensen gelegenheid hun zorgen te uiten. Dit doen
we door op een lintje een persoonlijk antwoord te
schrijven op de vraag: Wat is je dierbaar en hoop je
nooit te verliezen door klimaatverandering?
Op 2 maart hebben we bijna 300 lintjes op Het Plein
in Den Haag opgehangen in samenwerking met de

3

Wij willen jullie van harte uitnodigen hieraan mee te
doen. Hetzij door op 29 april a.s. mee te doen aan de
People’s Climate March (vanaf 14 uur in Amsterdam,
start op het Museumplein) en tijdens deze manifestatie een klimaatlintje te schrijven bij onze installatie
op het Museumplein. Hetzij door deel te nemen via
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de website www.klimaatlintjes.nl en daar je hartekreet
voor het klimaat achter te laten. Wij schrijven deze
dan voor je op een lintje.

Kalender
29 april 2017 People’s Climate March, Amsterdam
19 mei 2017 AVA Triodos Bank
17 juni 2017 partijbestuur
24 juni 2017 Gras 70
9 september 2017 partijbestuur
12 september 2017 Gras 71
23 september 2017 67e congres
24-26 november 2017 27e EGP Council, Karlstad
5 februari 2018 kandidaatstelling gemeenteraden
21 maart 2018 verkiezing gemeenteraden
20 maart 2019 verkiezing Provinciale Staten en
waterschapsbesturen
23 mei 2019 verkiezing Europees Parlement

Met dit ritueel doen we elkaar de toezegging ervoor te
zorgen dat onze vrees over de gevolgen van klimaatverandering nooit werkelijkheid zal worden. We laten
zien dat we er niet alleen voor staan. We tonen onze
bezorgdheid of verdriet en onze hoop op een betere
wereld, dichtbij en ver weg. En we roepen politici op
om de komende jaren een sterk klimaatbeleid te
voeren.
Uiteraard stellen wij het zeer op prijs als jullie deze
oproep verder willen verspreiden – onder medewerkers, bij familie en vrienden, waar dan ook. Voor de
verspreiding kunnen jullie gebruik maken van de flyer
in de bijlage.

Landelijk secretariaat
Oudegracht 60
3511 AS UTRECHT
Tel. 030-2341545
info@degroenen.nl
www.degroenen.nl
www.facebook.com/DeGroenenNederland
www.twitter.com/DeGroenen

Voor meer informatie over de actie kun je kijken op
www.klimaatlintjes.nl of contact opnemen met JanWillem Brouwer: 06-49889857. Of mail naar:
mail@klimaatlintjes.nl. U kunt zich opgeven op onze
eventpagina.
Wij hopen jullie te zien op 29 april!

Lidmaatschap

Met vriendelijke groet,
Namens het klimaatlintjes team

Lidmaatschap € 50
Lid met minimuminkomen € 20
Abonnement Gras € 15

Iris van Veen
Anneke Wensing
Jan-Willem Brouwer

U wordt lid van De Groenen of abonnee van Gras
door de partij te machtigen via de website
www.degroenen.nl/incasso.html

Kopij gevraagd

Colofon

Heeft u nieuws of een mening die een raakvlak heeft
met groene politiek? Schroom dan niet om uw bericht
aan het landelijk secretariaat te mailen. Via Gras
bereikt u zestien post-abonnees en ruim honderd
digitale abonnees die belangstelling hebben voor
groene politiek.

Gras is een landelijk mededelingenblad van de
politieke partij De Groenen. Het verschijnt onder
verantwoordelijkheid van het partijbestuur. Plaatsing
van artikelen betekent echter niet dat het partijbestuur
instemt met de inhoud. U kunt de redactie bereiken
via het landelijk secretariaat.

Het partijbestuur
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Partijbestuur en partijcommissies
Partijvoorzitter: Otto ter Haar, otto@degroenen.nl
Bestuurslid: Rijndert Doting, rijndert@degroenen.nl
EGP-delegates: Sabine Wong, Otto ter Haar
Webmaster: Tom Bakkers, tom@degroenen.nl
Kascommissie: Gerben Uunk, Tom Bakkers, Rob
Brockhus
Ronald Schönberger vertegenwoordigt De Groenen in
het algemeen bestuur van het waterschap Amstel,
Gooi en Vecht. Matthijs Pontier is zijn duo-bestuurslid.
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