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Geachte leden en sympathisanten van De
Groenen
Voor u ligt de 74e editie van Gras, het periodiek van De
Groenen tjokvol interessante politieke en juridische
ontwikkelingen. Met in dit nummer: het vonnis van 20
juni van de rechtbank Midden-Nederland, de zaak
tegen de EGP en natuurlijk de speciale ingelaste leden
vergadering op 14 juli die geheel op traditionele wijze
plaats zal vinden in De Koperen Knoop.
Welnu, het vonnis dat door de rechtbank Midden-Ne
derland is uitgedraaid op 20 juni heeft iedereen verrast.
Niemand was voorbereid op het scenario dat thans
voor ons ligt. Wij dachten namelijk dat de rechtspraak
in Nederland een kwestie zou zijn van gezond verstand
waarbij rekening wordt gehouden met de onmogelijke
positie waarin De Groenen zich al geruime tijd bevindt.
Daarvan is in dit vonnis geen sprake. De boodschap
lijkt vooral 'Zoekt u het zelf maar uit'.
Wij ontkomen niet aan de rechtsgevolgen van dit von
nis dat niet zou misstaan in het populaire tv-program
ma "Heel Holland bakt" en daarom hebben enkele
leden het initiatief genomen om een nieuwe ledenver
gadering bijeen te roepen en nu het huidige bestuur
buiten werking is gesteld een nieuw bestuur te laten
formeren door de leden. Wij roepen alle leden op om
hieraan gehoor te geven. Meer informatie hierover leest
u elders in dit blad.
In België is de advocatuur evenals het surrealisme een
levensbeschouwing. De EGP heeft zich verzekerd van
advocaat maître Renier die niet zou misstaan in een
stuk van Molière. De tactiek is om De Groenen volledig
te ridiculiseren en belachelijk te maken. Zo worden wij
afgeschilderd zijnde onbenullig, van bedenkelijk allooi,
utopisch en daarin herkennen wij ons uiteraard geheel
niet. Integendeel, wij beschouwen de EGP als dysto
pisch, het bestuur daarvan van onvoldoende niveau en
wij zijn van mening dat een dergelijke organisatie een
betere vertegenwoordiging verdient. Wij komen hier
later op terug.
Goed nieuws is er ook. Wij beschikken sinds eind juni
weer over een eigen bankrekening. De SNS Bank heeft
ons geaccepteerd en daar zijn wij natuurlijk erg blij
mee. Met onze vorige bank was samenwerking helaas
niet meer mogelijk. Tot zover de ontwikkelingen tot nu
toe.
Ik hoop u allen in goede gezondheid te begroeten op
zaterdag 14 juli 2018 in De Koperen Knoop aanvang
13.00 uur. Kom op tijd. Vol is vol!
Met vriendelijke groet, Rijndert Doting

Agenda 70e partijcongres
Zaterdag 14 juli 2018
De Koperen Knoop, Van Limburg Stirumstraat 119 te
Amsterdam
Zaal open vanaf 12:30 uur
1. 13:00 Opening door de eerste verzoeker van dit con
gres Tom Bakkers
2. 13:05 Vaststelling aantal stemgerechtigde leden
3. 13:10 Benoeming stembureau
4. 13:15 Verkiezing van de congresvoorzitter
5. 13:20 Benoeming notulist
6. 13:25 Verslag van het 69e partijcongres van 24
maart 2018
7. 13:30 Verslag van het partijbestuur
8. 13:45 Bespreking gevolgen van de uitspraak van de
rechtbank Midden-Nederland
9. 14:00 (Her-)benoemingen
14:15 pauze
10. 14:15 Ledenwerving
11. 14.45 Amendementen partijprogramma
12. 15:00 Rondvraag
13. 15:10 Sluiting

Reden voor dit congres
Teleurgesteld door het vonnis van 20 juni 2018 van de
rechtbank Midden-Nederland leek het ons als partijle
den goed om zo spoedig mogelijk een ingelaste leden
vergadering te houden. Hiertoe hebben wij het bestuur
dan ook verzocht. Het vonnis verklaart namelijk een
reeks in het verleden genomen besluiten nietig en het
is ons inziens goed om gezamenlijk te bekijken wat
daarvan de consequenties zijn en of er nieuwe beslui
ten genomen moeten worden om weer op een rechts
geldige manier als politieke partij/vereniging (met een
voltallig bestuur, een kascommissie e.d.) te kunnen
functioneren in de toekomst.
Het bestuur heeft aangegeven niet aan ons verzoek te
voldoen. Daarom roepen wij voor 14 juli een ledenver
gadering bijeen in De Koperen Knoop in Amsterdam.
Wij hopen op een hoge opkomst.
Tom Bakkers, Angela Zikking, Otto ter Haar, Paul Be
rendsen, Rijndert Doting
P.S. De rechtbank heeft het vonnis gepubliceerd op in
ternet. Het adres is http://deeplink.rechtspraak.nl/uit
spraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2018:2795
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Verslag 69e partijcongres
Zaterdag 24 maart 2018
De Koperen Knoop, Van Limburg Stirumstraat 119 te
Amsterdam
Aanwezig acht leden en twee gasten: Otto ter Haar
(verslag), Tom Bakkers, Rijndert Doting (voorzitter),
Paul Berendsen, Angela Zikking (vanaf 4A), Reina van
Zwoll, Maarten Leuw (gast), Penny Henshaw (gast),
Ryszard Matenko, Patricia Staring Lago Conrado (van
af 4A tot 6))
Afwezig met kennisgeving: David Blik (machtigt Otto
ter Haar)
1.Opening. Rijndert opent de vergadering om 13:34
uur. De machtiging van David Blik wordt goedgekeurd.
Er kunnen totaal 9 stemmen worden uitgebracht. De
congreswerkgroep heeft één nieuw agendapunt dat
pas na de publicatie van Gras 73 naar voren kwamen.
4A.De Kamer van Koophandel heeft op 12 maart het
bezwaar van Otto tegen zijn uitschrijving als voorzitter
van de Stichting De Groenen Amsterdam in stadsdeel
West op basis van de opgave van Ronald Schönberger
gegrond verklaard. Otto is weer voorzitter en de stich
ting is weer op zijn adres gevestigd.
2.Verslag 68e partijcongres van 20 januari 2018. Het
congres constateert een spelfout in de voorlaatste zin
van agendapunt 4 en stelt verder het verslag ongewij
zigd vast.
3.Verslag van het partijbestuur. Otto vertelt over het
beroep tegen de uitsluiting van De Groenen door de
EGP. Rijndert vertelt over de problemen met de Tri
odos Bank.
4A.Stichting stadsdeel West. Otto licht het besluit
van de KvK toe. Ronald en Mirjam zijn uitgenodigd
maar niet verschenen. Paul heeft tijdens de uitslagen
avond met Ronald gesproken. Hij vraagt uitstel tot na
de uitspraak in de bodemprocedure van Jozef tegen
De Groenen. Hierover zijn de meningen verdeeld. Rijn
dert stelt voor de stichting meteen op te heffen. Dit
wordt verworpen met 2 voor, 5 tegen en 2 onthoudin
gen. Hierna brengt hij in stemming om de zaak aan te
houden tot na de uitspraak in de bodemprocedure. Dit
voorstel wordt aangenomen met 6 voor, 1 tegen en 2
onthoudingen.
4.Personele wijzigingen. We bespreken de schorsing
en de partijfuncties van Gerben. Gerben is niet aanwe
zig vanwege een gelijktijdige jaarvergadering van de
Ierse Groene Partij. Ryszard vertelt over zijn ervaringen
in de stadsdeelraad De Pijp waarin hij van 1990 tot
1994 met Gerben de fractie De Groenen vormde.
4.1 Het congres verlengt met algemene stemmen de
schorsing van Gerben tot en met het volgende congres
op 22 september.
4.2 Het congres ontslaat met 7 stemmen voor en 2
tegen Gerben uit de kascommissie en de programma
commissie en als substitute-delegate bij de EGP.

4.3 Het congres benoemt Rijndert met algemene stem
men tot substitute-delegate.
4.4 Het congres benoemt Angela bij acclamatie in het
partijbestuur.
4.5 Het congres ontslaat Mirjam met algemene stem
men uit de EGP-delegatie.
4.6 Het congres benoemt Angela bij acclamatie tot EG
P-delegate.
4.7 Het congres verlengt de schorsing van Mirjam en
Sabine met 8 stemmen voor en 1 onthouding tot en
met 22 september.
4.8 Het congres benoemd Ryszard bij acclamatie in de
congreswerkgroep.
Rijndert schorst de vergadering om 15:30 en heropent
haar om 15:55.
5.Verkiezingscampagne Amsterdam. Maarten Leuw
vertelt over de campagne van Amsterdam Anders/De
Groenen in 2006. Hij pleit voor opheffing van de partij.
Penny Henshaw wenst uitdrukkelijk dat De Groenen
door blijft gaan. Ze is Brits onderdaan, maar stemt bij
de gemeenteraad en Europese verkiezingen graag op
De Groenen. Ze vroeg aan het stembureau welke lijst
van De Groenen was maar de voorzitter weigerde haar
daarover te informeren. Hierover heeft ze schriftelijk
geklaagd. Vanwege het beroep van Jozef bij de Raad
van State tegen de registratie van De Groenen bij de
Kiesraad was de registratie op 27 december nog niet
onherroepelijk en heeft het centraal stembureau van de
gemeente de aanduiding geschrapt. We namen daar
door deel met een blanco lijst. Dit heeft veel kiezers die
op ons wilde stemmen in de problemen gebracht.
6.Waterschaps- en statenverkiezing 2019. Het be
stuur wil contact leggen met de Piratenpartij om te on
derzoeken of een gezamenlijke lijst bij de waterschapsof statenverkiezing mogelijk is. Ze wil graag weten of
dit plan de steun heeft van het congres. Het congres
neemt het plan met algemene stemmen over.
7.Ledenwerving. Angela vertelt over haar activiteiten
om leden te werven. Patricia is via Angela lid gewor
den.
8.Amendement partijprogramma. Het amendement
op de paragraaf Veiligheidsraad wordt gewijzigd om
ambiguïteit te voorkomen. Het aangepaste amende
ment luidt: wijzig “We pleiten voor afschaffing van het
vetorecht.” in “We pleiten voor een vaste voorzitter en
afschaffing van het vetorecht.”. Het congres neemt dit
amendement met algemene stemmen aan.
9. Rondvraag. Geen vragen.
10. Sluiting. Rijndert sluit het congres om 17:20 uur.

Motie voor het congres
Het congres besluit om de huidige bestuurssamenstel
ling over te nemen. Dus Rijndert Doting voorzitter, Otto
ter Haar secretaris-penningmeester en Angela Zikking
lid.
Rijndert Doting
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Amendementen partijprogramma
Hoofdstuk 11 Duurzame economie en hoofdstuk 12
Milieubeleid
samenvoegen
onder de naam Economie en milieu: in grote stappen
naar een kringloopeconomie
Reden:
In beide hoofdstukken staat de omgang met grond
stoffen en het voorkomen of verwerken van afval cen
traal.
Hoofdstuk 11 Duurzame economie
Toevoegen na paragraaf Milieu-investeringen :
Plastic soep
De oceanen zitten vol met plastic. De weerzinwekken
de beelden van de maaginhoud van overleden zee
zoogdieren en zeevogels getuigen hiervan op indrin
gende wijze. Het is een ingrijpend mondiaal probleem
waarbij zowel de Europese Unie als Nederland voorop
moeten lopen om de schade te beperken.
Hoofdstuk 12 Milieubeleid
Statiegeldsysteem
Wijzig: “Winkels en bedrijven krijgen de wettelijke
plicht om het verpakkingsmateriaal van hun producten
in ontvangst te nemen.”
In: “Producenten van verpakkingen zijn wettelijk ver
antwoordelijk voor het verduurzamen van hun verpak
kingen, voor het zodanig ontwerpen van verpakkingen
dat het ontstaan van zwerfafval wordt voorkomen, en
voor het inzamelen en recyclen van verpakkingsafval.
Hiertoe dragen zij ook de kosten.”
Reden: dit blijkt uit de brief van 18 maart 2018 van de
staatssecretaris van infrastructuur en waterstaat aan
de Tweede Kamer (p.3).
Deze paragraaf verplaatsen naar tussen Plastic soep
en Afvalverbranding

Hoofdstuk 13 Infrastructuur en mobiliteit
Vergunningenstelsel
Verwijderen:
“Omdat het beleid van De Groenen gericht zal zijn op
autocontingentering kunnen maatregelen als elektroni
sche tolheffing en accijnsverhogingen (voor zover niet
in overeenstemming met het buitenland) achterwege
blijven.”
Reden:
Het 67e congres van 23 september 2017 heeft bij Fis
cale maatregelen toegevoegd dat we tolwegen en een
kilometerheffing geschikte instrumenten vinden.

Kennismaking Ökologisch-Demokratische
Partei (ÖDP) en De Groenen
De ÖDP is een Duitse groene “Kleinpartei”, de luis in
de pels van Bündnis 90/Die Grünen. Het is te vergelij
ken met de verhouding tussen De Groenen en Groen
Links. Op initiatief van Herbert Einsiedler, ÖDP-be
stuurder in Noordrijn-Westfalen, spraken we elkaar in
de marge van de EGP Council in Antwerpen. Op de
reis daarheen troffen Herbert en ik elkaar op het perron
van station Breda. We reisden samen naar Antwerpen.
Daar zagen we Klaus Buchner, lid van het Europees
Parlement voor de ÖDP en lid van de Groene fractie,
met zijn medewerker Tim-Oliver Kray. Angela kwam er
later bij. We bespraken mogelijkheden voor politieke
samenwerking. Omdat de actieve kern van De Groenen
in de randstad woont en niet in de provincies die gren
zen aan Duitsland is dat moeilijk vorm te geven. Wij
hebben onze breekpunten uitgelegd en we informeer
den elkaar over de politieke situatie in ons land. Het
gesprek was de reis waard en de sfeer was goed.
Angela, Otto, Klaus en Herbert op het terras van Kapi
tein Zeppos in Antwerpen (foto Tim-Oliver)
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Transparantie

In memoriam Huib Poortman (1937 - 2018)

Een belangrijke steunpilaar van democratie is transpa
rantie.Transparant bestuur maakt het de burgers mo
gelijk de vorming en de uitvoering van het beleid van
het bestuur te beoordelen. Individuele keuzes vallen
meestal binnen de persoonlijke levenssfeer. In sommi
ge gevallen kan echter m.i. een zekere mate van trans
parantie ook daar wenselijk zijn. Om dat in de praktijk
te brengen wil ik de leden van De Groenen vertellen
over een aantal gesprekken waar ik in het verleden aan
heb deelgenomen. Voor ik dit publiceer in Gras overleg
ik daarover in het partijbestuur.

Zondag 10 juni overleed Huib Poortman na een kort
ziekbed. Huib was van december 2001 tot april 2005
lid van het partijbestuur. In 2005 en 2006 heeft hij De
Groenen vertegenwoordigd in de Council van de EGP.

De deelnemers

Huib Poortman was niet onomstreden, hij was eenmaal
partij in een uitspraak van de geschillencommissie.
Desondanks kunnen zijn verdiensten voor de partij en
voor het milieu groot worden genoemd. Zo was hij bij
de provinciale statencampagne in Zuid-Holland van
2003 de meest actieve kandidaat, ook al stond hij op
plek 2. Behalve door zijn enthousiasme kreeg hij ook
respect door zijn feitenkennis en langdurige ervaring.

Van maart tot juli 1981 nam ik deel aan een aantal ge
sprekken in een supermarkt in Amsterdam. Deze su
permarkt heette toen Simon en ligt aan de Nieuwmarkt.
Deelnemers aan deze gesprekken waren naast mijzelf,
Maurits de Vries, Dirk van Dalen, Hans van Himbergen,
een lid van de fractie van de VVD in de Tweede Kamer,
Ben Asscher en een rechercheur van de Amsterdamse
gemeentepolitie.

Huib werd in 1998 lid van De Groenen. Eerder was hij
namens de VVD twaalf jaar lid van de Rijnmondraad en
daarna twaalf jaar raadslid in Barendrecht. Gaandeweg
ontdekte hij het belang van een leefbare aarde en ging
hij zich daar steeds meer voor inzetten. Hiervoor ont
ving hij in december 2017 van het Milieucentrum Rot
terdam een prijs die eenmalig werd uitgereikt: De
Groenste Vogel.

Maurits de Vries was de eigenaar van Casa Rosso, een
theater aan de Oudezijds Achterburgwal. Hij is in 1986
overleden. Dirk van Dalen was hoogleraar in de filosofie
van de wiskunde aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Hans
van Himbergen was docent theoretische natuurkunde
aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Ben Asscher was
rechter bij de rechtbank Amsterdam. Hij is overleden in
2008. In de volgende Gras, van september, zal ik hier
meer over vertellen.

Met dank aan Rob Visser

Otto ter Haar

Kandidaatstelling
Beste leden, hierbij stel ik me kandidaat voor de functie
van partijvoorzitter of bestuurslid en voor de program
macommissie.
Otto

Kalender
14 juli 2018, 70e partijcongres
22 september 2018, 71e partijcongres
19 maart 2019, verkiezing Provinciale Staten en
Waterschappen
23 mei 2019, verkiezing Europees Parlement
15 maart 2021, Tweede Kamerverkiezing
16 maart 2022, verkiezing gemeenteraden

Contactgegevens
Correspondentieadres:
De Groenen
Oudegracht 60
3511 AS Utrecht
tel. 030-2341545
info@degroenen.nl
www.degroenen.nl
www.facebook.com/DeGroenenNederland
www.twitter.com/DeGroenen
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