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Beste leden en sympathisanten van De
Groenen
Het bestuur heeft contact gehad met de interim-voor
zitter van de Piratenpartij over de waterschapsverkie
zingen en leden van de Piratenpartij uitgenodigd voor
de kandidatenlijst voor het Waterschap Amstel, Gooi
en Vecht. Het congres van 19 januari in de Koperen
Knoop zal het profiel van de lijsttrekker vaststellen en
de top van de kandidatenlijst kiezen. Het congres is
openbaar dus iedereen die De Groenen een warm hart
toedraagt is welkom.
Otto ter Haar

Agenda 73e partijcongres
Zaterdag 19 januari 2019
De Koperen Knoop, Van Limburg Stirumstraat 119 te
Amsterdam
Zaal open vanaf 12:30 uur
1. 13:00 Opening door congresvoorzitter Otto ter Haar
2. 13:05 Verslag van het 72e congres
3. 13:15 Verslag van het partijbestuur
4. 13:30 Profiel lijsttrekker Waterschapsverkiezing
5. 13:45 Kandidatenlijst waterschap Amstel, Gooi en
Vecht
14:00 pauze
6. 14.15 Amendementen partijprogramma
7. 14:30 Biotechnologie
8. 14:45 Partijkalender
9. 14:50 Rondvraag
10. 15:00 Sluiting

Verslag 72e partijcongres
Zaterdag 1 december 2018
De Koperen Knoop, Van Limburg Stirumstraat 119 te
Amsterdam
Aanwezig zeven leden: Otto ter Haar (voorzitter), David
Blik, Tom Bakkers (penningmeester), Rijndert Doting
(geschorst), Paul Berendsen, Angela Zikking (secreta
ris), Reina van Zwoll.
Afwezig met kennisgeving: Arend Loomeijer, mevrouw
V.E. ter Haar, Rob Brockhus (machtigt Otto), Ryszard
Matenko, Gerben Uunk.
1. Opening. Otto opent de vergadering om 13:00 uur.
Op verzoek van Rijndert wordt zijn schorsing toege
voegd aan de agenda. Dit komt na het verslag van het
partijbestuur.
2. Verslag van het 71e congres. Het verslag van het
71e congres wordt met algemene stemmen ongewij
zigd vastgesteld.
3. Verslag partijbestuur. Het partijbestuur heeft op
verzoek van de Braziliaanse Groenen een stemadvies
gegeven voor Marina Silva bij de presidentsverkiezin
gen. Dit hebben we geplaatst op de website. Otto heeft
de Amerikaanse Groenen geholpen bij het indienen van
een petitie bij de aanklager van het Internationaal Straf
hof over het onderzoek naar mogelijke misdrijven van
Israël in de Palestijnse gebieden. Hij is daarbij op be
zoek geweest bij de Palestijnse mensenrechtenorgani
satie Al Haq. Foto’s hiervan staan op de Facebookpa
gina van De Groenen. Otto en Paul hebben gesproken
met Gertjan Kleinpaste, interim-partijvoorzitter van de
Piratenpartij. Gertjan heeft Otto uitgenodigd 18 novem
ber een pitch te houden op de algemene ledenverga
dering van de Piratenpartij. Otto heeft daar een plei
dooi gehouden voor een gezamenlijke lijst bij de ver
kiezingen van het Waterschap en het Europees Parle
ment.
4. Schorsing Rijndert. Het partijbestuur heeft 1 okto
ber de schorsing van Rijndert verlengd tot hij zijn digi
pas en Wereldpas bij de penningmeester heeft ingele
verd en ruim 200 euro aan ongeautoriseerde uitgaven
heeft terugbetaald aan de partij. We bespreken de ver
schillende uitgaven die Rijndert sinds 1 september
vanaf de betaalrekening van De Groenen gedaan heeft.
Rijndert vindt dat hij zijn reis naar Brussel om de zitting
van de rechtszaak met de EGP bij te wonen terecht
met de partijrekening betaald heeft. Het bestuur brengt
daar tegen in dat het daar niet mee heeft ingestemd en
dat ook niet achteraf doet omdat de aanwezigheid van
Rijndert onnodig was. Hij was daar alleen als toe
schouwer. Gevraagd naar de reden van de aanschaf
van het Suske en Wiske-album Het Spaanse Spook
bevestigt Rijndert dat dit een pesterijtje was. Rijndert is
bereid de gedane uitgaven terug te betalen maar wei
gert zijn SNS digipas en Wereldpas in te leveren bij de
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penningmeester. Hij blijft daarom geschorst.
5. Dubieuze leden. Het lidmaatschap van Rijndert,
Jozef en Mirjam wordt besproken. Het bestuur neemt
daarover op haar volgende vergadering een besluit.
6. Begroting 2019. De begroting wordt met algemene
stemmen aangenomen.
7. Amendementen partijprogramma. Het amende
ment om afstand te nemen van het taboe op kernener
gie is geïnspireerd door het televisieprogramma Zon
dag met Lubach en gebaseerd op de bevindingen van
het klimaatpanel IPCC. Het amendementen wordt met
algemene stemmen aangenomen. Over de tijd beslui
ten we eerst om te stoppen met de halfjaarlijkse tijdwij
ziging en daarbij te streven naar een gemeenschappe
lijke tijdzone met de landen in dezelfde Noord-Zuid-
strook. Vervolgens besluiten we met algemene stem
men te kiezen voor de wintertijd.
8. Vacature programmacommissie. Reina wordt bij
acclamatie benoemd in de programmacommissie.
9. Partijkalender. Het 73e congres vindt plaats op 19
januari.
10. Rondvraag. Rijndert vraagt naar een oplossing
voor de voortdurende bestuurscrisis in de partij. Otto
antwoordt dat het bestuur open staat voor suggesties
en zowel per brief als per e-mail hierover bereikbaar is.
11. Sluiting. Otto sluit het congres om 16:20 uur.

Profiel lijsttrekker Waterschapsverkiezing
Het partijbestuur stelt het congres voor om vooraf
gaande aan de verkiezing van de top van de kandida
tenlijst een profiel vast te stellen voor de lijsttrekker en
andere kandidaten die een kans maken om in de frac
tie of een commissie plaats te nemen. Wij doen hier
voor het volgende voorstel:
Van de kandidaten van De Groenen verwachten we dat
ze, indien gekozen, in de geest van de breekpunten uit
het partijprogramma zullen handelen. Daarnaast ver
wachten we van de fractie dat ze regelmatig, in ieder
geval jaarlijks, te beginnen in dit kalenderjaar, verslag
doen van hun activiteiten in het algemeen bestuur en
de commissies van het waterschap door een bijdrage
te leveren aan Gras en te verschijnen op een congres
waar dan het functioneren van de fractie een agenda
punt kan zijn.
Het partijbestuur
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Amendementen partijprogramma

Biotechnologie

Hoofdstuk 13 Landbouw
Wijzig in de titel “eten wat de grond schaft” in “herstel
de biodiversiteit”
Reden: dit doet recht aan één van onze breekpunten

Het huidige standpunt van De Groenen is restrictief:
genetisch gemodificeerde organismen buiten de Euro
pese Unie houden en geen genetische manipulatie van
dieren en planten.

Toevoegen als eerste paragraaf:
Deltaplan Biodiversiteitsherstel
De Groenen steunt het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.
We pleiten ervoor dat ook provincies, waterschappen
en gemeentes zich hier bij aansluiten.
Toelichting: Zie https://www.samenvoorbiodiversiteit.
nl/ van het Netherlands Ecological Research Network
(NERN)

Binnen de congreswerkgroep is geopperd om dit te
versoepelen. Aan de ene kant biedt dat bedrijven in de
EU meer mogelijkheden om op dit gebied te concurre
ren met bedrijven buiten de EU die nu al met minder
restricties kunnen werken. Aan de andere kant moeten
de risico’s van biotechnologie wel bekend en beheers
baar zijn. We willen hierover van gedachte wisselen in
het congres.

Bijensterfte Deze paragraaf gaat naar boven (2e para
graaf) Ecologische landbouw en Ecologisch houdbare
productie worden paragraaf 3 en 4. Weet wat je eet! 5
en Voedselveiligheid 6.
Reden: aanpassen aan de nadruk op herstel
biodiversiteit

De programmacommissie

Hoofdstuk 17 Biotechnologie
De EU een gentechvrije zone
Verwijder "samen met de EGP"
Reden: uitsluiting van De Groenen
Verwijder: “dus geen Monsantomais op Europese
Landbouwgrond”.
Reden: Bayer heeft Monsanto gekocht (7 juni 2018).
Een deel van de activiteiten zijn op last van mede
dingsautoriteiten afgestoten. Die zijn voornamelijk in
handen gekomen van BASF.
Verbod op het klonen van mensen
Wijzigen in:
Het moet verboden blijven om mensen te klonen.
Reden: in Nederland is het verboden op basis van de
Embryowet
De programmacommissie
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President Reagan

Kalender

Met president Reagan heb ik over een veelheid van on
derwerpen van gedachten gewisseld. Hij maakte wat
mij betreft zijn naam als de great communicator wel
waar.

19 januari 2019, 73e partijcongres, De Koperen Knoop
19 maart 2019, verkiezing Provinciale Staten en
Waterschappen
23 maart 2019, 74e partijcongres
23 mei 2019, verkiezing Europees Parlement
15 maart 2021, Tweede Kamerverkiezing
16 maart 2022, verkiezing gemeenteraden

Supreme Court
We spraken over de benoeming van rechters. Ik gaf
aan dat ik een voorkeur had voor meer vrouwen in de
rechtsprekende macht. Dat was toen nogal een man
nenbolwerk. In de Supreme Court ontstond een vaca
ture en bij Simon kreeg ik van het Kamerlid met en
thousiaste stem te horen dat hij een vrouw ging voor
dragen om die plaats te vervullen (Sandra Day O'Con
nor). Dat was voor het eerst in de Amerikaanse ge
schiedenis.

Contactgegevens
Correspondentieadres van vereniging en congreswerk
groep:
De Groenen
Joke Smitplein 62
3581 PZ Utrecht

De Unabomber
In de Verenigde Staten waren de laatste jaren bombrie
ven verzonden, en ook ontploft, naar academici, een
luchtvaartfunctionaris en als vracht van een vliegtuig.
De pakketjes leken van dezelfde dader te komen en die
kreeg de naam Unabomber ("University and Airline
Bomber"). Het was toen nog een raadsel wie dat was
of waren en we bespraken hoe die kon worden opge
spoord. Mijn eerste gedachte was om op het pakket te
zoeken naar informatie over de afzender. Reagan ant
woordde daarop dat dit moeilijk was omdat de pakket
jes "héavily damaged" waren. Er waren tot dan toe en
kele licht gewonden gevallen bij het ontploffen van de
pakjes. Reagan gebruikte soms een vorm van droge
humor.

tel. 030-2341545
info@degroenen.nl (vereniging)
congreswerkgroep@degroenen.nl (congreswerkgroep)
www.degroenen.nl
www.facebook.com/DeGroenenNederland
www.twitter.com/DeGroenen

Roman Polanski
Ik bracht de situatie van Roman Polanski ter sprake. Hij
was ook toen al (1981) op de vlucht voor de Ameri
kaanse justitie wegens ontucht met een minderjarige.
Reagan hield zich op de vlakte. Van Polanski kwam er
wel een reactie. Hij wilde weten hoe zich te verstaan
ten opzichte van zijn slachtoffer. Mijn standpunt was
dat als daartoe gelegenheid bestaat het bereiken van
een schikking wenselijk is.

De Belastingdienst heeft De Groenen aangemerkt als
een ANBI (algemeen nut beogende instelling).

In de volgende Gras zal ik vertellen over het contact
met Lady Diana Spencer.

Colofon

Otto ter Haar

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

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