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Beste leden en sympathisanten

Amendementen partijprogramma

In deze Gras twee amendementen naar aanleiding van
het maatschappelijk debat over vuurwerk. Op het con
gres van 21 maart zal dit aan de orde komen.

De maatschappelijke discussie over vuurwerk is aan
onze leden niet voorbijgegaan. We hebben amende
menten ontvangen van Sybrand Andringa en Tom Bak
kers:

Tom, Angela, Paul en ik zijn opgeroepen voor twee zit
tingen van een rechtbank: het College van Beroep voor
het bedrijfsleven behandelt 5 februari ons beroep tegen
de uitschrijving van Angela en de weigering om de be
stuursbenoemingen van het congres van 1 september
2018 in te schrijven.
De handelskamer van de Rechtbank Midden-Neder
land behandelt 17 maart onze dagvaarding van de
Kamer van Koophandel waarin we vorderen dat de
rechtbank de bestuursbenoemingen van het congres
van 23 maart 2019 bevestigt.
Paul is partij, respectievelijk getuige bij deze zaken,
omdat hij één van de verzoekers was voor beide con
gressen, die bij gebreke van een ingeschreven bestuur
door 10% van de leden bijeen zijn geroepen.
Beide zittingen zijn openbaar dus wie er bij wil zijn is
welkom.
Otto ter Haar

Wat er op het spel staat
Verleden week zette het Bulletin of Atomic Scientist in
overleg met The Elders de Doomsday Clock naar 100
seconden voor middernacht. Dit vanwege het opzeg
gen van verdragen ter beperking van kernwapens en
het uitblijven van maatregelen om de klimaatcrisis te
beteugelen.
Beide onderwerpen komen uitgebreid aan bod in het
verleden jaar gepubliceerde boek Wat er op het spel
staat van Michael Gorbatsjov. Hij legt uit, gebaseerd op
eigen ervaring, op welke wijze je tot een gezamenlijke
beperking van kernwapens komt samen met een po
tentiële tegenstander. Cruciaal hierbij is het besef dat
kernwapens geen garantie voor vrede vormen (wat het
volgens mevrouw Thatcher wel is) en dat echte vrede
het resultaat is van de inspanningen van vele volkeren
(president Kennedy na de Cubacrisis).
Bij de bespreking van de ecologische uitdaging ver
wijst hij naar het indrukwekkende succes van de 'Groe
nen' tijdens de verkiezingen van het Europarlement in
mei 2019. Zelf beschouwt Gorbatsjov zich als sociaal
democraat.
Otto ter Haar

Amendement Sybrand Andringa
Aan hoofdstuk Economie en Milieu toevoegen:
Vuurwerk in NL
Om de milieuregels zo goed mogelijk uit te voeren en
na te leven wordt het afsteken van vuurwerk in NL ver
boden. Een landelijk verbod.
Omdat:
- vuurwerk schadelijk en als hinderlijk ervaren voor
mens en dier en vervuilend is voor de
luchtkwaliteit,
- geluidshinder veroorzaakt.
- vandalisme en criminaliteit te weeg brengt.
- hoge kosten door schade in de openbare ruimte en
letselschade bjj mensen door ongelukken
- de openbare ruimte verontreinigt en troep achterlaat
- vreugdevuren worden ook verboden i.v.m. luchtver
ontreiniging en gevaar op branden in de omgeving.
- vuurwerk bij sportevents worden ook afgeschaft i.v.
m. gevaar en verontreiniging en criminaliteit bij voetbal
wedstrijden.
- de illegale handel dient aangepakt te worden, dit kan
het best in samenwerking met de EU landen.
- Het liefst een algeheel verbod op vuurwerk in de EU
afspreken, zodat heel Europa vuurwerkvrij kan worden.
Amendement Tom Bakkers
Aan hoofdstuk Economie en Milieu toevoegen:
Vuurwerk in Nederland
Vuurwerk levert naast plezier helaas veel ongevallen en
overlast op, met name voor dieren. Door het vrijkomen
van giftige metalen bij siervuurwerk wordt bovendien
het milieu belast.
Hoewel een algeheel verbod op vuurwerk ons te ver
gaat, ondersteunt De Groenen initiatieven om het ge
bruik van consumentenvuurwerk te verminderen en de
overlast te verkleinen, o.a. door verkoopbeperkingen,
het instellen van vuurwerkvrije zones en experimenten
met laser- en droneshows.

Red de bijen en de boeren
Het Europese burgerinitiatief 'Red bijen en boeren'
heeft 27 januari al meer dan 155.000 handtekeningen
opgehaald.
De Groenen roept nogmaals iedereen op om het initia
tief te tekenen.
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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.

De Groenen in Tiel
Sinds mei 2019 ben ik lid van De Groenen. Ik zou
graag een afdeling in Tiel willen oprichten. Hiervoor
zoek ik nieuwe leden in Tiel. Ik ben 46 jaar. Mijn beroep
is fysieke trainer in de topsport. Daarnaast werk ik als
vrijwilliger met probleemjongeren bij Mozaïek in Tiel.
Ik wil meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen,
omdat ik me momenteel moeilijk kan vinden in keuzes
die in Tiel zijn gemaakt over het parkeerbeleid en acti
viteiten voor jongeren.
De gemeente Tiel heeft een tekort van 2.5 miljoen euro.
Desalniettemin
laat de gemeente een nieuw zwembad en een station
bouwen. Voor de jeugd is er veel te weinig in Tiel. Een
paar festivals, maar ze hebben meer positieve aan
dacht nodig en moeten de mogelijkheid krijgen om ta
lenten te ontdekken of het nu gaat om kunst, muziek of
sport. Ik zie het als een uitdaging bepaalde zaken te
herstellen en anders aan te pakken vanuit het program
ma van De Groenen.
Christiaan van Utrecht

Het feuilleton (10)
Sinds juli 2018 doe ik in Gras verslag aan de leden van
gesprekken die ik in het voorjaar van 1981 gevoerd
heb. Dit is de tiende aflevering.
Sigaretten
In de zomer van 1977 was ik op vakantie in Gobles, Mi
chigan. Ik kwam daar een meisje tegen met wie ik in
gesprek raakte. Ze was een verpleegster in opleiding.
Ze had een pakje sigaretten in haar hand en ik vroeg
haar om een sigaret. Ze gaf me het pakje en ik las de
tekst op het doosje: "The surgeon of the state warns
you that this is dangerous to your health.". Bij Simon
vertelde ik dit verhaal en vroeg ik aan het Kamerlid of
er in Nederland ook zo'n waarschuwing op de sigaret
ten kon komen. Dat vond de regering een goed idee en
er kwam een Koninklijk Besluit dat dit regelde.

Bronnenbescherming
Iemand die tijdens zijn dienstplicht een officiersoplei
ding had gevolgd had ik vragen gesteld over hoe het
Nederlandse leger in het geval van een militair conflict
in bepaalde gevallen zou optreden.
Ik vertelde hierover bij Simon wat leidde tot irritatie bij
het Kamerlid, die er op stond dat ik mijn bron prijsgaf.
Dat wilde ik niet maar omdat het Kamerlid bleef aan
dringen en ik de sfeer goed wilde houden was ik bereid
mijn bron te noemen onder de uitdrukkelijke voorwaar
de dat dit niet zou leiden tot repercussies voor mijn
bron. Jaren later vernam ik van mijn bron dat deze er
straf voor had gekregen.
Inlichtingendienst
Ik was doelpersoon van een observatieteam. Ik werd
intensief geschaduwd en de gezamenlijke telefoon van
de afdeling in mijn studentenhuis werd getapt. De ge
sprekken werden door de recherche uitgetypt maar al
leen als ik er aan deelnam. De rechercheur vertelde:
vaak hebben we verschillende gebruikers van een lijn
met dezelfde naam maar nu twee met dezelfde stem.
Het bleek dat de stemmen van Thomas von der Dunk
en mij op elkaar lijken. Wij horen dat niet omdat je
eigen stem anders klinkt, maar onze afdelingsgenoten
was het wel opgevallen.
Dit speurwerk was natuurlijk een inbreuk op mijn priva
cy. Dat ik me dat binnen Nederland moest laten welge
vallen daar had ik wel enig begrip voor, maar ik merkte
op dat als ik met vakantie naar het buitenland zou gaan
die inbreuk wel onderbroken zou worden. De regering
antwoordde: Als u op vakantie gaat dan gaan wij met u
mee. Ik liet merken dat ik daar niet van gediend was. In
de zomer van 1983 volgende ik een cursus bij een
kunstschilder in Beauregard in het zuiden van Frankrijk.
Na een aantal dagen zei één van de andere cursisten
dat er een man bij was gekomen en die stelt allemaal
vragen over jou. Ik vroeg aan hem hoe hij hier gekomen
was. Hij zei via de NBBS. Ik had de cursus via de
NBBS in Utrecht geboekt. Ik merkte toen op dat de
BVD (zo heette de AIVD toen) geen reisbureau is.
In de volgende aflevering zal ik tot slot verslag doen
van de weerslag van de gesprekken in enkele beeld
verhalen.
Otto ter Haar
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Partijkalender
5 februari 2020, College van Beroep, Den Haag
17 maart 2020, Rechtbank Midden-Nederland, Utrecht
21 maart 2020, 76e partijcongres
15 maart 2021, Tweede Kamerverkiezing
16 maart 2022, verkiezing gemeenteraden
15 maart 2023, verkiezing provinciale staten en
waterschappen
23 mei 2024, verkiezing Europees Parlement

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

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

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).

Colofon
Gras is een landelijk mededelingenblad van de politie
ke partij De Groenen.
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