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Beste leden en sympathisanten
In deze Gras vindt u een voorstel voor een nieuwe pre
sentatie van ons partijprogramma, een notitie van
Reina van Zwoll over een burgerbegroting en een ver
slag van Johan Lammering over zijn werkzaamheden
als raadslid in Noard-East Fryslân.
Otto ter Haar

Amendementen partijprogramma
Wijzig de titel van ons partijprogramma in:
Aanpassen aan de draagkracht van de Aarde
Motivatie: de groeiende economische uitbuiting van
de Aarde maakt deze oproep noodzakelijk.
Voeg aan het partijprogramma als eerste hoofdstuk
toe:
1. De wetenschap als leidraad
Wij erkennen dat inzichten van deskundigen belangrijk
zijn voor het maken van beleid. Drie voorbeelden daar
van zijn:
Het internationale klimaatpanel IPCC dat berekent
welke temperatuurstijging volgt uit de huidige uitstoot
van broeikasgassen.
De rol van het ‘Outbreak Management Team’ en het
RIVM bij de aanpak van de Corona-epidemie.
Het Centraal Planbureau dat voorspellingen doet van
de gevolgen van maatregelen en ook de gevolgen van
plannen uit partijprogramma’s doorrekent.
Groepeer de 24 hoofdstukken van het huidige pro
gramma in drie delen: De draagkracht van de
Aarde; Nationaal beleid en Internationaal beleid.
De inhoudsopgave luidt dan als het vorige amende
ment wordt aangenomen:
A. De draagkracht van de Aarde
1. De wetenschap als leidraad
2. Planetaire grenzen: aanpassen aan de draagkracht
van de aarde
3. Energie en klimaat: overgang naar klimaatneutrale
energie
4. Landbouw: herstel de biodiversiteit
5. Natuur: kwaliteit belangrijker dan kwantiteit
6. Dierenrechten: respect voor de eigen waarde van
het dier
7. Biotechnologie: de EU gentechvrij
8. Volksgezondheid: voorkomen is beter dan genezen
9. Economie en milieu: in grote stappen naar een
kringloopeconomie
10. Infrastructuur en mobiliteit: van rijbewijs naar
rijvergunning

11. Ruimtelijke ordening: spaar de open ruimte
B. Nationaal beleid
1. De Groenen in Nederland en Europa: een samen
hangend beleid
2. Breekpunten: minimumeisen aan een regeerakkoord
3. Basisinkomen: de brandstof van de economie
4. Belastinghervorming: beloon arbeid en belast
consumptie
5. Samenleving: samen leven
6. Bestuurlijke vernieuwing: versterk de democratie
7. Onderwijs: kwaliteitsverhoging door
schaalverkleining
8. Cultuur: sport, kunst en vrijetijdsbesteding
9. Criminaliteitsbestrijding: hoe handhaaf je een groen
beleid
C. Internationaal beleid
1. Europese Unie: politieke integratie
2. Internationaal beleid: een vredige en democratische
wereld
3. Kredietcrisis: naar een mondiaal financieel stelsel
4. Ontwikkelingssamenwerking: uitgaan van eigen
kracht
5. Migratie: biedt kansen voor Europa
Otto ter Haar en Paul Berendsen

Burgerbegroting
Hierbij een voorstel voor het partijprogramma: een
voorstel om een burgerbegroting in te voeren. Ik sta
hier helemaal achter. Rutger Bregman heeft in zijn
boek "De meeste mensen deugen" aan dit onderwerp
een hoofdstuk gewijd. Voor meer informatie verwijs ik
jullie naar dit boek. Ik heb er wat verkorte passages uit
gehaald.
Het gebeurde in Torres, een kleine stad in het westen
van Venezuela. Een kleine elite had eeuwen de touw
tjes in handen. Op 31 oktober 2004 waren er verkiezin
gen. Door onverwachte omstandigheden werd Hugo
Chávez gekozen, een onbekende kandidaat en onrust
stoker. Hij had een belachelijk verkiezingsprogramma.
Als hij gekozen zou worden, zou hij zijn macht wegge
ven aan de bewoners van Torres.
De lokale revolutie begon met honderden vergaderin
gen waar alle burgers van Torres welkom waren en er
werden beslissingen genomen. Honderd procent van
het investeringsbudget van de gemeente mocht voort
aan door burgers worden besteed.
Het werkte perfect. Na tien jaar was de corruptie bijna
verdwenen, huizen en scholen waren uit de grond ge
stampt. Tot op vandaag heeft Torres één van de groot
ste burgerbegrotingen ter wereld.
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Momenteel staan we voor de volgende vragen.
Hoe herstellen we ons vertrouwen in de politiek?
Hoe stuiten we de opmars van het cynisme in de
samenleving?
En hoe redden we de democratie?
Wereldwijd worden onze democratieën geteisterd door
minstens zeven plagen:
1:Partijen die afbrokkelen.
2:Burgers die elkaar niet vertrouwen.
3:Minderheden die worden buitengesloten.
4:Kiezers die hun interesse verliezen.
5:Politici die corrupt zijn.
6:Rijken die hun belasting ontduiken
7:En dan nog het knagende besef dat democratie sa
mengaat met een diepgewortelde ongelijkheid.
In Torres is de oplossing gevonden voor al deze pro
blemen, het bestaat 25 jaar en heeft zich in rap tempo
over de wereld verspreid. 15.000 mensen doen er jaar
lijks aan mee. Samen wordt besloten waar de miljoe
nen aan belastinggeld aan worden besteed. Anno 2016
deden meer dan 1500 steden van New York tot Sevilla
en van Hamburg tot Mexico City aan een vorm van
participatief budgetteren. Ze hebben geen geld voor
speeches of reclamespotjes. Ze studeren geen oneli
ners in voor debatten en maken zich niet druk om da
gelijkse peilingen. Integendeel, burgerpolitici voeren
rustige, redelijke gesprekken. Het zou zomaar een ant
woord kunnen zijn op de zeven plagen van onze oude
vermoeide democratie. Ik geloof echt in deze vorm van
democratie. Het zou abrupt een einde maken aan
graaiende directeuren in de zorg, de zorgverzekeraars,
ziekenhuizen, verpleeghuizen en wat voor instanties
dan ook.
Hieronder de zeven bewezen positieve veranderingen
die in de maatschappij gaan plaatsvinden dankzij de
burgerbegroting;
1:Van cynisme naar betrokkenheid.
2:Van versplintering naar vertrouwen
3:Van uitsluiting naar inclusiviteit
4:Van gemakzucht naar burgerschap
5:Van corruptie naar transparantie
6:Van egoïsme naar solidariteit
7:Van ongelijkheid naar verheffing.
Ja, wat wil je nog meer. Er moet drastisch iets veran
deren en ik geloof dat de kiezer dat ook wil, een goede
reden om op De Groenen te stemmen.
Reina van Zwoll

De Groenen in Noardeast-Fryslân
Zoals jullie wellicht
herinneren van mijn
presentatie in de vori
ge Gras vertegenwoor
dig ik sinds maart van
dit jaar De Groenen in
de raad van Noarde
ast-Fryslan. Wij hebben hard gewerkt om groene zaken
op de agenda te krijgen. Hier enkele onderwerpen in
hoofdlijnen:
Het is ons gelukt om bijna unanieme steun te krijgen in
de raad voor een motie die minister Van Nieuwenhui
zen oproept om de zuidelijke vaarroute langs de Wad
denzee te verbieden voor containerschepen om herha
ling te voorkomen van een ramp zoals met de MSC
Zoe.[1]
Er zijn verschillende moties van ons aangenomen die
betrekking hebben op de bescherming van weidevo
gels.
We hebben aandacht besteed aan de totstandkoming
van een bedrijventerrein met Hinderwet categorie 4.
We hebben gevraagd een groen bedrijventerrein tot
stand te laten komen met bedrijven die in de eigen
energiebehoefte kunnen voldoen en duurzaam produ
ceren.
We hebben een grote bijdrage geleverd aan de tot
standkoming van een cultuurnota die regelt dat fond
sen voor cultuur gewaarborgd blijven.
We hebben een procesgroep biodiversiteit die ter ziele
was gegaan opnieuw op de agenda gekregen. Het doel
van deze procesgroep is om te onderzoeken hoe de
gemeente een bijdrage kan leveren aan het vergroten
van de biodiversiteit.
Natuurlijk heeft de coronacrisis ook onze gemeente
niet onberoerd gelaten. Op ons initiatief komt er na de
zomervakantie een evaluatie van het handelen van
onze gemeente tijdens deze crisis.
Binnenkort gaan we in debat over de totstandkoming
van een groot windmolenpark voor de kust van Ame
land en de leidingen die daarvoor getrokken moeten
worden op het grondgebied van Noardeast-Fryslan.
Graag zou ik willen weten wat jullie meningen zijn over
de totstandkoming van zo’n windmolenpark.
Reacties, aanvullingen, ideeën en meningen ontvang ik
graag per mail op johan@degroenen.nl
Met een groene groet,
Johan Lammering
[1]https://ris2.ibabs.eu/noardeastfryslan
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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.

Inschrijving bestuur in handelsregister
Sinds twee jaar weigert de Kamer van Koophandel An
gela, Tom en mij in te schrijven in het handelsregister
hetgeen ons belemmert in onze werkzaamheden als
partijbestuur. De Kamer van Koophandel weigert ons in
te schrijven zolang we geen verklaring van recht over
leggen die vaststelt dat wij door een rechtsgeldig bij
eengeroepen congres in het bestuur zijn gekozen.
Om hieraan tegemoet te komen hebben Angela, Tom
en ik met bijstand van Mr. Luuk Driegen de Kamer ge
dagvaard voor de rechtbank Midden-Nederland waarin
wij de gevraagde verklaring van recht vorderen. De
Kamer heeft op onze dagvaarding geantwoord. Vanwe
ge de corona-epidemie is de mondelinge behandeling
niet doorgegaan. Mr. Driegen heeft 19 mei een conclu
sie van repliek genomen. We wachten nu op de con
clusie van dupliek van de Kamer, waarna de rechtbank
vonnis wijst.
Otto ter Haar

Verslag 76e partijcongres
Zaterdag 21 maart 2020
De Schakel, De Wittenkade 109 te Amsterdam
Aanwezig vier leden: Otto ter Haar, Tom Bakkers, Paul
Berendsen, Angela Zikking (vanaf agendapunt 9b)
Afwezig met kennisgeving negen leden: Peter Kem
mink, Sybrand Andringa (machtigt Angela), Johan Lam
mering, David Blik (machtigt Otto), Adriaan Smeekes
(machtigt Tom), Bandi Zsiros (machtigt Paul), Rijndert
Doting, Reina van Zwoll, Christiaan van Utrecht.
Afwezig zonder kennisgeving: Richard Visser (lid
congreswerkgroep)
1. Opening Paul opent de vergadering om 13:23 uur.
De machtigingen van Sybrand, David, Adriaan en
Bandi zijn goedgekeurd, met dien verstande dat de
machtiging van Sybrand pas gebruikt kan worden wan
neer Angela is verschenen en dat Paul pas namens
Bandi kan stemmen nadat het congres hem heeft toe
gelaten als lid (agendapunt 5). Er zijn nu drie stemge
rechtigde leden met vijf stemmen.
2. Verslag van het 75e congres Het verslag van het
75e congres wordt met algemene stemmen ongewij
zigd vastgesteld.
3. Verslag partijbestuur

- Vanwege de corona-epidemie behandelt de Recht
spraak alleen spoedeisende zaken. Om die reden heeft
de rechtbank Midden-Nederland de zaak uitgesteld
waarin Ter Haar, Bakker en Zikking vorderen dat de
rechtbank voor recht verklaard dat zij door het 74e
congres van 23 maart 2019 rechtsgeldig in het partij
bestuur zijn gekozen.
- Het beroep tegen de uitschrijving door de Kamer van
Koophandel van Angela en haar weigering om het 1
september 2018 gekozen bestuur in te schrijven is 5
februari door het College van Beroep voor het bedrijfs
leven behandeld. We wachten nu op de uitspraak.
- Christiaan en Johan hebben vergaderingen van het
partijbestuur bezocht.
4. Verslag fractie Waterschap Amstel, Gooi en
Vecht
Het bestuur heeft de fractie per e-mail uitgenodigd
voor het congres maar geen reactie ontvangen. Tom
zal contact opnemen met Matthijs Pontier. Hij is voor
zitter van de fractie De Groenen in het algemeen be
stuur van het waterschap.
5. Toelating nieuwe leden
Bandi Zsiros, Afzal Siddique en Johan Lammering wor
den bij acclamatie toegelaten tot de partij. Met de
machtiging van Bandi voor Paul zijn er nu zes stem
men.
6. Campagnefilm
We willen dit jaar een spot maken voor algemene cam
pagnedoeleinden. We willen hierin biodiversiteit en pla
netaire grenzen uitleggen aan het publiek. Bij de spot
maken we een flyer met uitleg en contactgegevens.
7. Jaarrekening 2019
De kascommissie werkte op halve kracht. Paul heeft de
boekhouding gecontroleerd en akkoord bevonden. Het
congres keurt de jaarrekening goed.
8. Décharge partijbestuur Otto en Tom trekken zich
staande de vergadering terug uit het partijbestuur om
opnieuw verkiesbaar te zijn. Otto en Tom zijn kandidaat
voor het bestuur, Otto en Rijndert voor de functie van
partijvoorzitter.
9a. Verkiezing nieuw partijbestuur Tom en Otto wor
den bij acclamatie in het partijbestuur gekozen. Tom
vindt dat Rijndert vanwege zijn schulden aan de vereni
ging en zijn onwil om die te voldoen onverkiesbaar is
voor het partijbestuur en dus ook als partijvoorzitter.
Paul en Otto vinden dat het congres moet besluiten
over de kandidatuur van Rijndert. Omdat er twee kan
didaten zijn voor het partijvoorzitterschap moet het
congres een stembureau benoemen. Paul draagt het
congresvoorzitterschap over aan Otto. Paul en Tom
worden bij acclamatie in het stembureau benoemd.
Paul belt Angela, die bij haar ouders is en alsnog naar
het congres komt. We schuiven de pauze naar voren
om Angela (en Sybrand) de gelegenheid te geven aan
de verkiezing van de partijvoorzitter deel te nemen.
Otto schorst de vergadering.
– Pauze –
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9b. Verkiezing partijvoorzitter Otto heropent de ver
gadering om 16:15 uur. Angela is gearriveerd. Er zijn nu
vier stemgerechtigde leden met elk één machtiging. Er
wordt schriftelijk gestemd. Er zijn acht geldige stem
men uitgebracht op Otto. Op Rijndert zijn geen stem
men uitgebracht. Hiermee is Otto gekozen tot partij
voorzitter. Paul neemt het congresvoorzitterschap weer
over van Otto.
10. Amendementen partijprogramma
- Amendement Vuurwerk. Er zijn hierover twee amen
dementen. Het meest verstrekkende amendement
wordt als eerste in stemming gebracht. Dat is het
amendement van Sybrand. Dit amendement wordt ver
worpen met 1 stem vóór, 6 stemmen tegen en 1 ont
houding. Het amendement van Tom wordt aangeno
men met 7 stemmen vóór en 1 tegen.
- De amendementen m.b.t. Planetaire grenzen worden
bij acclamatie aangenomen.
11. Partijkalender De aanwezige leden tekenen een
verzoek aan het bestuur om uiterlijk 19 september
2020 een congres bijeen te roepen. Tom tekent mede
namens Adriaan Smeekes na hem telefonisch te heb
ben geraadpleegd.
12. Verkiezing congreswerkgroep
Paul en Tom worden bij acclamatie in de congreswerk
groep gekozen. Het congres delegeert de keuze van
het derde lid aan het bestuur.
13. Rondvraag Paul deelt een notitie van Reina over
een “burgerbegroting” uit. Otto merkt op dat vanwege
de epidemie het bestuur niet meer fysiek bijeenkomt.
Hij zou graag willen video-vergaderen, maar Tom heeft
geen webcam. We redden ons vooralsnog met e-mail,
Facebookmessenger en telefoon.
14. Sluiting Paul sluit de vergadering om 17:13 uur.

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

Partijkalender
19 september 2020, 77e partijcongres, Amsterdam
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

Fracties De Groenen
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
amstelgooivecht@degroenen.nl
Matthijs Pontier, fractievoorzitter
Ronald Schönberger, fractielid
Mirjam van Rijn, commissielid
Lot Oostveen, commissielid
Gemeenteraad Noardeast-Fryslân
Johan Lammering, fractievoorzitter
johan@degroenen.nl

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.
Met bijdragen van Reina van Zwoll (en Rutger Breg
man), Johan Lammering, Paul Berendsen en Otto ter
Haar.
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