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Beste leden en sympathisanten

Amendementen partijprogramma

De mensheid bevindt zich in een noodsituatie. De
mensheid heeft de afgelopen 150 jaar haar natuurlijke
omgeving dusdanig uitgebuit dat inmiddels het voorbe
staan van onze beschaving onzeker is. De secretaris
generaal van de Verenigde Naties noemt het gedrag
van de mensheid suïcidaal [1]. Ik ben dat met hem
eens. De maatregelen die m.i. noodzakelijk zijn om de
kans op een catastrofe te verkleinen leest u bij Amen
dementen partijprogramma onder 3. Zes graden.

1. Sebastiaan Wolswinkel
De volgende amendementen zijn tot stand gekomen in
overleg met Sebastiaan die toen nog beschikbaar was
voor het lijsttrekkerschap:
A6 Dierenrechten
Nee, tenzij Aan het einde toe voegen: De Groenen wil
de grootschalige productie van vlees, zuivel en eieren
op termijn beëindigen.
Motivatie: omdat de bio-industrie niet verenigbaar is
met dierenrechten
N.a.v. de noodzaak om een klimaatramp te voorkomen
is er een alternatief dat veel verder gaat:
De Groenen wil de koop en verkoop van dieren en dier
producten verbieden.
Motivatie: het land waar nu veevoer wordt verbouwd
is nodig om bomen te planten om koolstof uit de lucht
te halen. Meer hierover bij 3. Zes graden
De jacht Schrappen “, dus alleen nog professionele
beheersjacht”
Koe in de wei Schrappen “, met in elke wei een
schuilboom”
A8 Volksgezondheid
Voorlichting en onderwijs Schrappen “De voorlichting
zal met name op allochtone jongeren gericht moeten
worden, zoals binnen het bijzonder islamitisch onder
wijs.”
A9 Economie en milieu
Milieu-investeringen Schrappen “Investeringen hierin
zijn niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor het
bedrijf: imagoverbetering, meer efficiëntie, lagere mili
euheffingen, minder kosten van opslag en storting van
afval, een mogelijke verbetering in de kwaliteit van het
product, grotere arbeidsveiligheid en verbeterde ar
beidshygiëne.”
A10 Infrastructuur en mobiliteit
Autovrije zondagen: hele paragraaf verdwijnt.
Maximum snelheid omlaag Schrappen: “Dit bevordert
niet alleen de verkeersveiligheid, maar vermindert ook
luchtvervuiling en lawaai.” en “Op snelwegen wordt de
limiet teruggebracht naar 90 km/uur. Het terugbrengen
van de maximumsnelheid rond de steden levert capa
citeit op. Omdat mensen vooral over korte afstanden
reizen, maakt het ze niet uit als ze maar 60 km/uur
mogen op de ringweg. Een betrouwbare reistijd blijkt
belangrijker dan vijf minuten sneller te zijn.”.
A11 Ruimtelijke ordening
Spaar het groen Schrappen: “Regelgeving die inbrei
ding bemoeilijkt, willen we versoepelen en de mogelijk
heden om binnen de bebouwde kom planschade te
verhalen beperken.”
Erfpacht: hele paragraaf weg.

Otto ter Haar
[1] www.un.org/sg/en/content/sg/
speeches/2020-12-02/address-columbia-universitythe-state-of-the-planet

Agenda 78e partijcongres
Zaterdag 2 januari 2021
Nassaukerk (wijkzaal), De Wittenstraat 114 te
Amsterdam
Zaal open vanaf 12:30 uur
U kunt ook via Skype deelnemen aan het congres.
Meldt u daarvoor aan bij info@degroenen.nl We mailen
u dan een uitnodiging om online mee te doen.
1. 13:00 Opening door congresvoorzitter Otto ter Haar
2. 13:05 Verslag van het 77e congres, gepubliceerd in
Gras 86, september 2020.
3. 13:10 Verslag van het partijbestuur
4. 13:20 Toelating nieuwe leden
5. 13:30 Tweede Kamerverkiezingen. Vaststelling kan
didatenlijst. Het voorstel voor de top vijf is:
- 1. Otto ter Haar, Utrecht
- 2. Angela Zikking, Amsterdam
- 3. Johan Lammering, Holwerd, Fryslân
- 4. Nora Borsboom, Den Haag
- 5. Christiaan van Utrecht, Tiel, Gelderland
6. 13:50 Wijziging begroting 2021. De post campagne
die op verzoek van Sebastiaan verhoogd is kan nu hij
zich heeft teruggetrokken worden verlaagd.
7. 14:00 Décharge aftredende bestuursleden. Otto
treedt tussentijds af om zich weer verkiesbaar te kun
nen stellen in verband met het slepende conflict met
de Kamer van Koophandel.
8. 14:05 Verkiezing partijbestuursleden. Otto stelt zich
weer kandidaat voor zowel partijbestuur als partijvoor
zitter.
9. 14:30 Amendementen partijprogramma.
10. 15:00 Hoe verder met de Kamer van Koophandel?
11. 15:15 Partijkalender, verzoek aan bestuur uiterlijk
29 mei 2021 een congres bijeen te roepen en daarna
weer op 25 september 2021.
12. 15:20 Verkiezing van de congreswerkgroep voor
het volgende congres
13. 15:25 Rondvraag
14. 15:30 Sluiting

2. Losse amendementen
B9 Criminaliteitsbestrijding
Verantwoord politiegeweld: Aan het einde toevoegen:
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We wijzen hierbij met name aan de aanbeveling om de
mogelijke inzet van een politiehond in de geweldsin
structie vast te leggen.
Motivatie: Dit n.a.v. de uitzending van Zembla van 19
november 2020
https://www.politie.nl/nieuws/2020/november/20/reac
tie-politie-op-uitzending-zembla.html
C2 Internationaal beleid
Verspreiding van massavernietigingswapens: Toevoe
gen na “de andere kernmachten.”: De Groenen wil dat
Nederland toetreedt tot het Verdrag inzake het verbod
op kernwapens.
Motivatie: De Groenen streeft naar een wereld zonder
kernwapens. Nederland is al eerder toegetreden tot het
non-proliferatieverdrag en heeft daarmee afgezien van
het verwerven van kernwapens.
https://nl.wikipedia.org/wiki/
Verdrag_inzake_het_verbod_op_kernwapens
https://www.belgium.be/sites/default/files/Regeerak
koord_2020.pdf (p.77)
3. Zes graden
De volgende amendementen zijn een verwerking van
het artikel Climate tipping points - too risky to bet
against van Timothy Lenton e.a. en het boek Zes
graden van Mark Lynas.
A1 De wetenschap als leidraad
“Drie voorbeelden” vervangen door “Vier voorbeelden”
Toevoegen nieuw voorbeeld ii. Timothy M. Lenton,
Johan Rockström e.a. die betogen dat er een grote
kans is dat kantelpunten zullen optreden die de kli
maatcrisis verergeren met mogelijk catastrofale gevol
gen.
De voorbeelden ii en iii worden iii en iv.
Motivatie: Volgens deze klimaatwetenschappers leven
we in een noodtoestand. De maatregelen die Mark
Lynas aanraadt nemen we over.
A3 Energie en klimaat
Toevoegen nieuwe tweede paragraaf:
Putten van broeikasgassen
De putten van broeikasgassen zijn de natuurlijke hulp
bronnen die broeikasgassen opnemen uit de atmos
feer. Dit zijn de regenwouden en de oceanen. Het kap
pen of verbranden van regenwouden verergert de kli
maatcrisis. De opname van CO2 verzuurt de oceanen.
Motivatie: voor een correcte CO2 boekhouding moe
ten ook de putten benoemd worden. GAP 2020 geeft
voor 2019 52,4Gt toename emissies en 6,7 Gt door af
name van de CO2-absorptie door ontbossing.
https://www.unenvironment.org/emissions-gapreport-2020
De paragrafen Klimaatverandering door broeikasgassen
tot en met Maatregelen om emissie te beperken ver
vangen door:
Klimaatverandering door broeikasgassen
Broeikasgassen blijven eeuwen hangen in de atmos
feer. Dit leidt ertoe dat de atmosfeer meer zonnewarm

te vasthoudt waardoor de gemiddelde temperatuur op
aarde toeneemt. Bijna alle landen van de wereld zijn in
2015 in Parijs overeengekomen om de gemiddelde
temperatuur op aarde niet meer dan 2 graden te laten
stijgen vergeleken met het pre-industriële tijdperk en
zich in te spannen de stijging te beperken tot 1,5
graad. Het UNEP Emissions Gap Report 2020 meldt
dat zelfs bij uitvoering van alle onvoorwaardelijk vast
gestelde nationale bijdragen in het kader van het Ak
koord van Parijs de stijging aan het eind van de eeuw
3,2 graden bedraagt.
Kantelpunten
Stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde kan
er toe leiden dat er klimatologische veranderingen
plaats vinden zoals het smelten van het poolijs waar
door minder zonlicht wordt weerkaatst, het smelten
van de permafrost in arctische gebieden waarbij het
broeikasgas methaan vrijkomt en de verbranding van
tropische regenwouden waarbij CO2 vrijkomt en putten
voor broeikasgassen verloren gaan. Deze kantelpunten
kunnen al plaats vinden bij een temperatuurstijging
van 1-2 graden.[1] Het overschrijden van deze kantel
punten kan leiden tot een verdere stijging van de ge
middelde temperatuur tot 4, 5 of 6 graden. De gevol
gen van een dergelijke temperatuurstijging zijn rampza
lig en kan er toe leiden dat op grote gebieden op aarde
geen leven meer mogelijk is.[2]
[1] Climate tipping points - too risky to bet against. Len
ton e.a., Nature, november 2019
[2] Our Final Warning - Six Degrees of Climate Emerg
ency. Mark Lynas, juni 2020
Maatregelen
De Groenen wil de koop en verkoop van fossiele
brandstof verbieden. Maatschappelijk cruciale bedrij
ven krijgen een ontheffing en zijn verplicht zo snel mo
gelijk om te schakelen naar koolstofvrije energie. De
rijke landen moeten arme landen helpen om te schake
len naar koolstofvrije energie. De Groenen wil ook de
koop en verkoop van dieren en dierproducten verbie
den. Op het land waar nu diervoeding wordt verbouwd
moeten bossen worden geplant om koolstof uit de at
mosfeer op te nemen. We vinden dat de overheid niet
verplicht is om investeerders in fossiele brandstoffen of
machines die deze brandstoffen gebruiken tegemoet te
komen in de waardedaling van hun bezittingen. Deze
ramp was al jaren te voorzien.
Motivatie: deze maatregelen zijn noodzakelijk om de
kans op een catastrofe te verkleinen. Zie https://www.
zesgraden.nu/
Andere hoofdstukken moeten hierop aangepast wor
den:
A10 infrastructuur en mobiliteit
Normstelling: Eerste zin en "Op termijn" schrappen.
Fiscale maatregelen: Eerste zin schrappen.

Gras

Nieuwsbrief van De Groenen nr. 87, december 2020

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.

Contributie 2021
Donderdag 31 december 2020 incasseert De Groenen
uw contributie voor 2021. De leden en abonnees die de
partij niet gemachtigd hebben ontvangen in december
een factuur.
Het partijbestuur

Inschrijving bestuur in handelsregister (3)
Vanwege de voorbereidingen voor de Tweede Kamer
verkiezingen is er nog niet veel van de dagvaarding van
De Groenen terecht gekomen. We vinden het ook een
rare actie die de Kamer van Koophandel ons opdringt.
We hebben het daarom op de agenda van het congres
gezet om er met de leden over van gedachten te wis
selen.
Otto ter Haar en Angela Zikking

Verslag 77e partijcongres
Zaterdag 19 september 2020
Nassaukerk, De Wittenstraat 114 te Amsterdam
Aanwezig zeven leden: Otto ter Haar, Tom Bakkers,
Paul Berendsen, Angela Zikking, Adriaan Smeekes,
Rijndert Doting, Reina van Zwoll (vanaf agendapunt 8)
Afwezig met kennisgeving drie leden: Ludger Zikking
(machtigt Angela), mevrouw Ter Haar (machtigt Otto),
Johan Lammering (machtigt Tom)
1. Opening Otto opent de vergadering om 13:15 uur.
De machtigingen van mevrouw Ter Haar, Johan Lam
mering en Ludger Zikking zijn goedgekeurd. Er zijn nu
zes leden met drie machtigingen.
Vanwege zijn schuld aan de partij en zijn onwil om een
betalingsregeling aan te gaan stelt het bestuur het
stemrecht van Rijndert ter discussie. In het huishoude
lijk reglement is geregeld dat een lid het stemrecht ver
liest als hij na een aanmaning een maand in gebreke
blijft. Otto stelt voor het stemrecht van Rijndert in te
trekken tot hij voldoet aan de voorgestelde betalingsre
geling. Met 8 stemmen voor en 1 onthouding neemt
het congres dit voorstel over. De aanwezige leden kun
nen samen nu nog 8 stemmen uitbrengen. Tom vreest
voor ernstige uitloop van de vergadering ten gevolge
van de aanwezigheid van Rijndert.
2. Verslag van het 77e congres Het verslag van het
77e congres bij acclamatie ongewijzigd vastgesteld.

3. Verslag partijbestuur
- Angela is sinds het vorige congres bijna niet actief
geweest in het bestuur. Dit lag aan gezondheidsproble
men en de belasting door het geven van mantelzorg.
- Tom is verminderd bereikbaar geweest i.v.m. de co
ronacrisis en gezondheidsproblemen. Hij heeft daarom
taken met betrekking tot de KVK overgedragen aan
Otto.
- Otto heeft intensief samengewerkt met Paul en
spreekt zijn dank uit voor de zinvolle ruggenspraak.
- De rechtbank Midden-Nederland heeft de vordering
van Tom, Angela en Otto om een verklaring van recht
over hun verkiezing in het bestuur door het congres
van maart 2019 op verzoek van de KVK niet-ontvanke
lijk verklaard.
- Op aandringen van de KVK gaan we nu de vereniging
De Groenen dagvaarden.
- We hebben gesproken met Sebastiaan Wolswinkel
(oud-voorzitter van de Partij voor de Dieren) over het
lijsttrekkerschap voor de Tweede Kamerverkiezingen.
4. Toelating nieuwe leden
Geen nieuwe leden.
5. Tweede Kamerverkiezingen
Er is goede kans dat Sebastiaan het lijsttrekkerschap
op zich wil nemen. Helaas heeft hij vandaag af moeten
zeggen wegens familieomstandigheden.
6. Begroting 2021
Amendement op de begroting. Het budget voor de
campagne verhogen we van €1000 naar €5000. Onder
voorwaarde dat het campagnebudget wordt uitge
splitst en dat in te huren vertrouwelingen van Sebasti
aan solliciteren. Het amendement en de geamendeer
de begroting worden bij acclamatie aangenomen.
7. Décharge partijvoorzitter Otto trekt zich staande
de vergadering terug uit het partijbestuur om opnieuw
verkiesbaar te zijn. Otto en Rijndert zijn kandidaat voor
de functie van partijvoorzitter.
8. Verkiezing partijvoorzitter Otto draagt het con
gresvoorzitterschap over aan Paul. Adriaan Smeekes
stelt zich beschikbaar voor de kascommissie en de
programmacommissie. Adriaan vervult de rol van
stembureau. Rijndert en Otto krijgen 60 seconden de
tijd voor een pitch. Hierna arriveert Reina. Er wordt
schriftelijk gestemd. Er worden 9 stemmen uitgebracht:
8 voor Otto en 1 blanco. Hiermee is Otto gekozen tot
partijvoorzitter. Adriaan wordt bij acclamatie in de pro
grammacommissie gekozen. Hierna neemt Otto het
congresvoorzitterschap over van Paul. De termijn van
Paul in de kascommissie is verstreken. Peter Kemmink
heeft een lopende termijn. Adriaan en Paul kandideren
en worden bij acclamatie voor een termijn van 2 jaar
gekozen in de kascommissie.
9. Amendementen partijprogramma
De titel van het partijprogramma wordt met algemene
stemmen gewijzigd in Aanpassen aan de draagkracht
van de Aarde.
Het nieuwe hoofdstuk De wetenschap als leidraad, ge
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wijzigd zoals in het amendement in Gras 86, wordt met
algemene stemmen aangenomen.
De wijziging van de indeling van de hoofdstukken en
de aanpassing van de voetnoten worden met algeme
ne stemmen aangenomen.
Het amendement over de uitbreiding van de veilig
heidsraad wordt unaniem aangenomen.
Het amendement over vliegverkeer wordt met 1 ont
houding en 8 stemmen voor aangenomen.
De amendement over landbouw en criminaliteitsbestrij
ding worden per acclamatie aangenomen.
10. Partijkalender De aanwezige leden tekenen een
verzoek aan het bestuur om uiterlijk 16 januari 2021
een congres bijeen te roepen.
11. Verkiezing congreswerkgroep
Paul, Tom en Reina worden bij acclamatie in de con
greswerkgroep gekozen.
12. Rondvraag Adriaan verzoekt om een videoconfe
rentie. Otto wenst 28 september een bijeenkomst te
plannen met Sebastiaan, bij voorkeur bij Reina.
13. Sluiting Otto sluit de vergadering omstreeks 16:30
uur.

Partijkalender
2 januari 2021, 78e partijcongres, Amsterdam
4 januari- 4 februari 2021 werven ondersteuningsverklaringen
1 februari 2021, inlevering kandidatenlijst Tweede
Kamerverkiezing
17 maart 2021, Tweede Kamerverkiezing
10 april 2021, 78e partijcongres, Amsterdam
25 september 2021, 79e partijcongres, Amsterdam
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

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

Colofon
Gras is een landelijk mededelingenblad van de politie
ke partij De Groenen.
Met bijdragen van Sebastiaan Wolswinkel, Angela Zik
king, Tom Bakkers en Otto ter Haar.
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