Gras

Nieuwsbrief van De Groenen nr. 94, september 2022

Beste leden en sympathisanten

Amendementen partijprogramma

Zaterdag 24 september houden we ons 84e partijcon
gres. In deze Gras vindt u de begroting voor 2023, een
aantal amendementen op het partijprogramma en kan
didaten voor de kascommissie en het partijbestuur.
Reina van Zwoll praat u bij over de bestemming van de
Lutkemeerpolder.

Hoofdstuk A3 Energie en klimaat

U bent 24 september allemaal welkom in de wijkzaal
van de Nassaukerk, De Wittenstraat 114 in Amsterdam
West.

Bodemgebruik en voeding

Otto ter Haar

Veeteelt

Agenda 84e partijcongres

De Groenen wil de handel in dieren en dierproducten
beperken. Dit willen we bereiken door zowel de pro
ductie als de consumptie van dieren en dierproducten
te beperken.
De productie van dierproducten willen we verminderen
door alleen nog extensieve veeteelt toe te staan: de
deuren van de stallen gaan open en blijven open. De
opbrengst zal hierdoor sterk verminderen.
De consumptie van zuivel en vleesproducten willen we
rantsoeneren. De rantsoenen staan op naam en zijn
niet overdraagbaar.

De leden Bakkers, Berendsen, Doting, Van Zwoll,
Smeekes en Ter Haar hebben het bestuur verzocht een
congres bijeen te roepen.
Het 84e partijcongres wordt gehouden op 24 septem
ber 2022. We vergaderen in de wijkzaal van de Nas
saukerk. Het adres is De Wittenstraat 114 te Amster
dam.
U kunt met Microsoft Teams online deelnemen aan het
congres op het adres: https://teams.live.com/
meet/94571882078055 -- Meldt u hiervoor per e-mail
aan bij info@degroenen.nl
De virtuele vergaderruimte is open vanaf 12:50 uur.
1. 13:00 Opening door congresvoorzitter Rijndert
Doting
2. 13:05 Verslag van het 83e congres.
3. 13:10 Verslag van het partijbestuur
4. 13:25 Verslag van de fracties in waterschap en
stadsdeelcommissies
5. 13:40 Amendementen partijprogramma
13:55 Pauze. De virtuele vergadering wordt 10 minuten
geschorst en om 14:05 heropend.
6. 14:05 Partijfuncties: Otto ter Haar is herkiesbaar als
partijvoorzitter. Paul Berendsen en Branislav Plesa zijn
kandidaat voor de kascommissie. Na een pitch is er
gelegenheid tot het stellen van vragen aan de kandida
ten.
7. 14:20 Natasja Hulst geeft een presentatie over voed
selbossen.
8. 15:05 Vragen en discussie n.a.v. de presentatie
9. 15:15 Partijkalender, verzoek aan bestuur uiterlijk
begin januari 2023 het 85e congres bijeen te roepen bij
voorkeur in Amsterdam.
10. 15:20 Verkiezing van de congreswerkgroep voor
het 85e congres
11. 15:25 Rondvraag
12. 15:30 Sluiting

Wijzigen in: A3 Brandstof, veeteelt en klimaat
Motivatie: Fossiele brandstof en intensieve veeteelt
zijn de oorzaak van klimaatverandering.

De hele paragraaf wijzigen in:

Motivatie
Dit is een versoepeling van de huidige tekst. De reden
is dat in een strikt veganistisch dieet bepaalde essen
tiële nutriënten, zoals vitamine B12, ontbreken. Dat kan
gecompenseerd worden door voedingssupplementen
of de consumptie van een beperkte hoeveelheid vlees.
In veel ontwikkelingslanden leven veel keuterboeren
een marginaal bestaan. Die willen wij natuurlijk niet in
de weg lopen.
Hoofdstuk B6 Bestuurlijke vernieuwing
Sterkere positie van de oppositie
De hele paragraaf wijzigen in:
Constitutionele geschillen
Bij een geschil tussen de regering en vijftig leden van
de Tweede Kamer over de uitleg van de grondwet
geeft de Raad van State op verzoek van deze leden
een bindend advies over de uitleg van de grondwet.
Motivatie
Dit kan een steun in de rug zijn voor de oppositie als
de regering weigert de Kamer te informeren (Grondwet
artikel 68) of een wet of verdrag wil doordrukken (arti
kel 91).
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Pitch Lutkemeer
Wie had een jaar geleden kunnen vermoedden, dat
voor de gemiddelde burger, de verkrijgbaarheid van de
eerste levensbehoefte, namelijk eten, niet meer van
zelfsprekend is.
Vooral de minima, volop vertegenwoordigd in NieuwWest, zijn hier natuurlijk weer helemaal de dupe van.
Zelfs Dirk van de Broek wordt onbetaalbaar. Eco Plaza
begint zo ongeveer een elite aangelegenheid te wor
den. Mensen worden gedreven naar voedselbanken.
Een schamelijke toestand. Zo willen we de inwoners
van Amsterdam toch niet zien?
Deze tijd met deze omstandigheden laat zien, dat wij
een omslag in ons denken moeten maken, zeker wat
betreft economisch inzicht in de voedselketen. Onze
voedselvoorziening is tegenwoordig afhankelijk van
mondiale voedselketens. Hierin is niets meer zeker.
Ongeregeldheden waar dan ook, op politiek, klimatolo
gisch, ecologisch gebied, kunnen in een paar dagen in
vloed hebben op bevoorrading op welk gebied, welk
product dan ook.
We zijn in een nieuw tijdperk belandt en daar moet met
de grootste stelligheid op ingegrepen worden willen we
problemen in de voedselvoerziening, met veel onrust
als gevolg, voorkomen.
Om te beginnen moet de economische voedselketen
korter worden. Eerste levensbehoeften first! Er zijn lan
den die al verder zijn. Het Deense Aarhus is een soort
Silicon Valley op het gebied van stadslandbouw. Katen
wij niet achterblijven.
Stadslandbouw wordt noodzaak!
Sinds kort woont meer dan de wereldbevolking in ste
den. Dit wordt 70 procent. Dit geeft noodzaak om na te
denken over voedselzekerheid, biodiversiteit en bo
demvruchtbaarheid.
We moeten straks 10 miljard monden voeden en de
hoeveelheid vruchtbare grond wordt kleiner.
Wij hebben het hier, vlakbij…aan de rand van onze
stad. Het gaat om de laatste kleigrond van de stad. Het
is uiterst vruchtbare grond. Het heeft geen milieuver
vuilende mest nodig. De opmerking dat een voedsel
park in Amsterdam ook ergens anders kan is niet rele
vant. De rest is veengrond, vooral geschikt voor gras
voor veeteelt of distributiecentra. Die hoeven, ondanks
het prijskaartje, niet op de Lutkemeerpolder. De grond

is ooit verkocht voor 11 miljoen euro. Nu wordt er ver
teld dat het 42 miljoen euro waard is. Het is een fictief
bedrag. Er zijn nog geen kosten gemaakt om de polder
te ontwikkelen. Vergelijking gaat om die reden mank.
Franke Remerie, van Land van Ons, een coöperatie die
land opkoopt voor ecologische landbouw, heeft zelf
met SADC Schiphol gesproken. Daar is bereidheid om
over een voedselpark na te denken, al was het maar in
combinatie met bedrijfsterreinen. Ook bij stadsland
bouw gaat het om bedrijven. Daarbij is een distributie
centrum gediend met aantrekkelijke plekken waar
mensen willen verblijven. Dit land gaat bedrijvigheid en
landbouw opleveren.
Uit grondverslagen uit het verleden blijkt dat de Lutke
meer bepaald niet van alle smet vrij is gebleken. Netjes
gezegd….
Laten we dat verleden niet meer meezeulen, door deze
plek de volwaardige bestemming te geven die het ver
dient!
160 jaar geleden kreeg Amsterdam het Vondelpark.
Men wist hoe belangrijk de connectie met de natuur
voor de inwoners van Amsterdam is. Het Vondelpark is
een begrip, iets om als stad trots op te zijn. Het heeft
de inwoners van Amsterdam iets gegeven waar een
enorme behoefte aan is. Zonder het Vondelpark, zou
Amsterdam niet zijn wat het nu is.
We zijn in een nieuwe tijd beland, waarin voedselpar
ken noodzakelijk zullen zijn om de inwoners van Am
sterdam van voldoende gezond voedsel te voorzien,
betaalbaar en bovenal gezond voedsel. Laten we die
wanhopige, deprimerende voedselbanken die de te
loorgang van een stad laten zien overbodig maken. Wij
hebben daartoe de mogelijkheden. In onze mooie stad
hebben wij de mogelijkheid om aan de randen van de
stad, de “Stellingen van Amsterdam” voedsel te telen
en daarmee haar inwoners van gezond en betaalbaar
voedsel te voorzien.
Laten we starten bij de Lutkemeer!
Reina van Zwoll
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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.

Verslag 83e partijcongres
Zaterdag 25 juni 2022, De Schakel, Amsterdam
Aanwezig: Otto ter Haar (partijbestuur, voorzitter tot
agendapunt 3, notulist), Tom Bakkers (partijbestuur,
notulist), Paul Berendsen (kascommissie), Reina van
Zwoll (partijbestuur, stadsdeelcommissie Nieuw-West),
Rijndert Doting (partijbestuur, voorzitter vanaf agenda
punt 3), Adriaan Smeekes (kascommissie), Kirsten Zim
merman (stadsdeelcommissie Noord), Ronald Schön
berger (stadsdeelcommissie West, waterschap AGV),
Niels Moek (gastspreker, Extinction Rebellion)
Afwezig met kennisgeving: mevrouw Ter Haar (mach
tigt Otto), Bandi Zsiros (machtigt Tom)
1. Opening Otto opent de vergadering om 13:20.
2. Verslag 82e congres. Het verslag wordt ongewij
zigd vastgesteld.
3. Verslag partijbestuur. Rijndert, Tom en Otto doen
verslag. Tom en Otto’s advocaat mr. Barou heeft tekort
geschoten. Zij hebben daarom een klacht ingediend bij
de deken. Kirsten belooft via haar ex een advocaat te
zoeken. Op verzoek van de Global Greens hebben we
haar logo van onze website verwijderd.
4. Verslag fracties. Ronald: Fractie De Groenen in Wa
terschap AGV is met zijn vieren uit eten geweest. Het
waterschap had problemen met digitalisering. Dat is
mede dankzij de fractie nu op orde. We willen bij de
verkiezingen volgend jaar verder als De Groenen.
Kirsten: Heeft gestudeerd aan de Universiteit van Am
sterdam. Was vroeger actief bij GroenLinks. Nu bij de
Piraten. Haar speerpunten zijn groen en directe demo
cratie. Ze steunt de kritiek van Reina tegen het (ingeze
tenen) i-criterium voor coffeeshops. Kirsten klaagt over
de houtverbranding door Vattenfall Stadsverwarming.
Reina wil van Lutkemeer een voedselpark maken. Ze
stelt de gevaarlijke situaties in Nieuw-West voor fiet
sers bij rotondes aan de orde.
Ronald verlaat de vergadering.

6. Presentatie Niels Moek over de klimaatcrisis.
Niels heeft gestudeerd aan de Universiteit van Amster
dam bij prof. Joyeeta Gupta, een hoofdauteur van het
IPCC. Hij geeft een presentatie over de hoofdlijnen van
de klimaatcrisis en de wijze waarop Extinction Rebelli
on (XR) hiertegen actie voert.
7. Gedachtenwisseling n.a.v. de presentatie De pre
sentatie werd gewaardeerd. XR Amsterdam heeft elke
dinsdagavond een vegan eettafel bij De Sering, Rhone
weg 6, waar belangstellenden voor €2,50-€5 aan kun
nen schuiven.
5. Amendementen partijprogramma. Otto geeft uitleg
bij de amendementen. Amendement op hoofdstuk B2
wordt aangenomen met 7 stemmen voor en 1 onthou
ding. De amendementen op C1, A10 (in Gras staat
abusievelijk B10) en B4 worden allemaal aangenomen
met algemene (8) stemmen vóór.
8. Partijkalender. We besluiten 24 september het vol
gende congres te houden.
9. Congreswerkgroep. Het congres benoemt Paul,
Rijndert en Otto in de congreswerkgroep.
10. Rondvraag. Geen vragen.
11. Sluiting. Rijndert sluit het congres omstreeks
16:50.
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Inschrijving bestuur in handelsregister (8)
Volgens het partijbestuur negeert de Kamer van Koop
handel de Handelsregisterwet 2007. Wij hebben ons
daarom gericht tot de Minister van Economische
Zaken en Klimaat

Handhaving Handelsregisterwet 2007
Minister van Economische Zaken en Klimaat
Mevrouw Micky Adriaansens
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
Amsterdam, 5 september 2022
Betreft handhaving Handelsregisterwet 2007, Handels
registerbesluit 2008
Geachte mevrouw Adriaansens, minister van Economi
sche Zaken,
Sinds 1 augustus 2018 heeft de politieke partij De
Groenen geen in het handelsregister ingeschreven be
stuurders. We zijn de afgelopen vier jaar desondanks
wel actief gebleven. We hebben leden geworven, con
tributies geïnd en aan vier verkiezingen deelgenomen
(bestuur waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2019 (2 ze
tels voor De Groenen), Europees Parlement 2019,
Tweede Kamer 2021, raad Amsterdam 2022 (4 zetels
in stadsdelen voor De Groenen Basis Piraten). We hou
den ten minste twee openbare congressen per jaar. De
verslagen hiervan en de jaarrekeningen publiceren wij
in het partijorgaan Gras, die vanaf onze website te
downloaden is.

Uit deze activiteiten blijkt dat er sprake is van een ge
organiseerd samenwerkingsverband. Wij, ondergete
kenden, zijn de afgelopen vier jaar één of meerdere
keren door het congres in het bestuur gekozen en heb
ben de dagelijkse leiding van de partij op ons geno
men.
Volgens artikel 18 lid 2 van de Handelsregisterwet
2007 is tot het doen van opgave ter inschrijving in het
handelsregister verplicht degene die belast is met de
dagelijkse leiding van een rechtspersoon. Wij zijn die
verplichting nagekomen en hebben meerdere keren
opgaven gedaan bij de Kamer van Koophandel. Deze
weigert onze opgaven in te schrijven omdat zij er niet
van overtuigd is dat wij tot opgave bevoegd zouden
zijn (Handelsregisterbesluit 2008 artikel 5 lid 1).
Onze vraag aan u, minister, is: als wij niet bevoegd of
verplicht zijn tot opgave wie is het dan wel? Het onbe
twiste feit blijft dat de politieke partij De Groenen actief
is en dat de dagelijkse leiding wordt waargenomen.
Het dossier in het handelsregister staat al jaren in on
derzoek maar van enig onderzoek door de Kamer naar
wie er opgave zou moeten doen is ons niets gebleken.
Onze conclusie is dat de Kamer artikel 18 lid 2 van de
Handelsregisterwet negeert. Wij verzoeken u daarom
deze wet te handhaven.
Met vriendelijke groeten,
Otto ter Haar, voorzitter, Rijndert Doting, secretaris
Tom Bakkers, penningmeester, Reina van Zwoll, lid
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Contributie 2023

Rijndert Doting kandidaat partijvoorzitter

De Groenen incasseert vrijdag 30 december 2022 uw
contributie voor 2023. De leden en abonnees die de
partij niet gemachtigd hebben ontvangen in december
een factuur.

Beste Groenen,

Het partijbestuur

Met vriendelijke groet, uw Rijndert Doting.

Kascommissie
Paul Berendsen en Adriaan Smeekes vormden de af
gelopen twee jaar de kascommissie. Het partijbestuur
is hen erkentelijk voor hun werk. Paul Berendsen is be
schikbaar voor een nieuwe termijn, Adriaan Smeekes
helaas niet. Branislav Plesa is bereid tot de kascom
missie toe te treden. Het partijbestuur steunt zijn kandi
datuur.
Het partijbestuur

Programmacommissie zoekt leden
De programmacommissie adviseert het congres over
amendementen op het partijprogramma. Wilt u zich
verdiepen in het partijprogramma van De Groenen en
heeft u daar eens per drie maanden een middag voor
beschikbaar stel u dan kandidaat bij de congreswerk
groep.

Hierbij stel ik mij officieel kandidaat voor het voorzitter
schap van de vereniging De Groenen.

Otto ter Haar herkiesbaar in partijbestuur
Geacht congreswerkgroep, beste partijleden,
Ik stel me hierbij kandidaat als bestuurslid en partij
voorzitter voor een nieuwe termijn van twee jaar.
Met vriendelijke groeten,
Otto ter Haar
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Begroting De Groenen 2023
Inkomsten
Contributies
Schenkingen

Bedrag
€ 1.200,00
€ 4.000,00

Rente, dividend
Overige inkomsten

€
€

Tekort
Totaal

- € 535,00
€ 4.745,00

-,80,00

Uitgaven
Kamer van Koophandel
Bankkosten
Vergaderingen
Partijbestuur
Gras
Website
Waarborgsom
Campagnes
Wetenschappelijk buro

Bedrag
€ 1.000,00
€ 160,00
€ 200,00
€ 600,00
€ 200,00
€
85,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00

Prio
3
1
1
3
1
1
2
3
3

Onvoorzien
Totaal

€ 1.000,00
€ 4.745,00

1-3

Toelichting bij de begroting voor 2023
Prioriteit 1: uitgaven die noodzakelijk zijn voor de conti
nuïteit van de partij
Prioriteit 2: uitgaven voor campagnes en verkiezingen
worden gedaan als de gerealiseerde inkomsten dat
toelaten
Prioriteit 3: alle overige uitgaven worden alleen gedaan
als daar een schenking tegenover staat
Wetenschappelijk buro is een nieuwe uitgavenpost. We
willen hier uitgaven boeken die het bestuur en de pro
grammacommissie ondersteuning bieden bij juridische
procedures en het documenteren van amendementen
op het partijprogramma.
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In memoriam David Blik (1940-2021)

Partijkalender

Mevrouw Blik vertelde mij dat haar man David op de
laatste dag van het jaar is overleden: 31 december
2021. David was 81 jaar en kwakkelde al lang met zijn
gezondheid. Hij was één van onze trouwste leden.
David had een joodse achtergrond en woonde in de
Watergraafsmeer. Hij was lid van de lokale partij Groen
Amsterdam. Nadat deze fuseerde met de Federatieve
Groenen werd hij lid van De Groenen. Hij kwam vaak
op vergaderingen en voerde daar ook graag het woord.
Soms wat te lang. Voor een voorzitter niet altijd ge
makkelijk om hem in te perken. David heeft ook diverse
keren gekandideerd voor de partij. Bij de Europese ver
kiezingen van 2019 stond hij op plaats 10 van de lijst
De Groenen.

24 september 2022, 84e partijcongres, De Schakel,
Amsterdam
15 maart 2023, verkiezing provinciale staten en
waterschappen
23 mei 2024, verkiezing Europees Parlement

Otto ter Haar

In memoriam mevrouw Ter Haar - van
Oyen (1926 - 2022)
Mevrouw Ter Haar werd januari 2005 lid van De Groe
nen. De meeste jaren passief, maar nadat de rechtbank
Midden-Nederland juni 2018 de verkiezing van ons
partijbestuur nietig had verklaard heeft ze er aan bijge
dragen dat de partij ook zonder bestuur haar politieke
werk kon voortzetten. Zij was lijstduwer van De Groe
nen bij de verkiezing van het Europees Parlement in
mei 2019 en de verkiezing van de Tweede Kamer in
maart 2021. Bij de Europese verkiezing haalde ze 548
stemmen verspreid over het hele land. Dit was na de
lijsttrekker het hoogste aantal stemmen van onze elf
kandidaten.
Otto ter Haar

Fracties De Groenen
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
amstelgooivecht@degroenen.nl
Matthijs Pontier, fractievoorzitter
Ronald Schönberger, fractielid
Mirjam van Rijn, commissielid
Lot Oostveen, commissielid
De Groenen Basis Piratenpartij
Stadsdeelcommissies Amsterdam
Nieuw-West: Reina van Zwoll
Noord: Kirsten Zimmerman
Oost: Ron Smit
West: Ronald Schönberger

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).

Partijbestuur
Otto ter Haar, partijvoorzitter, otto@degroenen.nl
Tom Bakkers, penningmeester, tom@degroenen.nl
Rijndert Doting, secretaris, rijndert@degroenen.nl
Reina van Zwoll, reina@degroenen.nl

Colofon
Gras is het partijorgaan van de politieke partij De Groe
nen. Met bijdragen van Reina van Zwoll, Rijndert Do
ting, Tom Bakkers en Otto ter Haar.
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