
Gras
Beste leden en sympathisanten

Volgend jaar op 15 maart zijn er weer waterschapsver
kiezingen. De Groenen gaat deelnemen in twee water
schapen: Amstel, Gooi en Vecht en De Stichtse Rijn
landen.
 
In deze Gras kunt u lezen wie onze kandidaten zijn.
Wat de volgorde van de lijst wordt voor Amstel, Gooi
en Vecht beslist het congres op 7 januari.
 
Ik wens u namens het partijbestuur een plezier kerst
feest, een veilige jaarwisseling en een voorspoedig
2023!
 
Otto ter Haar
 

Met Extinction Rebellion op Schiphol Oost

Zaterdag 5 november heb ik deelgenomen aan een
verstoringsactie van Extinction Rebellion (XR) en
Greenpeace op Schiphol Oost. Deze actie was gericht
tegen het gebruik van privévliegtuigen. Deze vliegtui
gen stoten per passagier per kilometer 5-7 keer zoveel
CO2 uit als een lijnvlucht. Dit is berekend door CE Delft
in opdracht van Greenpeace. [1]
 
De actie was door Greenpeace en XR goed voorbereid
en verliep voorspoedig. De Koninklijke Marechaussee
die verantwoordelijk is voor de toegang tot de luchtha
ven kon enkele tientallen actievoerders tegen houden
maar binnen enkele minuten zaten ruim 500 demon
stranten op de landingsbaan onder het dozijn privejets
dat daar geparkeerd stond. Op de foto (gemaakt door
Sophie) zie je mij met mijn affinity group van XR onder
de vleugel van een privéjet. Het was prettig weer.

 
Mijn groep heet AirFrance en we droegen stofjassen
van Greenpeace. Ik heb na de eerste waarschuwing
van de marechausse het terrein verlaten zoals ik aan
mijn groep had verteld. De anderen bleven wel en zijn
aangehouden. Laat op de avond zijn ze vrijgelaten.

 
Otto ter Haar
 
[1] www.greenpeace.org/nl/klimaatverandering/54988/
extra-co2-uitstoot-van-luxe-luchtvaart

Agenda 85e partijcongres

De leden Van Zwoll, Ter Haar, Bakkers, Plesa, Doting
en Berendsen hebben 24 september het bestuur ver
zocht een congres bijeen te roepen.
 
Het 85e partijcongres wordt gehouden op 7 januari
2023. We vergaderen in de wijkzaal van de Nassau
kerk. Het adres is De Wittenstraat 114 te Amsterdam.
 
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 dan open vanaf 12:50
uur.
 
1. 13:00 Opening door congresvoorzitter Rijndert
Doting
2. 13:05 Toelating nieuwe leden: Ronald Schönberger,
Ward van Riel, Matthijs Pontier, Danny Werner, Maar
ten van der Pol en Saskia Söller.
3. 13:10 Verslag van het 84e congres.
4. 13:15 Verslag van het partijbestuur
5. 13:30 Verslag van de fracties in waterschap en
stadsdeelcommissies
6. 13:40 Begroting 2023 (zie Gras 94, september 2022)
7. 13:50 Amendementen partijprogramma
13:55 Pauze. De virtuele vergadering wordt 10 minuten
geschorst en om 14:05 heropend.
8. 14:15 Verkiezingsprogramma waterschap Amstel,
Gooi en Vecht
9. 14:30 Onverenigbaarheid van functies: statuten arti
kel 12 lid d.
10. 14:40 Benoeming stemburo
11. 14:45 Kandidatenlijst waterschap AGV
12. 15:20 Partijkalender, verzoek aan bestuur uiterlijk 8

april 2023 het 86e congres bijeen te roepen bij voor
keur in Amsterdam.
13. 15:25 Verkiezing van de congreswerkgroep voor
het 86e congres
14. 15:30 Rondvraag
15. 15:40 Sluiting
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Amendementen partijprogramma

Hoofdstuk A3 Energie en klimaat
 
Aan het einde van de laatste zin van de paragraaf Kli
maatverandering door broeikasgassen "2,7 graden"
wijzigen in "2,6 graden" [1]
 
[1] UNEP Emissions Gap Report 2022
 
Hoofdstuk A6 Dierenrechten
 
In de paragraaf Nee tenzij  verwijderen:
 
"Het fokken van pelsdieren doorstaat deze toets niet
en moet worden verboden." en "De Groenen wil de
koop en verkoop van dieren en dierproducten verbie
den. Maatschappelijk cruciale diensten krijgen een
voorlopige ontheffing en zijn verplicht zo snel mogelijk
om te schakelen naar diervrije alternatieven."
 
Motivatie: Het fokken van pelsdieren is inmiddels ver
boden. De handel in dieren en dierproducten willen we
niet meer verbieden maar beperken. Dit heeft het con
gres in september in hoofdstuk A3 gewijzigd, maar was
in hoofdstuk A6 blijven staan.
 
Hoofdstuk B6 Bestuurlijke vernieuwing
 
Constitutionele geschillen
 
Toevoegen aan het einde van de paragraaf :
 
Op verzoek van de Tweede Kamer beoordeelt de Raad
van State of een rechter artikel 11, 12 of 13 van de Wet
algemene bepalingen [2] heeft geschonden. De Raad
van State kan het gewraakte vonnis wijzigen en het
Openbaar Ministerie last geven de rechter te vervolgen.
De rechtsprekende taak van de Raad van State willen
wij elders onderbrengen.
 
[2] wetten.overheid.nl/BWBR0001833
 
Motivatie:
Rijndert, Reina en ik verwijten het College van beroep
voor het bedrijfsleven artikel 12 van de Wet algemene
bepalingen te schenden. Als de Raad van State be
voegd wordt om over geschillen tussen de Tweede
Kamer en de Rechtspraak te beslissen moet ze haar
rechtsprekende taak opgeven. Een motie hiertoe heeft
de Tweede Kamer (om andere redenen) in november
2011 aangenomen.[3]
[3] zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33000-VII-54.
html
 
Toevoegen na Een sterkere gemeenteraad
 

Waterschappen
De Groenen wil dat het Algemeen Bestuur van het wa
terschap de dijkgraaf benoemt en kan ontslaan. De
Groenen wil de geborgde zetels in de waterschappen
afschaffen.
 
Motivatie:
De positie van een dijkgraaf in een waterschap is ver
gelijkbaar met die van burgemeester in een gemeente.
De leden van een vertegenwoordigend orgaan dienen
het algemeen belang. De geborgde zetels vertegen
woordigen een particulier belang.

Fractie De Groenen in Amstel, Gooi en
Vecht

De bijdrage van De Groenen aan de Algemene Politie
ke Beschouwingen van 7 juli 2022 vat samen waar de
fractie de afgelopen periode in Waterschap Amstel,
Gooi en Vecht mee bezig was:
 
Voorzitter, vergadering,
 
Zoals jullie weten, is onze fractie het resultaat van een
samenwerking tussen De Groenen en de Piratenpartij.
Wij staan gezamenlijk voor een groen waterschap, dat
biodiversiteit bevordert, het belang van digitale beveili
ging begrijpt, duurzaamheid voorop stelt, en bewoners
centraal stelt in alles wat we doen.
De digitale transformatie blijft onze aandacht vragen.
Er moet nog het nodige gebeuren en daarom staat Wa
ternet nog steeds onder toezicht staat van het ILT. Het
blijft van groot belang dat signalen vanaf de werkvloer
hierbij serieus worden genomen en een open bedrijfs
cultuur ontstaat.
Door de oorlog in Oekraïne en de bijbehorende ‘cy
beroorlog’ is de digitale dreiging toegenomen. Dit
maakt de discussie over naar welk beschermingsni
veau we gaan urgent.
Het is begrijpelijk dat het verbeterplan vertraging op
loopt. Maar de eerdere inschattingen van inverdienef
fecten waren ook onder normale omstandigheden veel
te optimistisch. Dit vraagt om aandacht voor een effec
tieve sourcing strategie, om onafhankelijker te worden
van techreuzen en kosten te besparen.
In de gemeente Delft is een initiatiefvoorstel over ‘Digi
tale Soevereiniteit’ aangenomen. Dit voorstel komt met
concrete voorstellen om de digitale dienstverlening van
de gemeente te verbeteren op basis van deze 5 princi
pes:
 
1. Vrijheid door opensourcesoftware en
contractafspraken
2. Gebruik van open standaarden
3. Inzetten op hergebruik
4. Open tenzij
5. Duurzame samenwerking.
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Dit is gebeurd op initiatief van de Piratenpartij die daar
in samenwerkte met studentenpartij STIP, en met me
de-indieners Onafhankelijk Delft, GroenLinks en D66.
Ook Collegepartijen PvdA en VVD hebben positief op
dit voorstel gereageerd en ermee ingestemd. De kant
tekeningen van het College gingen er vooral over wat
Delft als enkele gemeente kan doen. Die kanttekenin
gen zijn terecht, en onderstrepen het belang dat ver
schillende overheden hierin samen optrekken. Het zou
goed zijn als ons waterschap via de Unie van Water
schappen contact zoekt met andere lokale overheden
om onze digitale soevereiniteit veilig te stellen.
Als het CETA-verdrag door de Eerste Kamer komt,
komen publieke diensten in het algemeen en onze lo
kale democratie in het waterschap onder druk te
staan. 
De discussie over de governance wordt dan urgent.
We moeten onze rol als opdrachtgever terugpakken en
zorgen dat Waternet ons daar ook toe in staat stelt te
besturen. We moeten meer mogelijkheden creëren
voor participatie dan nu het geval is, bijvoorbeeld via
digitale ideeënplatforms en burgerpanels. In de ideale
wereld komen initiatieven van burgers en participeren
wij in hun ideeën.
De energietransitie vormt een grote uitdaging. Wij zijn
daarom teleurgesteld dat aquathermie bij Strandeiland
niet doorgaat en zullen ons blijven inzetten voor projec
ten om te pionieren met TEO en TEA. Zeker omdat an
dere manieren om de energietransitie vorm te geven
ook tegen limieten oplopen (bijvoorbeeld windmolens
in de buurt van woningen, wat ten koste gaat van
draagvlak, of in natuurgebieden, ten koste van biodi
versiteit).
Als waterschap kunnen we een verschil maken op het
gebied van biodiversiteit. We juichen samenwerking op
dit gebied toe; met overheden, bedrijven en stichtin
gen, tot kennisuitwisseling met grassroots-organisaties
en bewoners.
Waterkwaliteit voldoet vaak niet aan de normen. Dat
kan en moet beter. Dit vraagt niet alleen om een ambi
tieus KRW-implementatieplan, en om aanvullende
maatregelen voor de kleine wateren.
We vinden het natuurlijk fijn voor de boeren dat hun
belastingtarieven dalen, maar de principes van ‘de pro
fijt hebber en de vervuiler betalen’ worden onvoldoen
de toegepast. Dat de grootste belastingbetaler in de
verontreinigingsheffing het productieproces heeft aan
gepast, waardoor er sprake is van veel minder vervui
lende lozing op het oppervlaktewater, bewijst dat het
loont om grote vervuilers financieel te prikkelen om te
verduurzamen.
Voor ons is het onacceptabel dat bewoners, en met
name de eenpersoonshuishoudens, zoveel meer belas
ting moeten betalen, terwijl vervuilende industrie de
grootste kostenveroorzaker is en het meeste profijt
heeft van onze activiteiten. Wij zullen ons blijven inzet

ten voor een progressief belastingstelsel, waarin ver
vuilende industrie meer gaat betalen, en bewoners
minder. 
We kijken ernaar uit om komend jaar, samen met het
AB, DB en bewoners, Waterschap Amstel, Gooi en
Vecht mooier, beter en eerlijker te maken.
 
Matthijs Pontier namens de fractie De Groenen

Handhaving openbare ruimte:
jeugdoverlast

Het valt mij op dat er vooral ingezet wordt op repres
sieve maatregelen, meer handhaving, meer camera's.
Maatregelen die van toepassing zijn wanneer de boel al
aan het escaleren is, of begint te escaleren.
 
Ik zie ook gastheren en vrouwen genoemd worden,
vraag mij af of deze bekend zijn met de buurt, wat hun
functie is.
Er worden nu ook straatcoaches ingezet, gezien het
geweld vanuit de jeugd de laatste maanden flink toege
nomen, of te wel aan het escaleren is, pleit ik voor
meer inzet van straatcoaches.
 
Spreekwoorden kloppen altijd, ook deze...voorkomen
is beter dan genezen.
 
Ik adviseer betaalde straatcoaches in te zetten.
Ik heb vernomen dat de inzet van buurtmoeders en
buurtvaders goede resultaten boekt. [1][2] Hun succes
is dat zij de buurt begrijpen en ook de jongeren uit de
buurt, verreweg beter dan inzet van buitenaf. Maar ze
zijn met te weinig.
Dit zijn bewoners vanuit de buurt, die als geen ander
de situatie in de momenteel letterlijk explosieve buur
ten kennen. Geen prettige ontwikkeling met de jaarwis
seling in het vooruitzicht.
Er zijn veel inwoners in Nieuw-West met een bijstands
uitkering. Ik denk dat veel van deze inwoners zich grote
zorgen maken i.v.m. jeugdoverlast in deze buurten en
dat zij hier, wanneer hun de mogelijkheid daarvoor ge
boden wordt, zich graag zouden willen inzetten om de
buurt weer leefbaar te maken.
Ik adviseer om bewoners van Nieuw-West zich aan te
laten melden om straatcoach te worden. Dit wordt be
taald werk, hun inkomen gaat erop vooruit, een win win
situatie.
 
Na een eventueel korte opleiding, een spoedcursus, 
kunnen zij het veld in, contact maken, praten, toezicht
houden, zaken signaleren, op tijd ingrijpen, een ver
trouwensband opbouwen. 
Ik zie momenteel groepen jongeren vanaf 10, 12 jaar in
groepen als een stel straathonden ronddolen, intimide
rend de openbare ruimte in beslag nemende. Deze jon
geren hebben leiding nodig die hun bijtijds corrigerend
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in de kladden grijpt, om daarna een serieus gesprek
met hun aan te gaan, voordat ongewenste zaken uit de
hand gaan lopen.
 
Dit ingrijpen moet gebeuren door mensen die van de
situatie van deze jongeren op de hoogte zijn. De inwo
ners van Nieuw-West kunnen dit het beste, daar kan
geen handhaving tegenop.
 
In het actieplan handhaving staat dat onvoorziene ont
wikkelingen het recht geeft op afwijking van het actie
plan. De Groenen Basis Piraten pleiten voor een
spoedactieplan, zeker gezien de aankomende jaarwis
seling.
 
 1.  Benader bewoners vanuit de buurt met het vooruit
zicht op een baan als straatcoach. Beter betaald dan
wat hun eventuele uitkering hun nu biedt. Zoals eerder
gezegd een win-win-situatie.
 2.  Organiseer een spoedcursus om straatcoach te
worden.
 
Reina van Zwoll
 
 
[1] Buurtmoeders zorgen voor rust in Amsterdam
Nieuw-West, NOS.nl, 5 december 2021
nos.nl/artikel/2408284-buurtmoeders-zorgen-voor-
rust-in-amsterdam-nieuw-west-ze-weten-dat-we-er-
zijn
 [2] PvdA wil financiële vergoeding voor buurtmoeders,
NH Nieuws, 8 december 2021
www.nhnieuws.nl/nieuws/295924/pvda-wil-financiele-
vergoeding-voor-buurtmoeders

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 84e partijcongres

Verslag 84e partijcongres De Groenen
 
Zaterdag 24 september 2022, Nassaukerk Amsterdam
Aanwezig: Rijndert Doting (congresvoorzitter), Tom
Bakkers, Otto ter Haar (notulen), Nora Horvath (gast),
Ronald Schönberger (waterschap AGV, stadsdeelcom
missie West), Branislav Plesa, Reina van Zwoll (stads
deelcommissie Nieuw-West), Paul Berendsen, Dilek
Yamali (Voedselpark Amsterdam), Piroska Nijhof
(Voedselpark Amsterdam)
Afwezig met kennisgeving: Adriaan Smeekes (mach
tigt Tom), Bandi Zsiros (machtigt Otto), Kirsten Zim
merman (stadsdeelcommissie Noord)
 
1. Opening Rijndert opent de vergadering om 13:12.
Rijndert keurt de machtiging van Adriaan voor Tom en
de machtiging van Bandi voor Otto goed.
Ronald heeft belangstelling om weer lid te worden met
ingang van 2023. Hij is eerder lid geworden in 2001. Hij
was nr. 2 op de lijst voor Westerpark na Fred Borias.
Tom zal Ronald een factuur sturen voor de contributie
voor 2023.
Branislav wordt bij acclamatie toegelaten als lid. Er zijn
nu zes stemgerechtigde leden en twee goedgekeurde
machtigingen.
2. Verslag 83e congres. Het verslag wordt ongewij
zigd goedgekeurd.
3. Verslag partijbestuur. Otto vertelt over de procedu
re met mr. Barou tegen de KVK.
4. Verslag fracties. Reina vertelt over het voedselpark.
Ronald vertelt over de regenboogvlag in West met 6 i.
p.v. 7 kleuren. Indigo lijkt verdwenen. Ronald vertelt
over preventief fouilleren en het i-criterium voor coffee
shops. Paul stelt voor Danny Werner te vragen i.p.v.
Ron Smit om voor de fractie in stadsdeelcommissie
Oost te spreken.
7. Presentatie Voedselpark Amsterdam. Dilek en Pi
roska vertellen over de geschiedenis van de Lutke
meerpolder. De Schiphol Area Development Company
(SADC, eigendom van Schiphol Group, de provincie
Noord-Holland en de gemeentes Amsterdam en Haar
lemmermeer) wil er een bedrijventerrein van maken.
Voedselpark Amsterdam wil van de polder een voed
selpark maken. De fractie De Groenen Basis Piraten in
Nieuw-West, waar de Lutkemeerpolder in ligt, wil dat
ook.
8. Gedachtenwisseling n.a.v. de presentatie. Het
voedselpark heeft brede steun bij De Groenen, maar er
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zijn wel vragen over de financiële haalbaarheid.
5. Amendementen partijprogramma. Otto geeft uitleg
bij de amendementen. De wijzigingen in hoofdstuk A3
Brandstof, veeteelt en klimaat en hoofdstuk B6 Be
stuurlijke vernieuwing worden met algemene stem
men aangenomen.
6. Partijfuncties. Rijndert en Otto zijn kandidaat voor
het partijvoorzitterschap. Het congres benoemt Reina
en Branislav bij acclamatie in het stembureau. Er wor
den 8 stemmen uitgebracht: Rijndert 2, Otto 5 en blan
co 1. Hiermee is Otto herkozen als partijvoorzitter.
Paul en Branislav worden bij acclamatie (her)kozen in
de kascommissie.
9. Partijkalender. We besluiten 7 januari 2023 het vol
gende congres te houden. Reina, Otto, Tom, Branislav,
Rijndert en Paul tekenen hiertoe een verzoek.
10. Congreswerkgroep. Dit agendapunt is per onge
luk overgeslagen. Op 26 september zijn op verzoek
van het bestuur Paul, Branislav en Otto ingetreden in
de congreswerkgroep.
11. Rondvraag. Geen vragen.
12. Sluiting. Rijndert sluit het congres omstreeks
16:30.
 

Statuten artikel 12 Onverenigbare functies

Artikel 12 d van de statuten van De Groenen luidt: On
verenigbaar zijn de lidmaatschappen van vertegen
woordigende organen onderling.
De reden van deze regel is dat er soms meer leden zijn
die gekozen willen worden dan verkiesbare plaatsen
(waar een financiele schadeloosstelling aan verbonden
is). Het stapelen van zetels willen we daarom tegen
gaan als er leden zijn die gekozen willen worden maar
nog geen zetel hebben.
Dit speelt voor de vaststelling van de lijst voor het wa
terschap Amstel, Gooi en Vecht. Matthijs, Ronald, Paul
en Rijndert zijn allen beschikbaar voor een verkiesbare
plaats. Van hen is Ronald gekozen in de stadsdeel
commissie West. De andere drie verkiesbare kandida
ten hebben daarom voorrang op Ronald. Ronald kan
wel een voorkeurscampagne voeren. Als hij daarmee
de voorkeursdrempel haalt kan hij beide zetels behou
den.
 
Het partijbestuur

Kandidaten waterschap Amstel, Gooi en
Vecht

Hierbij stel ik me kandidaat voor de Waterschapsver
kiezingen Amstel Gooi & Vecht 2023. De ambitie is
daar om voor de derde keer in succes de lijsttrekker te
zijn.
 
met vriendelijke groenen groet Ronald Schönberger
 
Graag stel ik me beschikbaar voor een plek op de lijst
van De Groenen voor de verkiezing in 2023 van het al
gemeen bestuur van het Waterschap Amstel Gooi en
Vecht. Ik ben beschikbaar voor de eerste tot en met de
laatste plek. Vooral als ik op een verkiesbare plaats
kom, kan ik veel tijd beschikbaar stellen voor de cam
pagne. 
 
Met vriendelijke groet, Paul Berendsen
 
Hierbij stel ik mij kandidaat no. 1 voor het hoogheem
raadschap Amstel Gooi en Vecht  op de kieslijst na
mens partij de Groenen.
 
Hoogachtend Rijndert Doting
 
Ik stel me weer kandidaat voor de komende Water
schapsverkiezingen, voor Waterschap Amstel, Gooi en
Vecht voor de lijst van De Groenen.
 
Hartelijke groet, Mirjam van Rijn
 
Bij deze meld ik me aan als kandidaat lijsttrekker voor
de kieslijst van De Groenen in Waterschap Amstel Gooi
en Vecht. Afgelopen periode heb ik als fractievoorzitter
veel mooie veranderingen in gang gezet en goede rela
ties opgebouwd met de collega's in het waterschap. Ik
zou deze lijn graag voortzetten in de volgende periode.
Dit licht ik graag toe op het congres van 7 januari.
 
met vriendelijke groet, Matthijs Pontier, Ph.D.
 
Hierbij meld ik mij aan als kandidaat voor de fractie De
Groenen in het bestuur van waterschap AGV. Ik ben nu
duolid van deze fractie en ben inmiddels ingewerkt.
Naast de algemene werkzaamheden zit ik in de Klank
bordgroep ICT, waar we de uitvoering van het Verbe
terplan ICT monitoren. Ik wil me graag voor deze frac
tie blijven inzetten, in z'n algemeen en vooral op ICT-
gebied. Het is belangrijk werk en ik vind het leuk om te
doen.

Met vriendelijke groet, Lot Oostveen
 
Luuk Hofman, Tom Bakkers, Reina van Zwoll, Bran
islav Plesa en Danny Werner hebben zich beschik
baar gesteld voor een onverkiesbare plaats.
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Handhaving Handelsregisterwet 2007 (2)

Op 5 september hebben wij ons per brief gericht tot de
Minister van Economische Zaken en Klimaat (MEZK).
We hebben die brief in de vorige Gras nr. 94 gepubli
ceerd. Op 6 september heeft de Centrale Unit Burger
correspondentie (CUB) onze brief doorgestuurd naar
de directie Ondernemerschap van MEZK. We moch
ten uiterlijk 18 oktober een reactie ontvangen.
 
Op 31 oktober hebben wij ons per e-mail gericht tot de
CUB. We brachten onder de aandacht dat we tot dan
toe geen reactie hadden ontvangen. We vroegen naar
de reden van de vertraging en wanneer we een inhou
delijke reactie tegemoet konden zien. Op 1 november
antwoordde de CUB dat zij de betreffende afdeling een
rappelbericht hebben gestuurd met het verzoek om
ons met spoed te voorzien van een antwoord.
 
Op 14 november hebben wij ons per brief gericht tot
de directeur Ondernemerschap, de heer Waasdorp. Wij
wezen hem er op dat inmiddels weer twee weken
waren verstreken en we niets van hem hebben verno
men. Wij verzoeken hem om onze brieven met spoed
te beantwoorden.
 
Op 22 november hebben we per post een klacht inge
diend bij MEZK wegens het negeren van correspon
dentie. Op 28 november hebben we nog steeds geen
ontvangstbevestiging ontvangen van deze klacht. We
dienen onze klacht opnieuw in, nu per aangetekende
post. Voor deze brief heeft "nklaas" op 30 november
voor ontvangst getekend. Verder hebben we niets van
MEZK vernomen.
 
Op 6 december heeft Tom een klacht ingediend over
MEZK bij de Nationale ombudsman (No) wegens het
negeren van onze vraag en ons verzoek tot handhaving
van de Handelsregisterwet.
 
Namens de No is Tom 19 december gebeld (tijdens
onze wekelijkse bestuursvergadering). Het beleid is zijn
klacht pas te behandelen als MEZK 6 weken niets met
onze klacht heeft gedaan. Dat is op 3 januari.
 
Het partijbestuur
 

Inschrijving bestuur in handelsregister (9)

Het 80e congres van 25 september 2021 heeft Rijndert
en Reina in het bestuur gekozen. Rijndert heeft daar
opgave van gedaan bij de Kamer van Koophandel (de
Kamer).
 
De Kamer heeft 14 januari de benoeming van Reina en
Rijndert geweigerd in te schrijven, omdat Rijndert zijn
opgave niet heeft ondersteund door een verklaring
voor recht waaruit blijkt dat hij en Reina rechtsgeldig
als bestuurders van De Groenen zijn ingetreden. De
Kamer verwijst hiervoor naar uitspraken van het Colle
ge van Beroep voor het bedrijfsleven (het College).
 
College schendt Wab artikel 12
Reina, Rijndert en Otto zijn hiertegen 21 februari in be
roep gegaan bij het College. De Kamer heeft 4 mei een
verweerschrift ingediend. Wij hebben 21 november een
repliek ingediend waarbij we hebben geantwoord op
de uitspraak van het College van 12 oktober 2021 waar
de Kamer naar verwijst. [1] In rechterlijke overweging (r.
o.) 2 van die uitspraak oordeelt het College dat de
Kamer aan het bestreden besluit (de weigering de op
gaven van Tom in te schrijven) ten grondslag heeft ge
legd dat uit de uitspraken van het College [2] blijkt dat
de Kamer in dit dossier bij de opgave een verklaring
voor recht mag verlangen waaruit blijkt dat Tom en
Otto met ingang van 21 maart 2020 rechtsgeldig zijn
benoemd.
 
Uitspraken van het College kunnen niet als grondslag
dienen voor een besluit van de Kamer. De Algemene
wet bestuursrecht (Awb) artikel 3:47 lid 2 schrijft voor
dat de Kamer zo mogelijk vermeldt krachtens welk
wettelijk voorschrift het besluit wordt genomen. Uit
spraken van het College zijn geen wettelijk voorschrift.
Het is het College wettelijk verboden om “bij wege van
algemeene verordening, dispositie of reglement, uit
spraak (te) doen in zaken welke aan zijne beslissing on
derworpen zijn. “ (Wet algemene bepalingen (Wab) arti
kel 12).
 
Onrechtmatige rechtspraak
In het beroep wat leidde tot de uitspraak [1] heeft Otto
gesteld dat zijn recht op vereniging is geschonden. Het
College vatte dit in r.o. 3 als volgt samen:
 
“Bovendien is het weigeren van de inschrijving een
schending van het recht op vereniging van artikel 11
van het Europees Verdrag tot bescherming van de
Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden.
De Kamer beperkt hiermee appellant om samen met
twee anderen als bestuur van de vereniging op te tre
den op een aantal punten die voor de vereniging van
groot belang zijn.”.
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Het College oordeelde in r.o. 6 dat “het beroep niet kan
slagen, omdat de uitoefening van dit recht niet wordt
beperkt door de weigering de bestuurders van de vere
niging in te schrijven bij de Kamer. Vergaderingen van
de vereniging kunnen plaats vinden, net als andere bij
eenkomsten, en vinden ook daadwerkelijk plaats. De
weigering van de Kamer om de in de opgave genoem
de bestuurders in te schrijven doet daar niets aan af.
Appellant wordt dan ook niet beperkt in zijn recht op
vereniging door het besluit van de Kamer.”
 
Otto beroept zich op zijn recht op vereniging. Hij geeft
hierbij vier concrete voorbeelden waarbij dit recht is in
geperkt door de weigering van de Kamer hem en Tom
in te schrijven als bestuurder van de vereniging: 1. het
toelaten van nieuwe leden; 2. het de vereniging in rech
te vertegenwoordigen; 3. het beheer over de bankreke
ning op naam van de vereniging; 4. het beheer over de
registratie van de partij bij de Kiesraad.
Het College oordeelt dat dit beroep niet kan slagen
omdat hij en de andere bestuurders zoveel mogen ver
gaderen als ze willen. Dat oordeel slaat nergens op.
Geen van de genoemde beperkingen kunnen worden
opgeheven door ledenvergaderingen van de vereni
ging.
Het College schendt het recht op vereniging van Otto
met de drogreden dat zijn recht op vergadering niet is
geschonden. Wij vinden dit een leugenachtige rot
streek.
 
Fundamentele recht op vereniging – autonomie van de
vereniging
Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft
inzake Tebieti Mühafize Cemiyyeti en Israfilov v. Azer
beidzjan [4] het volgende overwogen:
 
78. As to the substance of the second and third
warnings, it was noted, in generalised terms, that not all
members of the Association had been properly infor
med of the general assembly of 26 August 2002, that
the Association’s local branches had not been equally
represented at the assembly, and that the current
membership records had not been properly maintai
ned. The Court sees little justification for the Ministry of
Justice to interfere with the internal workings of the As
sociation to such an extent, especially in the absence
of any complaints by Association members concerning
these matters. For example, in so far as the question of
representation of local branches is concerned, the do
mestic law did not appear to directly regulate this mat
ter. The Court considers that it should be up to an as
sociation itself to determine the manner in which its
branches or individual members are represented in its
central governing bodies. Likewise, it should be prima
rily up to the association itself and its members, and
not the public authorities, to ensure that formalities of
this type are observed in the manner specified in the

association’s charter. The Court considers that, while
the State may introduce certain minimum requirements
as to the role and structure of associations’ governing
bodies (see paragraph 73 above), the authorities should
not intervene in the internal organisational functioning
of associations to such a far-reaching extent as to en
sure observance by an association of every single for
mality provided by its own charter.
 
De Kamer maakt inbreuk op de autonomie van de ver
eniging door van Rijndert een verklaring voor recht te
eisen. Het is aan de leden, zoals destijds Jozef, om
desgewenst een verklaring voor recht te vorderen [3],
niet aan een publieke autoriteit zoals de Kamer. De
Kamer en het College hebben in de procedures [2] en
[1] het fundamentele recht op vereniging van Angela,
Tom en Otto en van de vereniging zelf geschonden. De
Kamer doet dat nu weer in deze procedure met betrek
king tot ons.
 
Rijndert, Reina en Otto
 
1. De uitspraak (in Otto vs. Kamer) staat op recht
spraak.nl met identifier ECLI:NL:CBB:2021:947
2. Otto, Tom, Paul en Angela vs. Kamer ECLI:NL:
CBB:2020:326 r.o. 7.4
3. Jozef vs. De Groenen ECLI:NL:RBMNE:2018:2795
4. Tebieti Mühafize Cemiyyeti and Israfilov v. Azerbaij
an hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-94854"]}
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Gras is het partijorgaan van de politieke partij De Groe
nen. Met bijdragen van Matthijs Pontier, Reina van
Zwoll, Sophie, Otto ter Haar, Paul Berendsen, Rijndert
Doting, Ronald Schönberger, Lot Oostveen en Mirjam
van Rijn.
ISSN 1572-1485

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

Partijkalender

7 januari 2023, 85e partijcongres, Nassaukerk,
Amsterdam
15 maart 2023, verkiezing provinciale staten, water
schappen en kiescollege niet-ingezetenen
23 mei 2024, verkiezing Europees Parlement

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

Contributie 2023

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.
 
Het partijbestuur

Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden

De kandidatenlijst voor De Stichtse Rijnlanden (be
staande uit het grootste deel van de provincie Utrecht)
ziet er voorlopig zo uit:
 
1. Otto ter Haar (Utrecht)
2. Maarten van der Pol (Utrecht)
3. Saskia Söller (Utrecht)
4. Bandi Zsiros (Utrecht)
5. Jaap van Gelderen (Zeist)
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