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Utrecht, 26 mei 2002 

 

Beste leden en sympathisanten van De Groenen, 

 

Na de enerverende gebeurtenissen in de Nederlandse politiek 

komen De Groenen bijeen op het 28
e
 partijcongres van zaterdag 

15 juni in onze vaste locatie: het Cultureel Centrum Oog in Al te 

Utrecht. De agenda en bijlagen vindt u in deze Gras. 

 

We nodigen u allen van harte uit om het congres bij te wonen en 

daarmee bij te dragen aan de ontwikkeling van De Groenen. 

 

Namens het partijbestuur, 

 

Otto ter Haar, partijvoorzitter 

 

28e partijcongres 
 

Datum: zaterdag 15 juni 2002 

Plaats: Cultureel Centrum Oog in Al, Händelstraat 3 te Utrecht. 

Vanaf het station Utrecht Centraal neemt u de sneltram richting 

Nieuwegein of IJsselstein U stapt uit bij halte ziekenhuis 

Oudenrijn. Van daar is het tien minuten lopen. 

 

Agenda 

Zaal open om 10:00 uur 

Congresvoorzitters: Frank Plate en Otto ter Haar 

 

1. 10.30 Opening 

2. 10.40 Jaarrekening 2001 

3. 10.50 Verslag partijbestuur  

4. 11.05 Verslag gemeenteraadsverkiezingen 

5. 11:35 Verslag van EFGP-congres in Berlijn 

6. 11.50 Twee visies op het politieke klimaat 

7. 12.30 Pauze 

8. 13.15 Voorstel bestuur voor beleid in komende periode 

9. 13.30 Verkiezing bestuur 

10. 13.40 Verkiezing kascommissie 

11. 13.50 Verkiezing geschillencommissie 

12. 14.00 Bekendmaking samenstelling 

programmacommissie 

13. 14.10 Benoeming leden congreswerkgroep voor het 

volgende congres 

14. 14.20 Rondvraag 

15. 14.30 Sluiting 

 

Ad 2 De Jaarrekening en de balans zijn gepubliceerd in Gras 15. 

De kascommissie doet verslag van zijn onderzoek. 

Ad 3 O.a. gesprekken met Duurzaam Nederland en het proces 

tegen de Staat. 

Ad 4 Verslagen uit Leiden, Zwolle, Amsterdam en Haarlem 

Ad 5 Van onze Europese afgevaardigde Xandra Asselbergs 

Ad 6 Sprekers staan nog niet vast 

Ad 8 Zie hierna in deze Gras 

Ad 9 Otto ter Haar is herbenoembaar als partijvoorzitter, Paul 

Berendsen en Job Jongkind zijn herbenoembaar in het algemeen 

bestuur, Bob de Vries is nieuwe kandidaat van de afdeling 

Groningen/Drenthe 

Ad 10 Cor Loos is herkiesbaar, Ruud Repko nieuwe kandidaat als 

opvolger van Sjoerd Blom 

Ad 11 Rob Visser en Margje Vlasveld zijn herbenoembaar; 

Michiel van Harten en Ben Kal zijn nieuwe kandidaten. 

 

Beleidsplan partijbestuur 
 

De kerntaak van de partij De Groenen is het realiseren van 

deelname van de partij aan verkiezingen. 

 

Voldoende voorwaarden voor deelname zijn: 

 

1. Het kunnen voldoen aan de eisen die de Kieswet stelt 

(beschikbaar zijn van de waarborgsom en voldoende 

sympathisanten voor de ondersteuningsverklaringen) 

2. Het beschikbaar zijn van ten minste één lid die gemoti-

veerd en geschikt is om in het te verkiezen orgaan zitting 

te nemen en die het vertrouwen geniet van de partij. 

 

Uitdrukkelijk is het geen voorwaarde dat er middelen zijn om een 

verkiezingscampagne te voeren. Als die middelen er zijn kan dat, 

maar als die er niet zijn beperken De Groenen zich tot een 

passieve campagne. Dat betekent het voldoen aan verzoeken van 

het publiek en de media om informatie. 

 

De komende twee jaar stelt het partijbestuur zich ten doel om 

volgend jaar deel te nemen aan de Statenverkiezing in ten minste 

vier provincies (Noord-Holland, Zuid-Holland, Gelderland en 

Overijssel) en in 2004 aan de verkiezing van het Europees 

Parlement. 

 

Permanente Programmacommissie 
 

Eind vorig jaar heeft een groepje actieve leden van De Groenen 

het landelijke partijprogramma geactualiseerd. Het congres van 

15 december jl. heeft het definitieve programma voor 2002 

vastgesteld, met inbegrip van 18 amendementen. Wij kunnen als 

politieke partij zeker voor de dag komen met dit programma. Dat 

betekent echter niet dat we nu een tijdje achterover gaan leunen. 

In de inleiding van ons programma staat: “De Groenen zijn niet 

bang om van de gebaande paden af te wijken en met concrete 

alternatieven aan te komen.” Om dit waar te kunnen maken is 

actuele kennis van zaken een basisvereiste. Voor een kleine partij 

als De Groenen is dat nog niet zo eenvoudig. Het aantal actieve 

leden is vrij beperkt en wij beschikken niet over een “denktank” 

met experts op elk willekeurig beleidsterrein. Kortom, het vergt 

enige organisatie om op een efficiënte manier ons politieke 

programma up to date te houden.  

 

Tegen deze achtergrond is besloten een Permanente Programma-

commissie in het leven te roepen met als taak om jaarlijks het 

partijprogramma te actualiseren. Het is de bedoeling dat het 

congres voortaan elk jaar in december het programma voor het 

komende jaar vaststelt. Ieder lid van de Programmacommissie 

neemt in principe één of meer beleidsterreinen voor zijn of haar 

rekening. Binnenkort gaan we aan de slag met het programma 

voor 2003. De Programmacommissie bestaat voorlopig uit Otto 

ter Haar, Helene Stafleu, Huib Poortman, Ben Kal, Frank Plate en 

Andreas Ligtvoet. 

  

Wij willen graag optimaal gebruik maken van de kennis die 

aanwezig is onder de leden van De Groenen. Bent u deskundig op 
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één of meer beleidsterreinen (bijvoorbeeld zorg, onderwijs of 

economie, om enkele onderwerpen te noemen) en wilt u lid 

worden van de Programmacommissie? Meldt u zich dan aan bij 

Frank Plate (015-2133801, f.plate@leiden.nl). De Programma-

commissie wordt benoemd door het partijbestuur. De taken 

worden in goed overleg onderling verdeeld. Deelname aan de 

Programmacommissie hoeft weinig tijd te kosten: waarschijnlijk 

twee vergaderingen per jaar plus het bijwerken van één of meer 

paragrafen uit het programma.  

 

Afhankelijk van menskracht en functioneren, kunnen de 

activiteiten van de Programmacommissie eventueel worden 

uitgebreid, om de visie van De Groenen ruimer onder de aandacht 

te brengen. Er kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het schrijven 

van artikelen in GRAS, op onze website of in andere media.  

 

Een exemplaar van het Partijprogramma 2002 kunt u verkrijgen 

bij het secretariaat. 

 

Het partijbestuur 

 

Afdeling Zwolle 
  

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen betekende voor 

Zwolse begrippen een aardverschuiving, waarbij de combinatie 

GroenLinks/De Groenen (GL/DG) uitgroeide tot derde partij van 

de stad, vrijwel even groot als de PvdA en slechts een paar procent 

kleiner dan het CDA. 

Deelname aan de collegeonderhandelingen leidde tot een 

inhoudelijk akkoord op hoofdlijnen. Vervolgens besloot een grote 

meerderheid van de gecombineerde ledenvergadering om Peter 

Pot, eerder acht jaar raadslid voor De Groenen, aan te wijzen als 

wethouderskandidaat. Na zijn installatie in een college CDA, 

PvdA, GroenLinks/De Groenen en ChristenUnie werd de fractie 

weer op sterkte gebracht met Cor Loos (De Groenen). In de fractie 

zitten nu twee leden van De Groenen (Cor Loos en Michiel van 

Harten) en vier van GroenLinks. CDA en PvdA hebben twee 

wethouders, GL/DG en ChristenUnie een. Peter Pot heeft een 

portefeuille met als beleidsterreinen Onderwijs, 

Onderwijsachterstanden, Groen, Maatschappelijke 

Dienstverlening, Nieuwkomers/Oudkomers, en de IJsselzone. 

 

Het belangrijkste is natuurlijk de inhoud. In het collegeakkoord 

zijn een groot aantal punten opgenomen die expliciet door GL/DG 

zijn ingebracht.Veel programmapunten zullen nog wel nader 

geconcretiseerd moeten worden. Voor GroenLinks/De Groenen 

was een belangrijke voorwaarde voor collegedeelname de 

mogelijkheid om tot een koerswijziging te komen. Die 

mogelijkheid ligt besloten in het collegeprogramma. 

Aanknopingspunten voor die koerswijziging zijn vooral het flink 

versterken van het sociale beleid, de discussie met de bevolking 

over de groei van de stad, en het centraal stellen van 

duurzaamheid.  

GroenLinks/De Groenen hecht veel waarde aan een duurzame 

ontwikkeling, dat wil zeggen een economische ontwikkeling 

waarbij rekening gehouden wordt met toekomstige generaties, en 

ook met mensen elders op onze aardbol. Ook over vijftig jaar 

moet de mensheid nog gezond en gelukkig kunnen leven. Dat 

betekent bijvoorbeeld verantwoord omspringen met grondstoffen 

en energie, stimuleren van hergebruik, bevorderen van duurzame 

werkgelegenheid, terugdringen van de CO2-uitstoot, stimuleren 

van openbaar vervoer en fietsverkeer. Voor het volgen van deze 

duurzame ontwikkeling zijn concrete handvatten afgesproken, nl. 

een paragraaf over duurzaamheid in beleidsnota‟s, jaarlijkse 

milieuprogramma‟s en milieuverslagen. 

 

Wij zijn tevreden over de afspraken op sociaal gebied. Die 

afspraken vormen de basis voor de noodzakelijke inhaalslag: 

versterking van het jeugdbeleid, investeren in onderwijs, 

verbeteren van sportaccommodaties, meer aandacht voor 

ouderenbeleid, betere opvang en resocialisatie van dak- en 

thuislozen en verslaafden, intensiveren van het minimabeleid. 

Zwakke groepen verdienen extra aandacht. Een essentieel punt in 

dit verband is voor ons ook de afspraak dat uitgeprocedeerde 

asielzoekers die terug moeten naar het land van herkomst maar die 

dat in de praktijk nog niet kunnen, niet op straat gezet worden. Er 

wordt voorzien in een menswaardige bed-, bad- en broodregeling. 

 

Leefbaarheid en veiligheid zijn ook belangrijke sociale thema‟s. 

Er zijn onder meer afspraken gemaakt over toezicht en 

handhaving, inbraakpreventie, en meer toezichthouders op straat, 

onder wie politie en stadswachten. Afspraken die mooi aansluiten 

bij het pleidooi van GroenLinks-landelijk om het administratieve 

werk bij de politie over te laten nemen door andere krachten, 

zodat agenten meer op straat kunnen zijn. (Initiatiefwet van 

GroenLinks over effectiviteit van de politie, door Paul 

Rosenmöller toegelicht in „Buitenhof‟, 7 april 2002). 

 

Ook op het gebied van werk en economie herkennen wij in 

belangrijke mate punten uit ons verkiezingsprogramma, zoals het 

omzetten van WIW- en ID-banen in reguliere banen, acquisitie 

meer richten op duurzame werkgelegenheid, en het verhogen van 

het percentage allochtonen en gehandicapten in gemeentelijke 

dienst. Verder is onze insteek een vermindering van het aantal 

koopzondagen van 8 naar 4. Die opening wordt geboden door de 

tekst in het collegeprogramma. Gezien de verkiezingsuitslag is 

hiervoor nu een ruime meerderheid. Het ligt dan ook voor de hand 

dat de nieuwe gemeenteraad het initiatief neemt tot een voorstel 

voor vermindering. 

 

Niet verhuld kan worden dat ook een gevoelig punt voor 

GroenLinks/De Groenen opgenomen staat. Dat betreft de passage 

over het realiseren van industriegebieden Hessenpoort II en 

A28-Spoolderwerk. Door onze inbreng is de afspraak 

genuanceerd. Nu staat er dat er prioriteit gelegd wordt bij de 

voortgang van deze projecten en dat gelijktijdig de uitbreiding van 

bedrijventerreinen en kantoorlocaties betrokken wordt bij de 

brede maatschappelijke discussie over de groei van de stad, een 

discussie waarvoor in september a.s. het plan wordt opgesteld. 

Deze nieuwe formulering biedt de opening om op basis van de 

discussie en helder cijfermateriaal de groei van de stad af te 

vlakken en te sturen in de richting van intensiever ruimtegebruik 

en herstructurering. Dat zal onze inzet zijn in de komende tijd. 

 

Om direct maar een ander gevoelig punt te noemen: de bouw van 

topsegmentwoningen. Onze acties tegen het bebouwen van het 

waardevolle gebiedje 'De Oude Mars' met villa's heeft ons veel 

stemmen opgeleverd, waarbij we vervolgens met argusogen zijn 

gevolgd tijdens de collegeonderhandelingen. Wij hebben 

uiteindelijk ingestemd met een compromistekst, waar ook de 

stichting voor behoud van de Oude Mars mee kan leven. De 

mailto:f.plate@leiden.nl)
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uitkomsten van het Oude Mars-onderzoek worden nu naast de 

uitkomsten van het onderzoek naar andere locaties gelegd. Dat 

betekent dat de Oude Mars niet meer de eerste optie is voor 

topsegmentwoningen. Wij zullen actief meedenken bij het 

onderzoek naar alternatieve locaties.  

 

We zijn tevreden met de afspraken over het bevorderen van 

duurzaam bouwen, over het behoud van de groene-vinger-

structuur, over het niet effectueren van een bezuiniging op 

groenonderhoud. 

 

Wat verkeer en vervoer betreffen zien wij onze inbreng ook goed 

terug. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de afspraken over het maken van 

een nieuwe fietsnota, een onderzoek naar het 1-eurotarief voor de 

stadsbus voor de hele week, en de verdiepte aanleg van de 

N35-Ceintuurbaan i.p.v. de Vechtdal-varianten. In de komende 

jaren zal extra ingezet worden op het stimuleren van het 

fietsverkeer en het openbaar vervoer. 

 

 Over de kwaliteit van bestuur en organisatie was snel overeen-

stemming bereikt. Er zal werk gemaakt worden van betere 

communicatie met de burgers, zowel wat betreft het informeren 

als wat betreft het betrekken bij besluitvorming. Er zal gekoerst 

worden richting een frisse en heldere bestuursstijl. Voorts zal het 

wijkgericht werken verder uitgebouwd worden. Bovendien zal het 

duale stelsel handen en voeten moeten krijgen. 

 

Om het collegeprogramma te kunnen uitvoeren zijn extra 

financiële middelen nodig. Wij steunen de voorgestelde 

benadering wat betreft het creëren van incidentele en structurele 

financiële ruimte. Daarbij willen we aantekenen dat wat ons 

betreft de grote gemeentelijke reserves, vooral de algemene 

concernreserve en de reserve van het grondbedrijf, fors 

aangesproken mogen worden. In de afgelopen jaren is er teveel 

opgepot. We hebben positieve verwachtingen van een 

herijkingoperatie en vinden een voorgestelde OZB-verhoging 

alleszins redelijk gezien wat de komende jaren uitgevoerd zal 

worden. 

 

GroenLinks/De Groenen zal goed letten op de uitvoering van de 

gemaakte afspraken en de nadere invulling van algemene 

uitspraken. Vooral wat betreft de genoemde gevoelige punten 

zullen we proberen de besluitvorming op basis van argumenten te 

sturen in de door ons gewenste richting, in het belang van de 

huidige én toekomstige generaties. 

 

Peter Pot 

Michiel van Harten  

 

Bericht uit Leiden. 
 

De verkiezingen zijn weer voorbij. Het resultaat is landelijk een 

enorme verrechtsing, maar in Leiden verandert er niets ondanks 

de verkiezingsuitslag. Wat deed de Stadspartij LWG/De Groenen 

en hoe wordt het ooit nog wat in Leiden? 

 

De combinatie LWG/De Groenen heeft voor de derde achtereen-

volgende keer één zetel behaald. Wel verloren we 1/3 van onze 

aanhang. Onze achterban is gelukkig nog wel groot genoeg om 

samen een vuist te kunnen maken en de stem van de zelfdenkende 

Leidse inwoners te laten horen. Jacques de Coo neemt die taak op 

zich in de gemeenteraad. Hij wordt in de commissies bijgestaan 

door Halbe Binnerts, Jan Hartstra, Pink Meltzer, Martin Labrujère 

en Margje Vlasveld, schrijfster dezes. Ik zat de afgelopen acht jaar 

in de raad en zal de komende tijd werken aan de wederopbouw 

van de partij(en), het organiseren van een Groene Salon als mede 

het uitbrengen van De Groene Geus en het bijhouden van de 

website. 

 

Hopelijk krijgen we eindelijk een fractiekamer, waardoor we door 

betere communicatie en middelen ook beter kunnen werken.  

 

De afdeling Leiden Aan Zee van De Groenen zal op het Congres 

van De Groenen op 14 juni a.s. het voorstel van het partijbestuur 

steunen om weer met een lijst van De Groenen mee te doen aan de 

Statenverkiezingen, volgend jaar. De afdeling LaZ van De 

Groenen heeft daarom een actief bestuur nodig, zeker met 

verkiezingen op komst. Er wordt gezocht naar kandidaten 

hiervoor. Het ligt voor de hand dat de afdeling LaZ van de 

Groenen en de Stadspartij LWG veel samen zullen ondernemen. 

 

De gemeenteraadsverkiezingen in Leiden leidt tot verschuivingen, 

maar in het college verandert er hoegenaamd niets. 

 

Daan Sloos met zijn Leefbaar Leiden haalde drie zetels. Daan is 

een politieke opportunist die zijn zetel dankt aan de SP. Vlak na 

de verkiezingen in 1998 begon hij voor zichzelf. Een ander 

SP-raadslid volgde hem en ze begonnen als Onafhankelijken, toen 

werd het de Sociale Partij, daarna De Leidse Partij, om ten slotte 

onder de naam Leefbaar Leiden de verkiezingen in te gaan, 

meeliftend op de hype rond de leefbaren en met medeneming van 

een ex-duo-raadslid van LWG/De Groenen, die eerst bewust 

beschadigd is door Sloos om later weer met open armen te worden 

ontvangen, met alle publiciteit van dien. Hij liet zich fotograferen 

met Pim Fortuijn, nam na de commotie over art 1 van de 

Grondwet weer afstand van hem, maar dat trok na zijn dood weer 

in en nu moet hij weer niets hebben van Leefbaar Nederland en 

stemde Lijst Pim Fortuyn. Moet dit de vernieuwing inluiden in de 

Leidse politiek? Dit is geen nieuwe bezem, hooguit een ouwe 

zwabber. Jammer voor Leiden.  

 

Maar wat dan? Er moet wel degelijk iets veranderen in Leiden! 

Niet alleen raadsleden en wethouders vertrekken voortijdig, ook 

burgemeester Postma houdt het na drie jaar voor gezien. 

 

De grote collegepartijen PvdA en VVD en verloren resp. 1 en 2 

zetels en gingen naar 8 en 7 zetels. GroenLinks bleef gelijk met 6 

zetels en D‟66 ging van 4 naar 5. Deze partijen gaan nu met 

dezelfde wethouders van voor de verkiezingen verder, behalve 

dan GroenLinks wethouder Jan Laurier, die 2 weken voor de 

verkiezingen opstapte en Mohammed Rabbae als zijn 

plaatsvervanger in de collegebankjes heeft geparachuteerd. 

Rabbae blijft tegen de regels in te Maarssen wonen. Zo gaat dat 

hier in Leiden. Niemand kijkt er van op ook al klagen wij al jaren 

over deze bestuurscultuur. We hebben uiteindelijk zelfs klachten 

ingediend bij de Commissaris van de Koningin van Zuid Holland 

en bij Binnenlandse Zaken over de gang van zaken in Leiden. Het 

college is op het matje geroepen en kreeg externe begeleiding. 

Maar het mocht niet baten, de partijen blijven het stadhuis als een 

politieke speeltuin gebruiken. Onlangs is burgemeester Postma op 

een misselijke manier het werken onmogelijk gemaakt. Een 
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vertrouwelijk gespreksverslag over zijn functioneren als 

burgemeester werd naar het Leidsch Dagblad gestuurd en Postma 

kon daarna nog maar één ding doen, de eer aan zichzelf houden en 

opstappen. Want hoe kan je werken met mensen die zo met elkaar 

omgaan? Wij hebben geen bestuurlijke vernieuwing nodig of 

vernieuwend besturen, zoals het later heette. Leiden heeft een 

nieuw bestuur nodig. Een bestuur zonder de PvdA, want deze 

partij zit al veel te lang vastgekleefd aan het pluche terwijl ze al 

jaren aan het verliezen zijn In 1974 hadden ze 17 zetels, nu nog 

maar 8. Maar deze neergang bleef zonder gevolgen. 

 

Vanaf 1994 vraagt LWG/De Groenen al om een nieuw bestuur in 

plaats van steeds weer een college van verliezers. En bijna elke 

raadsvergadering protesteerde ik tegen het overtreden van het 

Reglement van Orde en het negeren van de raad door het college. 

Bijna elke raadsvergadering werden er agendapunten toegevoegd 

en voorstellen gedaan die soms een uur te voren werden 

uitgedeeld. Van enige bijval van andere raadsleden was vrijwel 

nooit sprake. Ook de Leidse pers kon het niet schelen zolang het 

college hen maar eerder informeerde dan de raad hadden zij 

plezier in het gekrakeel, zo lijkt het wel. 

 

Want de pers bleek wel geïnteresseerd in onze bezwaren tegen een 

onderschoven plan voor een derde moskee in Leiden Noord. Ik 

vroeg mij af of er werd aangestuurd op een islamitische wijk in 

Leiden waar de gehoofddoekte vrouwen het straatbeeld zouden 

gaan bepalen. Hoe durfde ik zoiets te zeggen, schande! Terwijl ik 

het enige raadslid was dat in deze zogeheten achterstandswijk 

woont en dus wel degelijk weet waarover ik praat. Ook mijn 

pleidooi om in navolging van het multi-culti-leer-werk-project 

"Lokaal van Verre" - een restaurant met een exotische menukaart 

- vervolgens te starten met een "Lokaal van Hier", inderdaad, een 

restaurant met biologisch, regionaal geproduceerd voedsel en een 

traditionele menukaart. Dat was helemaal reactionair! Ik werd 

afgeschilderd als een ecofascist. Ik werd weer interessant toen er 

wietplanten op mijn volkstuin groeiden en mijn volkstuinburen ‟s 

nachts naakt een heksendans uitvoerden op hun tuin. Toen werd 

het herfst 2001. Ik was het enige raadslid dat mijn recht op 

informatie opeiste en wilde een rapport zien over een groot 

stadsvernieuwingsplan. Dit leverde mij een pluim op van een 

journalist, ik denk omdat hij die informatie ook wilde hebben. In 

Leiden was het niet de gewoonte om de raadsleden eerder dan de 

pers te informeren over plannen, maar nu werd er erg 

geheimzinnig gedaan. Om niets, om het spelletje! Dat artikel in 

het Leidsch Dagblad leidde tot een documentaire van Zembla over 

de inmiddels beruchte Leidse bestuurscultuur. En sindsdien wordt 

de raad tegelijk met de pers geïnformeerd. Geweldig, nietwaar? 

 

Zowel de raadsleden als de pers tonen weinig tot geen 

belangstelling voor onze inhoudelijke bijdragen in de 

gemeenteraad. Het gaat niet om kwaliteiten maar om 

kwantiteiten.Dit is een logisch gevolg van de massacultuur waar 

wij met zijn allen worden ingeperst. Alle gepraat over individuele 

vrijheid ten spijt. 

 

We kregen snel een waarnemend burgemeester in Leiden, de 66 

jarige Lemstra, voormalig burgemeester van Hengelo en lid van 

de Eerste Kamer voor het CDA. Gelukkig luisterde CvK Franssen 

naar de gemeenteraad en niet naar het college, die de 

loco-burgemeester, Ron Hillebrand, politicoloog en wethouder 

van de PvdA, de burgemeesterstaak wilde laten overnemen. Maar 

het werd Lemstra en hij begint enthousiast aan zijn taak, wil de 

schouders eronder zetten, niet terugkijken naar wat gebeurd is, 

maar vooruitzien. Ik vrees dat hem een grote teleurstelling wacht. 

Als je iets moois wilt maken heb je goed gereedschap nodig en 

goed materiaal. In Leiden is nooit gekeken naar kwaliteit van de 

wethouderskandidaten. Ik heb steeds gevraagd om profielschetsen, 

maar die kwamen nooit. Het gaat in Leiden enkel en alleen om de 

partijbelangen. Zie maar hoe dat ging met Rabbae. Er hangt een 

sfeer van ouwe-jongens-krentenbrood. Het college wordt 

gedomineerd door oud-Minervanen en politicologen. De 

partijtijgers spelen hun spelletjes en vinden politiek vooral "leuk". 

Het is voor hen ook een banenpool. 

 

Intussen komt van de enorme aantallen plannen die afgescheiden 

worden door autonoom doorploegende ambtenarij al jaren niets 

terecht. Voor veel plannen is dat overigens maar goed ook en het 

is ook typisch Leids: Leiden is volgens mensen die het weten 

kunnen niet helemaal vanzelf zo'n mooi oud stadje geworden. Dat 

komt omdat Leiden altijd te arm was om grote ingrepen te doen en 

steevast is opgezadeld met een incompetent stadsbestuur. Er is 

een prachtig boek geschreven dat heet “Niet gebouwd Leiden” 

Als je dat leest wordt je toch weer vrolijk. Inderdaad, elk nadeel 

heeft zijn voordeel. 

 

Margje Vlasveld 

Leiden 

www.sleutelstad.nl/margje 

 

Afdeling Amsterdam 
 

Fractie AA/DG met 2 nieuwe duo-raadsleden weer 

compleet.  
Uit Ander Nieuws 17-04-2002 

 

Na de verkiezingen heeft de gemeenteraadsfractie van AA/DG 

een nieuwe samenstelling. Zoals bekend blijft Hansje Kalt 

raadslid. Maar zij heeft vanaf nu ook formeel weer steun van twee 

duo-raadsleden. Dat zijn Rene Danen die zich met politiezaken en 

de multi-culturele samenleving gaat bezighouden en Jupijn 

Haffmans die zich ondermeer met verkeer en vervoer gaat 

bezighouden. Raadslid Hansje Kalt zal zich bezig gaan houden 

met Volkshuisvestiging, Ruimtelijke Ordening en Milieu. 
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Samenvatting uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 
 

Zwolle: GroenLinks/De Groenen van 4 naar 6 zetels. Peter Pot 

wethouder in college bestaande uit CDA, PvdA, GroenLinks/De 

Groenen en ChristenUnie. Michiel van Harten en Cor Loos in de 

raad. 

 

Jaar  1998  2002 

Stemmen 5649  7545 

Percentage 12,09%  15,78% 

Zetels  4  6 

 

Leiden: zetel behouden maar wel gedaald in stemmen en 

percentage. Jacques de Coo gekozen. 

 

Jaar  1998  2002 

Stemmen 2100  1493 

Percentage 3,86%  2,93% 

Zetels  1  1 

 

Haarlem: helaas de enige zetel verloren. 

 

Jaar  1998  2002 

Stemmen 1593  1306 

Percentage 2,57%  2,18% 

Zetels  1  0 

 

Amsterdam: van 3 naar 1 zetel. Hansje Kalt herkozen op de 

gezamenlijke lijst Amsterdam Anders/De Groenen (AA/DG) 

 

Jaar  1998  2002 

Stemmen 15.082  9.590 

Percentage 5,69%  3,53% 

Zetels  3  1 

 

Deelraden Amsterdam: over het algemeen hebben de lijsten 

AA/DG het iets beter gedaan dan de lijsten De Groenen. 

 

Centrum: nieuwe deelraad, 2 zetels AA/DG 

 

Jaar  1998  2002 

Lijst  nvt  AA/DG 

Stemmen nvt  2850 

Percentage nvt  8,3% 

Zetels  nvt  2 

 

Westerpark: Fred Borias herkozen voor AA/DG 

 

Jaar  1998  2002 

Lijst  AA/DG  AA/DG 

Stemmen 803  1075 

Percentage 7,3%  9,2% 

Zetels  2  2 

 

Oud-West: lijst De Groenen, kandidaten waren echter geen lid 

Jaar  1998  2002 

Lijst  De Groenen De Groenen 

Stemmen 1302  1199 

Percentage 10,0%  9,1% 

Zetels  2  2 

 

Zeeburg: 1 zetel voor AA/DG, was 2 voor Buurt Actie Partij/De 

Groenen 

 

Jaar  1998  2002 

Lijst  BAP/DG AA/DG 

Stemmen 1077  983 

Percentage 10,4%  7,0% 

Zetels  2  1 

 

De Baarsjes: zetel verloren, omdat er geen kandidaten waren 

 

Amsterdam-Noord: Bert Tiddens herkozen 

 

Jaar  1998  2002 

Lijst  De Groenen De Groenen 

Stemmen 1365  1236 

Percentage 4,5%  4,4% 

Zetels  1  1 

 

Zuid-Oost (Bijlmermeer): De Groenen verliezen hun zetel. 

 

Jaar  1998  2002 

Lijst  De Groenen De Groenen 

Stemmen 682  533 

Percentage 2,9%  2,2% 

Zetels  1  0 

 

Oost-Watergraafsmeer 

 

Jaar  1998  2002 

Lijst  AA/DG  AA/DG 

Stemmen 953  1285 

Percentage 4,3%  5,8% 

Zetels  2  2 

 

Oud-Zuid: 1 zetel verlies, Paul Berendsen herkozen 

 

Jaar  1998  2002 

Lijst  AA/DG  AA/DG 

Stemmen 2029  1965 

Percentage 5,7%  5,5% 

Zetels  2  1 

 

Zuideramstel: zetel verloren 

 

Jaar  1998  2002 

Lijst  De Groenen De Groenen 

Stemmen 902  681 

Percentage 4,2%  3,2% 

Zetels  1  0 

 

Bronnen: de gemeentelijke sites op Internet. 

 

Otto ter Haar 
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“Een grote groene familie” 
 

Een verslag van 3
e
 Congres van de Europese Federatie van 

Groene Partijen 

 

Van vrijdag 17 t/m zondag 19 mei 2002 werd in Berlijn het derde 

congres van de Europese Federatie van Groene Partijen (EFGP) 

gehouden in Berlijn. De federatie is een koepelorganisatie van 

nationale groene partijen in Europa die twee keer per jaar 

samenkomt en eens in de drie jaar een groot opgezet congres 

houdt, waarbij behalve Europese groene partijen, ook delegaties 

uit andere continenten zijn uitgenodigd. Grote verdiensten van 

deze bijeenkomsten zijn het uitwisselen van ideeën en van 

informatie en het leggen van contacten met andere groene partijen. 

De Nederlandse partij De Groenen zijn vanaf het begin betrokken 

bij deze organisatie. 

Onder het motto “It’s our World: Greening Globalisation”  

werden een groot aantal bekende groene sprekers ten tonele 

gevoerd, van Ralph Nader, de voormalige kandidaat voor het 

Amerikaanse presidentschap tot en met Daniel Cohn-Bendit, 

heden ten dage co-president van de Groene Groep/Europese Vrije 

Alliantie, de groene fractie in het Europese Parlement.  

Hoewel het programma duidelijke groene thema‟s op het 

congresprogramma had staan o.a. “Green Power in an enlarged 

Europe; For a sustainable Europe en Towards a solar Europe”, 

bleken veel sprekers toch een geheel eigen agenda erop na te 

houden en andere uitgenodigde sprekers bleken verhinderd 

waardoor een aantal essentiële thema‟s van het congres als 

bijvoorbeeld “The new-agriculture” onderbelicht bleven. Om bij 

dit voorbeeld te blijven, bleek de hoofdspreekster de Belgische 

minister Magda Aelvoet van consumentenbelangen, volks-

gezondheid en milieu, verhinderd en van de overige drie sprekers 

was het alleen Renate Künast, de Duitse minister van 

consumentenveiligheid en landbouw, die een goede speech hield 

over haar ambities en reeds gerealiseerde plannen voor de 

omschakeling naar een Nieuw te voeren Landbouwbeleid met 

veel aandacht voor biologische boeren in Duitsland. Wat ik tot 

mijn teleurstelling miste, was het omzien naar de recente 

catastrofe die het Europese beleid heeft aangericht tijdens de 

Mond en Klauwzeerepidemie onder het tweehoevige vee in 

Europa. Nog maar kortgeleden zijn er in heel Europa miljoenen 

dieren gedood en niemand die daar over sprak. Ik had graag willen 

horen dat de groene partijen in de nationale regeringen en zij die 

de Groene Groep vertegenwoordigen in het Europees Parlement, 

zich sterk zouden maken voor tenminste een vaccinatiebeleid om 

toekomstig dierenleed te voorkomen. Daarnaast zou je denken dat 

met het oog op de komende uitbreiding van de Europese Unie, 

waarover wel werd gesproken maar niet i.v.m. het Landbouw-

beleid, er werd ingegaan op de uitdaging die er ligt om het 

Europese landbouwbeleid drastisch te hervormen. De meeste van 

deze kandidaat-lidstaten hebben nog veel keuterboeren: kleine, 

gemengde niet-gemoderniseerde landbouwbedrijven en zou het 

geen uitdaging zijn om deze, in huidige EU-jargon, achterlopende 

landbouweconomie om te vormen tot een voordeel: namelijk in de 

richting van duurzame, extensieve en zover mogelijk naar de 

biologische landbouw. Op die manier moeten de kandidaat-landen 

zich niet aanpassen aan de grootschalige, vervuilende, dieron-

vriendelijke agro-industrie van de Europese Unie maar kunnen 

deze kandidaat staten juist als voorbeeldfunctie dienen in een 

hervorming van het Europese landbouwbeleid. Maar helaas niets 

van deze ideeën waren te horen in de lezingen op het Congres van 

de EFGP. 

Een andere oorzaak dan de absentie van uitgenodigde sprekers en 

het berijden van eigen stokpaardjes door bekende sprekers om af 

te wijken van het programma, waren actuele gebeurtenissen, op de 

eerste plaats de situatie in het Midden-Oosten. In de korte tijd dat 

ik EFGP afgevaardigde voor De Groenen ben, sinds juni vorig 

jaar, heb ik kunnen zien dat dit onderwerp een splijtzwam is voor 

de Europese Groene Partijen. Vooral Joska Fischer, de Duitse 

minister van Buitenlandse Zaken, walst over elk ander geluid 

heen met een geweld dat geen ruimte laat voor een andere mening. 

De op komst zijnde anti-Amerikaanse demonstraties waar Berlijn 

van zinderde rond de universiteitsgebouwen en die verband 

hielden met het komende bezoek van de Amerikaanse president 

George Bush, vond hij nutteloos: “die energie kan beter in andere 

zaken worden gestoken”. Deze woorden uit de mond van een 

voormalig anti-Amerika activist die nu hoog en droog op het 

pluche zit, vielen niet bij iedereen in goede aarde.  

Andere actuele gebeurtenissen die ter sprake kwamen waren de 

verrechtsing van politiek Europa en zelfs de opkomst en moord op 

Pim Fortuijn in ons land. Vele congresgangers wilden weten wat 

zich nu precies in Nederland had afgespeeld en net nadat ik bij 

mijzelf verzuchtte dat ik niet nogmaals zin had om het hele 

verhaal te vertellen, werd Kathalijne Buitenweg als spreekster 

opgevoerd. Het GroenLinkse Europees parlementslid hield een 

bijzonder duidelijk, goed en genuanceerd verhaal over de 

onfortuinlijke gebeurtenissen in politiek Nederland, dat moge 

gezegd worden. 

Naast de plenaire zittingen is er op deze bijeenkomsten ook altijd 

ruimte voor zogenaamde fringe-meetings, activiteiten buiten het 

officiële programma om, en voor de werkgroepen met uiteen-

lopende onderwerpen. 

Speciaal voor een georganiseerde randactiviteit had ik een dag 

extra vrijgenomen: er werd een bijeenkomst op de avond voor het 

congres georganiseerd door de Heinrich Böll Foundation. Deze 

wetenschappelijke stichting is geaffilieerd aan Duitse groene 

partij Die Grünen, maar opereert toch onafhankelijk en staat 

bekend als denktank en als instituut dat politieke educatie in 

binnen en buitenland verzorgd op basis van een reeks uitgangs-

punten lopend van democratie, ecologie, solidariteit en geweld-

loosheid. 

Omdat ik persoonlijk geïnteresseerd ben in de vervolgbijeen-

komst 10 jaar na de grote Earth Summit in Rio de Janeiro in 1992, 

die in augustus van dit jaar in Johannesburg gehouden zal worden, 

reisde ik een dag eerder met de trein naar Berlijn af. 

De Heinrich Böll foundation had een avond georganiseerd voor de 

presentatie van haar nota met een reeks van aanbevelingen voor 

deze conventie. Deze memo had op Internet mijn interesse gewekt 

en het leek een buitenkans om de presentatie bij te wonen. De 

memo getiteld “Jo’burg-memo: fairness in a fragile world”  werd 

geschreven door 17 internationale deskundigen op het gebied van 

ontwikkelingssamenwerking, milieu en natuurbehoud en 

dergelijke. De bijeenkomst was echter interessanter door de 

aanwezigheid van een groot publiek uit alle delen van de wereld 

dan dat er werkelijke nieuwe politieke ideeën ten gehore werden 

gebracht. Aangezien de nota geschreven werd door een keur aan 

internationale deskundigen uit Noordelijke en Zuidelijke landen 

lagen de gevoeligheden en strijdpunten al net zo duidelijk vooraf 

vast als het is in de daadwerkelijke politieke arena het geval is.  

Wat de avond toch nog de moeite waard maakte was dat er na 

afloop ook een networking event voor jonge Europese Groenen 



Gras  Nieuwsbrief van De Groenen nr. 16, juni 2002               

 

7 

werd gehouden.  

Tenslotte dan nog een schets van wat mij betreft één van de 

hoogtepunten van dit Congres had moeten zijn: de werkgroepen. 

Op het EFGP Raad bijeenkomst in Boedapest in december vorig 

jaar, werd ik benaderd door de vertegenwoordigster van de 

Noorse groene partij Milijǿpartiet De Grǿnne, Ane Aadland om 

een werkgroep op te richten voor de samenbundeling van kleine 

groene partijen. Ze vroeg of ik samen met haar deze werkgroep op 

wilde zetten. Ik had daar veel belangstelling voor, maar moest het 

initiatiefvoorstel afwijzen in verband met de verkiezings-

campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart dit jaar. 

Dit omdat ik werkzaam ben als fractiemedewerker van 

Amsterdam Anders/De Groenen. Gelukkig werd er een andere 

“trekker” voor de opzet van deze werkgroep gevonden in de 

persoon Isabel Vertriest, van AGALEV, (de Vlaamse groene 

partij), lid van de Belgische Tweede Kamer. Op het programma 

van het EFGP congres in Berlijn werd de werkgroep aangegeven 

als “Small parties on small funds” en ik had me verheugd in het 

delen van ervaringen van andere kleine partijen en hun 

oplossingen om met weinig geld en mankracht toch een politiek 

gezicht te laten zien.  

Helaas werd om onduidelijke redenen de werkgroep afgelast, 

maar dat werd niet van te voren aangekondigd zodat ik met een 

drietal andere congresgangers door een eindeloos groot en 

onoverzichtelijk universiteitsgebouw zochten naar de kamer waar 

de werkgroep gehouden zou worden. Dat was heel jammer. Maar 

in de toekomst hoop ik tijd vrij te kunnen maken om binnen de 

EFGP een groep op te richten van kleine groene partijen. Niet 

alleen om van elkaars ervaringen te leren maar ook omdat kleine 

groene partijen ook een voordeel hebben ten opzichte van de grote 

partijen: het laten horen van een radicaal groen geluid. Niet 

gebonden aan machtsconstructies en kiezersvleierij en al dan niet 

noodzakelijke coalitieafzwakkingen kunnen de kleine partijen 

hun ecologische principes luid en duidelijk laten horen. Als die 

kleine groene partijen hun stemmen zouden kunnen bundelen 

zouden we een mooi oppositioneel groen tegengeluid kunnen 

laten horen binnen de grote groene familie van de EFGP. 

 

Xandra Asselbergs, 

EFGP delegatielid voor De Groenen 

Mei 2002 

 

In memoriam Pim Fortuijn 
 

In de mailinglijst van De Groenen gaven Rob en Otto de volgende 

reacties op de aanslag: 

 

Onfortuinlijk 
 

Dinsdag 7 mei 2002 

 

Beste mensen hebben wij geen mening over de dramatische 

ontwikkelingen van de afgelopen dag? Is de politiek er rijker of 

armer op geworden? Is er reden om een zucht te slaken van 

wanhoop of van verlichting (zoals andere partijen wellicht doen).  

  

Ik ben bedroefd. Niet eens omdat er iemand vermoord is, dat is de 

keus van 1 individu geweest en zegt weinig over de samenleving 

of de politieke inhoud. Ik denk dat iemand ons is ontvallen die in 

staat was om (helaas als geen ander) de gezapigheid te doorbreken, 

ook al was ik het inhoudelijk met hem vaak niet eens. Hij was 

ondanks zijn soms neurotische gedrag een zeer begaafd politicus 

die stond voor wat hij zei en zijn werk deed met de passie die op 

het politieke toneel node wordt gemist.  

  

Rob 

 

Hoi Rob en andere Groenen, 

 

Ik las kort voor 7 uur gisteravond het kwade nieuws op teletekst. 

Mijn eerste gedachte was: "wat is dit voor streek?". Het kwam 

voor mij als een donderslag bij heldere hemel. Ik vond dat Pim 

wat overreageerde op de taart in zijn gezicht van een tijdje terug, 

maar wat nu gebeurd is, is niemand in Nederland gewend. 

  

Ik vind dat de politiek er zeker armer op is geworden. Ik volgde 

bijvoorbeeld met moeite wat de mening van Pim over het 

JSF-plan was: dat deed er inmiddels direct toe. 

Ik ben teleurgesteld dat hij niet meer mee kan doen. Een zucht van 

wanhoop is bij mij niet geslaakt en van verlichting al helemaal 

niet. Verder sluit ik me bij je commentaar in je tweede alinea aan. 

  

Otto 

 

Oproep voor kopy 
 

Op deze plaats had uw stukje kunnen staan. De volgende Gras 

komt begin september uit. U kunt uw bijdrage tot 1 september 

mailen naar info@degroenen.nl of per post zenden naar Postbus 

1251 3500 BG UTRECHT. 

 

De eindredactie 

 

mailto:info@degroenen.nl
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Colofon 
 

Gras is een landelijk mededelingenblad van de politieke partij De 

Groenen. Het verschijnt onder verantwoordelijkheid van het 

partijbestuur. U kunt de redactie bereiken via het landelijke 

secretariaat. 

 

Eindredactie en opmaak: Otto ter Haar 

Drukkerij: GSB Heijt BV, Amsterdam 

Met bijdragen van: Xandra Asselbergs, Michiel van Harten, Peter 

Pot, Rob Visser, Margje Vlasveld, Otto ter Haar, Frank Plate, Ben 

Kal 

 

Landelijk secretariaat De Groenen 
 

Postbus 1251 

3500 BG  UTRECHT 

Tel. 030-2381700 

Fax. 030-2381701 

info@degroenen.nl 

www.degroenen.nl 

 

De Groenen zijn vertegenwoordigd in de Eerste Kamer via de 

Onafhankelijke Senaats Fractie, in de Provinciale Staten van 

Noord-Holland en Gelderland en in de gemeenteraden van 

Amsterdam, Leiden en Zwolle. De Groenen is lid van de Europese 

Federatie van Groene Partijen. 

 

Partijbestuur 
 

Bob de Vries kandideert op het 28e congres namens de afdeling 

Groningen/Drenthe voor het partijbestuur. 

 

Voorzitter: Otto ter Haar, 030-2381700, info@degroenen.nl 

Lid DB, Helene Stafleu, 078-6176305, hmstafleu@planet.nl 

Lid DB, Huib Poortman, 010-2135315, 

hh.poortman@wanadoo.nl 

 

Vertegenwoordigers afdelingen: 

Amsterdam, Paul Berendsen, 020-4704680, paulbe@xs4all.nl 

Amsterdam, Bert Tiddens, 020-4904421, bert.tiddens@vara.nl 

Leiden, Harry Schoch, 071-5123561, h.p.schoch@freeler.nl 

Haarlem, Job Jongkind, 023-5374340, jobjongkind@yahoo.com 

Haaglanden, Frank Plate, 015-2133801, f.plate@leiden.nl 

Groningen/Drenthe, Bob de Vries, 050-5882159, 

degroenen-haren@hetnet.nl 

Utrecht, Andreas Ligtvoet, 030-2515450, ligtva2@residentie.net 

 

Agenda 
 

1 juni, Gras 16 

15 juni, 28
e
 congres De Groenen 

23-25 augustus, 2nd Global Green Meeting, Johannesburg 

31 augustus, 21
e
 vergadering partijbestuur, Utrecht 

7 september Gras 17 

15-17 november 2002, 13
e
 Council EFGP, Brussel 

16 november Zetelhoudersoverleg, Leiden 

23 november 22
e
 vergadering partijbestuur  

30 november Gras 18  

14 december 2002, 29e congres De Groenen 

27 januari 2003, kandidaatstelling provinciale staten 

11 maart 2003, verkiezing provinciale staten 

Voorjaar 2003, 14
e
 Council EFGP, Malta 

22 april 2003, kandidaatstelling Eerste Kamer 
26 mei 2003, verkiezing Eerste Kamer 

16 maart 2004, registreren aanduiding Europese verkiezing 

28 april 2004, kandidaatstelling Europees Parlement 

10 juni 2004, verkiezing Europees Parlement 

 

Lidmaatschap 
 

Lidmaatschap € 27 

Grasabonnement € 12 

 

U wordt lid van De Groenen of abonnee van Gras door 

overmaking van uw contributie op Postbanknummer 306434 t.n.v. 

De Groenen, Utrecht 

 

Promotiemateriaal 
 

Het partijbestuur heeft een folder gemaakt van onze beginselver-

klaring. Deze is zeer geschikt om leden te werven. 

Heeft u een bestemming voor de folders? Vraag ze dan aan bij het 

landelijke secretariaat (030-2381700). 

Het bestuur heeft van het partijprogramma een boekje laten 

maken. We sturen dit op verzoek toe. 

 

Het partijbestuur 

 

mailto:hh.poortman@wanadoo.nl
mailto:ligtva2@residentie.net

