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Maart 2005 

 

Beste leden en sympathisanten van De Groenen, 

 

In januari 2005 verscheen de verontrustende publicatie “Mee-

ting the Climate Challenge”, van de International Climate 

Change Taskforce. Deze denktank, bestaande uit wetenschap-

pers en politici uit Engeland, Amerika en Australië, voorspelt 

dat de wereld binnen tien jaar onomkeerbare en catastrofale 

gevolgen van klimaatsverandering ondergaat, tenzij er snel 

krachtige maatregelen worden genomen.  

 

Zoals te verwachten was, ziet onze regering geen aanleiding 

om het beleid aan te scherpen. Het rapport werd door staatsse-

cretaris Van Geel in een brief aan de Tweede Kamer letterlijk 

afgedaan als “één van de vele rapporten over het klimaatpro-

bleem”.  

 

Meer dan ooit is het nodig dat wij ons groene tegengeluid laten 

horen! Wij hopen dan ook op een goed bezocht partijcongres 

op 16 april a.s. In deze GRAS vindt u de agenda en enkele 

bijdragen over de thema’s die besproken zullen worden. 

 

Twee bestuursleden zullen na het congres geen deel meer 

uitmaken van het (dagelijks) bestuur: Robert Verlinden is 

onlangs uit het bestuur getreden en de termijn van Andreas 

Ligtvoet loopt aanstaand congres af. Bij dezen roept het 

bestuur leden op zich aan te melden als kandidaat voor het 

bestuurslidmaatschap. Wat we nodig hebben de komende tijd 

zijn mensen met ideeën om de Groenen weer op de politieke 

kaart te zetten en mensen die bereid zijn deze ideeën ook uit te 

voeren. Voor vragen kunt u zich wenden tot Aart van Acquoij. 

 

Huib Poortman is de opvolger van Xandra Asselbergs als 

afgevaardigde bij de Europese Groenen. In deze GRAS treft u 

zijn eerste verslag uit “Europa” aan. Langs deze weg bedanken 

wij Xandra Asselbergs, die De Groenen prima heeft verte-

genwoordigd. 

 

Verder in deze GRAS onder andere een bericht van de afdeling 

Zwolle en een artikel over ons nieuwe internetproject. Veel 

leesplezier! 

 

Namens het partijbestuur, 

Frank Plate 

 

35e partijcongres De Groenen 
 

Datum: Zaterdag 16 april 2005 

Plaats: Milieucentrum Utrecht, Oudegracht 60 te Utrecht (op 

loopafstand van Station Utrecht Centraal) 

 

Congresvoorzitter: Frank Plate 

 

Agenda: 

10.30  1. Opening congres door de dagvoorzitter; aanstellen 

van notulist(en) 

10.35  2. Ter inspiratie (door Bert Klijs) 

10.45  3. Notulen van het 34e congres van 20 november 2004 

(zie Gras nr. 24) 

10.50  4. Verslag partijbestuur , periode vanaf 20 november 

2004 (o.a. benoeming afgevaardigde EFGP, proble-

men binnen het partijbestuur*, terugtreden Rob Ver-

linden uit DB) 

11.20  5. Samenvoeging Algemeen en Dagelijks Bestuur 

11.45 6. Verlenen van décharge over het boekjaar 2004 

11.50  7. Verkiezing congreswerkgroep (voor het 

december-congres 2005) 

12.00 pauze 

13.00 8. Gemeenteraadsverkiezingen 2006 

13.45 9. Energiebeleid (gastspreker: Geert Verstegen, 

Brabantse Milieufederatie) 

14.45 10. Europese Grondwet: voor of tegen? 

15.45  11. Rondvraag 

16.00  12. Sluiting 

 

*Toelichting bij agendapunt 4: 

Sinds 20 november 2004 is Otto ter Haar weer lid van het 

Dagelijks Bestuur. Recent zijn er conflicten ontstaan tussen 

hem en enkele andere bestuursleden, waarbij Otto ter Haar zich 

onheus bejegend voelt. Hierdoor is naar zijn mening een on-

werkbare situatie ontstaan. Een en ander zal op het congres 

worden toegelicht en besproken. 

 

Kom naar Utrecht op 16 april!  

 

Beste mensen, 

 

Na enige maanden wegens gezondheidsredenen niet actief te 

zijn geweest, ben ik weer in functie, zoals dat heet.  

 

Als DB willen we van de gemeenteraadsverkiezingen op 8 

maart 2006 een succes gaan maken. De laatste verkiezingen 

voor de Provinciale Staten gaven aan dat er meer moet gebeu-

ren dan de gebruikelijke acties.  

 

Natuurlijk zijn de gemeenteraadsverkiezingen in eerste instan-

tie lokale aangelegenheden. Toch willen we als bestuur de 

afdelingen onze steun aanbieden. In de vorm van advies over 

procedures, hulp bij het samenstellen van lijsten, enz. Maak 

gebruik van onze en elkaars ervaringen. Ook materiaal, al dan 

niet in bruikleen, zijn we aan het bekijken. Vragen? Hulp nodig? 

Bel mij gerust! Aart van Acqoij: tel. 040-2043413. 

 

Een probleem hierbij is dat wij niet ruim bij kas zitten. Daarom 

een dringende oproep aan iedereen een extra gift over te maken 

voor dit doel. Giften groot en klein zijn welkom en bij voorbaat 

onze hartelijke dank. Graag overmaken naar Postbanknummer 

306434 ten name van De Groenen te Utrecht, onder vermelding 

van 08-03-06.  

 

Tot ziens in Utrecht! 

 

Aart van Acquoij, voorzitter  
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De Europese Grondwet 
 

Kort na mijn benoeming tot afgevaardigde bij de EFGP (Eu-

ropese Federatie van Groene Partijen) mocht ik op 17 februari 

jl. naar Brussel om aan een buitengewoon beraad over de 

Europese Grondwet deel te nemen. 

In het Europarlement hadden de Groenen (in meerderheid) al 

vóór de nieuwe Grondwet gestemd. Toch was het goed dat alle 

Groene Partijen zich ook op partijniveau mochten uitspreken. 

Van te voren was een aantal verklaringen en amendementen 

ingediend, in meerderheid ten gunste van de Grondwet, zij het 

met kritische kanttekeningen, met name over de volgens velen 

te ver gaande liberalisering. Ook een eventuele Europese 

Krijgsmacht ondervond weinig sympathie. 

Tijdens de ochtendzitting heeft een lange rij sprekers de 

standpunten van hun partij naar voeren gebracht. Daarbij bleek 

dat er veel meer voor- dan tegenstanders van de Grondwet 

waren. Eigenlijk bleven alleen de Engelsen en de Denen zich 

fel tegen de Grondwet verzetten. Zij zullen in hun land, wan-

neer daar een referendum gehouden wordt, een negatief stem-

advies uitbrengen. 

Tijdens de lunchpauze hebben de indieners van de amende-

menten, in onderlinge samenspraak een aantal amendementen 

samengevoegd, zodat het stemmen niet al te ingewikkeld zou 

worden. 

Tijdens de middagzitting vonden stemmingen plaats, nadat aan 

aantal sprekers hun standpunten nogmaals uitspraken. Zoals te 

verwachten was, werden de ‘pro’-amendementen door de 

meerderheid ondersteund en de ‘contra’-amendementen ver-

worpen. Ook werd een aantal voorstellen ingetrokken. In het 

a.s. partijcongres in april staat de Grondwet op de agenda, zodat 

wij daar een stemadvies aan de Nederlandse kiezers kunnen 

formuleren. 

 

In mijn korte toespraak heb ik mij een kritisch voorstander van 

de Grondwet betoond. 

Mijns inziens is het beter met een onvolmaakte Grondwet in 

zee te gaan en die dan van tijd tot tijd te verbeteren dan de hele 

Grondwet te verwerpen, zodat er veel werk opnieuw gedaan 

moet worden. In mijn laatste zin heb ik ‘off the record’ de 

opmerking gemaakt dat er op de kortst mogelijk termijn actie 

ondernomen moet worden tegen de dreigende klimaatveran-

dering, omdat we hoe dan ook toch al veel te laat zijn om 

ernstige gevolgen te voorkomen. Ook heb in de wandelgangen 

contact gemaakt met de Europese fractie over dit onderwerp, 

vooral naar aanleiding van het in eind januari verschenen 

Rapport “Meeting the Climate Challenge”, met daarin de 

aanbevelingen van de “International Climate Change Task-

force”( een groep topwetenschappers uit vele landen, waaron-

der behalve westerse landen ook China en Maleisië). Of dit 

contact, waarbij ik de fractie verwezen heb naar een Neder-

landse deskundige, ergens toe geleid heeft, weet ik nog niet. 

De bijeenkomst werd gekenmerkt door veel, soms te lange 

toespraken en mijns inziens te weinig werkelijk debat en 

overleg, dit alles gezien door de ogen van een nieuwkomer in 

dit grote gezelschap. 

 

Huib Poortman, afgevaardigde EFGP 

 

Binnenkort kunnen Europese burgers zich uitspreken over de 

vraag of de Europese Grondwet aangenomen moet worden. In 

Nederland zal dit referendum de Tweede Kamer informeren 

over de wil des volks. Wat de volksvertegenwoordigers met dit 

stemadvies zullen doen is mij nog niet geheel duidelijk, maar ik 

wil me hier kort op de inhoud van het document richten (voor 

zover dat mogelijk is voor een document dat afhankelijk van de 

taal 300 of meer pagina’s telt).  

Laatst kreeg ik een e-mail getiteld “Wie dit leest is gek”, een 

recensie van de nieuwe Europese Grondwet door Aart Brouwer. 

Deze heer hakt niet alleen de tekst zelf, maar ook de totstand-

koming aan stukken: de tekst is niet opgesteld door gekozen 

afgevaardigden van het volk, maar door een politieke kaste met 

een ideaal dat op zoek is naar een bijbehorend volk. Het is een 

wirwar van paragrafen, kwalificaties, kruisverwijzingen en 

aanvullende protocollen, waarbij het niet altijd duidelijk is of 

het nu gaat om een verdrag, een grondwet of een neoliberaal 

politiek programma. De inhoud geeft volgens de recensent ook 

de gebrekkige totstandkoming weer: de scheiding der machten, 

de beroemde trias politicas, is in de Europese Grondwet ver te 

zoeken, de marge van kleine lidstaten om eigen beleid te voeren 

wordt nog kleiner, en het Europese landbouwbeleid behoudt de 

speciale bevoorrechte positie, hetgeen de bio-industrie boven 

de kwaliteitsboer bevoordeelt. 

De internetsite www.grondwetnee.org doet er nog een schepje 

bovenop: het stelt dat de neoliberale keuze in de Grondwet zou 

leiden tot lagere lonen, slechtere arbeidsomstandigheden, 

afbraak van publieke voorzieningen en lage belastingen voor 

veelverdieners. 

Verder zou de Grondwet leiden tot verdere militarisering van 

de Unie, zodat via een centraal bewapeningsbureau de Euro-

pese defensie-industrie gesteund kan worden. Als laatste klap 

op de vuurpijl zou de tekst zo onduidelijk zijn dat de doelen 

"democratischer, transparanter en slagvaardiger" bij 

lange na niet gehaald worden. 

Dit zijn nogal wat zaken om erg serieus over na te denken en 

mijn eerste reactie was ook: "Weg met de Grondwet. Stem 

NEE!" Toch denk ik dat ik uiteindelijk voor zal stemmen. Onze 

collega's van GroenLinks doen al een aardige opzet op hun 

website - 10 redenen om voor te stemmen (ik zal u deze voor nu 

besparen). Veel belangrijker voor mijn keuze is echter het boek 

"The European Dream" van Jeremy Rifkin. Hierin wordt de EU 

vergeleken met de VS; een vergelijk dat Europa op de meeste 

gebieden - met name de sociale – glansrijk doorstaat. Hoofd-

stuk na hoofdstuk poetst hij het Europese zelfvertrouwen op. In 

hoofdstuk negen gaat hij in op de tekst van de Grondwet om als 

volgt te concluderen: "Als we de strekking van het document 

zouden moeten samenvatten, zou het gaan om de 

verplichting menselijke verscheidenheid te respecteren, 

saamhorigheid te bevorderen, de rechten van de mens en van de 

natuur te verheffen, de kwaliteit van het leven te koesteren, 

duurzame ontwikkeling na te streven, spiritualiteit te ont-

plooien, aan langdurige vrede te bouwen, en mondiaal be-

wustzijn te kweken." Laten we doorgaan met het Europese 

experiment; alleen wel grappig dat je dat van een Amerikaan 

moet horen... 

 

Andreas Ligtvoet, lid van het Dagelijks Bestuur 

 

 

http://www.grondwetnee.org/
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Bas van der Schot (Intermediair, 3 februari 2005) 

 

 

Afdeling Zwolle 
Door Michiel van Harten 

 

Zwolse Groenen gaan wederom samen met GroenLinks de 

verkiezingen in 

 

Het Zwolse samenwerkingsverband tussen GroenLinks en De 

Groenen wordt voor vier jaar gecontinueerd, onder, jawel, 

wederom de naam GroenLinks/De Groenen. Dit hebben de 

afdelingen van beide partijen in afzonderlijke vergaderingen 

besloten. Beide partijen zijn tevreden over hetgeen de samen-

werking de afgelopen periode de Zwolse groene en sociale 

politiek heeft opgeleverd. En beide partners blijken elkaar in 

Zwolle in hun accentverschillen goed aan te vullen, zo werd 

geconcludeerd.  

Van de zes raadsleden hebben er twee een jarenlange De 

Groenen-achtergrond. Hetzelfde geldt ook voor onze wethou-

der. We zitten er dus stevig in. Er zijn geen aanwijzingen dat dit 

de komende periode minder zal worden, hoewel je dit in de 

politiek nooit helemaal zeker weet.  

GroenLinks Zwolle heeft aanzienlijk meer leden dan De 

Groenen. Kennelijk onvermijdelijk kwam dan ook de discussie 

op tafel of De Groenen niet beter kunnen opgaan in GroenLinks. 

Voor de Zwolse Groenen is dit onbespreekbaar. Lokaal zijn de 

verschillen inhoudelijk klein, maar er is nog wel duidelijk 

verschil in partijcultuur en strategie. En nog belangrijker, de 

meeste Zwolse Groenen voelen niet voor een lidmaatschap van 

GroenLinks, zoals dat omgekeerd ook niet het geval is.  

Er wordt in goed onderling vertrouwen samengewerkt. De 

komende tijd wordt de kandidatenlijst vastgesteld, aan het 

programma gewerkt en de campagne gestart. Een deel van onze 

leden is actief bij deze activiteiten betrokken.  

 

Referendum over speelautomaten 

 

Er is heel wat te doen geweest over het referendum over de 

speelautomatenverordening. Deze verordening was aangepast 

zodat bij een nieuw FC Zwolle-stadion een speelautomatenhal 

met 400 speelplaatsen zou kunnen verrijzen, in plaats van de 

huidige 75 speelplaatsen in de binnenstad. Voor de ontwikke-

laar was dit een belangrijke kostendrager om het stadioncom-

plex te kunnen realiseren. GroenLinks/De Groenen heeft des-

tijds voor de 400 speelplaatsen gestemd en als enige voorst-

emmer ook voor een referendum hierover. Dit referendum is er 

later door een uitspraak van de Raad van State daadwerkelijk 

gekomen. Waarom waren wij niet tegen de ‘gokhal’? Er is 

stevig over gediscussieerd. Wij vonden het positief dat de 

huidige uit de binnenstad zou verdwijnen door de verplaatsing 

naar het stadion. Verder zou de aanpak van gokverslaving 

worden versterkt en is de toegangsleeftijd in de verordening 

verhoogd van 18 naar 21 jaar. Hoewel we niets hebben met 

deze bron van vermaak, hebben we er ook geen principiële 

bezwaren tegen. Want zouden we dan ook niet tegen café’s 

moeten zijn met hun risico voor drankverslaving? Is er ook niet 

zoiets als vrije keuze? En hoe verhouden het belang van een 

kleine groep verslaafden en de risico’s tot het kennelijke plezier 

dat een grote groep geboden wordt? Raadsbreed wordt erkend 

dat het stadion van FC Zwolle rijp is voor de sloop. Een nieuw 

stadion moet niet met overheidsgeld worden betaald, vinden 

wij, net als de raadsmeerderheid. Dit speelt al jarenlang en het 

blijkt zeer moeilijk om het dan nog rond te krijgen. Dan maar 
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niet, zou je zeggen… Maar door de bouw van een nieuw sta-

dion, door particulieren betaald, is het mogelijk om in één keer 

ook de omgeving van het stadion aan te pakken waar veel 

amateursport huist. Die accommodatie is enorm verouderd. 

Daar zijn dringend zeer forse investeringen door de gemeente 

nodig, waarbij ook een beek in oude natuurlijke luister wordt 

hersteld. Maar gezien de samenhang tussen alle plannen is het 

wachten tot de bouwplannen van het stadion en de infrastruc-

tuur er omheen rond zijn. De gemeente moet dus eerst zeker-

heid hebben alvorens een start te maken met het opknappen van 

de amateursportaccommodatie en de verdere omgeving. Dit 

zijn afwegingen die wij hebben gemaakt om destijds voor de 

stadionplannen met de grote speelautomatenhal te stemmen. 

Het referendum heeft een andere uitkomst opgeleverd, die door 

de gemeenteraad wordt gevolgd. Geen grote ‘gokhal’ dus. Nu 

wordt er gezocht naar andere oplossingen, waarbij hopelijk de 

amateursport niet te lang in de kou hoeft te blijven staan. Maar 

het allerbelangrijkste is dat de oplossing laat zien dat geluisterd 

wordt naar de uitslag van het referendum. De grote opkomst 

toont aan dat lokale politiek leeft in Zwolle, en dat stemt onze 

fractie tot tevredenheid. 27.000 mensen stemden tegen, 8.000 

voor. Het niet volgen van deze duidelijke uitkomst van het 

referendum zou grote schade voor het vertrouwen in de politiek 

opleveren.  

 

De Groenen politiek actief 
  

Als kleine partij is het moeilijk de leden regelmatig van in-

formatie te voorzien. Terwijl politieke informatie dagelijks 

beschikbaar moet zijn. Daarom zijn we een Internetproject 

gestart: DE GROENEN POLITIEK ACTIEF. 

  

Het bestaat uit een website 

http://degroenen.politiekactief.nl  en een e-mailadres 

degroenen@politiekactief.nl .Ook een startpagina met poli-

tieke links is in de maak: 

http://degroenen.politiekactief.nl/start  
We gaan ook een nieuwsbrief uitgeven. Naast GRASSPRIET 

dat speciaal voor leden blijft komt er DE GROENEN die wij 

gaan aanbieden aan iedereen die belangstelling heeft voor DE 

GROENEN of onze politieke acties en meningen.Nu de 

adressen nog ! Meld je aan via e-mail 

bij degroenen@politiekactief.nl . Vermelding van het on-

derwerp nieuwsbrief is voldoende. Niet-leden die belang-

stelling hebben voor DE GROENEN of onze politiek zijn ook 

van harte welkom.  

 

Aart van Acquoij, voorzitter 

 

Colofon 
 

Gras is een landelijk mededelingenblad van de politieke partij 

De Groenen. Het verschijnt onder verantwoordelijkheid van het 

partijbestuur. Plaatsing van artikelen betekent echter niet au-

tomatisch dat het partijbestuur instemt met de inhoud. U kunt 

de redactie bereiken via het landelijke secretariaat of via het 

e-mailadres: TITASH@hetnet.nl 

 

Eindredactie en opmaak: Frank Plate  

 

Drukkerij: GSB Heijt BV, Amsterdam 

Met bijdragen van: Huib Poortman, Michiel van Harten, An-

dreas Ligtvoet, Aart van Acquoij, Bas van der Schot en Frank 

Plate 

 

ISSN 1572-1485 

 

Agenda 
 

16 april 2005, partijcongres 

1 juni, referendum Europese Grondwet 

 

Landelijk secretariaat De Groenen 
 

Postbus 1251 

3500 BG  UTRECHT 

Tel. 071 - 576 2027 

info@degroenen.nl 

www.degroenen.nl 

 

De Groenen zijn vertegenwoordigd in de gemeenteraden van 

Amsterdam, Leiden, Zwolle en Valkenswaard. De Groenen 

zijn lid van de Europese Federatie van Groene Partijen. 

 

Partijbestuur 
 

Voorzitter Aart van Acquoij, 040-2043413, groene-

grens@hotmail.com 

Waarnemend voorzitter Jacques de Coo, 071-5762027, jde-

coo@noknok.nl 

Lid DB Andreas Ligtvoet, 030-2515450, nooneisthisimagina-

tive@yahoo.com 

Lid DB Frank Plate, 0252-517504,  TITASH@hetnet.nl 

Lid DB Huib Poortman, 010-2135315, 

hh.poortman@wanadoo.nl 

Lid DB Otto ter Haar, 030-2381700, degroenen@planet.nl 

 

Vertegenwoordigers afdelingen: 

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

Amsterdam, Bert Tiddens, 020-4904421, 

bert.tiddens@planet.nl 

 

Lidmaatschap 
 

Lidmaatschap € 27 (via machtiging € 25) 

Lid met minimuminkomen € 20 (via machtiging € 18) 

Grasabonnement € 13 (via machtiging € 12) 

 

 

U wordt lid van De Groenen of abonnee van Gras door over-

making van uw contributie op Postbanknummer 306434 ten 

name van De Groenen, Utrecht. 
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