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22 februari 2007 

Beste leden en sympathisanten van De Groenen, 

Het afgelopen half jaar zijn we met zijn allen op politiek 
terrein heftig bezig gehouden. Toen er vervroegde 
kamerverkiezingen aankwamen, was ook bij De 
Groenen al snel discussie over eventuele deelname. 
Dit leidde tot een voorstel dat op het congres van 
september aan de orde is geweest. Het verslag ervan 
kunt u elders lezen. U weet hoe die verkiezingen zijn 
afgelopen. Vanuit vele maatschappelijke hoeken en 
gaten werd aangegeven dat een nieuwe regering een 
andere weg moest gaan. Wat mij betreft was opvallend 
dat veel inhoudelijke adviezen betrekking hadden op 
juist die terreinen, waar wij ook zo warm voor lopen. 
Laat ik alleen maar de ontwikkeling en gebruik van 
duurzame energie noemen. Inmiddels is er een nieuw 
regeringsaccoord en er zijn naar mijn idee wel wat 
positieve ontwikkelingen. Hoe het uit zal pakken, zal 
de naaste toekomst uitwijzen. Vanuit de zijlijn zullen 
we dat kritisch volgen. Maar er zijn alweer de verkie-
zingen voor de provinciale staten in aantocht. We 
hebben nauwkeurig onderzocht in hoeverre deelname 
vanuit onze partij tot de reeële mogelijkheden behoor-
de. Dat bleek alleen mogelijk in Noord-Holland, voor 
ons geen onbekend terrein, omdat we al eerder parti-
cipeerden in de Staten. Met een aantal geestverwan-
ten is een kandidatenlijst ingediend en is de campagne 
van start gegaan. Het ziet er heel positief uit en het 
moet goed mogelijk zijn om zetels te bemachtigen. 

Daarnaast zijn en blijven we betrokken bij het overleg 
met groene partners in Europa. Ook daarvan kunt u in 
deze uitgave een tweetal verslagen aantreffen. 

Al met al is er weinig reden om behagelijk achterover 
te leunen. Er wordt vaak opgemerkt dat onze ideeën 
en het daarop gebaseerde programma aansprekend 
genoeg zijn. Toch wil het maar matig lukken om de 
aandacht te trekken en invloed te krijgen op de toe-
komst. Je kunt daar breedvoerig over filosoferen en 
dat is ook nodig, maar dat zet weinig zoden aan de 
dijk. 

In afwachting van een goede uitkomst van de verkie-
zingen in Noord-Holland zullen we na afloop er onge-
twijfeld op terug komen. 

Jacques de Coo, waarnemend partijvoorzitter 

Notulen 37e partijcongres 

Plaats: IJ-Kantine, Ondinaweg 15/17 Amsterdam 
Noord 

Datum: 15 april 2006 

Aanwezig: Jaap de Jong, Trudy van der Hoop, Huib 
Poortman, Jan Hartstra, Lydia Geijtenbeek, Bert 
Tiddens, Ronald Schönberger, Daisy Jansen, Jacques 

de Coo, Cor Loos, Paul Berendsen, Job Jongkind, 
Wouter Zwarteveen. 

Afmelding: Andreas Ligtvoet, Rob Visser, Michiel van 
Harten, Peter Pot, David Blik, Otto ter Haar. 

Voorzitter: Jacques de Coo 

Notulen: Cor Loos 

_____________________________________ 

1. Opening (10.45 uur) 

2. Mededelingen; 

 Excuus voor de foutieve weergave van de 
verkiezingsbijdrage in “Gras”, ondanks 
correcte digitale aanlevering van de kopij 
werden pag. 2 & 3 hetzelfde uitgevoerd. In de 
volgende Gras wordt de correctie 
opgenomen. 

 Geef s.v.p. zoveel mogelijk uw mailadres op in 
de presentielijst! 

 Huib Poortman stelt voor agendapunt WVTTK 
toe te voegen. (Akkoord) 

3. Notulen 35
e
 Partijcongres;  Helaas niet (meer) 

beschikbaar. 

4. Notulen 36
e
 Partijcongres; 

 Huib Poortman niet vermeld, echter wél 
aanwezig. 

 In de weergave van het verslag van Huib 
Poortman over de klimaatcampagne en 
–verklaring is abusievelijk methaangas (CH4), 
niet genoemd als „broeikasgas‟. 
Verder geen op of aanmerkingen. Notulen 
vastgesteld met dank aan Otto. 

 Bert Visser (telefonische inbreng staande het 
37

e
 Congres): 

 Opname in de notulen dat onze partij kan 
procederen in geval van defensiebeleid en 
ingeval van misinformatie door de overheid; 
verwerking hiervan in de statuten. Wellicht 
kan dit laatste eventueel gebeuren door te 
verwijzen naar de notulen. (Zoals de 
interpretatie van een wettekst soms mede 
berust op de Memorie van Toelichting door de 
minister en het debat in de Tweede Kamer).  
Het is allemaal wat achterafgepraat, maar 
gaat wel over een juridische grondslag voor 
activiteiten die van belang kunnen zijn voor 
onze profilering en voor het stimuleren van 
effectief beleid door de overheid. Deze 
discussie is ook in de congreswerkgroep 
gevoerd. 

5. Verslag partijbestuur; 
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 het bestuur is de afgelopen periode vooral 
druk geweest met de 
gemeenteraadverkiezingen en de campagnes 
daarvoor. 

 Nagedacht wordt over onze “Groene 
toekomst”, We moeten onze zonnebloem 
nodig eens „verpotten‟‟. Ergo: een ander 
logo?!. Lydia werkt inmiddels aan een nieuwe, 
frisse opzet van de website. 

 Huib gaat 4 en 5 mei a.s. naar Helsinki voor 
de 4

e
 EGP Council. 

6. Samenstelling Dagelijks Bestuur; 
Belangrijk is dat er nu één bestuur is, het Dagelijks 
Bestuur. Dus niet meer twee besturen, een AB en 
een DB. Niettemin blijkt het zelfs dan nog moeilijk 
alle posten ingevuld te krijgen. Jan Hartstra wordt 
staande de vergadering voorgedragen als 
penningmeester en bij acclamatie als zodanig 
gekozen.  

7. Décharge over het boekjaar 2005;  
13 april 2006 heeft de kascontrole over 2005 
plaatsgevonden. In het verslag daarover meldt Jan 
Hartstra dat de financiële positie niet echt slecht is. 
Er is een licht batig saldo.  
Verdere opmerkingen erbij zijn; 

 Huib Poortman geeft uitleg over de uitgaven 
EGP. De persoonlijke kosten ad. €430,00 zijn 
gedeclareerd in Brussel. 

 De kosten voor GRAS zijn aanmerkelijk lager 
dan voorheen. Dit vanwege een declaratie die 
eerst in 2006 werd ontvangen. Vervolgens 
hoeft vanwege een fout van de drukker, het 
aprilnummer 2006 niet te worden betaald. 

Het congres dechargeert de penningmeester. 
Dank aan Andreas. 
Vragen over de financiën: 
Bert Tiddens; Er zijn nogal wat sympathisanten die 
zich als lid beschouwen (voordoen), maar niet 
betalen. 
Huib Poortman; Er moet een nieuwe bel-lijst 
komen voor telefonische benadering van leden en 
sympathisanten. 
Lydia Geijtenbeek, Trudy van der Hoop, Paul 
Berendsen, Jan Hartstra en Cor Loos melden zich. 
Lydia zal coördineren. 
 

8. Nieuwe kascommissie; 
Jan de Jong en Ronald Schönberger zullen de 
volgende kascontrole doen. Die zal overigens op 
z‟n vroegst in januari 2007 kunnen plaatsvinden. 

9. Congres en congreswerkgroep;  
Het 38

e
 partijcongres zal zijn op zaterdag 21 

oktober a.s. 

Congreswerkgroep; Jacques de Coo en Huib 
Poortman. Jacques neemt het voortouw. Bert 
Tiddens merkt op dat op de agenda in ieder geval 
ook in de verkiezing van een nieuwe voorzitter 
moet voorzien. Daartoe dienen in GRAS 
kandidaten te worden opgeroepen.  

10.  Wat verder ter tafel komt; 
Huib Poortman  Doet verslag over zijn eigen 
activiteiten, waaronder Duurzaam Nederland. 
Meldt tevens dat het volgend Europees Congres 
op 13 oktober valt. 
Job Jongkind  Vraagt aandacht voor de 
ontwikkeling van het logo. (zie ook 5) 
Lydia Geijtenbeek  Bestaat er een regiem voor 
afdracht aan de partij voor raadsleden en 
wethouders? Geeft aan daar zelf wel toe bereid te 
zijn. 
Jacques meldt dat zo‟n regiem niet bestaat binnen 
De Groenen. 
Bert Tiddens spaart uit zijn raadsvergoeding het 
bedrag op dat dan voor zijn campagne wordt 
gebruikt. 

11. Korte evaluatie verkiezingen; 
Alvorens de in aanmerking komende 
vertegenwoordigers hun verslag doen wordt 
alsnog een voorstelrondje gedaan. Vervolgens: 
Utrecht Nam niet deel nadat Otto ter Haar 
tijdens het vorige congres afhaakte. 
Haarlem Nam niet deel, niettegenstaande 
andere intenties van één lid. Deze werd echter 
zwaar geamendeerd. 
Zandvoort Marten Bierman is tot wethouder 
gekozen. Hij zit namens de OPZ in het college. 
Zwolle (GrLi/DG) Goede campagne, samen met 
GroenLinks. Niettemin één zetel verlies (vijf i.p.v. 
zes) Twee Groenen in de fractie, Rana Berends en 
Michiel van Harten. Cor Loos uit de raad. Peter Pot 
blijft wethouder. 
A’dam, deelraad Oud Zuid Volgt de landelijke 
trend. Weliswaar sterk verloren maar het elan is er 
zeker nog. Wel is een significant verschil tussen de 
uitslagen Amsterdam totaal en de deelraden. 
Leiden (LWG/DG) Onder het motto Groen & 
Gezellig was er een prima campagne-inzet. We 
hebben het niet gered, helaas. Veel concurrentie 
van andere lokale partijen. “Gelukkig waren er 
voldoende promotie zakdoekjes over om de eigen 
tranen te drogen” aldus Jan Hartstra. Overigens 
was hier weinig aandacht van de media. Vooral het 
gekrakeel tussen lokale partijen heeft tot het 
verlies geleid. “We vochten elkaar de tent uit…..” 
Jacques vult aan: „De evaluatie moet nog komen, 
maar we streven er zeker naar met elan door te 
gaan.‟ 
A’dam, deelraad Centrum 2 zetels behouden 
dank zij een lijstverbinding met GroenLinks. Echter 
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ook ondanks deelname van de SP die 4 jaar 
geleden niet deelnam. 
A’dam, deelraad Noord We gingen goed de 
campagne in en die ging ook prima. Toch een 
geringer resultaat. Probleem daarbij was(is) het 
toegenomen percentage (overwegend niet 
stemmende) allochtone burgers. (ca 50%) 
A’dam, deelraad Westerpark Goede aanwas 
van jongeren bij AA/DG. Daar heeft zich een 
kerngroep gevormd; hoop voor de toekomst. 
Niettemin ontstond er een strijd waarin wij, De 
Groenen, het onderspit delfden. Ronald 
Schönberger vraagt zich af of het landelijk bestuur 
DG het belang van het vooral gezamenlijk 
optrekken wel voldoende heeft duidelijk gemaakt. 
Hij vindt daarbij dat het lid in kwestie door het DB 
tijdig terecht gewezen had moeten worden. 

12.  Vooruitblik; Hoe nu verder? 
Provinciale Staten, moeten we deelnemen?  
Vanwege de uitloop in tijd, het middagprogramma 
kan i.v.m. afspraak met de gastspreker, niet te ver 
uitlopen, werd besloten dit onderwerp te 
agenderen in het najaarscongres. Laat s.v.p. 
iedere die hierover een opinie heeft, dit reeds 
melden aan het bestuur. (tweecal@home.nl)  

13.  Sluiting van het congres. 
(Interim)voorzitter Jacques de Coo sluit het 
formele deel van het congres onder dankzegging 
aan de congreswerkgroep. 

Middagprogramma 

Bert Tiddens verzorgde met Lydia Geijtenbeek het 
middagprogramma van het partijcongres. 

Als thema werd gekozen voor luchtkwaliteit, zeer 
actueel voor het entreegebied Amsterdam Noord, 
waar het Stadsdeel het bosgebied tussen snelweg 
IJdoornlaan en Zuiderzeeweg wil inruilen tegen o.a. 
een drietal woontorens en een bedrijventerrein. 

“De Ringweg, heilige grens?” 

Professor dr. Lucas 
Reijnders (foto) van de 
UvA was uitgenodigd 
hierover een lezing te 
houden. Hij deed onder-
zoek naar de bouwplan-
nen van Amsterdam en 
het Stadsdeel Noord, 
waarbij hij tot de conclu-
sie kwam dat „Brussel‟ 
zeker geen toestem-
ming zal geven voor 
nieuwe huizenbouw 

daar. 

Omwille van de actualiteit het onderwerp nodigden De 
Groenen voor deze lezing alle geïnteresseerde 
stadsdeelbewoners uit, een geste waarvan ruim 
gebruik gemaakt werd. 

Het aantal congresgangers verdrievoudigde zich zo 
ongeveer voor deelname aan de levendige discussie 
die volgde op het duidelijke verhaal van Lucas 
Reijnders. 

Hij betrok zijn uiteenzettingen ook andere meer heikele 
snelwegen en stadsrandgebieden in den lande. Eén 
van zijn conclusies is dat de meet- en weegmethoden 
voor NOH, Ozon en fijnstof vaak te wensen overlaten 
en vaak een meerledige interpretatie toestaan.  

Al met al een zeer geslaagd initiatief van de 
Amsterdamse deelraadsleden Noord van De Groenen, 
dat zeker navolging verdient. 

Cor Loos  

Notulen 38e partijcongres 

Plaats: Florin & Firkin, Utrecht 

Datum: 16 september 2006 

Aanwezig: Trudy van der Hoop, Huib Poortman, Jan 
Hartstra, Lydia Geijtenbeek, Ronald Schönberger, 
Jacques de Coo, Cor Loos, Paul Berendsen, Andreas 
Ligtvoet, David Blik, Otto ter Haar, Robert Verlinden, 
Wim Sweers, Wim Wolbrink, Ad van Rooij. 

Afmelding: Michiel van Harten; Peter Pot; Frank Plate. 

Voorzitter: Jacques de Coo 

Notulen: Cor Loos 

Dit congres is met spoed belegd om het Convenant te 
bespreken dat voorziet in samenwerking van partijen 
om via een gemeenschappelijke kandidatenlijst aan de 
komende 2

e
 Kamerverkiezingen te kunnen 

deelnemen. 

De tot nu toe aan het convenant meewerkende partijen 
zijn: 

 Revolutionaire Partij Nederland (RPN) 

 Politieke Partij De Groenen 

 Stichting Grondvest 

 Bellamy stichting 

 Stichting Sociale Databank Nederland 

Dit convenant is vooraf binnen De Groenen verspreid 
en wordt in dit extra congres besproken en in 
stemming gebracht. 

1. Opening (10.30 uur) 
Jacques de Coo leidt deze bijzondere vergadering 
in met een overzicht van het initiatief dat is 

mailto:tweecal@home.nl
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ondernomen om te komen tot een „Blanco Lijst‟ (of 
„Lijst Zonder Naam‟), waarbinnen genoemde 
organisaties gezamenlijk aan de 2

e
 

Kamerverkiezingen zouden kunnen deelnemen. 
Jacques koos er in eerste aanleg voor om, 
vanwege zijn rol in dat initiërend overleg, dit 
congres vandaag niet voor te zitten. Echter met  
instemming van de aanwezige congresgangers 
werd vastgesteld dat tegen zijn dagvoorzitterschap 
geen bezwaar werd gezien, integendeel. Aldus 
besloten. 

2. Mededelingen; 
Na enig gekrakeel over de agendavolgorde, die 
overigens werd vastgesteld als in dit verslag 
toegepast, werden een tweetal mededelingen 
gedaan;  
  -  Jan Hartstra is als penningmeester tot het 
bestuur toegetreden. WELKOM  
  -  afd. Zwolle meldt dat hun stad zich De 
Groenste Stad van Nederland mag    
     noemen. Een mooi resultaat voor de 
wethouder „Groen‟ Peter Pot. 

3. Het Convenant.  
De voorzitter geeft aan de hand van de 
verspreidde concepttekst uitleg over het 
Convenant. Van de vijf genoemde 
convenantpartijen is de Revolutionaire Partij 
Nederland (RPN) geen rechtspersoon. De vier 
overige partijen zijn dat wel. 
Drie daarvan zijn een Stichting en als zodanig 
direct beslissingsbevoegd.  
De Groenen echter zijn een Vereniging en als 
zodanig gehouden besluiten tot samenwerking of 
lijstverbindingen aan haar leden voor te leggen. 
Vandaar dit extra congres.  
Jacques bijt daarmee het spits af van het overleg, 
daarbij aangevend dat het Bestuur van De 
Groenen de mening is toegedaan dat zij het 
Convenant tot samenwerking zonder préadvies 
aan de leden te moeten voorleggen. Dit vooral ook 
omdat in den lande nogal uiteenlopend op het 
voornemen is gereageerd.   
In dit verslag wordt verder inhoudelijk niet 
ingegaan op de Convenanttekst, stilgestaan wordt 
slechts bij het doel daarvan en het verder verloop 
van het congres. 
Doel van het Convenant is:  
Samenwerking via een gemeenschappelijke 
kandidatenlijst voor deelname aan de verkiezingen 
voor de Tweede Kamer der Staten Generaal en de 
te volgen parlementaire werkwijze. 

4. Congresverloop. 
Achtereenvolgens wordt door een viertal 
„gastsprekers‟, ieder namens de organisatie die hij 
vertegenwoordigt, een exposé gegeven over zijn 
visie op de mogelijkheden die een „Blanco lijst‟ of 

„Lijst Zonder Naam‟ biedt. 
Wim Sweers, (Stichting Grondvest) 
Als jarenlang lid van De Groenen (1982) maakt hij 
zich grote zorgen.  
Citaat: Voor mij was ‘De Groenen’ de enige partij 
die een werkelijk ecologische economie 
(bedrijvigheid) wilde. Een nieuwe economische 
orde. Bij alle andere partijen, alle mooie praatjes 
ten spijt, houdt men vast aan de neoliberale orde 
en zet daarmee heel Nederland in de 
uitverkoop.(……) Ik ben zo vrij u voor te stellen uw 
bestuur uit te breiden met nieuwe bestuurders. 
Mensen die bereid zijn zich in te zetten om De 
Groenen opnieuw op de politieke kaart te zetten. 
Een Groene politieke beweging is in Nederland 
dringend noodzakelijk. (einde citaat) 
Doet vervolgens een beroep op de aanwezigen de 
vorming van een Blanco Lijst te ondersteunen. 
Wim Wolbrink (Stichting Bellamy) 
Deze breekt een lans voor steun aan het 
„gloedvolle‟ betoog van Wim Sweers. Noemt ook 
de bekende Groene Herman Verbeek in het 
„integere Bellamy-gezelschap‟ 
Robert Verlinden (Revolutionaire Partij Nederland) 
Geeft aan dat met name de uitspraken van John 
Steward Mill, veelal verguisd om zijn stellingname 
in politieke debatten, hem steunen in zijn „liberaal 
zijn‟. Refereert ook nog aan uitspraken van Anna 
Aardt over „constitutionele vrijheid‟ 
Legt nog eens de „Actio Popularis‟ op tafel, het 
procesrecht voor ieder, dat in 2005 een stille dood 
is gestorven.  Robert bezweert de aanwezige 
leden, met de van hem inmiddels gekende 
overredingskracht, toch vooral te gaan voor de 
„Blanco Lijst‟ 
Hij onderlijnt vervolgens zijn betoog met de 
vertoning van een lange DVD (30 min.) waarin een 
uitgebreid interview met Verlinden is weergegeven. 
Aan de hand van met name het relaas van Robert 
worden nogal wat vragen gesteld:    
 -  Heeft het (nog) wel zin om nu deel te nemen? 
(Lydia) 
 -  Doen we er niet beter aan te werken om de 
andere (bestaande) partijen en vooral ook de 
‘zwevende kiezer’ te ‘vergroenen’? (Trudy) 
-    Ronald Schönberger onderschrijft de 
opmerkingen over de actio popularis en vraagt 
vervolgens naar een aantal punten, zoals, zijn er 
andere contacten gelegd? (klokkenluider Ad v. 
Buitenen, Actiepartij Haarlem) Geeft tenslotte als 
zijn mening dat door deze lijst de apathie van de 
kiezer doorbroken zou kunnen worden. 

5. Lunchpauze en bijdrage ing. Ad van Rooy 
Waar de bijdrage van Rob nogal veel tijd in beslag 
nam werd besloten eerst na de pauze het 
programma te vervolgen en het convenant in 
stemming te brengen. De voorlichtingsvideo van 
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Ad van Rooy wordt in overleg naar de Rondvraag 
verplaatst. 

6. Stemming over het Convenant 
Na de lunch werd de vraag over deelname aan een 
Blanco Lijst in stemming gebracht. 
Namens de afdeling Zwolle gaf Cor Loos aan twee 
volmachten (Peter Pot & Michiel van Harten) te 
hebben ingebracht. 
Er werden 17 stemmen uitgebracht: 15 
aanwezigen en twee volmachten. 
Vóór deelname aan blanco Lijst: 8 stemmen,  
 Tegen: 9 stemmen. 
Deelname Blanco Lijst verworpen 
NB: 
Nadien werden een tweetal punten ingebracht die 
de juistheid van deze stemming op losse 
schroeven zette, te weten: 
*  Per aanwezig partijlid mag statutair slechts één 
volmacht worden ingebracht.    
    Hierdoor werd het aantal „tegen‟ stemmen met 
1 stem teruggebracht naar 8 
*  Er werden ter vergadering twee nieuwe leden 
aangemeld, deze werden abusievelijk 
    tot de stemming toegelaten hoewel dat statutair 
eerst kan één dag na betaling van  
    de contributie. Hierdoor werd het aantal „voor‟ 
stemmen teruggebracht naar 6 
Finale uitslag: 6 stemmen vóór  8 stemmen 
tegen   Deelname verworpen. 

7. W.v.t.t.k. 
*  Otto ter Haar, die voor de lunch een andere 
vergadering (GroenLinks) bezocht vroeg het 
woord om een verklaring af te leggen. 
Hij breekt een lans voor de herinvoering 
(revitalisering) van de groene Brug en kondigt aan 
een (werk)groepje te willen starten met 
„dubbelleden‟ GrLi/DG. 
*  Huib Poortman stelt, gezien de voor hem 
teleurstellende gang van zaken op dit congres, zijn 
functie als internationaal vertegenwoordiger van 
De Groenen ter beschikking. 
*  Ronald Schönberger wil uitgezocht zien in 
hoeverre een machtiging tot stemming over 
personen of zaken geldig is. 

Het congres werd, enigermate in mineurstemming, 
besloten zonder dat ing. Ad van Rooy zijn 
(video)presentatie hield. 

De Groene Brug 

November verleden jaar heb ik me aangemeld als lid 
van GroenLinks. Sindsdien ben ik actief geworden in 
de afdeling en provincie Utrecht en in de Europa- en 
Midden-Oosten-werkgroepen. Ik ben ook nog steeds 
lid van De Groenen en ben ook van plan dat te blijven 

al zijn de mogelijkheden om daar actief te zijn nogal 
beperkt. 

Februari 2001 heeft een aantal toenmalige leden van 
De Groenen met een aantal gelijkgestemden zich 
aangemeld bij GroenLinks. Deze groep noemde zich 
De Groene Brug. Deze “Groene Brug” was een vehikel 
voor Roel van Duijn om zijn overstap naar GroenLinks 
te legitimeren nadat hij bij De Groenen was 
vastgelopen. Niettemin is het destijds wel serieus 
ontvangen door GroenLinks en Henk Dokter werd 
uitgenodigd om in het partijbestuur zitting te nemen en 
heeft dat ook gedaan. 

Ik ben op zoek naar de leden van De Groenen die net 
als ik van beide partijen lid zijn of in elk geval lid van 
GroenLinks en sympathisant van De Groenen. Er 
bestaat een succesvolle samenwerking tussen beide 
partijen in de gemeente Zwolle. De sympathisanten 
van De Groenen bij GroenLinks zouden een 
werkgroep kunnen oprichten en dat geeft het recht om 
als groep om voorstellen, amendementen en moties 
voor het Congres in te dienen. Bij GroenLinks hebben 
individuele leden dat recht niet. 

Ik verzoek daarom de leden van GroenLinks die Gras 
lezen zich bij mij te melden, zodat ik kan onderzoeken 
of er draagvlak is voor een werkgroep De Groene 
Brug. 

Otto ter Haar 

degroenen@planet.nl 

Tel. 030-2381700 

Europese Groene Partij 

Verslag tweede congres en vijfde council EGP 

Geneve, 13-15 oktober 2006 

Huib Poortman was de afgelopen anderhalf jaar 
afgevaardigde van De Groenen bij de Europese 
Groene Partij. Tijdens het 38

e
 partijcongres van 16 

september trok hij zich terug uit deze functie. Hij was 
lijsttrekker van lijst 14 bij de Tweede Kamerverkiezing 
van 22 november. 

Na overleg heeft het partijbestuur mij benoemd tot 
nieuwe afgevaardigde. Ik heb het in het verleden 
eerder gedaan dus ik had niet veel tijd nodig om me in 
te werken. Er was enige haast bij geboden, want al op 
13 oktober vond het tweede congres van de EGP 
plaats in Geneve. 

Omdat ik sinds enige tijd ook lid van GroenLinks ben 
heb ik deelgenomen aan het vooroverleg van 
GroenLinks, die met dertien afgevaardigden het 
congres bijwoonde. 

De EGP is februari 2004 in Rome opgericht en is de 
opvolger van de Europese Federatie van Groene 

mailto:degroenen@planet.nl
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Partijen (EFGP), die op haar beurt in juni 1993 in 
Majvik te Finland was opgericht. Ik was daar destijds 
ook bij als afgevaardigde van De Groenen. Het eerste 
agendapunt van het congres was het opheffen van de 
EFGP. Dit was een formaliteit zonder discussie. Het 
resterende vermogen van € 1,= ging naar de 
Alexander Langer Stichting. Langer was begin jaren 
negentig Europarlementariër namens de Italiaanse 
Groenen.  

De meeste tijd ging naar de behandeling van de 
resolutie “A Green Future for Europe”. Deze resolutie 
zou je het beste kunnen omschrijven als het 
partijprogramma van de EGP. De leden hadden 
honderden (224) amendementen ingediend, waarvan 
ongeveer 100 door een commissie waren verwerkt in 
het concept en 70 zonder meer waren verworpen en 
niet in stemming kwamen. Van de overige 70 bleven er 
na een lange voorafgaande werkgroepvergadering op 
de vrijdag voor het eigenlijke congres nog vijftien over. 
Hierover werd gediscussieerd en gestemd. Het 
merkwaardige was dat een amendement een twee 
derden meerderheid nodig had om te worden 
aangenomen. Dat werd door de voorzitter, Philippe 
Lambert, verteld aan het begin van het congres, maar 
bijna niemand die in de zaal zat heeft dat begrepen. 
Hierbij moet ik wel toevoegen dat bij de laatste Council 
in Helsinki van mei 2006 de Council Congress 
Regulations heeft aangenomen waarbij in artikel 9.6 
deze meerderheid voor amendementen vereist wordt. 
Dat heb ik pas bij het schrijven van dit verslag ontdekt. 
Van de vijftien resterende amendementen werd er één 
door de indiener ingetrokken, haalden er acht geen 
gewone meerderheid, twee wel een gewone maar 
geen twee derden meerderheid en zijn dus verworpen 
en werden er vier met grote meerderheid of unaniem 
aangenomen. Ik heb over twee amendementen het 
woord gevoerd. Ze waren beide afkomstig van de 
Zwitserse Groenen.  

Het concept was: 

Military interventions should always be carried out in 
conformity with the UN Charter with the aim of 
achieving lasting peace, not to secure oil supplies and 
the like. The European Court of Justice should have 
jurisdiction over the EU’s foreign and security policy. 
Military operations should require the consent of both 
the European Parliament and the national parliaments 
of the participating member states. 

De Zwitsers wilden dit vervangen door (amendement 
9A): 

The EU subordinates its security policy to the only 
global organization, which is legitimized to act beyond 
national borders: the United Nations. EU military 
interventions should only be undertaken if there is a 
mandate by the UN, by the European parliament and 
the national parliaments of the countries involved. 

Mijn pleidooi hiervoor luidde: 

De Groenen from the Netherlands support amendment 
9A from the Swiss Greens. This amendment confirms 
the criteria for military intervention as stated in the 
Charter of the European Greens which will be voted on 
later this afternoon. Military intervention needs a 
proper mandate from the Security Council. The state 
under threat of unilateral intervention should have 
recourse to appeal against this specific resolution by 
the International Court of Justice. The original text is 
vague, allows space for opportunistic use of military 
superiority and is not a proper implementation of the 
criteria in the Charter. 

Ik verwees hier naar het Charter van de European 
Greens waarin ons amendement was verwerkt, waarin 
steeds een expliciet mandaat van de Veiligheidsraad 
wordt geëist voor militaire interventie. Dit Charter werd 
later die dag aangenomen. Amendement 9A kreeg wel 
een gewone meerderheid, maar geen twee derden 
meerderheid. Ik heb hierover een motie van orde 
ingediend, gesteund door de Groene partijen uit 
Noorwegen, Denemarken, Griekenland en Zweden, 
maar Philippe heeft die motie terzijde gelegd. Ik heb 
vervolgens met de Zwitsers gesproken, die niet 
begrepen hadden dat hun amendement verworpen 
was. Tenslotte kregen we de bevestiging van Ulrike 
Lunacek, de co-spokesperson (collega dus van 
Philippe), dat de strekking van amendement 9A wel 
van kracht is vanwege de criteria in de Charter die 
prevaleren op de tekst van de resolutie. 

Verder wilden de Zwitsers het volgende aan de 
concepttekst toevoegen (amendement 9D): 

The EU endorses a Europe free of nuclear weapons 
and supports a ban of nuclear weapons in general. 

Mijn pleidooi luidde: 

De Groenen support amendment 9D. We want the EU 
to be guiding in the abolishment of nuclear weapons. 
To be so we need to abolish them first and for all from 
our own territory and by doing so prove to other states 
that we do not need these weapons for our own 
defence. This abolishment of nuclear weapons from 
the EU is a necessary condition for building up the 
moral authority to scrutinise states outside the EU on 
their nuclear possessions or ambitions. 

Dit amendement werd vervolgens unaniem aanvaard. 

GroenLinks had ook een amendement, over hoe het 
verder moet met het grondwettelijk verdrag. Dat heb ik 
gesteund, maar het haalde geen meerderheid. 

Het was verder prettig vertoeven in Geneve. Mijn hotel 
was op loopafstand van het congres op een heuvel in 
het oude centrum van de stad. Ik neem tegenwoordig 
mijn laptop mee als ik op reis ga en er is bijna overal 
een ruim aanbod aan draadloze netwerken. Zo kon ik 
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in het park tegenover het congrescentrum mijn mail 
beantwoorden via het draadloze netwerk dat om niet 
ter beschikking wordt gesteld door de gemeente 
Geneve. 

Otto ter Haar 

Greening the Streets 

Verspreid over heel Europa zetten groene 
gemeenteraadsleden zich in voor een groenere, 
schonere, socialere en meer democratische gemeente. 
Een populair onderwerp daarbij is vervoer, want auto‟s 
zijn vies (fijn stof, CO2, NOx), asociaal (als er maar 
genoeg mensen autorijden, raakt een stad zo klem dat 
geen enkel mens nog vooruit komt), en zorgen dat 
parken en bossen plaats maken voor snelwegen en 
parkeerplaatsen. Terwijl openbaar vervoer en fiets 
beduidend schoner, socialer en groener zijn. 

Barcelona was half november gaststad voor een 
driedaags Europees congres voor groene raadsleden. 
Veel mooie praatjes dus over het geweldige openbaar 
vervoer in Barcelona. En inderdaad, het metrosysteem 
is erg efficiënt en redelijk comfortabel. Maar als je door 
de stad loopt –en dan heb ik het niet over het kleine 
stukje historische binnenstad, maar het uitgestrekte 
ruitjespatroon van wegen eromheen– loop je vrijwel 
alleen maar langs 4-baans autowegen en rijen 
geparkeerde auto‟s. En dat ruik je! En dat terwijl Çerda, 
de ontwerper van het regelmatige stratenpatroon, juist 
een heel groen beeld voor ogen had: brede lanen, 
geflankeerd met enkele of dubbele bomenrijen met 
tussen de rijstroken in midden op de kruispunten 
parken en pleinen. 

Dan liever Londen. Aangezien burgemeester Ken 
Livingstone de slechts 2-koppige fractie van The 
Greens nodig had om zijn begroting erdoor te krijgen, 
hadden de Groenen een behoorlijke vinger in de pap. 
En dat was te merken. Het belangrijkste wapenfeit was 
de congestion charge, de heffing van £5 voor elke auto 
die de binnenstad in wil. Deze heeft namelijk niet 
alleen de congestie met 22% verminderd, maar ook 
het aantal auto‟s met 26%, NOx-uitstoot met 13%, en 
er zijn 70 verkeersslachtoffers minder. En dat zonder 
merkbare negatieve gevolgen voor het Londense 
bedrijfsleven, terwijl de tegenstanders van de 
congestion charge juist enorm bang waren voor een 
economische crisis. 

Bovendien is het grootste deel van de opbrengsten 
van de congestion charge gebruikt voor het verbeteren 
van het busvervoer, zodat het aantal bushaltes met 
een abri is toegenomen van 58% naar 70%, 101 
busbanen zijn aangelegd, alle bussen nu toegankelijk 
zijn voor gehandicapten, 20% van de bussen airco 
heeft, enzovoorts. Hierdoor is het OV aanzienlijk 
sneller en comfortabeler geworden, en is het aantal 

busreizen 40% gestegen, terwijl in de rest van 
Engeland alleen maar minder mensen met de bus 
gaan. En naast het feit dat een bus met 20 passagiers 
sowieso al aanzienlijk schoner is dan 20 auto‟s, zijn de 
bussen zelf ook nog eens schoner geworden: hybride 
motors, zonnepanelen, roetfilters, waterstof, noem 
maar op, in Londen zijn ze er mee bezig. 

Zowel Londen als Barcelona is daarnaast enthousiast 
over de toename van het aantal fietsers. Een 
verdubbeling, klinkt leuk, maar over het algemeen gaat 
het dan om een stijging van 1% naar 2% fietsers; niet 
echt iets om wild enthousiast van te worden, zeker niet 
voor Nederlandse begrippen. 

En ondertussen zitten de Duitse groenen steen en 
been te klagen dat ze zich opnieuw moeten 
positioneren, omdat alle andere partijen hun groene 
standpunten inmiddels grotendeels hebben 
overgenomen. Mijn mond viel open: wat een heerlijk 
luxeprobleem! Nee, dan Nederland, waar de tot 
staatssecretaris gedegradeerde milieuminister al zijn 
geld en energie steekt in het versoepelen en ontwijken 
van Europese milieunormen. Wat zou het mooi zijn als 
we hierin het Duitse voorbeeld konden volgen, en we 
ook in Nederland de groene politiek op alle agenda‟s 
konden krijgen! 

Al met al dus een erg leuk en leerzaam congres daar in 
Barcelona. En meer dan genoeg ideeën om 
Amsterdam Centrum (waar ikzelf stadsdeelraadslid 
ben namens Amsterdam Anders en De Groenen) een 
heel stuk schoner, socialer en groener te maken. 

Lydia Geijtenbeek  

(bestuurslid De Groenen en deelraadslid Amsterdam 
Anders/ De Groenen) 

Verkiezing Provinciale Staten 2007 

Begin december belt Ronald Schönberger van 
Amsterdam Anders / De Groenen naar voorzitter 
Jacques de Coo. Of de Groenen mee willen doen aan 
de Provinciale Statenverkiezingen? Ronald vindt dat 
kiezers in Noord-Holland hoe dan ook de mogelijkheid 
moeten hebben om voor een radicaal groen, 
democratische en sociale alternatief te kiezen. Na het 
nipte verlies van Amsterdam Anders / De Groenen in 
de Amsterdamse gemeenteraad in maart wil hij het er 
niet bij laten zitten. 

Jacques de Coo is enthousiast en gaat meteen aan de 
slag. Binnen enkele dagen moet de naam van De 
Groenen geregistreerd zijn bij de Kiesraad, anders kan 
die naam niet gevoerd worden. Ook Noord-Holland 
Anders staat geregisteerd en is bereid zijn naam te 
geven aan Ronalds initiatief. Jacques sprokkelt 
vervolgens met gezwinde spoed geld bijeen om de 
waarborgsom te kunnen voldoen en de deelname van 
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Noord-Holland Anders / De Groenen aan de 
Provinciale Statenverkiezingen is een feit.  

Het jaar 2007 start met het samenstellen van een 
kandidatenlijst. Nummer 1 is bekend (Ronald 
Schönberger), maar nu de rest nog. Rosa, die in de 
gemeenteraad van Zaandam is vertegenwoordigd, 
wordt benaderd, Axielijst van de gemeenteraad van 
Haarlem en ook de landelijke politieke partij PSP‟92. 
Iedereen reageert enthousiast - niet alle partijen 
leveren kandidaten, maar iedereen voelt de noodzaak 
dit initiatief te steunen. Wat vier jaar geleden niet lukte 
is nu in minder dan een week voor elkaar: een breed 
samenwerkingsverband is gesmeed.  

Hoewel het een race tegen de klok is, lukt het om in 
januari aan alle formele voorwaarden te voldoen. Zo 
gaat Noord-Holland Anders / De Groenen met lijst 9 de 
verkiezingen in, na de ouderen- en voor de dierenpartij. 
Tien partijen in totaal doen mee. Op een algemene 
vergadering bedenkt Lydia Geijtenbeek het motto 
Schoon Genoeg en dan zijn we aanbeland waar we nu 
zijn: campagnevoeren.. Zaterdag, 17 februari is de 
campagne succesvol gestart in Alkmaar met kramen 
en flyerteams op verschillende locaties in de 
binnenstad. Nu de rest van Noord-Holland nog!  

Jiske van Groeneveld 

medewerker campagneteam Noord-Holland Anders / 
De Groenen 
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Help mee! 

Terwijl je dit leest, worden er posters geplakt en folders 
uitgedeeld. Mocht je zin hebben om mee te doen, laat het 
weten. We kunnen alle hulp gebruiken. Tussen nu en 7 
maart willen we een aantal plaatsen in Noord-Holland 
bezoeken en op regionale issues inspringen. Posters en 
folders zijn op te halen bij open atelier “De Vrijplaats”, 
Sarphatistraat 143 in Amsterdam. Die is elke dag 
geopend van 13.00 – 17.00 uur (behalve zondag), tel. 
020-3200463. Voor meer info, mail: jiske@aadg.nl.  

Agenda 

7 maart 2007 Verkiezing Provinciale Staten 

16-18 maart 2007, 6
e
 Council EGP, Berlijn 

24 april 2007, kandidaatstelling Eerste Kamer 

29 mei 2007, verkiezing Eerste Kamer 

12-14 oktober 2007, 7
e 
Council EGP, Wenen 

1-4 mei 2008, 2
nd

 Global Green Conference, Nairobi 

11 juni 2009, verkiezing Europees Parlement 

3 maart 2010, verkiezing gemeenteraden 

11 mei 2011, verkiezing Tweede Kamer 

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 
gemeenteraad van Zwolle en in deelraden van 
Amsterdam. De Groenen is lid van de Europese 
Federatie van Groene Partijen. 

Partijbestuur 

Waarnemend voorzitter Jacques de Coo, 
071-5762027, jdecoo@noknok.nl 

Lid DB Lydia Geijtenbeek, lydia@aadg.nl 

Lid DB Bert Tiddens, 020-4904421, 
bert.tiddens@planet.nl 

Lid DB Cor Loos, 038-4532148, tweecal@home.nl 

Penningmeester Jan Hartstra 

Vertegenwoordigers afdelingen: 

Amsterdam, Paul Berendsen, 020-4704680, 
paulbe@xs4all.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 
overmaking van uw contributie op Postbanknummer 
306434 ten name van De Groenen, Utrecht. 
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