
Gras
Beste Groenen,

Voor u ligt een extra uitgave van Gras. En niet voor
niets! We willen graag voorstellen mee te doen aan de
Europese Verkiezingen. Op het laatste congres hebben
we voor deze route gekozen.
 
Het is kort dag maar ik heb alle vertrouwen er in dat
het ons gaat lukken. Waarom? We kunnen een gewel
dige kandidatenlijst presenteren en we hebben als De
Groenen belangrijke zaken te melden. Wij zijn het die
kunnen gaan aangeven dat nieuwe politiek begint met
het innemen van heldere en vernieuwende standpunten
die een betere wereld dichterbij brengen.
 
Het wordt dus sowieso een bijzonder congres. Uiter
aard zullen we u vragen volop mee te werken om ons
gedachtegoed onder de schijnwerpers te krijgen en te
houden. Laten we daar op het congres goede afspra
ken over maken zodat we eensgezind stappen vooruit
kunnen zetten.
 
Ten behoeve van onze partij maar vooral voor een
groenere wereld.
 
Paul Freriks, partijvoorzitter
 

Agenda 43e partijcongres

Zaterdag 11 april 2009
Milieucentrum Utrecht, Oudegracht 60
 
1.     11:00 Opening
2.     11:05 Verslag 42e congres
3.     11:10 Verslag van het partijbestuur
4.     11:30 Voorstel partijbestuur tot deelname aan de
Europese verkiezingen
5.     12:30 Pauze
6.     13:00 Partijprogramma 2009/verkiezingsprogram
ma EP
7.     14:00 Kandidatenlijst (onder voorbehoud)
8.     14:30 Rondvraag
9.     14:40 Sluiting.

Verslag 42e partijcongres

Zaterdag 21 maart 2009
Milieucentrum Utrecht, Oudegracht 60
 
Aanwezig: Michiel van Hasselt, Otto ter Haar (secreta
ris), Paul Freriks (voorzitter), Jan Hartstra (penning
meester), Jozef van Kessel, Wim Wolbrink Sr., Jan
Breij, Paul Berendsen, Ruud Repko.
Afwezig met kennisgeving: Jacques de Coo, Micha
Kuiper, Michiel van Harten, Rob Visser, Ronald Schön
berger, Sybrand Andringa.
 

1.     Paul opent het congres om 11:00 uur en heet ie
dereen hartelijk welkom.
2.     Verslag 41e congres. Het congres stelt het verslag
ongewijzigd vast.
Paul F merkt op dat Ad van Rooij geen gebruik heeft
gemaakt van het aanbod onder de vlag van De Groe
nen een congres te organiseren over de gifproblema
tiek. Wim meldt dat er 18 december 2008 een bijeen
komst van het Platform herstel rechtsorde heeft plaats
gevonden over dit thema.
3.     Het congres dechargeert het partijbestuur n.a.v.
de afrekeningen over 2006 en 2007.
4.     Jan Hartstra is sinds het 37e congres van 15 april
2006 penningmeester. Zijn termijn is verlopen. Hij stelt
zich herkiesbaar en het congres herbenoemt hem per
acclamatie. Paul Berendsen trekt zich terug uit het par
tijbestuur. Michiel van Harten en Rob Visser zijn laat
stelijk door het 28e congres van 15 juni 2002 in de ge
schillencommissie benoemd. Beiden stellen zich her
kiesbaar. Paul Berendsen stelt zich ook kandidaat voor
de geschillencommissie en Jan Breij kandideert als
plaatsvervangend lid van de geschillencommissie. Het
congres benoemt bij acclamatie Michiel, Rob en Paul
tot lid en Jan tot plaatsvervangend lid van de geschil
lencommissie.
5.     Michiel van Hasselt vertelt over het basisinkomen.
Er zijn twee modellen: basisinkomen aan iedere vol
wassene uitkeren (duur) of alleen aan die volwassenen
die geen inkomen uit andere bron hebben (arbeid, pen
sioen, uitkering). In dat geval benoem je dat andere in
komen als basisinkomen en garandeert de overheid
dat. Onder de laatste categorie vallen in Nederland on
geveer een miljoen volwassenen. Basisinkomen voor
hen alleen kost ongeveer €9 miljard.
Jozef vertelt over de situatie in Eindhoven. Je komt
moeilijk in de bijstand vanwege de wet Poortwachter.
De middelen voor reactivering van werklozen worden
niet opgemaakt.
6.     Aanvankelijk steunde het bestuur Alexander de
Roo voor een hoge plek op de lijst van GroenLinks. Het
congres van GroenLinks passeerde Alexander echter
voor plaats 2, 3 en 4, waarna Alexander zich terugtrok.
Op voorstel van Otto heeft het bestuur vervolgens Els
de Groen, europarlementariër en persoonlijk lid van de
EGP, gepolst voor het lijsttrekkerschap van De Groe
nen. Ze voelde zich gevleid door ons verzoek en wilde
er over nadenken. Om alle opties open te houden heeft
het bestuur daarom de aanduiding De Groenen geregi
streerd bij de Kiesraad in het register voor de Europese
verkiezingen. Helaas heeft Els inmiddels laten weten
definitief af te zien van een nieuwe termijn in het Euro
pees Parlement. Het bestuur wil bij het komende con
gres van de EGP op 27 en 28 maart met GroenLinks
spreken om te onderzoeken of hun verkiesbare kandi
daten, Judith Sargentini en Bas Eickhout, inhoudelijk
voldoende aantrekkelijk zijn voor De Groenen om hun
kandidatuur te steunen. Zo niet, dan wil het bestuur de
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mogelijkheid open houden om met een lijst De Groe
nen deel te nemen. Dit wordt dan voorgelegd aan een
bijzonder congres op zaterdag 11 april. Het congres
stemt hier mee in.
7.     Paul schorst de vergadering van 12:30 tot 13:00
uur.
8.     Otto meldt dat er geen amendementen zijn inge
diend. Hij vraagt zich af waar dat aan ligt. Michiel legt
uit dat hij weinig gemotiveerd is om amendementen te
schrijven, omdat onduidelijk is of De Groenen in 2011
mee doen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Otto on
derkent dit punt en men is het er over eens dat dit het
bestaansrecht van De Groenen betreft: als we niet
deelnemen aan verkiezingen verdienen we dan wel
onze plaats in het Nederlandse politieke landschap?
Otto meent dat deelnemen aan verkiezingen niet ge
noeg is. In de eerste plaats moet de partij zich onder
scheiden door zijn politieke programma. Andere partij
en, ook de EGP, vesplinteren hun standpunt over vele
verschillende documenten. De EGP heeft nu een Char
ter, straks een manifest en nog veel meer. Omdat er zo
veel teksten zijn die om de aandacht concurreren weet
niemand meer wat de waarheid is en krijgen de bepa
lingen geen gezag. Het is vernieuwend van De Groenen
om zich te beperken tot één document: het partijpro
gramma, en dat steeds als basis te kiezen voor de con
tinue ontwikkeling van het partijstandpunt en niet bij
elke verkiezing weer bij nul te beginnen. Michiel wil
naast het partijprogramma ook een korte lijst van
speerpunten. Het congres blijkt daar ook voor te voe
len en we besluiten de inleiding van het huidige pro
gramma te vervangen door een overzicht van de
speerpunten van de partij. Michiel denkt voor het vol
gende congres van 26 september hier wel een concept
voor te kunnen schrijven. Verder blijft het partijpro
gramma een vast agendapunt van elk congres en heeft
elk lid het recht om schriftelijk amendementen in te
dienen bij de secretaris van het partijbestuur.
9.     Jan Hartstra: in Leiden ontbreekt een geschikte
lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van
2010.
Paul Berendsen: in Amsterdam Oud-Zuid beslissen we
in juni of we weer deel willen nemen.
Ruud: Amsterdam-Noord gaat zeker weer deelnemen.
Fred Borias overweegt weer deel te nemen voor de
deelraad Westerpark.
Paul Freriks betreurt dat Amsterdam Ander/De Groe
nen zo nadrukkelijk heeft bekend gemaakt dat ze niet
opnieuw deelnemen.
Otto vraagt of er mogelijheden zijn om de afdeling Am
sterdam van De Groenen opnieuw op te richten.
Ruud: dat kan zeker. Je moet een advertentie zetten en
kijken wie er op af komen.
Paul Freriks: Sociaal Zevenaar gaat zeker weer mee
doen. Of het een gezamenlijke lijst Sociaal Zevenaar/
De Groenen wordt moet ik met mijn achterban bespre
ken.

10. Geen vragen in de rondvraag.
11. Paul sluit het congres om 14:30 uur.
 

3rd Congress EGP

 
 
 
 
Het laatste weekend van maart vertegenwoordigden
Paul, Lydia en ik de partij bij het congres van de Euro
pese Groenen in Brussel. We vergaderden in het Euro
pees Parlement. Ook Paul Metz van de Vereniging Ba
sisinkomen was er bij.
 
Paul heeft deelgenomen aan het partyleadersoverleg
en daar de aandacht getrokken met onze plannen om
deel te nemen aan de Europese verkiezingen. Lydia en
ik hebben meegestemd over de amendementen op het
verkiezingsmanifest van de EGP. Ik heb een workshop
over de financiering van de Green New Deal bijge
woond: een plan om met een investering van €500 mil
jard in 5 jaar 5 miljoen banen te scheppen. Meer hier
over vind je op europeangreens.eu/petition
 
Zondag was er nog een Council. Het verschil tussen
Council en Congress is dat het Congress veel groter is
(450 afgevaardigden) dan de Council (76 afgevaardig
den). Het Congress komt eens in de drie jaar bijeen en
de Council twee keer per jaar. In de Council werd een
resolutie van de Georgische Groenen, die er op gericht
was om de afgescheiden regio's weer onder controle
te krijgen, dermate afgezwakt dat nieuwe Georgische

militaire avonturen er door ontmoedigd zijn. De EGP
geeft politieke steun aan de oprichting van een secre
tariaat voor de Global Greens in Tasmanië, maar een
besluit over de financiering is uit het voorstel geamen
deerd. Bob Brown van de Australische Groenen was
teleurgesteld over dit uitstel.
 
Otto ter Haar

European Green Party
 3rd CONGRESS
 Brussels, 27-28th March 2009

Bruisend Groen Brussel

27 en 28 maart jl. was er weer een congres van de Eu
ropese Groenen. Dit is nu de tweede die ik meemaak.
De vorige was in Parijs.
 
Het is bijzonder inspirerend om mee te maken. Groe
nen uit 27 landen bijeen en nog wel op toplocatie, na
melijk het Europees Parlement. Lydia Geijtenbeek en
Otto ter Haar waren onze gedelegeerden met stem
recht. Zij zijn ook de zondag de 29ste gebleven om op
het goede moment de juiste stemkaart in de lucht te
steken.
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THINK BIG VOTE GREEN

"Het congres van de Europese Groenen begon vrijdag
ochtend 27 maart om 10:00 uur, dus dat betekende
kwart voor zes op. Slik! Ik had al opgezocht dat het Eu
ropese parlement om de hoek van het station was,
maar toen ik 3,5 uur later het station uitliep had ik geen
idee. Geen kaartje, niks. En hoe ziet het Europese par
lement er eigenlijk uit? De toiletjuffouw wist het ook
niet, maar dankzij de mijnheer van de broodjeszaak
leerde ik dat de grote grijze blokken met spiegelruiten
en een kringvormige loopbrug ertussen samen de ge
bouwen van het EU parlement vormen.
 
Eenmaal binnen ging het makkelijker. Al flink wat Groe
nen aanwezig, en je kreeg een mooie groene pas aan
een ketting zodat je langs de bewaking mocht, en een
wel heel erg knalgroen T-shirt met de slogan van de
verkiezingen "THINK BIG VOTE GREEN". We werden
geleid naar een grote halfronde zaal, met ruim 400 ge
nummerde stoelen, en bij elke stoel een koptelefoon
voor vertalingen. Je kon uit 7 talen kiezen, waaronder
Nederlands. Dat was maar goed ook, want het eerste
deel van het programma bestond vooral uit saaie toe
spraken in allerlei talen, en dan zijn die verschillende
vertalingen wel leuk om een beetje mee te spelen. Het
kan komen doordat ik zo vroeg op was gestaan, maar
had moeite om wakker te blijven... Daarna nog twee
workshops die ook niet al te spannend waren, maar
aan het einde van de dag gelukkig nog een paar inhou
delijke verhalen over onder andere het klimaatpro
bleem.
 
De tweede dag was wel wat andere koek! Dit was het
begin van de verkiezingscampagne. Filmpjes met wat
de Europese Groenen de afgelopen 15 jaar allemaal
bereikt hebben werden afgewisseld met korte debat
ten/vragenrondjes met de lijsttrekkers van alle landen.
Daarna schalde luid de muziek van Queen's "We will
Rock you" uit de speakers, en mochten we allemaal "
Think big-think big-vote green" meezingen. Van achter
uit de zaal kwam een rij mensen met grote borden met
letters die samen aan de ene kant T H I N K _ B I G _
spelden, en als ze de borden omdraaiden V O T E _ G
R E E N. En met deze achtergrond werd er een EU vlag
in een doos gestopt, en stopte alle Groene lijsttrekkers
hun vlag erbij, en kwam er uiteindelijk... een groene EU
vlag uit. Wat een lol! Maar hoe gemaakt het ook klinkt
(en ook was), toch werkte het wel. Aan het einde van
de show was mijn adrenaline gestegen, en had ik er
echt weer zin in. De Groenen, yeah!"
 
Lydia Geijtenbeek

Voor mij waren de belangrijkste momenten het partijlei
dersoverleg en een gesprek met de voorzitter van
GroenLinks, Henk Nijhof. Een gesprek dat ik van te
voren per mail met hem georganiseerd heb.
 
Het overleg met de Groenenvoorzitters was vooral be
doeld om prognoses goed in beeld te krijgen. Alle lan
den kwamen om de beurt aan bod. GroenLinks schatte
zich in voor twee zetels. Voor onze partij heb ik aange
geven dat het niet goed mogelijk is een kandidaat van
GroenLinks te steunen (door het wegvallen in een ove
rigens normale democratische partijprocedure, van
Alexander de Roo). Ik heb aangegeven dat we 11 april
ons verkiezingscongres hebben. Mijn prognose was
dat De Groenen bij 1 zetel over een prima succes
mochten spreken. Ik heb er nog wel bij gezegd dat we
bereid waren deze dagen inhoudelijk met GroenLinks
door te praten of iets mogelijk was. Tenslotte is een
stem op GroenLinks ook een stem op de EGP en dat
gaat nu ook voor De Groenen gelden. Er moeten dus
wel zeer zwaarwegende argumenten zijn om niet geza
menlijk op te treden.
 
Het was tijdens mijn spreken al steeds stiller gewor
den. Dit hadden vooral de West-Europese partijen niet
verwacht. Onder hen GroenLinks terwijl ik hen toch
ruim voor aanvang van het congres via de mail in detail
op de hoogte had gehouden van de ontwikkelingen
binnen onze partij.
 
Aan het begin van de avond een gesprek met Henk Nij
hof. Hij vroeg eerst om te kijken naar zaken die ons
verbond in plaats van scheidde. Ik stelde voor om drie
cases samen te bespreken en kijken hoe dat zou lopen
(kleinschaligheid, goederenvervoer per spoor en basis
inkomen). We zijn met deze cases begonnen. Het over
leg liep helemaal stuk. We spraken af bij thuiskomst el
kaar te mailen. Het was gewoon duidelijk dat het initia
tief dit keer bij GroenLinks lag. Tot woensdagavond
heb ik gewacht. Toen heb ik Henk Nijhof laten weten
dat we het congres van De Groenen zullen voorstellen
om zelfstandig en op eigen kracht de Europese verkie
zingen in te gaan.
 
Ik heb nog de nodige internationale contacten kunnen
leggen. Dat is van belang bij de voorbereiding van
amendementen en moties van een volgend congres.
Vandaar dat het belangrijk is niet te veel en te snel te
veranderen van de samenstelling van onze delegatie.
 
Paul Freriks
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Gras is een landelijk mededelingenblad van de politie
ke partij De Groenen. Het verschijnt onder verantwoor
delijkheid van het partijbestuur. Plaatsing van artikelen
betekent echter niet dat het partijbestuur instemt met
de inhoud. U kunt de redactie bereiken via het landelij
ke secretariaat of via het e-mailadres: degroenen@pla
net.nl
 
Met bijdragen van: Lydia Geijtenbeek, Otto ter Haar en
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Lidmaatschap

Lidmaatschap € 27

Lid met minimuminkomen € 20

Grasabonnement € 13

 

 
U wordt lid van De Groenen of abonnee van Gras door
overmaking van uw contributie op ING Betaalrekening
306434 ten name van De Groenen, Utrecht.

Landelijk secretariaat

Postbus 1251
3500 BG UTRECHT
info@degroenen.nl
www.degroenen.nl
 
De Groenen zijn vertegenwoordigd in de gemeenteraad
van Zwolle en in deelraden van Amsterdam. De Groe
nen is lid van de Europese Groene Partij.
 

Partijbestuur

Voorzitter Paul Freriks, 06-10897675, p.freriks@chello.
nl
Penningmeester Jan Hartstra, JanHr@xs4all.nl
Secretaris Otto ter Haar, degroenen@planet.nl
Lid Jacques de Coo, 071-5762027, jdecoo@noknok.nl
Lid Micha Kuiper, parle@michakuiper.nl
 

Agenda

11 april Congres 43, Utrecht
22 april inlevering kandidatenlijst EP
4 juni verkiezing Europees Parlement
14 juni deadline Gras 37
5 september deadline Gras 38
26 september Congres 44
12 december deadline Gras 39
3 maart 2010 verkiezing Gemeenteraden
2 maart 2011 verkiezing Provinciale Staten
11 mei 2011 verkiezing Tweede Kamer
23 mei 2011 verkiezing Eerste Kamer
 

Nieuwe statuten

De statutenwijziging van het 36e partijcongres van 26
november 2005 heeft 24 maart 2009 notaris Van
Ekdom te Utrecht gepasseerd. Wie een kopie wil van
de nieuwe statuten en huishoudelijk reglement (nu met
partijbestuur en zonder AB en DB) kan dit bij mij opvra
gen.
 
Otto ter Haar, secretaris De Groenen
 

Stel u kandidaat voor het Europees
Parlement

We nodigen alle leden uit te kandideren voor de Euro
pese lijst van De Groenen. Heeft u interesse zend dan
een briefje met motivatie naar het partijbestuur,  info@
degroenen.nl of Postbus 1251 3500 BG Utrecht.
 
Het partijbestuur
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