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Utrecht, 11 september 2001
Beste leden en sympathisanten van De Groenen,
Dit is de derde Gras van dit jaar. We houden u op de
hoogte van de ontwikkelingen in de landelijke partij, bij
de Europese Federatie en bij de afdelingen, die zich
voorbereiden op de gemeenteraadsverkiezingen.
Bij deze Gras treft u een acceptgirokaart aan. Dat is
rijkelijk laat dit jaar. Gelukkig hebben al vele leden uit
zichzelf betaald. Wij danken hen voor hun bijdrage. De
anderen verzoeken wij de partij te blijven steunen. Met
uw steun verzekert u de continuiteit van de partij en de
ondersteuning van de campagnes van onze afdelingen
bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.
Ook andere bijdragen dan financiële zijn nodig om als
partij effectief te kunnen zijn. In december houden we
een congres waar we het programma voor de vorige
Twee Kamerverkiezingen (‘Nederland verdient beter’)
willen actualiseren.
We roepen u op uw visie te zenden aan de congreswerkgroep (p/a Ben Kal, Anjelierstraat 1, 2014 TC
Haarlem, tel. 023-5324909, benkal@euronet.nl).
De congreswerkgroep ontvangt ook graag uw voorstellen voor de agenda van het congres.
Naast dit inhoudelijke werk zijn er organisatorische
t
in de partij. Het dagelijks bestuur zoekt een secre
taris en een penningmeester. Als u daar belangstelling
voor heeft neem dan contact op met de congreswerkgroep.
Namens partijbestuur en congreswerkgroep,
Otto ter Haar

Verslag 26e partijcongres De Groenen
Datum: 16 juni 2001
Cultureel Centrum Oog in Al, Utrecht
Aanwezigen: David Blik, Ben Kal, Job Jongkind, Bert Tiddens, Ruud Repko, Harry Schoch, Jan Hartstra, Karel Lortije, Helene Stafleu, Frank Plate (ochtendvoorzitter, notulist
middag), Otto ter Haar, Andreas Ligtvoet (ochtendnotulist,
voorzitter middag).
Gast: Huib Poortman
Afwezigen met kennisgeving (machtiging): Reinier van Eijk

(BT), Cor Nouws, Marian Hulscher, Rob Visser, Peter Pot,
Xandra Asselbergs, Jan Cremer, Adelaar (BK), Hein van
Caspel (JJ), H. ter Veer, J. ter Veer-Vossen
1. Opening + agenda
Frank Plate opent als ochtendvoorzitter om 11.10 uur het
congres. De motie van Ben Kal zal worden besproken onder
4c. Er wordt geconstateerd dat Amsterdam Anders/De Groenen een bijeenkomst hebben over directe democratie, zodat
een aantal van hen niet aanwezig kan zijn.
2. Notulen 25e congres van 18 november 2000
De notulen zijn in Gras 11 van februari 2001 gepubliceerd.
Ze worden ongewijzigd vastgesteld.
3. Mededelingen bestuur
Otto ter Haar deelt mee dat naar aanleiding van een oproep
in Gras Xandra Asselbergs zich heeft opgegeven om De
Groenen te vertegenwoordigen bij de Europese Federatie van Groene Partijen. Dit heeft zij reeds samen met Otto
gedaan in Den Haag. Het bestuur heeft er vertrouwen in dat
zij deze taak goed zal vervullen.
Otto is naar het congres van de Global Greens geweest in
Canberra, Australië. Hij heeft daar meegewerkt aan het
opstellen van de beginselverklaring. Het blijkt dat Groenen
mondiaal aan het groeien zijn, van Japan tot Mongolië tot
Frankrijk, waar gerecyclede communisten zich bij ‘Les Verts’
aansluiten.
Het ledenbestand van De Groenen is weer actueel. De
adressen van leden worden niet zomaar weggegeven aan
leden die er ‘iets mee willen doen’. Dat gebeurt alleen aan
afdelingen met een (functionerend) bestuur.
Het algemeen bestuur vergadert vier maal per jaar, Gras
komt ook rond die tijd uit.
Amsterdam Anders/De Groenen zijn gefuseerd, het is nu
alleen geliëerd aan De Groenen. Iemand die lid wordt van
AA/DG is niet automatisch lid van De Groenen.
Frank Plate brengt aan de orde dat Otto enig dagelijks
bestuurslid is, een situatie waar het liefst verandering in
gebracht dient te worden. Otto vertelt dat de routineklussen
nu snel en gemakkelijk verlopen, maar dat juist de moeilijke/
creatieve zaken veel tijd kosten. Er zijn inderdaad mensen
nodig die daadwerkelijk kunnen ondersteunen.
4a. Nieuws van de afdelingen
Bert Tiddens licht de fusie van AA/DG toe. De bestuurscommissie in overgangstijd bevat 7 mensen, waarvan 4 van De
Groenen en 3 van Amsterdam Anders. Anne van Schaik is
tot april 2002 voorzitter, daarna wordt Bert Tiddens het. De
leden van AA/DG krijgen twee acceptgiro’s: 1 voor de lokale
partij en 1 voor de landelijke partij. De afdeling Amsterdam
van De Groenen is niet opgeheven, maar slapende. Deze
komt weer in actie bij de Provinciale Statenverkiezingen in
2003.
Ruud Repko meldt dat 4000 gulden uit de kas van AA/DG
naar NHA is gesluisd. Dit was reeds bekend bij het bestuur,
dat vond dat geen ernstig probleem.

1

Gras

Nieuwsbrief Nr. 13, september 2001

Job Jongkind vertelt dat de provinciale afdeling van DG ook
sluimerend is tot de Statenverkiezingen. OSF wil lokale partijen, dus samenwerking met NHA wordt dan mogelijk.
Ben Kal heeft niets toe te voegen aan wat er in de laatste
Gras over Haarlem stond.
Jan Hartstra meldt dat Leiden een moeilijke tijd achter de rug
heeft. Twee duoraadsleden zijn naar Leefbaar Leiden (een
afsplitsing van de SP) gegaan. Het feit dat Harry Schoch met
de SP verder gaat heeft veel aandacht in de pers gekregen.
LWG/DG blijft op deze manier klein.
Harry Schoch licht toe dat, terwijl Margje Vlasveld met de
Groene Brug bezig was, hij werd benaderd door de SP voor
het opzetten van een groene stroming. Dit leek hem wel wat,
maar hij blijft lid van DG en blijft zich inzetten voor een grote
groene beweging, ook in de provincie. Het is nu onduidelijk
wat er gebeurt: Margje wil geen lijsttrekker zijn, Jacques de
Coo is de aangewezen persoon.
4b. Contacten met lokale partijen
O heeft conform de partijstrategie overleg gehad met Cees
Noltee van Groen Brabant, maar deze willen zich niet met
De Groenen binden. Leefbaar Nijmergen (Jeroen van Zuilen
en Bea van Zijl) waren positief. Zuilen Vooruit had interesse,
maar verschijnen niet op zetelhoudersoverleg of alhier. De
Haagsche Stadspartij is aanwezig bij het zetelhoudersoverleg. Cor Nouws van Leefbaar Gelderland is geïnteresseerd.
Het geheel is niet overweldigend positief, maar Otto wil met
de strategie doorgaan tot het volgende congres en dan evalueren. Frank zal contact leggen met EcoDordt.
4c. Motie Ben Kal
Ben Kal verdedigt zijn motie (zie hieronder) en noemt de
bezwaren die mensen tegen de motie naar voren hebben
gebracht. Als eerste staat veel al in statuten en HR, maar dit
zijn moeilijke stukken tekst waar ook veel andere zaken in
geregeld zijn, dus verwarrend. Ben wil met deze motie richting aanbrengen en de beginselverklaring aanscherpen, een
duidelijker gezicht aan de partij geven. Er wordt bezwaar
geuit tegen de term ‘stationaire economie’, maar Ben geeft
aan dat dit juist het verschil met andere groene gedachtengoeden is. Het is de vertaling van ‘steady state economics’
van de econoom Daly. De Groenen is juist meer dan een
werkgroepje in een of andere partij, die met zoveel andere
belangen rekening moeten houden. Het is essentieel dat er
e partij is die met name gericht is op grenzen aan de groei,
niet een of andere stichting of verbond.
Ook het expliciet melden van opheffen van de partij acht Ben
nuttig, want in het licht van de gemeenteraadsverkiezingen
moeten mensen vertrouwen kunnen hebben dat een partij
als de onze de energie en motivatie heeft om vier jaar vol te
houden. Dit bestaansrecht moet op een congres uitgesproken en ondersteund worden.
Ruud sympathiseert met de motie, is echter niet tevreden
met de laatste alinea over opheffen. In het ergste geval kan
een partij het Doornroosje-model volgen.
Otto wil eveneens de laatste alinea schrappen. We moeten
echter naar buiten brengen dat De Groenen duidelijk verschil

van mening heeft met bijvoorbeeld Groen Links over o.a. het
buitenlands en veiligheidsbeleid.
Helene Stafleu wil weten waarom deze motie naar voren
gebracht wordt. Ben: Als aanvulling op de beginselverklaring
en om duidelijk uit te komen voor je gedachtengoed.
Jan merkt op dat omdat we een kleine partij zijn, wij onze
ideeën duidelijk kunnen uiten, zonder compromissen te hoeven sluiten.
Bert spreekt namens Reinnier dat mensen de beginselverklaring wel steunen, maar geen lid worden. We moeten ons
terugtrekken naar de kernactiviteit. Bert zelf sluit zich bij Otto
aan.
Huib Poortman is bedroefd vanwege de lage opkomst. Hij
meent dat ons gedachtengoed een levensvatbare partij kan
voortbrengen.
Frank wil weten of duurzaamheid een doelstelling of een
randvoorwaarde is. Ben: Nu is het verdienen van geld een
doelstelling, maar het moet randvoorwaarde worden.
Frank heeft bedenkingen bij het woord stationair: is dat
per definitie milieuvriendelijk. Ben: Wat met de term wordt
bedoeld is dat de economische groei langzaam de wereld
aan het opeten is; daar moeten we vanaf. Een stationaire
economie is niet het gelijk blijven van de huidige economie.
Karel stelt voor om stationaire te verduidelijken met het
woord kringloopeconomie. Ben kan zich hierin vinden.
Er wordt voorgesteld om de zin ”het bereiken van duurzaamheid de centrale doelstelling van de samenleving wordt” te
wijzigen in ”het bereiken van duurzaamheid het centrale doel
van het bestuur van de samenleving wordt”, aangezien een
samenleving zelf geen doelstelling heeft en de term doel
redactioneel beter is. Dit amendement wordt met 8 voor, 3
tegen en 3 onthoudingen goedgekeurd. Daarna wordt het
schrappen van de laatste alinea met 8 stemmen voor, 6
tegen en 1 onthouding goedgekeurd.
De motie wordt vervolgens unaniem goedgekeurd en luidt nu
als volgt:
Het congres van De Groenen, bijeen te Utrecht op 16 juni
2001, overwegende dat:
- een partij alleen bestaansrecht heeft als zij iets toevoegt
aan de bestaande diversiteit van politieke organisaties;
beschikt over het minimum aan leden en aan *actieve*
leden dat nodig is om kans te maken op zetels in vertegenwoordigende organen;
- aan de De Groenen twee eigenschappen zijn waar te
nemen waarmee de partij zich onderscheidt van alle andere Nederlandse partijen, te weten: de moed tot het *fundamenteel* aan de orde stellen van het duurzaamheidsvraagstuk, en tot het *onvoorwaardelijk* voorop stellen van het
werken aan een oplossing daarvan; een sterke voorkeur
v
behoud van kleinschaligheid en van autonomie op een
zo laag mogelijk niveau;
- de functie die De Groenen in de politiek kunnen en willen
hebben derhalve is: het zichtbaar maken van de steun voor
de genoemde specifieke combinatie van opvattingen, en
het geven van een stem aan dat deel van de bevolking dat
die combinatie van opvattingen huldigt;
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besluit:
- het doel van De Groenen in de politiek te omschrijven
als ‘het vertegenwoordigen van kiezers die: willen dat
het bereiken van duurzaamheid het centrale doel van het
bestuur van de samenleving wordt; bij voorbaat bereid zijn
de gevolgen van een ontwikkeling naar ware duurzaamheid
te aanvaarden’;
- de omvorming van de huidige groei-economie tot een stationaire (kringloop-)economie te maken tot een belangrijk en
permanent thema in de programma’s en het optreden van
De Groenen;
- te streven naar profilering van De Groenen als de ‘partij
van de economie van het genoeg’, een omschrijving die de
essentie van het genoemde centrale thema op positieve
wijze overbrengt;
- naar het publiek toe de verschillen met geestverwante partijen duidelijk te communiceren, om te beginnen op de officiële website van de partij, dit overigens met inachtneming
van het vereiste respect voor de andere partijen;
- in elk jaar voorafgaande aan Tweede Kamerverkiezingen,
ongeacht het al dan niet zelf deelnemen daaraan, het landelijk partijprogramma te actualiseren;
EINDE MOTIE
Ben wil nagaan wat het ideologisch verschil met GroenLinks
is. Dit moet op de website komen. Een aanzet hiertoe staat
al op de pagina’s van Haarlem. Andreas kan hier naar kijken
en het op de landelijke site zetten.
6. Benoeming leden partijbestuur
Punt 5 wordt na de pauze behandeld. Otto neemt het congresvoorzitterschap kort over om voor te stellen Frank en
Andreas in het Algemeen Bestuur op te nemen. Dit voorstel
wordt bij acclamatie gesteund.
Pauze
5. Beleid partijbestuur met betrekking tot de Groene Brug/
verstrekken ledeninformatie
De leden van De Groenen hebben enkele malen post ontvangen van de Groene Brug, onder andere uitnodigingen
voor bijeenkomsten.
Otto ter Haar merkt voor alle duidelijkheid op dat deze post
b
het bestuur van De Groenen om wordt verzonden. Het
bestuur van De Groenen verstrekt geen ledenlijsten aan de
Groene Brug. Kennelijk heeft men nog de beschikking over
oude ledenbestanden.

O ter Haar vindt dat de afdelingsbesturen van De Groenen
in principe wèl de beschikking moeten kunnen krijgen over
het ledenbestand van hun afdeling. Hij wil daar echter van
kunnen afwijken als er veel twijfel bestaat over het daadwerkelijk functioneren van het desbetreffende afdelingsbestuur.
Frank Plate meldt dat Nora Borsboom graag de actuele
ledenlijst van de afdeling Den Haag zou willen hebben.
Ben Kal stelt voor om de afdelingen te inventariseren en zo
nodig te schonen.
Otto ter Haar is daar niet principiëel op tegen, maar ziet er
ook niet echt het nut van in.
Na enige discussie wordt geconcludeerd dat het landelijke
bestuur een rondje maakt langs de afdelingsbesturen. Elke
actief functionerende afdeling heeft recht op een ledenlijst.
Ben Kal merkt naar aanleiding van dit agendapunt nog op
dat hij de Groene Brug beschouwt als een privé-initiatief
van Roel van Duijn. Roel van Duijn wekt nu echter de indruk
dat GroenLinks en De Groenen één pot nat zijn. De situatie
schept onduidelijkheid en is schadelijk voor De Groenen.
Volgens Otto ter Haar staat daar tegenover dat Roel van
Duijn wèl uit de fractie van De Groenen in Amsterdam is
gestapt. Het lijkt Otto niet verstandig dit onderwerp op de
spits te drijven. Bij de afdeling Amsterdam zijn er overigens
na het vertrek van Roel van Duijn leden bijgekomen.
Margje Vlasveld vindt de Groene Brug een goed initiatief.
Zij hoopt dat Roel van Duijn via GroenLinks in de Tweede
Kamer komt, waarbij hij lid blijft van De Groenen.
O ter Haar benadrukt dat de lijn van het partijbestuur is om
juist de verschillen met GroenLinks duidelijk te maken. Het is
mede in dit verband zinnig om het partijprogramma te actualiseren, ook als we niet meedoen aan de kamerverkiezingen.
Margje Vlasveld wil daar graag een bijdrage aan leveren.
7. Crisis in de landbouw
Margje Vlasveld is spreker over dit onderwerp. Zij is raadslid in Leiden voor De Groenen/Leiden Weer Gezellig. Ze is
betrokken geweest bij de oprichting van Skal en het Ekokeurmerk.
Volgens Margje Vlasveld wil minister Brinkhorst dat in 2010
in Nederland 10% van de landbouwproducten biologisch
wordt geproduceerd. Dit is een bescheiden ambitie. In Duitsland streeft de minister naar 30% biologische landbouw in
2010. Het aandeel van biologische producten in de Nederlandse supermarkten is momenteel minder dan 2%.
Er zijn binnen het landbouwbeleid twee stromingen te onder-

3

Gras

Nieuwsbrief Nr. 13, september 2001

scheiden. De eerste stroming gaat uit van meer biologische
landbouw en regionalisering. Elk land moet een redelijk
niveau van zelfvoorzienendheid ontwikkelen. De tweede
stroming staat hier tegenover en kiest vooral voor technologische vernieuwingen.

groep. Hij heeft niet de ambitie om in zijn woonplaats (Delft)
mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen, maar wil
wel op afdelingsniveau dingen gaan organiseren, bijvoorbeeld deelname aan de campagne tegen de A4 door Midden-Delfland.

Volgens Margje Vlasveld is er in Nederland nog genoeg
ruimte voor een zelfvoorzienende landbouw. Er zal dan wel
een verschuiving moeten plaatsvinden. De Nederlandse
vleesexport vergt op dit moment een enorme hoeveelheid
geïmporteerd voer. Voor dit geïmporteerde voer is een landbouwoppervlakte nodig van vier keer Nederland. Er zal dus
minder vlees gegeten moeten worden. Margje constateert
dat de voorlichting over voeding heel erg wordt bepaald door
d voedingsindustrie. De dagelijkse hoeveelheid vlees die nu
als gezond wordt ‘voorgeschreven’ is onnodig groot.

A
Ligtvoet wil ook lid blijven van de congreswerkgroep
en is verder actief voor de partij als webmaster.

Ben Kal merkt op dat biologische landbouw hoe dan ook
ruimte kost. We moeten dus zuinig omgaan met landbouwgrond. Dit kan ook betekenen dat De Groenen niet in alle
gevallen vóór de komst van ‘nieuwe natuur’ ten koste van
landbouwgrond moeten kiezen.
Margje bepleit de volgende beleidsmaatregelen.
- Geen BTW-heffing op biologisch voedsel.
- Er moet een (deels) gegarandeerde afzet komen voor biologisch voedsel, bijvoorbeeld naar ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, enz.
- Bevordering van regionale distributie.
- Boeren moeten inkomen ontvangen voor landschaps- en
natuurbeheer.
- Landbouwsubsidies moeten niet meer worden verstrekt
voor producten, maar voor activiteiten.
- De bio-industrie moet worden verboden.
U de discussie blijkt dat de congresdeelnemers deze ideeën
steunen en dat er veel belang wordt gehecht aan het behoud
van cultuurlandschappen.
8. Rondvraag
Karel Lorteije vraagt op verzoek van Jan Cremer wie de reis
van Otto ter Haar naar Australië heeft gefinancierd.
Otto ter Haar antwoordt dat de reis heeft plaatsgevonden
op kosten van de partij na goedkeuring door het Algemeen
Bestuur, zoals geregeld in het Huishoudelijk Reglement.
David Blik vraagt of studenten geen tientjeslid kunnen worden?
Otto ter Haar wijst dit af. Het levert te weinig op, is niet kostendekkend.
Helène Stafleu informeert naar de motieven en doelen van
de nieuwe bestuursleden.

Het volgende congres zal plaatsvinden op zaterdag 15
december a.s., wederom in Oog en Al. De congreswerkgroep bestaat uit Ben Kal, Helène Stafleu, Andreas Ligtvoet
en Frank Plate.
9. Sluiting
Het congres wordt om circa 15.15 uur afgesloten.

Europese Groene Federatie
Xandra heeft De Groenen vertegenwoordigd bij de 11e
Council van de EFGP van 8 tot 10 juni in Den Haag. Haar
verslag komt in de volgende Gras.
Van haar komt het volgende voorstel om bij de komende wijziging van de statuten van de Federatie een voor De Groenen discriminerende regel te laten schrappen. Eerder hebben Otto ter Haar (in 1993) en Michiel van Harten (1995) dit
aan de orde gesteld:
The Statutes Committee of the European Federation of
Green Parties
EUROPEAN FEDERATION OF GREEN PARTIES
European Parliament - room PHS 2C85
rue Wiertz, 1047 Brussels, Belgium
E-mail: efgp@europarl.eu.int
C.C.: to the following members of the EFGP Statutes Committee
Outi Hannula, E-mail: outi.hannula@vihrealittto.fi
Jef Leestmans, E-mail: jef.leestmans@pi.be
Amsterdam, 7 September 2001
Dear Statutes Committee,
At the The Hague Council meeting in June this year, the
Council agreed with the forming of a Statues Committee for
a review of the present statutes of the European Federation
of Green Parties. Every member, via her EFGP-delegate,
was invited to comment or make proposals for changing the
present statues.
The Dutch member of the EFGP, De Groenen, would like to
seize the opportunity and focus the attention of the Statutes
Committee on article 9d en article 21.
In our view, article 9d, which is about the number of deleg
per member at a Congress meeting, is very unclear. As
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far as we can see, article 9d is not phrased well, something
which may give rise to (avoidable) disputes about its actual content and meaning. Article 21, which is directly related
to article 9d, is equally unclear. As a result, the calculation
on which the allocation of the delegates for the Congress is
based, is ambiguous. Moreover, article 9d has a discriminating effect.
Article 9d refers to a situation in which there are two different
green parties in one national state. Among the present EFGP
members, this is the case both in Belgium and The Netherlands. As we understand it, article 9d states that if the two
parties are not competing on a national level in which is the
case in Belgium with its different language regions in both
parties have the right to be represented by 4 delegates for
an EFGP congress. In the situation that the regional parties
(= two green parties in one country) do compete nationally,
the number of delegates per member is limited to two. De
Groenen is the only member of the EFGP to which this rule
can be applied.
De Groenen hold the opinion that this rule concerning regional parties is obsolete.
At the time of the foundation of the Federation, the situation of competing regional parties was existing in Portugal,
Luxemburg and the Netherlands. Today this situation is nonexistent in the EFGP, except for the members from The Netherlands. De Groenen feel, therefore, that to maintain this
article would be discriminating to them.
For all these reasons, we propose to rephrase article 9d and
to delete article 21 altogether.
Yours sincerely,
Xandra Asselbergs
EFGP-delegate De Groenen

Het Zetelhoudersoverleg
C
voor 29 september 11.00-14.00 uur in de blau
we zaal van Hotel Nieuw Minerva, Boommarkt 23 te Leiden.
1. Opening + vaststelling agenda 11.00 uur
2. Verslag Zetelhoudersoverleg 19 mei
(zie Gras nr. 12, juni 2001)
11.05 uur
3. Korte mededelingen.
11.10 uur
4. Consequentiesdualisering gemeenteraden *)
11.15 uur
5. Komenderaadsverkiezingen, strategien/samenwerkingsverbanden:**)
12.15 uur
6. Rondje langs de zetels.
12.45 uur
Wat zijn de belangrijkste zaken, die de afgelopen tijd
gebeurd zijn?
Welke zaken staan nog te gebeuren? Kunnen wij elkaar
hierbij helpen?
7. Rondvraag.
13.45 uur
8. Sluiting.
14.00 uur

*) Bespreken van de consequenties van het wetsvoorstel
(
momenteel in de kamer wordt besproken) over invoering
van het duale systeem voor het werk van gemeenteraadsleden. Wat is onze inbreng in de veranderingsprocessen in de
verschillende raden. Waar moeten volgens de Groenen de
a
gelegd worden in het raadswerk van de 21e eeuw?
Er volgt nog een discussiestuk.
**) Uitwisseling en discussie over de gehanteerde strategien
voor effectieve groene lokale politiek. Is er sprake van incidentele of structurele samenwerking met andere (al dan niet
politieke) partijen? Worden er (weer) lijstcombinaties voorbereid met andere partijen? Zo ja op welke basis?

Uit de afdelingen
Leefbaar Gelderland losgekoppeld van De Groenen

Overgenomen uit Nieuwsbrief 10 van de OSF
De fractie van Leefbaar Gelderland/DeGroenen heet voortaan Leefbaar Gelderland. Een aantal leden van De Groenen
h
ene overstap gemaakt naar GroenLinks. ”Met die over
stap, alweer enkele maanden geleden, van een groep mensen naar GroenLinks is de basis van wat eens de landelijke
partij De Groenen was, nog verder versmald. Onze fractie is
dan ook van plan om de tweede helft van deze statenperiode de naam te veranderen in Leefbaar Gelderland. Of dat
zonneschijn is, laten we aan u over om te beoordelen”. De
partij volgt de ontwikkelingen rond Leefbaar Nederland met
grote aandacht . ”We zijn benieuwd of het begrip ‘leefbaar’
daar serieus (in onze ogen) vorm krijgt. En het is natuurlijk
spannend om te zien hoe de ontwikkelingen van een partij,
waar je zelf part nog deel aan hebt, invloed gaan krijgen op
de manier hoe mensen tegen jou aankijken. Misschien zal
het zo’n invloed hebben dat we bij de volgende statenverkiezingen wel GroenGelderland heten?!”, aldus fractieleider Cor
Nouws.
N
met Cor gesproken. Aanleiding voor de stap is het ontbreken
van een achterban vanuit De Groenen in Gelderland.

Amsterdam Anders/De Groenen
Uit Ander Nieuws, nummer 11, 6 september 2001

Uitnodiging actievergadering over Eurotop in Brussel

In december van dit jaar vindt in Brussel een Eurotop plaats.
Daar zullen net als onlangs bij de G8 in Genua niet de
behoeften van de wereld(bevolking) maar die van een kleine rijke elite de boventoon voeren. Daarom zullen er op 14
december vanuit Nederland ook diverse bussen vertrekken
naar de protestmanifestatie in Brussel.
Wie hier aan deel wil nemen kan contactopnemen met René
Danen (raadslid)
Tel: 020 - 612 28 21 E-mail: renex@dds.nl
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Redt het Bulderbos!

Manifestatie op 25 september.
Milieudefensie heeft uit protest tegen de aanleg van de vijfde
landingsbaan van Schiphol enige jaren geleden het Bulderbos aangelegd. Op dinsdag 25 september zal de Haarlemse
rechter uitspraak doen inzake het onteigeningsverzoek van
Schiphol. Het zou kunnen dat dit vonnis slecht uitvalt wat
betekent dat Schiphol diezelfde dag al het hele Bulderbos
kan afsluiten, de bomen kan omhakken en door kan bouwen
aan de vijfde baan. Dat mag niet gebeuren! Daarom nodigen
we je uit om op dinsdag 25 september naar het Bulderbos
te komen. De uitspraak staat gepland op 10.00 uur. Tussen
8.00 en 17.00 uur rijden er pendelbussen tussen NS- station
Hoofddorp en het Bulderbos. Daar zullen we met zijn allen
het vonnis afwachten (Neem slaapzak en matje en liefst ook
tent mee).
Info bij: christien@milieudefensie.nl of
www.milieudefensie.nl/bulderbos

Plannen voor Kinseldam van de baan

Van Bert Tiddens, deelraadslid Amsterdam-Noord
De plannen voor Kinseldam, een nieuw te bouwen dijkdorp
op de Waterlandse Zeedijk ter hoogte van het Kinselmeer,
zijn definitief van de baan. De stadsdeelraad AmsterdamNoord nam de vorige week een motie aan van De Groenen
die het einde betekende van het voorstel om in Waterland
een nieuw dorp te bouwen.
De stemverhoudingen liepen dwars door de fracties heen.
D fractievoorzitters van PvdA, VVD en CDA hadden de frac
tiediscipline losgelaten. Zij lieten hun leden vrij naar eigen
overtuiging te stemmen.
Behalve Groen Links, de BPN, het LAN, de SP, De Groenen en Senioren 2000 stemden ook drie leden van de PvdA,
één van de VVD en één van het CDA voor de motie van De
Groenen.
Onder de voorstemmers bevonden zich de wethouders Gert
Beckman (PvdA) en Jacqueline Koop (Groen Links). De
motie werd aangenomen met 17 stemmen voor en 12 tegen.
De plannen voor Kinseldam maakten deel uit van de Toekomstvisie Panorama Noord, een samenhangende reeks
plannen voor de komende dertig jaar. Inwoners van Noord,
betrokkenen, deskundigen, bedrijven en politici hebben er
twee jaar over gediscussieerd. De vorige week beleefde de
Toekomstvisie zijn laatste fase: het definitieve einddebat in
de stadsdeelraad.
Aan het eind van het proces - door het dagelijks bestuur
interactieve beleidsvorming genoemd - verscheen het hoofdstuk over Kinseldam in de tekst van de Toekomstvisie.
De groep discussiedeelnemers die zich met Waterland had
beziggehouden was hier hoogst verbaasd over. Niemand
had het ooit over Kinseldam, een nieuw dijkdorp aan het IJsselmeer, gehad.
Tijdens discussierondes in diverse raadscommissies en in
de stadsdeelraad zelf bleek dat Kinseldam was bedacht door
wethouder/stadsdeelvoorzitter Hans Oosterbaan (PvdA). Hij
verdedigde de plotselinge plannen door te zeggen dat het
D te allen tijde het recht heeft voorstellen aan de stadsdeel
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raad voor te leggen.
Tegen Kinseldam ontstond weerstand vanaf het moment dat
het in de concept-tekst van de Toekomstvisie verscheen.
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de Vereniging tot
Behoud van het IJsselmeer en de Centrale Dorpenraad adviseerden negatief.
De politieke oppositiepartijen herinnerden het dagelijks
bestuur er menigmaal aan dat de coalitiepartijen in de
Beleidsovereenkomst 1998-2002 hebben vastgelegd dat niet
wordt gebouwd ten noorden van de Ringweg A 10.
Oosterbaan verdedigde Kinseldam met het argument dat het
behoud van Waterland zo veel kost dat daar (via de grondexploitatie) inkomsten voor het stadsdeel tegenover zouden
moeten staan.
Aan het eind van het raadsdebat van vorige week dienden
Groen Links en De Groenen moties in tegen Kinseldam. Uite
trok Groen Links zijn motie in ten gunste van die van
De Groenen. Diverse raadsleden hadden al laten weten daar
de voorkeur aan te geven omdat hij korter en eenduidiger
was. ‘De eenvoud is het kenmerk van het ware’, reageerde
de verheugde Bert Tiddens van De Groenen.
Wethouder Gert Beckman motiveerde zijn stem tegen Kinseldam door te zeggen dat hij het niet juist vond te bouwen
in een gebied dat ook hij nu juist wenste te beschermen. Zijn
collega wethouder Jacqueline Koop van Groen Links sloot
zich daarbij aan.
De Toekomstvisie Panorama Noord werd daarna door een
meerderheid van de raad aanvaard. Verscheidene partijen
hadden nog wijzigingen voorgesteld maar die niet in moties
vastgelegd.
Van de definitieve tekst zal in het najaar een boekje verschijnen.

Uit de fractie LWG/De Groenen in Leiden
Van duoraadslid Jacques de Coo
De afgelopen twee maanden zijn natuurlijk erg rustig
geweest, omdat iedereen op vakantie was of ging en er
geen vergaderingen werden belegd. Daar is inmiddels verandering in gekomen. Een van de onderwerpen die nadrukkelijk speelt, is het functioneren van de raad. Dit onderwerp
is mede door de fractie van LWG/De Groenen opgevoerd
uit onvrede met de huidige situatie. Zo beschikken de fracties in de raad niet over een eigen bureauruimte met adequate voorzieningen. Schriftelijke vragen worden soms na
meer dan een jaar na veel gezeur eindelijk beantwoord. En
zo kan de lijst met klachten haast eindeloos worden aangevuld. Daar komt bij dat naar verwachting volgend jaar maart
de nieuwe gemeentewet van kracht zal worden. Dan wordt
de positie van de raad wel heel drastisch gewijzigd. De problemen die er zijn en die worden verwacht, zijn en worden
nu geïnventariseerd. Opvallend is dat de klachten die de
recent aangetreden nieuwe gemeentesecretaris heeft tegen
het functioneren van college en managementsteam er ook
bepaald niet om liegen. Het lijkt er wel eens op dat het college alleen maar bezig is met allerlei megalomane projec-
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ten en de dagelijkse gang van zaken verwaarloost. Zo is er
geen geld voor een goede en voldoende opvang voor het
toenemende aantal dak- en thuislozen, maar wel wordt een
bedrag met 6 nullen besteed aan het ontwikkelen van een
zgn. stadsvisie in het jaar 2030. Grootse plannen worden
ontwikkeld voor het bouwen van een nieuw consumptieparadijs in de binnenstad, wat ten koste gaat van de historische
bebouwing, maar allerlei wijkvoorzieningen kalven af zonder dat wordt ingegrepen. Er moet een peperdure parkeergarage komen op een locatie waar een haast gloednieuw
kantoorgebouw staat, dat prima kan worden hergebruikt.
Alleen al de aankoop van dat gebouw bedraagt E 7,5 miljoen en is met het doorgaan van de plannen dus pure kapitaalvernietiging. Er zijn natuurlijk prima alternatieven, die
door zowel individuele burgers en belangengroeperingen
als LWG/De Groenen worden aangedragen. Een en ander
vormt een mooie opmaat naar de verkiezingen volgend jaar.
Op 29 september a.s. zal worden voorgesteld om de goede
samenwerking van LWG en De Groenen te continueren uit
zowel programmatische als pragmatische redenen. De verwachting is gewekt dat het aantal zetels zal toenemen.

Haarlem
Door raadslid Ben Kal
In de vakantiemaanden juni en juli is zo weinig gebeurd dat
er bijna niets is toe te voegen aan het verhaal in het juninummer van Gras. We hebben alleen gemerkt dat het binnen halen van versterkingen stroever gaat dan gehoopt. We
gaan even erg ons best doen op het overhalen van sympathisanten tot echt meedoen, en blijven onverminderd optimistisch over de kansen op handhaving in de Haarlemse
Raad. Volgende keer zullen we ongetwijfeld veel meer te
melden hebben.

Haren (Groningen)
Marian Hulscher-Emeis
Omdat de samenwerking tussen GroenLinks en De Groenen in de gemeente Haren niet zal worden gecontinueerd
na de huidige raadsperiode is besloten dat GroenLinks en
De Groenen ieder zelfstandig de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2002 in zullen gaan.
GroenLinks vindt dat het afzonderlijk campagne voeren en
het naar buiten brengen van gezamenlijk standpunten als
fractie niet te verenigen zijn.
De Groenen is van mening dat deze processen wel te scheiden zijn en betreuren dit standpunt van GroenLinks, maar
legt zich daar bij neer en zal vanaf heden (10 september
2001) geen deel meer uitmaken van de fractie GroenLinks
/De Groenen.
GroenLinks zal daarom tot aan de verkiezingen als zelfstandige fractie verder gaan.
De fractie heeft 2 zetels, beide bezet door GroenLinks. De

Groenen voerde het woord namens de fractie in de commissie grondzaken.

Afdeling Zwolle
Persbericht van 21 juni 2001
D
ledenvergadering van GroenLinks/De Groenen
kiest Peter Pot als lijsttrekker.
Op de drukbezochte ledenvergadering van GroenLinks /De
Groenen heeft een zeer grote meerderheid van de leden
Peter Pot gekozen tot lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.
De volgende kandidaten op de lijst zijn:
2. Anneke Nusselder
3. Henny Willems
4. Lambert Sijens
5. Michiel van Harten
6. Hennie Kenkhuis
7. Cor Loos
8. Hank Oomkes
In september van dit jaar worden de overige kandidaten van
d lijst gekozen. Tijdens deze gezamenlijke ledenvergadering
wordt ook het verkiezingsprogramma vastgesteld.
Peter Pot is erg blij met de zeer brede steun vanuit zowel
De Groenen als GroenLinks. ‘Dit geeft een groot vertrouwen
richting de verkiezingen. We gaan er met zijn allen enthousiast tegenaan’.
Voor meer informatie:
Theo Profijt
Cor Loos
Peter Pot

tel. 06 22491728
tel. 4532148
tel. 4655988

Aanslagen in de Verenigde Staten
De Groenen betuigen hun medeleven met de duizenden
onschuldige slachtoffers van de aanslagen in New York,
Washington en Pennsylvania. We onderschrijven de oproep
van de Nederlandse regering aan president Bush om het
hoofd koel te houden en waardig te reageren.
Het partijbestuur
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Eindredactie:
Otto ter Haar.
Opmaak:
Punt op de i! Wijk aan Zee.
Drukkerij:
GSB Heijt BV, Amsterdam.
Met bijdragen van:
Andreas Ligtvoet, Frank
Plate, Xandra Asselbergs, Margje Vlasveld, Bert Tiddens, Jacques de Coo, Peter Pot, Ben Kal, Otto ter
Haar, Marian Hulscher.
Tel. 030-2381700
Fax 030-2381701
info@degroenen.nl
www.degroenen.nl

BESTUUR

De Groenen zijn vertegenwoordigd in de Provinciale Staten van Noord-Holland, in de Eerste Kamerfractie via de Onafhankelijke Senaats Fractie, in de
gemeenteraden van Amsterdam, Haarlem, Leiden en
Zwolleen ook in de Amsterdamse deelraden Noord,
Westerpark, De Baarsjes, Oud West, Oud Zuid, Zuider-Amstel, Oost-Watergraafsmeer, Zeeburg en ZuidOost. De Groenen zijn lid van de Europese Federatie
van Groene Partijen.
Partijbestuur:
Voorzitter: Otto ter Haar, 030-2381700,
oterhaar@knoware.nl
Secretaris: vacature
Penningmeester: vacature

AGENDA

Landelijk secretariaat De Groenen
Postbus 1251
3500 BG UTRECHT

15 september Actievergadering over
Eurotop, Amsterdam
25 september Bulderbosmanifestatie,
Hoofddorp
29 september Zetelhoudersoverleg,
Leiden
30 november - 2 december,
12e Council EFGP,

Vertegenwoordigers afdelingen:
Amsterdam, Paul Berendsen, 020-4704680,
paulbe@dds.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, Marian Hulscher, 050-5346826,
marian@wolka.org
Groningen/Drenthe, Jan Kremer, 050-3132405
Utrecht, Andreas Ligtvoet, 030-2515450, nooneisthisi
maginative@yahoo.com

Boedapest
15 december, 27e partijcongres,
Utrecht
22 januari 2002, kandidaatstelling
gemeenteraden,
Amsterdam, Zwolle,
Leiden, Haren, Haarlem,
Nijmegen
6 maart 2002, gemeenteraadsverkiezingen
15 mei 2002, Tweede Kamerverkiezing
17-19 mei 2002, 3e congres EFGP, Berlijn
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