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Beste leden en sympathisanten
Plotseling is het een spannende tijd geworden. Onze
deelname aan de Europese verkiezingen zorgt er voor
dat er extra inspanningen geleverd moeten worden.
Maar we gaan goed! Een lijst waar we mee voor de dag
mogen komen, veel ondersteuningsverklaringen en een
campagne die in ieder geval bij ons op stoom begint te
raken. Bij Europese verkiezingen gaat het vooral om de
laatste twee weken. Dan moeten we er helemaal staan.
Affiches zijn in de maak en folders worden voorbereid.
Gesprekken met de producer voor t.v.- en radiozendtijd
zijn in volle gang. Debatten en bijeenkomsten zijn ge
pland.
Vandaar dat jullie begrijpen dat ik extra blij ben met dit
tussentijdse congres. De start van een sprint richting 4
juni. Tevens een mooie gelegenheid om jullie allemaal
bij te praten wat we gedaan hebben en hoe we de ko
mende periode tot aan de verkiezingen aan de slag
gaan.
Ik hoop en reken op een goede opkomst.
Paul Freriks, partijvoorzitter

Lijst 13 De Groenen
1. Otto ter Haar (Utrecht)
2. Rascha Wisse (Egmond aan den Hoef)
3. Marijn Freriks (Arnhem)
4. Trudy van der Hoop (Deventer)
5. Paul Berendsen (Amsterdam)
6. Nora Borsboom (Den Haag)
7. Wim Wolbrink sr. (Hengelo)
8. Wim Sweers (Velp)

Agenda 44e partijcongres
Vrijdag 8 mei 2009
Milieucentrum Utrecht, Oudegracht 60
1. 19:00 Opening
2. 19:05 Verslag 43e congres
3. 19:10 Verslag van het partijbestuur
4. 19:25 Benoeming Ronald Schönberger nieuwe
termijn Kascommissie (2008-2009)
6. 19:30 Partijprogramma 2009/verkiezingsprogram
ma EP
7. 20:15 Pauze
8. 20:30 Bespreking campagne EP
9. 21:20 W.V.T.T.K./Rondvraag
10. 21:30 Sluiting.
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Otto ter Haar

LIJST 13
Verslag 43e partijcongres
Zaterdag 11 april 2009
Milieucentrum Utrecht, Oudegracht 60
Aanwezig: Paul Freriks (voorzitter), Otto ter Haar (ver
slag), Micha Kuiper, Jan Hartstra, Syne Fonk (vanaf
11:30), Wim Wolbrink, Rob Brockhus, Huib Poortman,
Wim Sweers, Paul Berendsen (vanaf 11:50).
Afwezig met kennisgeving: Sybrand Andringa (machtigt
Otto), Lydia Geijtenbeek (machtigt Jan Hartstra), Trudy
van der Hoop (machtigt Huib), Rob Visser (machtigt Mi
cha), Michiel van Harten, Michiel van Hasselt, Jacques
de Coo, Ad van Rooij (machtigt Wim Wolbrink), Jan
Breij, Frank Plate, mw. Dart, dhr. Westra, dhr.
Baarslag.
1. Paul opent het congres om 11:15.
2 en 3. Er zijn op dat moment 8 stemgerechtigde leden
met 5 machtigingen aanwezig.
4. Otto vertelt dat de nieuwe statuten de notaris zijn
gepasseerd. De Groenen hebben nu een partijbestuur
i.p.v. een dagelijks en algemeen bestuur. We werken
zo al een tijd. Het congres bevestigd dat vanaf heden
ook het nieuwe huishoudelijk reglement in werking is
getreden. Jan Hartstra vraagt hoe de contributie, die al
jaren onveranderd is, verhoogd kan worden. Otto legt
uit dat de contributie via een amendement van het
huishoudelijk reglement verhoogd kan worden. Daar
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voor hoeven we niet naar de notaris en het kost de par
tij daarom niets.
5. Huib verwijt de notulist dat deze zijn woorden niet in
het verslag van het 41e congres heeft opgenomen.
Otto betreurt het venijn in Huibs verwijt en legt uit dat
het verslag slechts een samenvatting geeft van een
congres met vermelding van de genomen besluiten.
Wie graag zijn verhaal kwijt wil is uitgenodigd copy
voor Gras aan te bieden. Daar is ruimte voor. Het con
gres keurt het verslag van het 42e congres goed. Paul
F stelt voor in september "collusie" op de agenda van
het congres te zetten. Rob, Micha, Wim W en Huib be
reiden dat onderwerp voor.
6. Paul vertelt uit hoe de gesprekken met GroenLinks
verliepen. Hij had 20 november een prettig gesprek
met Henk Nijhof. Paul vroeg spreektijd op het verkie
zingscongres van GroenLinks. Hij werd echter niet uit
genodigd. Het congres van 21 maart gaf het bestuur
de opdracht om 27 en 28 maart in de wandelgangen
van het EGP-congres met GroenLinks te praten. Hij
verwachtte consensus met GroenLinks op basis van
zijn contact in Parijs en gesprek met Henk Nijhof. Paul
vroeg Paul Metz, een econoom en bestuurslid van
Grondvest, om mee te gaan. Tijdens de partyleaders
bijeenkomst maakte Paul aan de EGP bekend dat De
Groenen zelfstandige deelname aan de Europese ver
kiezingen overwegen. Cohn-Bendit (fractievoorzitter
Greens/EFA in het EP) wilde daarop reageren, maar
kreeg het woord niet van de voorzitter. Na deze bijeen
komst heeft Paul met Henk Nijhof gesproken. Eerst
hebben ze onderzocht wat GroenLinks en De Groenen
bindt op basis van 3 casussen. Aanvankelijk hadden ze
een inhoudelijk gesprek wat echter later uit de hand
liep. Henk reageerde venijnig toen Paul bevestigde dat
De Groenen een serieus plan hebben om deel te
nemen aan de Europese verkiezingen. Hij stelde in dat
geval er naar te streven De Groenen uit de EGP te
weren. Paul heeft een paar dagen na het congres nog
eens per e-mail contact gelegd met Henk en toen
kreeg hij weer dezelfde reactie. Verschillende leden
keuren deze reactie van Henk af. We spreken af de
zaak even te laten bezinken.
Zoals besproken tijdens het vorige congres heeft het
bestuur Els de Groen gevraagd voor het lijsttrekker
schap. Ze was niet beschikbaar, maar na het congres
van 21 maart heeft Els weer contact gelegd met Paul,
waarna Paul en Otto een gesprek met haar hebben
gehad in de Reehorst bij Ede. Uiteindelijk zag ze als
nog er van af zich te kandideren.
7. Jan Hartstra heeft bedenkingen t.a.v. deelname:
voorwaarden zijn dat het gat in de begroting van €5000
gedicht moet worden; dat aan het budget van €16000
strak de hand wordt gehouden en dat we lijstverbindin
gen aan gaan met zo mogelijk GroenLinks en de Partij
van de Dieren.
8. Otto is het eens met de financiële voorwaarden van
Jan, maar merkt op dat een lijstverbinding slechts

werkt als beide partijen zelfstandig een zetel halen.
Verder is het niet zo waarschijnlijk dat deze partijen een
lijstverbinding met De Groenen willen.
Paul schorst het congres voor een uur. In de pauze
vertoont Micha een powerpointpresentatie.
9. Wim Wolbrink meldt dat BeSaCo zijn bijdrage ver
hoogt met €3000. BeSaCo had al toegezegd voor
€1500 een folder te willen subsidiëren voor de cam
pagne. BeSaCo stelt daarbij geen eisen aan de inhoud
al is wel wenselijk dat het logo van de sponsor getoond
wordt. Wim Sweers zegt een bijdrage van €1000 toe.
Otto merkt op dat de post van €1000 voor folders nu
van de begroting kan. Met de nieuwe toezeggingen
van €4000 is de begroting nu praktisch sluitend.
10. Paul vertelt dat hij in Brussel met Lydia Geijtenbeek
overlegd heeft en dat zij het erover eens zijn dat Otto
een geschikte kandidaat zou zijn voor het lijsttrekker
schap. Kiezers verwachtten bij De Groenen een geite
wollensokken-type en Otto's presentatie zou als een
positieve verassing kunnen werken. Otto is daarvoor
beschikbaar. Micha ziet zijn opvattingen onvoldoende
tot hun recht komen met Otto als lijsttrekker en stelt
zich tegenkandidaat. Huib herhaalt dat hij twijfels heeft
over de beoogde deelname, maar kandideert desal
niettemin ook voor het lijsttrekkerschap.
12. Omdat sommige leden de keus om deel te nemen
laten afhangen van wie lijsttrekker wordt, kiezen we
eerst een lijsttrekker. Het congres benoemt Paul Be
rendsen en Jan Hartstra tot leden van het stembureau.
Bij de stemming over de kandidatenlijst kan niet bij vol
macht gestemd worden. De uitslag van de stemming
is: Otto 5 stemmen, Micha 3 stemmen en Huib 2 stem
men. Huib valt af en spreekt zijn steun uit voor de kan
didatuur van Micha. In de tweede ronde krijgt Otto 6
stemmen en Micha 4 stemmen. Hiermee is Otto geko
zen tot lijsttrekker.
11. Vervolgens brengt de voorzitter het voorstel in
stemming om deel te nemen aan de Europese verkie
zingen. Hiermee tellen de volmachten wel mee. Voor
12 stemmen, tegen 2 stemmen en 1 onthouding. De
Groenen nemen dus deel. Voorwaarde is wel dat de
toegezegde donaties voor de dag van de kandidaat
stelling (22 april) door de partij ontvangen zijn.
12 (vervolg). Het congres benoemt op voorstel van
Paul hemzelf en Syne tot campagneteam. Zij zullen, in
overleg met Otto, de rest van de lijst samenstellen.
13. In verband met de tijd worden de amendementen
niet meer behandeld. We houden op vrijdag 8 mei van
19:00 tot 21:30 uur het 44e congres met als belangrijk
ste agendapunt het verkiezingsprogramma. Otto gaat
daar mee aan de slag. Het congres wordt weer in het
Milieucentrum Utrecht gehouden.
14. Otto vraagt of de nieuwe Gras bevalt. Men is te
spreken over de kwaliteit. Jan is vooral blij met de veel
lagere drukkosten. Huib vraagt of het ook op gerecy
cled papier gedrukt kan worden. Otto zal daar naar in
formeren bij de Opmaakfabriek.
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15. Paul sluit het congres om 15:20 uur en dankt allen
voor hun aanwezigheid.

land vrije verkiezingen hebben, waar kiezers niet wor
den geïntimideerd om af te zien van hun kiesrecht.

GroenLinks

In een brief van 19 april hebben we het partijbestuur
van GroenLinks benaderd ten einde het dreigement uit
de wereld te helpen en de lucht te klaren. Daar is van
de zijde van GroenLinks niet op gereageerd. Inmiddels
is onze kandidatenlijst geldig verklaard door de Kies
raad.

N.a.v. de dreigementen van Henk Nijhof heeft het par
tijbestuur zich schriftelijk tot het partijbestuur van
GroenLinks gewend met de bedoeling de betrekkingen
te normaliseren. We boden hierbij aan onze lijsten te
verbinden in een lijstencombinatie. Hier hebben we
geen antwoord op ontvangen. Daarom hebben we ons
met de volgende brief tot de Minister van Binnenlandse
Zaken gericht:
De Minister van Binnenlandse Zaken
mw. dr. G. ter Horst
Postbus 20011
2500 EA DEN HAAG
Zevenaar, 28 april 2009
Betreft: intimidatie m.b.t. de kandidaatstelling voor
de Europese verkiezingen; integriteit partijbestuur
GroenLinks
Geachte minister,
Op 1 april ontvingen wij een e-mail bericht van de par
tijvoorzitter van GroenLinks, Henk Nijhof, met daarin de
volgende zin:
“Ik zal ons bestuur voorstellen om te bezien of dit [*]
aanleiding voor ons kan zijn om de EGP te vragen De 
Groenen uit de Europese Groene familie te weren.”
[*] Dit bericht was geschreven in antwoord op ons be
richt dat wij voornemens waren om zelfstandig aan de
Europese verkiezingen deel te nemen, nu besprekingen
voor gezamenlijk optrekken met GroenLinks op niets
waren uitgelopen. Eerder liet hij zich tegenover mij in
soortgelijke termen uit, namelijk tijdens ons overleg in
de marge van het 3e congres van de EGP op 27 maart
j.l. in het Europees Parlement te Brussel.
In onze zienswijze is deelname ons democratisch
grondrecht, zoals vastgelegd in artikel 4 van de Grond
wet van Nederland.
Wij vinden dat dit dreigement van Henk Nijhof niet door
de beugel kan. Het komt niet te pas een politieke partij
onder druk te zetten om af te zien van deelname aan
een democratische verkiezing. Wij zijn van mening dat
hiermee artikel 126 lid 1 van het Wetboek van Straf
recht is overtreden. Immers, om lid te kunnen blijven
van de EGP kunnen we er maar beter van afzien om
gebruik te maken van ons passief kiesrecht bij de Eu
ropese verkiezingen. Het is de taak van de Minister van
Binnenlandse Zaken er voor te zorgen dat we in Neder

We willen graag uw mening over deze gang van zaken.
Als u het met ons eens bent dat GroenLinks hier de de
mocratische spelregels heeft overtreden willen we
graag weten hoe u deze regels in de toekomst denkt te
kunnen handhaven.
Met vriendelijke groeten namens het partijbestuur,
Paul Freriks, voorzitter
Bijlage: brief aan partijbestuur GroenLinks van 19 april

Begroting campagne EP 2009
Post

Bedrag Inkomen

Bedrag

Waarborgsom

€11250 Registratie
terug
€400
Uit middelen
€200
Otto ter Haar

€450

€500

€1000

500 programma's
Verzendkosten
programma's
Reiskosten
campagneteam
Productie tv-spot
Folders BeSaCo

Onvoorzien
Totaal

Mailing leden

Verkoop
programma's
€1500 Bellamy
Stichting
BeSaCo folder
Wim Sweers
€2000 Tekort
€15850 Totaal

€2000
€5000

€50
€4500
€1500
€1000
€350
€15850

Contributie 2009
Veel leden hebben voor 2009 nog niet gecontribueerd.
Hoort u daarbij betaal dan s.v.p. snel.
Het partijbestuur

City Events Europees Parlement
Het Europees Parlement organiseert zes campagne bij
eenkomsten met het bordspel You’re the star!
Het is een schaakbord in de vorm van een ster (groot
te: ongeveer een half tennisveld). Alle campagnethe
ma's staan erop.
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De kandidaat-Europarlementariërs en deelnemers uit
het publiek die mee willen doen, kunnen thema's kie
zen en plaatsen een oranje pion op hun favoriete
thema op het bord.
Indien men andere thema's wil toevoegen die niet in de
campagne worden benoemd dan is dit mogelijk.
Iedereen die iets op het bord wil zetten wordt uitgeno
digd voor een vraaggesprek.
14 mei : Enschede, Oude Markt 15.00-21.00 uur
22 mei: Groningen, Waagplein 12.00-18.00 uur
28 mei: Amsterdam, de Dam 15.00-21.00 uur
29 mei: Eindhoven, De Markt 12.00-18.00 uur
30 mei: Utrecht, Domplein 12.00-18.00 uur
3 juni: Den Haag, Plein 12.00-18.00 uur

Zendtijd
We hebben de volgende slots toegewezen gekregen
door het Commissariaat van de Media:
Datum
Tijd
Zender
13 mei
12:00
Radio 4
13 mei
16:00
Radio 2
19 mei
19:50
Nederland 2
21 mei
10:00
Radio 6
21 mei
14:30
Radio 1
21 mei
18:00
Radio 4
21 mei
20:00
Radio 2
21 mei
23:00
Radio 3FM
22 mei
9:15
Nederland 2
25 mei
8:27
Nederland 1
26 mei
22:50
Nederland 2
28 mei
17:55
Nederland 1
29 mei
16:00
Radio 6
29 mei
23:00
Radio 1
29 mei
23:00
Radio 3FM
30 mei
19:00
Radio 5
30 mei
23:05
Nederland 1

Agenda
8 mei Congres 44, Utrecht 19-21:30 uur
14 mei Enschede Oude Markt 15-21 uur
21 mei Groningen, Waagplein 12-18 uur
28 mei Amsterdam, Dam, 15-21 uur
29 mei Eindhoven, De Markt 12-18 uur

29 mei Amsterdam, Melkweg, 21 uur Het Grote Kleine
Partijen Debat
30 mei Utrecht, Domplein 12-18 uur
3 juni Den Haag, Plein 12-18 uur
4 juni verkiezing Europees Parlement
14 juni deadline Gras 38
5 september deadline Gras 39
26 september Congres 45
12 december deadline Gras 40
3 maart 2010 verkiezing Gemeenteraden
2 maart 2011 verkiezing Provinciale Staten
11 mei 2011 verkiezing Tweede Kamer
23 mei 2011 verkiezing Eerste Kamer

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

Lidmaatschap
Lidmaatschap € 27
Lid met minimuminkomen € 20
Abonnement Gras € 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.

Colofon
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 Otto ter Haar en Paul Freriks
Eindredactie en opmaak: Otto ter Haar
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