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Utrecht, februari 2001 

 

Beste Groenen, 

 

De laatste week was de partij veel in het nieuws. De 

media schonken veel aandacht aan de “overstap” van 

Roel naar GroenLinks. Uw voorzitter heeft in 

interviews met ANP, Metro en de EO een en ander 

kunnen corrigeren. Voor alle duidelijkheid: er 

hebben geen leden opgezegd: alleen Roel en een 

aantal sympathisanten willen lid worden van 

GroenLinks. Dat staat ze vrij. 

 

Het voorbestaan van De Groenen staat niet ter 

discussie. In verschillende gemeenten zijn de 

voorbereidingen voor deelname aan de verkiezingen 

van maart 2002 aangevangen. In het nieuws van de 

afdelingen leest u hier meer over. Het partijbestuur is 

voortgegaan op de weg van samenwerking met 

lokale partijen. Bij het laatste congres waren de OSF 

en de FNP te gast. Bij het zetelhoudersoverleg zijn de 

Haagse Stadspartij en Amsterdam Anders altijd 

vertegenwoordigd en inmiddels hebben ook de 

Stadspartij Zutphen en de Stadspartij Leefbaar 

Nijmegen belangstelling getoond. Wij willen dit 

netwerk uitbreiden en op het 26
e
 congres van 16 juni 

zullen we u over de voortgang rapporteren. 

 

Op Europees niveau speelt de partij een bescheiden 

maar serieuze rol. U leest hierover in het verslag van 

de 10th Council van de EFGP. De 11th Council is 

van 6 tot 8 juni in Den Haag. U bent allen als 

toehoorder welkom! 

 

Wij menen u met deze Gras nummer 11 te hebben 

bijgepraat over de politieke ontwikkelingen waar De 

Groenen bij zijn betrokken. Begin juni ontvangt u 

Gras 12 met de stukken voor het congres. 

 

Veel leesplezier. 

 

Namens het partijbestuur, 

 

Otto ter Haar 

Partijvoorzitter 

 

Verslag 25
e
 Partijcongres van De Groenen, op 18 november 

2000 gehouden in Florin & Firkin, Utrecht 

 

Aanwezige leden: Otto ter Haar, Paul Berendsen, Job Jongkind, 

Andreas Ligtvoet, Ger Levert, Reinnier van Eijk, Ben Kal, 

Brigitte Kooijman, Frank Plate,  Margriet Versteeg, Harry 

Schoch, Jan Hartstra, Bert Tiddens, Ron van Wonderen, Ruud 

Repko, Karel Lorteije, Carla Seelemeyer, Roel van Duijn, 

Willem Jaap Renaud, Inge Calame, Xandra Asselbergs 

 

Gasten: Wiebe Meester (FNP), Matty Meester (FNP), Rienk 

van Dijk (FNP), Casper Kloos (OSF) 

 

Afwezig met kennisgeving: Jaap Vonk, Marian Hulscher, Peter 

Pot, Rob Visser, Michiel van Harten 

 

1. Opening 

 

Andreas Ligtvoet opent als ochtendvoorzitter om 11.00 uur het 

congres.  

 

Otto ter Haar meldt dat agendapunt 9 (Spreker van 

allochtonenorganisatie) vervalt. Hoewel enkele multiculturele 

organisaties zijn benaderd, is er helaas geen spreker gevonden. 

Wel is een spreker namens de Onafhankelijke Senaats Fractie 

(OSF) gevonden, namelijk de heer Kloos. Hij is vice-voorzitter 

van de OSF. 

 

2. Notulen 24
e
 congres van 17 juni 2000 

 

De notulen zijn in GRAS gepubliceerd. De behandeling van de 

amendementen op de Beginselverklaring (agendapunt 7) is 

daarbij weggelaten, maar is beschikbaar op aanvraag en tijdens 

het congres.  

 

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Mededelingen van het partijbestuur 

 

Otto ter Haar gaat op 23 november a.s. naar Stockholm voor het 

halfjaarlijkse congres van de Europese Federatie van Groene 

Partijen. Otto houdt zich bezig met buitenlands beleid en 

veiligheidsbeleid. 

 

Volgens Paul Berendsen hadden sommige leden graag het 

congres willen verzetten vanwege de actie in Den Haag rondom 

de Klimaatconferentie.  

 

Otto ter Haar zegt dat dit niet meer mogelijk was.  

 

Ben Kal merkt op dat de indeling van de partij in afdelingen 

niet meer actueel is.  

 

Otto ter Haar antwoordt dat alle leden van De Groenen volgens 

de statuten lid zijn van een afdeling. In de praktijk is deze regel 

iets te ambitieus. De Groenen hebben nooit echt een landelijk 

dekkend stelsel van afdelingen gehad. Het actualiseren van de 

afdelingen zal worden aangekaart bij het Algemeen Bestuur.  
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De volgende vergadering van het Algemeen Bestuur is op 27 

januari a.s. Harry Schoch stelt zich kandidaat om lid te worden 

van het Algemeen Bestuur.  

 

4. Strategienotitie van het bestuur 

 

Otto ter Haar licht de strategienotitie toe, die in GRAS is 

gepubliceerd op pagina 4. Het Partijbestuur is voorstander van 

een strategie waarbij De Groenen een faciliterende rol vervullen 

voor lokale partijen die een groene signatuur hebben. Het moet 

gaan om partijen die zich kunnen vinden in het 

beginselprogramma van De Groenen. De Groenen ontwikkelen 

zich hierbij als een samenwerkingsverband voor zelfstandige 

lokale partijen.  

 

Het Partijbestuur wil concreet een aantal lokale partijen 

benaderen met de vraag of zij gebruik willen maken van de 

ondersteuning van De Groenen op de wijze die is beschreven in 

de strategienotitie.  

 

Ben Kal is van mening dat De Groenen in de eerste plaats 

moeten proberen om deelname van de eigen partij in de 

gemeenten te ondersteunen. Hij wil zelf in Haarlem meedoen 

namens  De Groenen.  Hij wil niet in een lokale partij opereren. 

Hij is bang dat deze koers uiteindelijk leidt tot het uiteenvallen 

van De Groenen. 

 

Frank Plate zou het merkwaardig vinden als de landelijke partij 

De Groenen het gebruik van de naam De Groenen bij 

gemeenteraadsverkiezingen niet  zou stimuleren.  

 

Ger Levert, mede-oprichter van Leefbaar Gelderland/De 

Groenen, wijst op het voorbeeld van Stadspartij Zutphen. 

Hoewel deze partij een groen karakter heeft, zou het gebruik 

van de naam De Groenen veel kiezers kosten. Als je met een 

goed beleid electoraal succes kunt boeken, is de naam niet zo 

belangrijk.  

 

Het voorstel van Ruud Repko om de naam Groene Federatie te 

gebruiken vindt geen steun. 

 

Roel van Duijn vindt de voorgestelde strategie een vlucht in het 

verleden. Het gaat in veel gevallen om leden of ex-leden van De 

Groenen die onder de naam van een lokale partij opereren. Je 

werkt dan dus eigenlijk samen met jezelf.  

 

Otto ter Haar zegt dat het wel degelijk gaat om onafhankelijke 

lokale partijen. De voorgestelde strategie is nodig om als partij 

te kunnen groeien en daadwerkelijke invloed te kunnen 

uitoefenen. 

 

Het voorstel wordt in stemming gebracht en wordt met 12 

stemmen vóór en 8 onthoudingen aangenomen. 

 

5. De Groene Brug.  

 

Roel van Duijn licht het voorstel van De Groene Brug toe. Het 

samenwerkingsverband De Groene Brug is in 1994 is begonnen 

met een poging om De Groenen en Groen Links te doen 

samenwerken. De Groene Brug stelt nu voor dat De Groenen tot 

Groen Links toetreden om als donkergroene vleugel te 

opereren. Roel van Duijn meent dat De Groenen zo meer 

bereiken dan als zelfstandige partij die niet aan landelijke 

verkiezingen meedoet. Het is op zichzelf een terechte keuze om 

niet meer aan de kamerverkiezingen mee te doen, gelet op de 

tegenvallende resultaten bij eerdere verkiezingen. De 

naamsverwarring met Groen Links zal altijd een probleem 

blijven. Groen Links verwoordt in de Tweede Kamer goede 

standpunten. Het partijbestuur van Groen Links geeft De 

Groenen de ruimte om eigen kandidaten te stellen. Roel van 

Duijn stelt voor om als partij de gedachtegang van De Groene 

Brug verder uit te werken.  

  

Ben Kal ziet dit als een voorstel om de partij op te heffen. 

 

Harry Schoch wijst op slechte ervaringen met Groen Links in 

Zuid-Holland.  

 

Volgens Ger Levert krijgen De Groenen ook in Gelderland niet 

de ruimte van Groen Links.  

 

Otto ter Haar zegt dat het partijbestuur niets ziet in het initiatief 

van De Groene Brug. Het past niet in de partijstrategie waarmee 

het congres zojuist heeft ingestemd. Het is ook niet juist om te 

suggereren dat je als partij kunt toetreden tot Groen Links; dat 

kun je alleen als individuele leden doen. Otto ter Haar wijst er 

verder op dat het partijbestuur van De Groenen niet is betrokken 

bij de contacten met Groen Links.  

 

Pauze 

 

Het congres wordt geschorst voor een pauze. In de pauze wordt 

een concreet voorstel van De Groene Brug geformuleerd, dat in 

stemming zal worden gebracht.  

 

5. De Groene Brug (vervolg) 

 

Frank Plate is ‟s middags technisch voorzitter. 

 

Er wordt voorgesteld in januari een congres bijeen te roepen om 

verder te praten over toetreding (in welke vorm dan ook) tot 

GroenLinks. Dit voorstel wordt verworpen met 5 stemmen 

voor, 8 tegen en 7 onthoudingen.  

 

6. Verkiezing nieuwe bestuursleden  

 

Harry Schoch en Bert Tiddens hebben zich opgegeven om 

zitting te nemen in het Algemeen Bestuur. Het congres benoemt 

Bert en Harry bij acclamatie. Otto ter Haar beargumenteert dat 

hij de post van voorzitter wil innemen daar hij dat nu al de facto 

is, en omdat het beter is een partij met een waarnemend 

penningmeester te hebben, dan een partij met een waarnemend 

voorzitter. Hij zal deze plaats innemen tot het volgende congres 

en committeert zich niet voor de daaropvolgende periode. Ben 

Kal vraagt hoe het zit met het secretariaat. Paul Berendsen 

meldt dat zich hier niemand voor heeft opgegeven, het is een 

zware taak. Otto ter Haar stelt dat we moeten roeien met de 

riemen die we hebben. De voorzitter doet een oproep aan alle 
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leden om zich alsnog voor deze functie aan te melden. Job 

Jongkind stelt voor een taakomschrijving voor de secretaris op 

te stellen en te kijken hoe taken over meerdere leden verdeeld 

kunnen worden: het beantwoorden van vragen hoeft niet door 

dezelfde persoon te gebeuren als degene die de ledenlijst 

bijhoudt.  

Het congres benoemt Otto bij acclamatie in de functie van 

partijvoorzitter. 

 

7. Beginselverklaring  

 

Er zijn twee amendementen ingediend t.a.v. de kopjes in de 

beginselverklaring: 

1. “De Groenen zijn niet in de eerste plaats een milieupartij” 

dient vervangen te worden door: “De Groenen zijn niet 

alleen een milieupartij”;  

2. “Minder mensen” dient vervangen te worden door: 

“Duurzame Harmonie”;  

 

Voorstel 1 wordt vrijwel unaniem aangenomen en voorstel 2 

wordt aangenomen met 10 voor, 5 tegen en 2 onthoudingen.  

 

8. Spreker van OSF  

 

Casper Kloos presenteert zijn bericht van OSF aan De Groenen. 

Hij spreekt over het feit dat De Groenen een partij is die het 

geweten kietelt, die idealen heeft, die een eigen kijk op de 

samenleving uitbrengt. De kracht van de reclame is de herhaling 

en door herhaaldelijk onze ideeën naar buiten te brengen 

bewerkstelligen wij dat andere partijen ook groene paragrafen 

in hun programma opnemen. Hij ziet echter in dit 25e congres 

tekenen van versnippering van krachten. De OSF wil politiek 

van onderaf, lokale waarden die een kortzichtige politiek, een 

onveilige en onsamenhangende samenleving tegengaan.  

Naast het eigen gedachtegoed uitbrengen wil de OSF ook lokale 

partijen faciliteren door subsidies voor activiteiten te geven en 

fondsen vrij te maken voor onderzoek. De OSF streeft na een 

structuur te zijn waarop partijen kunnen terugvallen; de link zit 

op het lokale vlak. De OSF wil graag krachten bundelen met 

diegenen die lokale waarden nastreven, zoals De Groenen. De 

OSF heeft een beginselverklaring in ontwikkeling, die in mei 

2001 klaar zal zijn. Hierin staat dat de OSF een koepel is voor 

provinciale organisaties. Hoewel er grote verschillen bestaan 

tussen deze partijen wil OSF juist de overeenkomsten 

benadrukken. Op de vraag hoe OSF tegenover Leefbaar 

Nederland staat, antwoordt de heer Kloos dat OSF met alle 

onafhankelijke partijen praat, dus met Leefbaar Nederland maar 

ook met De Groenen. Het wil verschillende partijen met 

meerdere achtergronden bij elkaar brengen, om zich bezig te 

houden met mondiale problemen. Het zou voor De Groenen 

verstandig zijn om hieraan deel te nemen. De OSF heeft gelden 

waar aangeslotenen beroep op kunnen doen. Als De Groenen 

meedoen aan provinciale verkiezingen, dan kunnen zij zich 

aansluiten bij OSF. Otto ter Haar stelt vast dat lidmaatschap van 

OSF past binnen de strategienota van De Groenen. Eerst dienen 

wij ons op lokale partijen te richten en vervolgens op de OSF.  

 

9. Mededelingen/Rondvraag  

 

De commissie van Rob Visscher c.s. heeft gesteld dat er 

concrete adviezen of suggesties nodig zijn voor De Groenen om 

als partij naar buiten te treden. Reinnier van Eijk licht het plan 

toe om onze beginselverklaring  

wat bekender te maken: plaats kleine advertenties in 

bijvoorbeeld De Groene Amsterdammer of Hervormd 

Nederland, met een verwijzing naar de beginselverklaring; een 

telefoonnummer, adres of internetadres. Een dergelijke 

campagne hoeft niet duur te zijn: een berichtje in de Groene 

Amsterdammer kost f 300,- voor twaalf stuks; (iedere maand, 

bijvoorbeeld); Hervormd Nederland vraagt hiervoor f 540,-. Het 

probleem is echter, dat als dit gedaan wordt, er ook mensen 

moeten zijn die op de toenemende vraag aan informatie kunnen 

reageren. Frank Plate wil wel beginselverklaringen naar mensen 

opsturen, maar hier niet als enige voor verantwoordelijk zijn.                      

Ben Kal wijst er op dat deze advertenties in ieder geval kunnen 

verwijzen naar de website www.degroenen.nl; uit de teller op 

deze website blijkt ook dat mensen dit nu al doen. Hij benadrukt 

nog eens dat er mensen moeten komen die iets doen, zoals een 

secretaris.  

 

Bert Tiddens heeft twee voorstellen:  

1. Een telegram van solidariteit sturen naar Robert Long. Hij 

is opgekomen voor de positie van de varkens in de 

voedingsindustrie. Hij heeft de veehouderij vergeleken met 

vernietigingskampen in WOII en krijgt protest van 

varkenshouders over zich heen.;  

2. Vorming van een Comité van Aanbeveling of Vrienden van 

De Groenen.  

 

Ad 1 wordt opgemerkt dat je wel moet uitkijken hoe je het 

verwoordt; een dergelijke steun heeft enkele risico's. We 

kunnen het met zijn streven wel eens zijn, maar hoeven ons niet 

achter het vergelijk met nazi's te scharen.  

Ad 2 wordt het gezien als een goed idee.  

 

Xandra Asselbergs stelt dat er lovenswaardige ideeën naar 

voren zijn gebracht, maar als er niemand is die ze uit kan 

voeren dan schieten we daar niets mee op. Er wordt nogmaals 

op gewezen dat dit nu eenmaal de situatie is waarin we 

verkeren, maar dat leden in ieder geval een deel van de taken op 

zich kunnen nemen. Ben Kal meent dat in deze situatie van 

onderbezetting de meest essentiële taken uitgevoerd moeten 

worden en dat het mooi is als daarnaast nog iets extra's kan.  

 

Ger Levert geeft de makers van Gras en de organisatoren van 

het Congres zijn complimenten.  

 

Harry Schoch geeft aan dat hij meer wil doen. Hij wil het 

ledenbestand samen met Paul Berendsen doorkijken en 

bijhouden. Ook wil hij open blijven staan voor betere 

samenwerking met GroenLinks.  

 

10. Sluiting  

 

Rond 16.00 uur wordt het 25e partijcongres afgesloten. 
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10th Council EFGP Stockholm 
 

Otto ter Haar heeft De Groenen vertegenwoordigd bij de 

"partijraad" van de Europese Groenen. Hij heeft met veel 

mensen uit verschillende uithoeken van de wereld gesproken en 

hier en daar een bijdrage geleverd aan de discussies. 

 

Zo sprak hij onder andere met een dame van de Groenen uit 

Vojvodina (Joegoslavië) en een Libiër, die piloot is en een 

beetje nederlands sprak. Hij had een opleiding gevolgd op 

vliegveld Beek bij Maastricht. Verder noemt hij nog een Lap 

van de Zweedse Groenen die opkwam voor de rechten van de 

Sami en een Rus (Alec Kuznetsov) die goed engels sprak. De 

Russische Groenen waren bijna geschorst wegens wanbetaling, 

maar dat is afgewend. 

 

De meeste tijd heeft hij besteed aan financiële zaken en Security 

and Foreign Policy. Zijn resultaten wat betreft de Security 

Policy vielen hem tegen. Zijn belangrijkste amendement is met 

16 voor 14 tegen en 14 onthoudingen verworpen (een manier 

van tellen waartegen hij heeft geprotesteerd). Bij het 

uiteindelijke document heeft hij tegen gestemd omdat de 

condities voor "armed intervention" verzwakt zijn vergeleken 

met het document uit Larnaca. Dat was volgens hem het werk 

van Joost Lagendijk, lid EP van GroenLinks. Hij maakt op hem 

een opportunistische indruk. Het document uit Larnaca blijft 

wel prevaleren zei de coördinerende spokesperson Franz Floss, 

die in Stockholm is opgevolgd door Pekka Haavisto. Pekka was 

minister van milieu en ontwikkelingssamenwerking in Finland 

(1995-1999) en doet nu voor de VN onderzoek naar de 

milieugevolgen van de oorlog in Kosovo. Hij was daar kort 

geleden om de effecten van het gebruik van verarmd uranium 

door de Navo te bestuderen. Hij maakte op Otto een sympatieke 

en bescheiden indruk. 

 

Het was niet koud in Stockholm (8 graden). Wel veel regen en 

om half vier 's middags was de zon onder. Vreemd genoeg 

gingen de winkels (ook op zondag) pas om 10 uur open, terwijl 

het al om half negen licht was. De vergadering vond plaats in 

het parlementsgebouw: vrijdag de senaat, in het weekend de 

Tweede Kamer. De delegates zijn ontvangen in het 

gemeentehuis met een rondleiding. De nobelprijzen worden 

daar elk jaar op 10 december uitgereikt. Mooi om te zien. Onder 

andere een zaal met de hele wand en zoldering een mozaiek van 

bladgoud. 

 

Er waren gasten bij de Council uit Verenigde Staten: Annie 

Goeke van de ASGP, die actief was in de Nader-campagne, en 

een vrouw uit Australië, die de Global Green Gathering in 

Canberra met pasen 2001 promote. Er wordt dan een uitgebreid 

politiek programma voor de "Global Greens" besproken. Dat is 

een initiatief van de Europese Groenen. De Groenen uit andere 

continenten wilden een veel beperktere beginselverklaring. 

 

De Council heeft naar aanleiding van het mislukken van de 

milieutop in Den Haag een persbericht uit doen gaan, mede 

namens de fractie in het Europees Parlement. De schuld voor 

het mislukken wordt daarin de VS verweten en de landen van de 

EU wordt te weinig coördinatie bij de onderhandelingen 

verweten en aangeraden zich beter te organiseren bij de 

vervolgconferentie over in mei 2001 in Bonn. 

 

De Groene Brug 
 
Uit De Volkskrant, 7 februari 2001 

 

Nu nog Groener 
 

GroenLinks krijgt versterking van 150 Groenen. Ze hunkeren 

nog steeds naar 'ecologische, sociale en democratische 

vernieuwing' maar ze ontdekten ook: samenwerking is de basis. 

In hun manifest kondigen ze aan zichzelf op 14 

februari,Valentijnsdag, in de schoot te werpen van GroenLinks.  

 

'Waarom? Omdat er over een jaar verkiezingen zijn', zegt 

voorman Roel van Duijn. De Groenen spiegelen zich aan hun 

zusterpartijen in het buitenland en zien dat de collega's het 

regeren goed afgaat. Hier zijn ze alleen plaatselijk actief. In 

1994 bouwden de politiek meest actieven al een Groene Brug 

naar GroenLinks. En nu is de tijd rijp om de brug daadwerkelijk 

over te steken. Want ze zijn het nog maar zelden oneens met 

GroenLinks. Ook niet toen Rosenmöller verklaarde in te zijn 

voor het regeringspluche. Van Duijn: 'Je ontkomt niet aan zo'n 

afweging. Tenminste niet als je in de politiek 

verantwoordelijkheid wilt dragen.' Hem werd dat duidelijk in 

zijn PPR-tijd. Evenals oud-staatssecretaris Michel van Hulten, 

ook een prominente Groene die meegaat. Van een scheuring is 

geen sprake, zegt Van Duijn. 'Goedgemutst' geven ze 'groene 

zoenen aan nieuwe vrienden' en kiezen ze voor een partij die het 

kleine voorbij is en 'de kracht heeft een wijdere rol te spelen'.  

 

De Groenen blij. En GroenLinks? Zeer, zegt Rosenmöller. Niet 

bang een paard van Troje in huis te halen? 'Het is niet een 

groepje mensen dat ineens opduikt. We kennen ze bijna 

allemaal. Er is veel vertrouwen over en weer. Ze komen 

GroenLinks versterken.' 

 

De officiële reactie van het partijbestuur luidt: 

 

De Groenen groeien in gemeentelijke en 

provinciale politiek 
 

Zie ook onze website http://www.degroenen.nl 

 

Utrecht, 7 februari 2000 

 

De politieke partij De Groenen bereidt zich voor op de 

gemeenteraadsverkiezingen van maart 2002. Het is zo goed als 

zeker dat de partij deelneemt in Amsterdam (met Amsterdam 

Anders), Leiden (met Leiden Weer Gezellig), Haarlem, Zwolle 

(met GroenLinks) en Haren (Gr., met GroenLinks). Mogelijk 

doen De Groenen ook in Zeist weer mee. 

 

De partij ziet bewust af van deelname aan de Tweede 

Kamerverkiezingen om des te meer resultaten te boeken op 



Gras Nieuwsbrief van De Groenen Nr. 11, februari 2001 

5 

lokaal niveau. Daartoe willen wij ook samenwerken met 

onafhankelijke groene lokale partijen. Het succes van de 

bestaande samenwerking met Amsterdam Anders, Leiden Weer 

Gezellig, Leefbaar Overijssel, Leefbaar Gelderland en in de 

Onafhankelijke Senaats Fractie wijst daartoe de weg. 

 

Nu de strategie van De Groenen de Tweede Kamerverkiezing 

laat passeren heeft Roel van Duijn er voor gekozen te proberen 

via GroenLinks in de Tweede Kamer te komen. Onze statuten 

staan dat toe. Wij willen onze leden niet belemmeren via hun 

eigen weg hun politieke doelen te bereiken. Eerder hebben onze 

leden Jan Juffermans en Bart Kuiper op de lijst van GroenLinks 

voor de Europese verkiezingen gestaan. 

 

Wat onze statuten niet toestaan is het combineren van 

lidmaatschappen van publiekrechtelijke vertegenwoordigende 

organen. We zijn daarom blij dat Roel zijn lidmaatschap van de 

Gemeenteraad opgeeft. Hij is ook statenlid voor Noord-Holland 

Anders/De Groenen en zijn combinatie van gemeente- en 

statenlidmaatschap wordt slechts tijdelijk gedoogd. 

 

Voor alle duidelijkheid willen we het beeld corrigeren als 

zouden 150 leden van De Groenen zijn opgestapt. Dit aantal is 

onjuist en niet geverifieerd. Er zijn helemaal geen opzeggingen 

binnen gekomen. Met name via Internet reageren wekelijks 

tientallen belangstellenden. Roel van Duijn is nog steeds lid en 

Margje Vlasveld ook. Margje blijft De Groenen en Leiden Weer 

Gezellig vertegenwoordigen in de Leidse gemeenteraad. Michel 

van Hulten is nooit lid geweest van De Groenen en Jan van der 

Meer is al drie jaar geen lid meer. 

 

Het partijbestuur 

 

Nieuws van de afdelingen 
 

Zwolle, 16 januari 2001 

 

Basis-akkoord tussen GroenLinks en De Groenen 

 

Delegaties van GroenLinks en De Groenen in Zwolle hebben op 

12 januari 2001 namens hun ledenvergaderingen een basis-

akkoord gesloten over gezamenlijke deelname aan de 

gemeenteraadsverkiezingen van maart 2002.  

 

Dit basis-akkoord is dinsdag 16 januari door een symbolische 

actie ondersteund: vertegenwoordigers van de besturen en de 

fracties liepen elkaar tegemoet op het Kerkbrugje (bij Thomas a 

Kempiscollege) en schudden elkaar vervolgens de hand.  

 

Aanwezig waren: Bert Docter (bestuurslid GroenLinks), Adri 

Wever (raadslid GroenLinks), Henny Willems (raadslid 

GroenLinks), Anneke Nusselder (steunfractielid GroenLinks), 

Henk Wortmann (lid GroenLinks), Michiel van Harten 

(bestuurslid De Groenen), Cor Loos (bestuurslid De Groenen), 

Joop Cortvriendt (bestuurslid De Groenen), Haiko van der 

Velde (steunfractielid De Groenen), Wil Cornelissen 

(„lijstduwer‟ De Groenen) en Peter Pot (raadslid De Groenen). 

 

Beide partijen zijn erg positief over het bereikte akkoord en zien 

dit als een stevige basis voor het vervolg-traject richting de 

verkiezingen. 

 

Het basis-akkoord houdt in: 

 

1. Gezamenlijke deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen 

van maart 2002 –met één verkiezingsprogramma en één 

kandidatenlijst – onder de naam 'GroenLinks/De Groenen'. 

2. Er komt een gezamenlijke programmacommissie, die het 

ontwerp-programma vóór de zomer zal voorleggen aan een 

gezamenlijke ledenvergadering van GroenLinks en De 

Groenen. 

3. Er komt een gezamenlijke kandidatencommissie, die vóór 

de zomer een voorstel doet aan een gezamenlijke 

ledenvergadering wat betreft de personele invulling van de 

plaatsen op de kandidatenlijst. Die commissie zal werken 

met een profielschets voor kandidaat-raadsleden, c.q. 

kandidaat-wethouders. De kandidatencommissie zal streven 

naar unanimiteit, zeker aangaande de persoon van de 

lijsttrekker. De lijsttrekker kan zowel uit de gelederen van 

GroenLinks als van De Groenen komen. Wanneer de 

kandidatenlijst vastgesteld wordt, zal ook aangegeven 

worden wie in principe beschikbaar zijn als wethouder.  

4. Wat de top van de lijst betreft, zijn minimaal de plekken 2, 

5 en 7 voor De Groenen.  

 

Inlichtingen: 

De Groenen: Michiel van Harten (tel. 038-4217806), Peter Pot 

(038-4655988) 

 

Amsterdam-Noord 
 

De fractie van De Groenen in de Stadsdeelraad Amsterdam-

Noord heeft een nota gemaakt over de noordelijke IJ-oever. De 

nota heet: "De groene oever van het IJ". In de nota wordt gepleit 

voor het aanleggen van een doorgaande wandel/fietsroute op de 

hele noordelijke IJ-oever, van de Coentunnel tot aan de 

Schellingwouderbrug. Zijkanalen zullen worden overgestoken 

door middel van vlotbruggen en pontjes. De nota is verschenen 

in een aantrekkelijke vorm, met illustraties en kleurenfoto's van 

hoe het kan worden. Bevriende architecten hebben 

meegeholpen bij het totstandbrengen van het plan. Eén van de 

voornaamste bedoelingen was een groen element aan de IJ-

oever veilig te stellen tegen de toenemende verstedelijking van 

Amsterdam-Noord. 

De nota is (met ondersteuning van collegepartij Groen Links) 

eind vorig jaar als initiatiefvoorstel ingediend bij de 

stadsdeelraad. In de commissie ruimtelijke ontwikkelingen 

waren de reacties overwegend zeer positief. Alleen de VVD 

vond het plan "nostalgisch". Na de commissiebehandeling is de 

nota teruggegaan naar het dagelijks bestuur dat er inmiddels een 

positief pre-advies aan heeft gehecht. Naar verwachting zal de 

stadsdeelraad binnenkort akkoord gaan met de nota, die daarna 

een belangrijke rol zal gaan spelen in de grootschalige 

toekomstplannen van Amsterdam-Noord. 
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Haarlem: opeens is alles anders  

Crisis door 'Groene Brug' 

 

De 'Groene Brug' heeft de Haarlemse fractie en afdeling in grote 

moeilijkheden gebracht. Een deel van de Haarlemse Groenen 

heeft het 'Groene Brug'-manifest mede-ondertekend, onder wie 

afdelingsvoorzitster Brigit Kooijman en schaduwraadslid Lukas 

Mulder. Het raadslid, ik dus, voelt er echter niets voor dit ook te 

doen. Daardoor is het nu onduidelijk op welke manier we 

volgend jaar aan de gemeenteraadsverkiezingen zullen 

meedoen. 

De 'Groene Bruggers' zien geen heil meer in een zelfstandige 

campagne. Zij willen een gezamenlijke lijst GroenLinks/De 

Groenen. Ik vind dat politiek onlogisch. Naar mijn mening zijn 

De Groenen er om verschil te maken met GroenLinks. Het 

vormen van gezamenlijke lijsten en fracties met GroenLinks 

maakt het veel te moeilijk om een eigen gezicht te laten zien. 

Daarom moeten we dat niet doen. Het staat echter te bezien of 

er wel  genoeg voorstanders van een zelfstandige campagne zijn 

om die van de grond te tillen. 

De afgelopen drie jaar is onze fractie er moeiteloos in geslaagd 

zich van GroenLinks te onderscheiden. In meer dan de helft van 

de ruim 50 gevallen waarin de raad niet bijna unaniem was 

hebben wij anders gestemd dan GroenLinks. Er zijn ook 

herhaaldelijk woordenwisselingen geweest tussen ons en 

GroenLinkse raadsleden waaruit een verschil in benadering 

bleek zonder dat dat tot uiting kon komen in ander stemgedrag. 

Het is vooral hierom dat ik het aan de kiezers niet te verkopen 

vind om nu opeens te gaan roepen dat De Groenen en 

GroenLinks toch één pot nat zijn. 

De 'Groene Bruggers' stellen hier voornamelijk tegenover dat 

we als onderdeel van een grotere fractie "meer kunnen 

bereiken" en dat we GroenLinks van binnenuit groener kunnen 

maken. Dit zijn respectabele argumenten voor een overstap naar 

GroenLinks, argumenten die overigens altijd al hebben 

gegolden. Ik wens degenen die die overstap maken veel succes. 

Als boegbeeld van het eigen gezicht van De Groenen in 

Haarlem meen ik zo'n overstap op dit moment niet te kunnen 

maken. Het zou een verloochening zijn van wat ik de afgelopen 

drie jaar gedaan heb. 

Als De Groenen in 2002 mij op een kandidatenlijst willen 

hebben zal dat een zelfstandige lijst moeten zijn. Als De 

Groenen in 2002 samen met GroenLinks campagne gaan voeren 

zal het zonder mij zijn. 

 

Ben Kal 

raadslid De Groenen in Haarlem 

 

Oproep: 
 

De Groenen zoeken vrijwilligers voor de volgende functies: 

 

Secretaris/ledenadministratie 

Wie houdt ons ledenbestand actueel? Inlichtingen bij Paul 

Berendsen, 020-6700108 

 

Penningmeester/boekhouder 

Wie registreert de inkomsten en uitgaven van De Groenen en 

maakt financieel verslagen voor het partijbestuur? Inlichtingen 

bij Otto ter Haar, 030-2381700 

 

Informatieverstrekker/ledenwerver 

Wie bezorgt belangstellenden die zich vooral via Internet bij de 

partij melden een informatiepakketje? Inlichtingen bij Paul 

Berendsen, 020-6700108 

 

Webmaster 

Wie houdt onze website (www.degroenen.nl) actueel? 

Inlichtingen bij Ben Kal (023-5316353) 

 

Afgevaardigde Europese Groenen 

Wie heeft interesse om De Groenen te vertegenwoordigen bij de 

Europese Federatie van Groene Partijen? De volgende Council 

is van 6 tot 8 juni in Den Haag. De werktaal van de Federatie 

engels. Informatie over deze functie bij Otto ter Haar, 030-

2381700. 

 

Voor al deze functies geldt: de kosten zijn voor rekening van de 

partij. Indien nodig kan materiaal worden aangeschaft. 

 

Colofon 
 

De Groenen hebben een nieuwe postbus geopend in Utrecht: 

 

Landelijk secretariaat De Groenen 

Postbus 1251 

3500 BG  UTRECHT 

info@degroenen.nl 

www.degroenen.nl 

 

Wijzigingen in het partijbestuur: 

Het 25
e
 congres heeft Bert Tiddens en Harry Schoch in het 

partijbestuur benoemd en Otto ter Haar tot voorzitter benoemd. 

Ada Louw heeft zich om privé-redenen teruggetrokken uit het 

partijbestuur. 

 

Partijbestuur: 

Voorzitter: Otto ter Haar, 030-2381700, oterhaar@knoware.nl 

Secretaris: vacature 

Penningmeester: vacature 

Leden: 

A‟dam, Paul Berendsen, 020-6700108, paulbe@dds.nl 

A‟dam 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 

Groningen, Marian Hulscher, 050-5346826, marian@wolka.org 

Groningen, Jan Kremer, 050-3132405 

Zeist, Frans Balfoort, 030-6922227, sobalfo@dso.denhaag.nl 
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