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Leiden, 20 januari 2008 

Beste leden en sympathisanten van De Groenen, 

Eerder deze maand heeft u allen een brief gekregen 
met het verzoek om de contributie voor 2008 over te 
maken. Tevens werd een vooraankondiging gedaan 
voor het congres van 2 februari a.s. en konden wij u de 
beste wensen ter gelegenheid van het nieuwe jaar 
doen toekomen. Hier is dan Gras met de formele 
uitnodiging. Het is geen gewone Gras, want u treft op 
afwijkend formaat in kleur gedrukt een soort affiche 
aan. De bedoeling ervan zal u duidelijk worden, als u 
de begeleidende oproep van Rob Visser leest. We 
verkeren als politieke partij in zwaar weer. Dat lijkt 
vreemd, als we zien hoezeer thema‟s als milieu, 
duurzaamheid en klimaatverandering in de belang-
stelling staan. Maar het is uiterst gecompliceerd. Daar 
gaat dat „affiche‟ over en daarover willen we op 2 
februari indringend met elkaar spreken. Natuurlijk kunt 
u niet allen komen, maar het ontneemt u niet de 
mogelijkheid om mee te denken. Misschien kan het u 
inspireren om commentaar in welke vorm dan ook te 
leveren. Het is niet van belang of dat vóór of ná het 
congres gebeurt. Wij stellen elke bijdrage op elk 
moment zeer op prijs. Uiteindelijk gaat het om een 
samenleving te bereiken op „groene‟ basis: lokaal en 
mondiaal. Daarom zullen we ook een afvaardiging 
sturen naar de grote conferentie te Sao Paolo 1-4 mei, 
waarover Otto ter Haar het een en ander kan vertellen. 
Wij rekenen dan ook graag op uw komst! 

Jacques de Coo, waarnemend partijvoorzitter 

Afscheid van Peter Pot 

Peter Pot is gestopt als wethouder in Zwolle. 

Het aartsbisdom Utrecht benoemde de 
„Groenste Zwollenaar‟, zoals hij het laatste jaar 

wel werd genoemd, per 1 oktober tot lid van het 
pastorale team van parochie De Wijngaard in 
Arnhem. 

“Ik heb 14 jaar heel mijn ziel en zaligheid in mijn 
werk gelegd, eerst als raadslid en vanaf 2002 
als wethouder”, aldus Pot bij zijn afscheid van 

het stadsbestuur en de Zwollenaren. Hij ziet in 
zijn nieuwe werkkring een welkome uitdaging 
(een roeping), die hem tevens in staat stelt zijn 

theologiestudie af te maken. 

Peter richtte in 1993, samen met Michiel van 
Harten, de Zwolse afdeling van De Groenen op, 

was raadslid voor De Groenen, waarna hij in 
2002, na zeer inspirerend te hebben meege-
werkt aan het samengaan met GroenLinks tot 

één Raadsfractie, wethouder werd.  

Hij speelde hoofdrollen in het nieuwe 
wijkcentrum van de wijk Holtenbroek, de 

oprichting van de Zwolse Integratieraad, 
renovatie van park De Wezenlanden en de 
uitverkiezingen van Groenste stad van 

Nederland (2005) en van Europa (2006). 

Het zou eufemistisch zijn hier niet te vermelden 
dat Pot recentelijk de Groene lier aan de wilgen 

heeft gehangen. Wij betreuren dat. Over het 
politieke wel en wee en vooral het steeds kleiner 
worden van De Groenen maakte hij zich zorgen, 

maar zag daar voor zichzelf niet langer een 
taak. 

We wensen hem en zijn gezin een goede 

toekomst toe, waarin hij alle gelegenheid krijgt 
zich dienstbaar te maken voor „zijn‟ parochie. 

Cor Loos 

40e partijcongres De Groenen 

Datum: 2 februari 2008 
Plaats: Milieucentrum, Oudegracht 60 Utrecht 
Zaal open vanaf 10:00 uur 

Agenda 

10:30 Opening 
10:40 Notulen 39

e
 congres van 22 september 2007 

11:00 Verslag partijbestuur; mutaties 
11:30 Jaarplan partijbestuur 
12:00 Financieel overzicht, begroting 2008 
12:30 Pauze 
13:15 Uit de afdelingen 
13:30 EGP 
13:45 De toekomst van De Groenen 
14:45 Rondvraag 
15:00 Sluiting 

Notulen 39e partijcongres 

(verkorte versie; volledige versie bij congres) 

Verslag 39
e
 partijcongres van De Groenen 

Café Le Journal, Neude 32 te Utrecht 
Zaterdag 22 september 2007 

Aanwezig: Jacques de Coo (voorzitter), Trudy van der 
Hoop, Otto ter Haar, Wim Wolbrink Sr., David Blik, 
Wim Sweers, Jan Hartstra, Job Jongkind, Cor Loos, 
Rob Visser, Paul Berendsen, Rob Brockhus, Michiel 
van Harten 

Afwezig met kennisgeving: Bert Tiddens, Huib 
Poortman, Peter Pot, Ad van Rooij, Andreas Ligtvoet. 

1.Opening 

Jacques opent de vergadering om 10:48. We 
vergaderen in een café omdat Otto vergeten was de 
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sleutel van het Milieucentrum op te halen. Hij biedt het 
eerste rondje aan. 

2. Notulen congressen 15 april en 16 september 2006 

De notulen van het 37
e
 congres van 15 april 2006 

wordt als agendapunt toegevoegd.  

Trudy vraagt naar de belronde gecoördineerd door 
Lydia. Het bestuur zal praten met Lydia, die twijfelt 
over de continuering van haar bestuurslidmaatschap.  

Otto merkt op dat de statutenwijziging de notaris nog 
moet passeren.  

Wim Wolbrink merkt op dat dit nu echt moet gebeuren. 

Lijst 14 was te laat ingeleverd in Zwolle. Daarom geen 
zendtijd op tv. Slechts 1500 stemmen. 

De notulen van het 37
e
 en 38

e
 congres worden 

ongewijzigd vastgesteld. 

3. Bestuursmededelingen 

Jacques doet verslag van de Provinciale 
Statenverkiezingen. Noord-Holland Anders/De 
Groenen heeft het niet gered. Het bestuur wil de 
contributie dit jaar op orde brengen. 

Jacques heeft een smak op zijn heup gehad. Cor is 
druk met mantelzorg en de Zwolse milieuraad. Hij 
heeft minder tijd voor het bestuur. 

Otto geeft in overweging dat hij het bestuur komt 
versterken, als de zittende bestuursleden daar achter 
staan. Dat blijkt zo te zijn en het congres benoemt 
Otto tot lid van het partijbestuur. In het bestuur 
neemt hij de rol van eindredacteur Gras op zich. 

Penningmeester Jan Harstra heeft nu email: 
JanHr@xs4all.nl  

Rob Brockhus biedt ondersteuning aan als webmaster. 

4. Financiën 

Trudie vraagt naar het aantal leden: 

Jacques: 120 leden en 55 abonnees. 

Jan Hartstra: op 1 januari had de partij €10.500 en nu 
nog €8089. Er zijn nog maar een handvol contributies 
binnen gekomen.  

De Bellamy Stichting biedt het tweede rondje aan. 

5. EGP 

Otto doet verslag van zijn ervaringen bij de Council van 
de EGP in Berlijn in maart. Hij had in navolging van 
een speech van Putin in februari in München een 
resolutie opgesteld waarin hij opriep om niet mee te 
werken aan unilateraal geweld van de Verenigde 
Staten omdat dit verboden is in artikel 2 van het 
Handvest van de Verenigde Naties en in strijd met het 
Charter van de EGP. Om steun te verkrijgen heeft hij 
de resolutie vooraf besproken met een aantal 

afgevaardigden en hierop aangepast. Verschillende 
afgevaardigden namen hierover het woord. Reinhard 
Bütikofer (Duitsland) reageerde met retoriek over Putin. 
Ulrike Lunacek (Oostenrijk, committee EGP) wees er 
op dat de VS bereid was met Syrië te praten. De 
reactie van Didier Rod (Frankrijk) was hij vergeten. In 
zijn repliek wees Otto er op dat het de VS vrijstaat om 
al dan niet met Syrië te overleggen, maar dat het ze 
niet vrij staat om dat land aan te vallen. Dat is een zaak 
van internationaal publiekrecht en gaat de wereldge-
meenschap direct aan. De resolutie kreeg vervolgens 
slechts de steun van één Ecolo afgevaardigde. Otto 
stelt de integriteit van de tegenstemmers ter discussie 
en bespreekt dat met het congres. Rob V. vraagt Otto 
om de notulen van de Council. Otto zegt dat de Council 
nauwelijks notulen maakt, maar zal zien of hij wat kan 
vinden bij het secretariaat van de EGP. 

6. De toekomst van De Groenen 

Rob Visser schetst de mogelijkheden voor de partij 
aan de hand van een geïllustreerde “mindmap”. (red. 
Zie hiervoor elders in deze Gras) 

7. Rondvraag 

Het volgende congres is op 19 januari 2008 in het 
Milieucentrum in Utrecht. Jacques en Rob V. vormen 
de congrescommissie. (red. Dit is inmiddels verdaagd 
naar 2 februari, zelfde plaats). 

Paul: Volgende congres “Uit de afdelingen” op de 
agenda. De afdeling Zuid-Oost werkt goed. Ik ben in 
de fractie opgevolgd door Els Willems. 

Michiel: De toekomst van De Groenen in Zwolle hangt 
van hem af. 

Rob V.: Graag meer mailen naar de discussielijst van 
De Groenen (degroenen@degroenen.nl ). 

8. Sluiting 

Jacques sluit het congres om 15:12 uur. 

7th Council EGP, CFSP werkgroep 

Van 12 tot en met 14 oktober vertegenwoordigde ik De 
Groenen bij de 7

e
 Council van de EGP in Wenen. Ik 

concentreerde me als vanouds op vrede en veiligheid. 
Ik neem deel in de werkgroep Common Foreign and 
Security Policy. Deze werkgroep wordt voorgezeten 
door Johanna Sumuvuori, een Fins parlementslid en 
bestuurslid van de EGP. Tijdens de werkgroep op 
vrijdag 12 oktober kwam de mogelijke plaatsing van 
een raketschild in Polen en Tsjechië ter sprake. In 
Tsjechië nemen de Groenen deel aan een 
coalitieregering. Deze onderhandelt met de Verenigde 
Staten over plaatsing van een radarbasis op 
Tsjechisch grondgebied. In overleg met Ondřej Liška, 
een Tsjechisch parlementslid en inmiddels Minister 
van Onderwijs heb ik de volgende resolutie opgesteld: 

mailto:JanHr@xs4all.nl
mailto:degroenen@degroenen.nl
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US missile defence system in the Czech Republic 
and Poland 

The European Greens give their support to the Czech 
Greens to oppose the establishment of the US missile 
defence system on the territory of the Czech Republic 
on a bilateral basis. 

The European Greens oppose the installation of a US 
missile defence system in Poland and in the Czech 
Republic. 

The Missile Defence System as proposed by the US 
government is not coherent with the ESPD and is not in 
the interest of European security. The escalation of 
armaments and international tension violates the 
political intensions of the European Greens. 

(ESPD is European Security and Defence Policy)  

Deze resolutie kreeg voldoende ondersteuning om 
behandeld te worden. Desalniettemin weigerde de 
voorzitter, Johan Hamels, de resolutie in stemming te 
brengen, omdat hij volgens het Committee niet urgent 
was. Ik bracht hier tegenin dat het aan de Council is 
om daar over te beslissen en zoals ik de Standing 
orders (het Huishoudelijk Reglement van de EGP) lees 
is dat ook zo. De resolutie is wel besproken, maar er is 
niet over gestemd. 

Op 16 december heb ik de tweede vergadering van de 
werkgroep bijgewoond. Afgesproken is dat we drie 
resoluties voorbereiden voor de 8

e
 Council in april in 

Ljubljana: over Kosovo, Afghanistan en de Missile 
Bases. 

Otto ter Haar 
EGP-delegate De Groenen 

Oproep aan leden en sympathisanten 

Oud-voorzitter Rob Visser roept alle leden op naar het 
congres van 2 februari te komen, om mee te praten 
over het voorbestaan van de partij en te luisteren naar 
de ideeën van anderen.  

‘Praat gezamenlijk mee over voortbestaan partij’ 

Partijgenoten, 

De Groenen naderen het 25-jarig bestaan in 2009, 
maar nadrukkelijker dan ooit dringt zich de vraag op 
hoe we de partij weer nieuw leven kunnen inblazen. 
Wat we állemaal willen is een partij waar nieuwe leden 
op af komen, een partij die kiezers enthousiast maakt. 
Een partij waarover gepraat wordt omdat ze effectieve 
en creatieve ideeën heeft die herkenning oproepen 
omdat ze nodig en haalbaar zijn. Een partij die met 
standpunten op de proppen komt die draagvlak 
hebben en waarvan duidelijk is dat er wat van iedereen 
gevraagd wordt, maar dat je er óók wat voor 
terugkrijgt.  

Op het congres van 22 september is hierover 
gesproken, naar aanleiding van een zogenaamde 
„mindmap‟. Dat is een soort schema met vertakkingen, 
waarin gedachten niet onder elkaar zijn neergezet 
(zoals in een tekst), maar in een boomstructuur met 
takken. Dat beginsel spreekt ons natuurlijk aan en het 
voldoet ook aan de wetten van de menselijke hersenen, 
die associatief zijn ingesteld. Deze mindmap is 
overigens uitsluitend voor intern gebruik! 

Hierbij een korte samenvatting van de mindmap, die 
integraal in deze Gras is opgenomen: 

 nog steeds heeft onze partij bijzondere en unieke 
kwaliteiten, waar andere partijen alleen maar van 
kunnen dromen; 

 tegelijk is sprake van een aantal storende 
zwakke kanten, zoals: haperende samenwerking, 
solisme, amateurisme, zelfoverschatting; 

 willen we blijven voortbestaan, dan moet er een 
oplossing gevonden woorden voor die zwakke 
kanten; 

 als we samenwerking aangaan met anderen, 
moeten dat wel betrouwbare partners zijn; 

 misschien zijn we de enige partij die het eigen 
voortbestaan niet ziet als een doel, maar als een 
middel waarvoor alternatieven denkbaar zijn. 
Maar hoe vinden we die?  

Tijdens de discussie over deze mindmap zijn op het 
congres van 22 september, onder meer de volgende 
opmerkingen gemaakt: 

 het is belangrijk om niet alleen met woorden de 
kiezer te bereiken, maar ook met beelden; 

 de ernst van de situatie waarin de partij verkeert 
wordt onderschat; 

 professionaliteit is nodig om te overleven; 
 samenwerking met andere partijen moet 
bespreekbaar zijn, ons bestaan is geen doel op 
zich; 

 we kunnen de achterban vasthouden door items 
op de publieke agenda te zetten; 

 De Groenen hebben meer succes dan je op het 
eerste gezicht denkt; 

 de inhoud moet centraal staan; 
 succes behalen vereist dat we voldoen aan alle 
(bewuste en onbewuste) criteria van de kiezers 
bij het bepalen van hun stem. 

Als (bijdragen tot) een oplossing werden vervolgens 
genoemd: 
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 meer actieve leden; 
 meer praten over mogelijkheden in plaats van 
problemen; 

 eenheid en een aansprekende leider; 
 diversiteit (dus ook verschil van inzicht) is meer 
een kracht dan een zwakte; 

 streven naar een nieuw economisch paradigma 
 samenwerking met de website SDN.nl 
 reageren op de actualiteit met goede 
standpunten; 

 een professionele organisatie; 
 een aansprekende lijsttrekker met een goed 
verhaal; 

 zolang opheffing geen zin heeft, gaan we 
gewoon door; 

 we hebben een denktank nodig voor 
onderbouwing van standpunten; 

 een actueel programma; 
 misschien een nieuwe naam, groen is óf links 
óf ‘one issue’ (wij zijn geen van beide); 

 lokaal opbouwen; 
 niet gelijk hoog grijpen, via haalbare 
tussenresultaten laten zien wat we kunnen; 

 vertrouwen op de kracht van onze ideeën; 
 goede communicatie, intern en extern. 

Wanneer we zouden besluiten te stoppen als politieke 
partij, kunnen we nog altijd doorgaan als beweging. 
Voordelen daarvan: we verliezen elkaar niet uit het oog, 
we blijven kennis en ervaring uitwisselen (schept 
gezamenlijke denkkracht en motivatie) en we kunnen 
ons blijven inzetten voor een gezamenlijk en 
noodzakelijk doel.  

Op het congres van zaterdag 2 februari zal hierover 
verder worden gesproken, met als doel dat zich een 
duidelijke „hoofdlijn‟ aftekent met keuzes die 
perspectief geven en uitvoerbaar zijn. Als het bestaan 
van De Groenen en het voortleven van de ideeën van 
de partij je aan het hart gaan, kom dan naar het 
congres van 2 februari. Spreek je uit, luister naar 
anderen en zoek gezamenlijk oplossingen. De aarde 
en ons nageslacht zullen je dankbaar zijn.  

Rob Visser 

Agenda 

11-13 april 2008, 8
e 
Council EGP, Ljubljana 

1-4 mei 2008, 2
nd

 Global Green Conference, Sao 
Paulo 
10-12 of 17-19 oktober 2008, 8

e 
Council EGP, Parijs 

11 juni 2009, verkiezing Europees Parlement 
3 maart 2010, verkiezing gemeenteraden 

11 mei 2011, verkiezing Tweede Kamer 

Landelijk secretariaat De Groenen 
Postbus 1251 

3500 BG UTRECHT 

Tel. 071 - 576 2027 

info@degroenen.nl  

www.degroenen.nl 

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

Partijbestuur 

Waarnemend voorzitter Jacques de Coo, 
071-5762027, jdecoo@noknok.nl  
Lid Bert Tiddens, 020-4904421, 
bert.tiddens@planet.nl  
Lid Cor Loos, 038-4532148, tweecal@le-fevre.com  
Penningmeester Jan Hartstra, JanHr@xs4all.nl  
Lid Otto ter Haar, degroenen@planet.nl  

Lidmaatschap 
Lidmaatschap € 27 (via machtiging € 25) 

Lid met minimuminkomen € 20 (via machtiging € 18) 

Grasabonnement € 13 (via machtiging € 12) 

 

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

Colofon 

Gras is een landelijk mededelingenblad van de 
politieke partij De Groenen. Het verschijnt onder 
verantwoordelijkheid van het partijbestuur. Plaatsing 
van artikelen betekent echter niet dat het partijbestuur 
instemt met de inhoud. U kunt de redactie bereiken via 
het landelijke secretariaat of via het e-mailadres: 
degroenen@planet.nl  

Eindredactie en opmaak: Otto ter Haar 

Met bijdragen van: Jacques de Coo, Rob Visser, Otto 
ter Haar en Cor Loos 
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