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Onze eerste vijf voor de 
Statenverkiezingen

Hendri Meen-
dering (1969) 
woont in Sellin-
gen. Hij vindt 
het van belang 
dat de Staten 
een afspiegeling 
zijn van Stad en 
Ommelanden. 
Hij is raadslid 
in Vlagtwedde. 
Hendri wil met 
name Oost- 
Groningen  
nadrukkelijker 
op de politieke 
agenda plaat-
sen.
Hendri is num-
mer 4 op de 
lijst.

Harrie Mie-
dema (1956) 
woont in 
Groningen. Hij 
is sinds 2011 
Statenlid.  In 
Provinciale 
Staten zet hij 
zich in voor  
duurzaamheid, 
natuur en land-
schap. Hij wil 
de landbouw 
in Groningen 
dier- en natuur-
vriendelijker 
maken.
Harrie is num-
mer 2 op de 
lijst.

Nienke Homan 
(1979) woont in 
Groningen en is 
de huidige frac-
tievoorzitter. 
Zij brengt 
graag mensen 
en ideeën bij 
elkaar zodat 
goede plannen 
werkelijkheid 
kunnen wor-
den.  Nienke 
vindt dat pro-
vinciaal beleid 
moet aansluiten 
bij wat er in de 
maatschappij 
leeft. 
Nienke is num-
mer 1 op de 
lijst.

Arjen Nolles 
(1972) woont 
in Sappemeer. 
Hij is raadslid 
in Groningen 
geweest. Hij 
wil zich onder 
andere inzetten 
voor optimale 
bereikbaarheid 
met het open-
baar vervoer 
van het Gronin-
ger platteland, 
voor groene 
energie en voor 
meer werkgele-
genheid. 
Arjen is num-
mer 3 op de 
lijst.

Iris Bruna 
(1978) woont in 
Groningen en 
is sinds enkele 
jaren  actief als 
campagneleider 
en provinciaal 
steunfractie-
lid. Iris wil 
Groningen 
een voorbeeld 
van de nieuwe 
economie laten 
zijn. Een fijne 
leefomgeving 
met schone 
energie, goede 
voeding en 
genoeg kansen 
voor iedereen.
Iris is nummer 
5 op de lijst.
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Eerste Kamerlid Ruard 
Ganzevoort ziet Eerste Kamer 
als noodzakelijke noodrem
‘Ik heb nog niet eerder een interview gegeven in de bus’, lacht Eerste 
Kamerlid Ruard Ganzevoort als we in Eelderwolde uit de bus stappen. 
Nood maakt creatief. Want hoe vind je een gaatje in de overvolle agen-
da van een hoogleraar Theologie die in Utrecht woont, in Amsterdam 
werkt, één dag in de week in Den Haag resideert en die ’s avonds een 
politiek café in Groningen bijwoont en gelijk weer met de laatste trein 
terug moet? Niet anders dan door een half uurtje mee te reizen.

‘Ik baal van de versmalling in politieke 
discussies tot belangen en macht’ Fo
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‘Ik kom om 16.14 uur aan op station Groningen en moet 
om 16.31 uur de bus hebben. Dat zou ons precies een 
kwartiertje geven (op het station). Is dat goed voor jou?’, 
mailt Ganzevoort. Nee, dat is natuurlijk te weinig. We 
besluiten om aan dat kwartiertje het busritje naar Eel-
derwolde vast te plakken. Te midden van kwetterende 
scholieren voeren we een efficiënt gesprek. Maar natuur-
lijk hebben we het eerst over het debat in Den Haag dat 
vandaag wordt gevoerd over de gaswinning en de gevol-
gen daarvan. Ruard: ‘Ik hoorde dat VVD-woordvoerder 
André Bosman dat wat er nu gebeurt in Groningen ver-
gelijkt met de watersnoodramp in 1953. Alsof het een 
ramp is die ons overkomt. Maar zo is het natuurlijk niet. 
We doen het zelf. Je kunt niet ongestraft alles uit de aarde 
halen. Je roept de gevolgen over je af. De problemen zijn 
niet met geld op te lossen. Geld is een lapmiddel.’ De aar-
de. De wereld. Typerend voor GroenLinks. De discussie 
mag zich niet beperken tot 33, 35  of 39,4 miljard kuub. 
En ook niet tot begrotingstekorten, belangen van het 
bedrijfsleven en politieke machtsposities. ‘Ik baal ervan 
dat politieke discussies versmald worden tot belangen en 
macht. Het gaat om de vraag hoe we de wereld nalaten. 
Van wat voor een wereld we dromen.’
Maar nu terug naar de Eerste Kamer. Dat is immers ons 
gespreksonderwerp. De uitslagen van de Provinciale 
Statenverkiezingen hebben gevolgen voor de samenstel-
ling van de Eerste Kamer. ‘Vier zetels zijn reëel’, meent 
Ganzevoort, die nu één van de vijf GroenLinks-zetels 
bezet. ‘Er is kans op vijf zetels, maar zes zetels zou mooi 
zijn. Het is afhankelijk van hoe wij erin slagen ons te 
laten zien. We hebben de wind in de rug en de peilin-
gen lopen op. Maar veel mensen weten nog niet wat ze 
moeten stemmen. GroenLinks is voor de teleurgestelde 
PvdA-achterban een alternatief. Waarom D66 dat niet 
is? D66 is het hart van dit kabinet! Als dit het beleid is 
dat mensen niet willen, dan moeten ze dus niet op D66 
stemmen. Natuurlijk zijn GroenLinks en D66 het op veel 
punten eens, wat kort gezegd te maken heeft met ons 
gemeenschappelijke vrijzinnige gedachtegoed, maar de 
economische opvattingen verschillen enorm.’

Bed, brood, bad
Maar waarom is het belangrijk dat GroenLinks goed 
vertegenwoordigd is in de Eerste Kamer?  Volgens Gan-
zevoort omdat GroenLinks traditioneel naar achterlig-
gende grondrechten en internationale verdragen kijkt. 
Anders dan het Kabinet. ‘Zie maar hoe Fred Teeven het 
bed-brood-badrecht voor illegale asielzoekers heeft ge-
blokkeerd. Of de vrije-artsendiscussie. Het is een grond-
recht dat je zelf moet kunnen bepalen aan wie je je lijf 
en je psyche toevertrouwt. Dat grondrecht mag je niet 
in handen geven van een verzekeraar.’ De Eerste Kamer 
blijft natuurlijk een vreemde eend in de democratie. 
Het is raar dat de Kamer niet rechtstreeks wordt geko-
zen. Toch vindt Ruard dat je de Kamer niet of tenminste 
niet meteen moet afschaffen. Dat zou pas kunnen als de 
Tweede Kamer ‘reflectiever’ zou worden. ‘Een voorwaar-
de is verder dat je  de rechter moet toestaan om wetten 
aan de Grondwet te toetsen. Want dan heb je daar de 
noodrem, die nu in feite bij de Eerste Kamer ligt. Zolang 
die noodrem niet ergens anders ligt, moet de Eerste Ka-
mer blijven bestaan. Afschaffing ervan staat dan ook niet 
meer in ons verkiezingsprogramma.’
Het politieke werk vindt Ganzevoort intussen erg leuk. 
Hij probeert de verbinding te zoeken tussen de concrete 
werkelijkheid en de achterliggende filosofische vragen. 
Met zijn mensbeeld in het achterhoofd. Zijn laatste voor-
beeld laat iets van de theoloog in hem zien. ‘De bijstands-
uitkering. Ga je uit van de zonde van de luiheid of van 
de zonde van de onderdrukking? Ik bedoel, vind je dat 
de uitkering zo laag mogelijk moet zijn om mensen te 
dwingen naar werk te zoeken? Of ga je ervan dat een fi-
nanciële steun in de rug mensen in staat stelt om hun 
energie te richten op werk in plaats van het oplossen van 
hun financiële zorgen?’
We stappen uit. Bij de bushalte staat zijn volgende ge-
sprekspartner Ganzevoort op te wachten met een fiets. 
Ook dat past bij GroenLinks. 

Nicolette Scholten
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Aspirant Statenlid Arjen Nolles:

De tegenstander heeft gelijk
Arjen Nolles (Leeuwarden, 1972) is nummer drie op de GroenLinks-lijst 
voor de Statenverkiezingen. De Stadjers  kennen hem wellicht, Arjen is 
gedurende een jaar in Groningen vervangend raadslid geweest, maar 
in de provincie is hij een nieuwkomer. Vanuit zijn huidige woonplaats 
Sappemeer vertelt Arjen over visie, belangstelling, ambitie en zijn ach-
tergrond. 

Om te beginnen: wat is jouw achtergrond?
‘In de Trynwâlden op het platteland vlak boven Tietsjerk, waar ik op-
groeide, werd de wens om iets zinvols te kunnen doen voor een or-
ganisatie als Greenpeace steeds groter. Tegelijkertijd wilde ik mij als 
kunstenaar ontwikkelen. In Groningen begon ik een studie rechten 
met het oog op Greenpeace en deed daarnaast de kunstacademie. 
Greenpeace is het echter nooit geworden. Ik werd asielrechtjurist, 
voerde procedures voor asielzoekers, maar gaandeweg raakte ik daar-
in steeds meer gefrustreerd. De gevoerde procedures waren kwalita-
tief ver onder de maat en de waarborgen onvoldoende. Ik stopte - aan-
vankelijk tijdelijk - met dat werk en richtte mij op de kunst. 
Vanaf 2007 was ik ZZP ’er, maakte films en documentaires. Daarnaast 
was ik organisator van Nederlands grootste poëziefestival: Dichters in 
de Prinsentuin. Samen met mijn vriendin woonde ik vierhoog in Groningen. Toen een gezinsuitbreiding zich aan-
diende, zochten we een woonstee op het platteland. In Sappemeer-Noord vonden we afgelopen zomer een geschikte 
plek voor ons gezin.’

Fo
to

: M
ar

tij
n 

Sc
ho

lte
ns

Vanwaar de politiek?
Mijn politieke horizon ligt bij een samenleving die ener-
gie geheel duurzaam opwekt en grondstoffen volledig 
recyclet. Een samenleving met gelijke rechten en kansen 
voor iedereen.  Een samenleving die ruimte geeft aan 
verschillende voorkeuren en leefwijzen, waarin verschil 
je eigen keuze is, passend bij je eigen persoonlijkheid, en 
mogelijkheden. 
Politiek is: verschillen overbruggen zonder ze uit te wis-
sen. Dat gaat het best wanneer je ziet waarom de ander 
zegt wat hij zegt. Vanuit welke persoonlijke omstandig-
heden, vanuit welke functie of betrokkenheid, kortom 
vanuit welke motieven wordt gesproken. Andermans 
motieven kunnen de - op het eerste gezicht - grootste 
onzin rechtvaardigen. Ik weet wat ik wil en daar ga ik 
voor, maar mijn uitgangspunt in de politiek - en wellicht 
in het dagelijks leven- is: de tegenstander heeft gelijk.

Dat laatste mag je uitleggen
Mijn politieke belangstelling gaat onder meer uit naar 
de duurzame energie. We kunnen het hele land volzet-
ten met windmolens, maar om op die manier voldoende 
stroom op te wekken - en dan bedoel ik geen 14 of 16 
procent, maar een echte energietransitie - is ons land te 
klein, te mooi en te dichtbevolkt. 
We zullen ons heil moeten zoeken bij windmolenparken 

op zee, daar is ruimte. Dat neemt niet weg dat molens op 
het land ook functioneel zijn, bijvoorbeeld voor de ener-
gievoorziening van huishoudens, een klein deel van de 
totale energiebehoefte. Liefst in particulier bezit, of in be-
zit van coöperaties; samenwerkingsverbanden van bewo-
ners en of bedrijven in de buurt. Een voorwaarde daarbij 
is dan wel dat overlast, geluid of horizonvervuiling, zo 
veel mogelijk beperkt blijven. In Meeden zijn de bewo-
ners in opstand gekomen, omdat de molens te dicht bij 
de huizen gepland staan en een bijna industriële grootte 
hebben. Ik ben een voorstander van windmolens, zolang 
we ze vanuit Groningen niet op zee kunnen zetten, de 
bewoners zijn tegen. Zo gezien zijn de Meedenaars dus 
tegenstander. Ik kan dan niet volstaan met te zeggen: jul-
lie plegen verzet, ik vind windmolens belangrijk, dus jul-
lie krijgen ongelijk. Ook al zijn de inwoners tegenstander, 
ze hebben gelijk. De politiek moet hun motieven serieus 
nemen en samen met deze mensen zoeken naar een be-
tere plek. De huidige Statenfractie van GroenLinks heeft 
hiervoor goede voorstellen gedaan. 

Het is juist zaak om je mening te blijven hervormen, ze-
ker in samenspraak en contact met de ander. Daarbij zijn 
het soms meer de motieven dan de argumenten die over-
tuigen. In de politiek is affectie en betrokkenheid mis-
schien wel belangrijker dan de koude rationaliteit van  
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argumenten. Mijn uitgangspunt in de politiek – en wel-
licht in het dagelijks leven - is: de tegenstander heeft 
gelijk. Je eigen politieke mening wordt verrijkt en aan-
gescherpt wanneer je onderkent dat de argumenten van 
de tegenstander evenzeer ‘waar’ zijn als jouw eigen. De 
mensen in Meeden of de asielzoekers, ze trekken alle-
maal aan de bel om gehoord te worden en hebben gelijk 
binnen hun eigen horizon.

Daarom ben je kandidaat voor de Staten? 
Een statenlid is in zijn werk bezig met het grotere geheel. 
Een Statenlid kijkt met de mensen mee binnen  hun ei-
gen horizon, maar zoekt ook een bredere gezamenlijke 
horizon. Het zijn niet alleen de windmolens in Meeden, 
maar er is een visie op de totale energievoorziening no-
dig. Onze provincie is uitermate geschikt om hierin een 
enorme rol te spelen. Er is ruimte, een zeehaven, een in-
frastructuur, kennis van distributie dankzij het aardgas, 
er is veel kennis binnen Energy Valley en de rijksuniver-

siteit, met andere woorden Groningen kan een enorme 
voorsprong nemen in de duurzame energievoorziening 
op de rest van de wereld. De groene energievoorziening 
is een ingewikkeld vraagstuk en veel mensen zijn ermee 
bezig. Het zijn juist deze complexe vraagstukken die mij 
intrigeren. Daarmee wil ik op provinciaal niveau aan de 
gang. 
We hebben het nu gehad over energie. Hetzelfde geldt 
voor de vraagstukken over werkgelegenheid, betere kan-
sen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, verduurza-
ming van de landbouw. Op deze thema’s wil ik mij ont-
wikkelen. Op het gebied van economie - met name aan de 
oostkant van de provincie - is Groningen nog zoekende. 
De aardbevingsproblematiek is nu heel actueel en gaat 
nog verstrekkende economische gevolgen hebben. Bin-
nen GroenLinks worden veel goede ideeën gevormd die 
ik kan inbrengen in de Provinciale Staten. Ik zie ernaar 
uit met Nienke, Harrie, Hendri en hopelijk ook Iris; het 
GroenLinks-team, aan de slag te gaan.

Ger Zuiderveen

Afscheid van Gerda van Galen

In tegenstelling tot de lijst die op de ledenvergadering van 29 november jl. werd vast-
gesteld, zal Gerda van Galen niet op de definitieve kieslijst staan. Reden hiervoor is dat 
zij heeft besloten zich volledig te richten op haar drukke baan als directeur van regio 
tv-zender TV Land van Cuijk. Ze begon met deze baan op 1 oktober, en na een rustige 
start, heeft ze het door de goede resultaten nu heel erg druk en valt het werk niet meer 
te combineren met toekomstig Statenlidmaatschap.

Campagne voeren - we zijn los!
Bij het ter perse gaan van deze Wenakker kijken we met 
plezier terug op het eerste grote evenement, het bezoek 
van Bram van Ojik. Bezoek van landelijke kopstukken 
zoals onze fractievoorzitter in de Tweede Kamer hebben 
altijd een tweeledig doel: een mooie inhoudelijke dag met 
campagne-vrijwilligers en kiezers en daarnaast zorgen dat 
we media-aandacht genereren voor onze campagnebood-
schap. Er was de hele dag een fotograaf mee die voor meer-
dere media beeldmateriaal aanlevert en bij het bezoek aan 
Loppersum werd Bram nog even geïnterviewd door een 
journalist van het Dagblad van het Noorden. 

Op 8 maart staat er nog een groot evenement op de 
agenda. Dan hopen we met Liesbeth van Tongeren in 
het centrum van de stad Groningen een groot statement 
te maken over het eind van de fossiele economie en de  
omschakeling naar duurzame energie. Hou de nieuwsbrief 
en de Facebook-pagina in de gaten voor nadere informatie!
Ondertussen is de campagne door de hele provincie be-
gonnen, met hulp van vele vrijwilligers. De verkiezingsbor-
den worden beplakt en verschillende afdelingen hebben  

activiteiten op de agenda staan waarin direct kiezerscon-
tact het doel is. Zo is de afdeling Ten Boer van plan om 
enkele duizenden flyers te overhandigen aan onze poten-
tiële kiezers, en ze zijn niet de enige afdeling die zo am-
bitieus is! 

We zijn ons ervan bewust dat dit alles vrijwilligerswerk is 
en waarderen iedere bijdrage, hoe klein ook, zeer. Mocht 
je ook mee willen helpen flyeren, laat het even weten aan 
de actieve leden in je afdeling. Mocht je daar geen tijd 
voor hebben, vraag dan in ieder geval een poster aan 
voor achter je raam en like ‘GroenLinks Statenfractie’ op 
Facebook even. Zo help je met heel weinig moeite toch 
ons bereik te vergroten!

En het belangrijkste: vergeet niet te stemmen op 18 
maart! GroenLinks zit in de peilingen weer in de lift, 
maar met het huidige beleid in de provincie en in het 
land is het echt cruciaal dat er een groener en socialer 
beleid gevoerd gaat worden.

Micha Boon
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GroenLinks-voorman Bram van Ojik: 

Coalitiepartijen tot geen enkel compromis 
bereid
Voor het eerst heeft GroenLinks-parlementariër Bram van Ojik met eigen ogen gezien wat de gevolgen 
zijn van de gaswinning in Groningen. Hij was afgelopen vrijdag op bezoek in achtereenvolgens de stad, 
Stedum en Loppersum. ‘Natuurlijk had ik al veel verhalen gehoord en gelezen en veel foto’s gezien, maar 
met de beelden concreet voor ogen, begrijp ik dat een discussie in de Kamer over 35, 33 of 37 miljard 
kuub gas voor jullie wel heel abstract is.’

In Spoorzicht in Loppersum wisselde Bram van Ojik 
van gedachten met een publiek dat hem kon vertellen 
hoe het is om in een gescheurd en gestut huis te wonen: 
met  woede en het gevoel niet serieus genomen te wor-
den. Met angst voor storm,  dijkdoorbraak en rampen 
(‘wij wonen in Krewerd. Het chemiepark is hier om de 
hoek!’). 
Hij van zijn kant kon vertellen hoe het spel wordt ge-
speeld in de Kamer. ‘Een half jaar geleden is er duide-
lijkheid beloofd. Maar die duidelijkheid heeft het kabi-
net deze week geblokkeerd.’ Minister Kamp wil, aldus 
Van Ojik, de maximale ruimte. En de PvdA heeft hem 
die ruimte gegeven. ‘Zelfs een compromis kwam niet 
tot stand, terwijl de oppositie samen met de PvdA een 
meerderheid zou vormen. Het coalitiebelang heeft  

voorrang gekregen. De PvdA kan niet én de VVD én de 
Groningers tevreden stellen. De hele oppositie had dat 
door. De motie van de PvdA en de VVD,  die volstrekt 
om de hete brij draaide, is dan ook door geen enkele an-
dere partij gesteund.’ 
GroenLinks had een dekkingsplan paraat om de ver-
mindering aan opbrengsten op te vangen. Een onderdeel 
daarvan is de NAM gewoon te laten betalen voor haar 
eigen enorme  energieverbruik. Het mocht niet baten. 
‘Wat mij verbaast is de invloed op bedrijven als Shell op 
de politiek. Zeg ik iets kritisch in de Tweede Kamer over 
de Shell, dan krijg ik de dag daarop al een telefoontje van 
iemand van de Shell: “Mag ik het u nog een keer uitleg-
gen?” Nou, dat hoeft niet, ik snap het best.’

Nicolette Scholten

Nienke Homan (GL lijsttrekker in Groningen), Annie Postma (GL wethouder Ten Boer) en 
Bram van Ojik (voorzitter GL Tweede Kamerfractie)
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Biedt gemeentelijke herindeling perspectief?
Een visie op de rol die GroenLinks kan spelen

In de vorige Wenakker stonden diverse opvattingen over de gemeentelijke herindeling genoteerd. De grote verscheidenheid 
aan posities en overwegingen, soms principieel, vaak ook pragmatisch viel op. Een uitgewerkte visie op lokaal en regionaal 
bestuur ontbrak veelal. Hoe kijken we aan tegen ‘goed bestuur’? Hoe kijken we aan tegen de juiste schaal voor de vele 
taken die een gemeente heeft? Hoe zien we het contact tussen bestuur en burgers? Wat vinden we van de eigen regie over 
eigen zaken door inwoners?

Vanuit de gemeente Loppersum heeft GroenLinks wel 
een begin van een visie gezonden en deze sluit aardig 
aan bij hoe de fractie in Haren ertegenaan kijkt. Kern 
van die gedachte is eigenlijk tweeërlei.

Bestuurskracht bij de burger brengen
Allereerst moeten we signaleren dat we ook in gemeen-
teland last hebben van de kloof tussen burger en bestuur. 
Burgers uiten zich steeds bozer, omdat ze zich niet gere-
presenteerd voelen. Ze worden te weinig betrokken bij 
gemeentelijke besluiten, bezuinigingen komen over hen 
heen, zonder enige invloed te hebben gehad. Dit speelt 
zowel in grote als kleine gemeenten. Ook in Haren zijn 
verwijten ‘niet naar ons luisteren’ en achterdocht ‘de be-
sluitvorming is fout’ aan de orde van de dag.  Dat los je 
uiteraard niet op met schaalvergroting alleen. Wat nodig 
is, zijn (deels) nieuwe vormen van participatie, en wer-
kelijke decentralisatie. Laat mensen in onderling overleg 
zelf voorstellen en plannen ontwikkelen en uitvoeren; 
dat kan op heel veel bestuurlijke terreinen. En dat hoeft 
niet in het ene dorp hetzelfde op te leveren als in het 
andere.

Grotere gemeente is een daadkrachtiger speler
Anderzijds is een stevige vergroting van de bestuurlijke 
daadkracht nodig: zaken als jeugdzorg, WMO en re-in-
tegratiebeleid van werkzoekenden zijn zo complex dat 
het voor een kleine gemeente steeds lastiger wordt haar 
werk goed te doen. Het gaat hier bijvoorbeeld ook om 
genoeg gewicht in de schaal leggen tegenover grote spe-
lers als zorginstellingen, UWV en de arbeidsregio. 
Maar het gaat ook om het spel van aanbesteden en on-
derhandelen, professioneel en netjes spelen. Belling-
wedde probeerde het zelf, maar moest de aanbesteding 
overdoen omdat er procedurefouten zijn gemaakt. Dat is 
zonde van alle tijd en energie. 

Noodzaak van professionele gemeente
Alleen sterke en professioneel toegeruste gemeenten met 
eigen expertise kan een serieuze deelnemer zijn in deze 
ontwikkelingen. Niet voor niets hebben sinds kort alle 
gemeenten grote delen van hun milieu- en handhavings-
beleid uitbesteed aan een provinciale samenwerkings-
orgaan. Niet voor niets liggen veel taken op gebied van 

gezondheid en veiligheid al bij de stad-Groningse GGD.  
Niet voor niets wordt er intensief samengewerkt door 
(bijna) alle Groninger gemeenten rondom de jeugdzorg, 
de WMO en de arbeidsmarkt. De democratische con-
trole op al die samenwerkingsverbanden is minimaal en 
zeker erg complex met 23 deelnemers. 

Herindeling als kans
Dit lijken twee tegenstrijdige kwesties. In mijn optiek zijn 
ze dat niet; ik zie eerder een enorme kans. GroenLinks 
zou deze gelegenheid moet grijpen om te pleiten voor:
•	 Versterken van kleinschalige democratie: bijvoor-

beeld door contracten tussen dorpen en gemeente-
bestuur (het model Hoogkerk in de gemeente Gro-
ningen), het instellen van dorpsraden die echt wat te 
zeggen hebben, lokale verkiezingen voor een dorps-
‘burgemeester’, wijk- en dorpswethouders.

•	 Zeggenschap van burgers over eigen zaken en zor-
gen: bijvoorbeeld door het ‘Right to Challenge’, het 
prachtige initiatief van Linda Voortman in de WMO, 
dat burgers het recht geeft de gemeente uit te dagen 
als ze denken een WMO-taak beter en/of goedkoper 
te kunnen uitvoeren dan een professionele contract-
partner. Die aanpak werkt op meerdere terreinen.

•	 Een sterker en professioneler gemeentelijk apparaat: 
dat heeft als hoofdtaak het ondersteunen, faciliteren 
en versterken van die lokale initiatieven. En daar-
naast doet het alles wat moeilijk en ingewikkeld is, 
maar wel nodig en nu eenmaal moet zoals het ma-
ken van verordeningen, handhaven van milieuregels, 
ontwikkelen van duurzaamheidsbeleid, uitkeringen 
betalen, afval ophalen, openbaar vervoer, etc.

Herindeling meerwaarde geven 1 + 1 = 3
GroenLinks zou zich bij de herindeling niet (alleen) 
moeten richten op de bestuurskracht. Ook niet (alleen) 
op organisatieperikelen of op de gevechten rondom het 
pluche. En welk zwembad behouden blijft is ook niet het 
enige richtpunt. Allemaal nuttige zaken en noodzakelijk, 
maar onze rol zou moeten zijn: versterken van zeggen-
schap van de burger over alles waar dat maar mogelijk 
lijkt. Van de organisatie van wijkteams (sociaal domein) 
tot de dorpshuizen, van de inrichting en het onderhoud 
van groen en wegen tot het runnen van sportclubs met 
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een sociale nevendoelstelling, overal liggen uitdagin-
gen op ons te wachten. Vaak komen mooie ideeën maar 
moeilijk tot stand, is er te weinig ambtelijke steun en 
soms zelfs tegenwerking. Maak van de herindeling ge-
bruik om een nieuw geluid te laten horen: meer lokale 

democratie, meer directe invloed van burgers, meer vrij-
heid. En meer steun van een professioneler en krachtiger 
ambtelijke organisatie. De herindeling is een kans om 
GroenLinks-idealen opnieuw vorm te geven.

Hans Sietsma (Haren)

Partijdiscussie 2015: ‘Werken in de 21e eeuw’

Hoe is dit onderwerp gekozen?
Na een oproep in de GroenLinks Nieuwsbrief deden 
ruim 70 leden suggesties voor discussieonderwerpen. 
Van democratie anno 2015 tot Israël/Palestina, van ‘zeg-
genschap over economie’ tot woningbouw, van studiefi-
nanciering tot ‘fair politics’, van werkloosheid tot schone 
lucht, van basisinkomen tot arbeidsmarkt. Op advies van 
de permanente programmacommissie PPC en Bureau de 
Helling heeft het partijbestuur besloten om het onder-
werp ‘Werken in de 21e eeuw’ te kiezen.

Waarom partijdiscussies?
Partijbrede discussies zijn onderdeel van de  vernieuwing 
van onze partijdemocratie; we betrekken leden, maar 
ook geïnteresseerden van buiten en externe deskundi-
gen, intensiever  bij discussies over visie en standpunten 
van de partij. In 2014 hebben we discussie gevoerd over 
militaire interventies, die we hebben afgesloten met een 
succesvol ledenreferendum.

Hoe ziet GroenLinks werken in de 21e eeuw voor zich? 
Daarover gaan we als partij dit voorjaar met leden, ge-
interesseerden en deskundigen in gesprek. Dat heeft het 
partijbestuur gisteren besloten, op basis van adviezen en 
suggesties uit de hele partij. De partijdiscussie bestaat on-
der andere uit regionale bijeenkomsten, afgesloten met een 
enquête onder alle leden. De uitkomsten van deze enquête 
worden verwerkt in  het volgende verkiezingsprogramma.

Hoe richten we een toekomstvast en betaalbaar stelsel 
van werk en inkomen in? Hoe begeleiden we de transi-
tie naar een groene economie? Hoe zorgen we voor een 
eerlijker verdeling van werk en inkomen? Hoe zorgen we 
voor een stelsel zonder ‘insiders’ en ‘outsiders’? Hoe kij-
ken we anno 2015 aan tegen concepten als basisinkomen 
of negatieve inkomstenbelasting? Allemaal vragen van 
groot maatschappelijk belang en hoogst relevant voor 
het GroenLinks-gedachtegoed.

Hoe kun je meedoen?
In de periode april - juni worden zes regionale bijeen-
komsten georganiseerd. Je wordt uitgenodigd door je 
provinciale afdeling. 

Enquête
Voor de zomer houden we een enquête onder alle leden. 
De uitkomsten van deze enquête worden verwerkt in het 
volgende verkiezingsprogramma (meer informatie over 
de totstandkoming van het verkiezingsprogramma).

Partijvoorzitter Rik Grashoff:
‘Met het onderwerp ‘Werken in de 21e 
eeuw’ raken we de kern van onze Groen-
Linkse politiek. Ik verwacht dat we komen 
met aansprekende voorstellen voor de 
transitie naar een groene economie met 
een eerlijke verdeling van werk en inko-
men in een ontspannen samenleving.’

Diogenes: Wat is er toch gebeurd met de 
belofte van een vrijetijdssamenleving? 
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Natuurlijk water 
natuurlijk
Niet iedereen is  ervan overtuigd, maar de lijsttrekkers van 
Water Natuurlijk Carla Alma (Noorderzijlvest) en Wiebe 
van der Ploeg (Hunze en Aa’s) wel. Waterschappen zijn 
belangrijke bestuursorganen. Niet alleen omdat ze Neder-
land behoeden voor overstromingen. Maar ook omdat wa-
terbeheer alles te maken heeft met klimaat en natuur. Wa-
ter Natuurlijk zorgt voor het nodige tegenwicht tegen het 
– economische – belang van de boeren.  Want nog steeds 
drukt de belangenvereniging van de boeren, het LTO, een 
flinke stempel op het waterschapsbeleid.  

Straks mogen we, tegelijk met de provinciale verkie-
zingen, onze stem uitbrengen op een kandidaat van het 
waterschap. De helft van de provincie Groningen valt 
onder Waterschap Hunze en Aa’s, de andere helft onder 
Noorderzijlvest. En een heel klein deel in het westen on-
der Wetterskip Fryslân. De waterschappen kennen een 
algemeen en een dagelijks bestuur. Zeg maar: een raad 
en een college. Maar waar burgers allemaal evenveel in-
vloed hebben op de samenstelling van het bestuur van 
een gemeente of provincie, ligt dat bij de waterschap-
pen anders. In het algemeen bestuur van een waterschap 
hebben ingezetenen en zogenaamde geborgden zitting. 
Ingezetenen worden bij de waterschapsverkiezingen 
rechtstreeks gekozen.

Geborgden (minimaal 7 zetels) worden benoemd door 
belangenorganisaties:  boeren, eigenaren van natuurter-
reinen en bedrijven. De comfortabele positie van met 
name de boeren is een erfenis uit het verleden, toen het 
onderhoud van de dijken vooral een belang én een kos-
tenpost van de boeren was. En wie betaalt, bepaalt. Uit de 
tijd, mag je nu wel stellen. Immers, we betalen allemaal. 
En veiligheid en verbetering van de natuur zijn belangen 
van iedereen. Water Natuurlijk is een ingezetenenpartij. 
Ze is in 2008 opgericht door de grote landelijke natuur- 
en recreatieorganisaties (zoals Natuurmonumenten en 
de sportvisserij), samen met GroenLinks en D66. 

Noorderzijlvest
‘Heel veel mensen weten bar weinig van de waterschap-
pen’, zegt Carla Alma, dagelijks bestuurder van Noorder-
zijlvest en voor de tweede keer lijsttrekker. ‘Alleen als er 
bijna-rampen zijn, zoals in Woltersum in 2012 of als de 
poep in de grachten van Groningen zou drijven,  dan is 
er belangstelling. En als de Waterschapsbelasting betaald 
moet worden.’ Het gebrek aan aandacht is niet terecht. 
De (in totaal 22) waterschappen zijn volwaardige part-
ners van provincies en gemeenten. En ze hebben zeker 
wat in de bestuurlijke melk te brokkelen. Daarom is een 

‘natuurlijke’ inbreng in het algemeen bestuur en het da-
gelijks bestuur van het grootste belang.
Zes jaar geleden kreeg Water Natuurlijk veel stemmen, 
waardoor de partij (in de persoon van Carla Alma) een 
positie kon verwerven in het Dagelijks Bestuur.  Met haar 
LTO- en PvdA-collega’s heeft ze goed kunnen samenwer-
ken. Eigenlijk opvallend goed. ‘We zijn het soms heel erg 
oneens, maar we waren nu eenmaal tot elkaar veroor-
deeld. En gelukkig is niet elke boer tegen weidevogels.’ Ze 
wijst op de vele groene resultaten van de afgelopen peri-
ode: de Onlanden (een combinatie van waterberging en 
natuur, waar nu bijvoorbeeld kemphanen bivakkeren), 
en het hermeanderen van beken. ‘Het Peizerdiep is een 
heel systeem van diepjes en beekjes. Vroeger moest het 
water zo snel mogelijk afgevoerd worden naar de zee. Nu 
is er oog voor het herstel van beken.’ Noordwest-Drenthe 
ligt er op watergebied volgens haar veel mooier bij dan 
vroeger. Ook wordt gewerkt aan natuurvriendelijke oe-
vers van bijvoorbeeld het Damsterdiep, het Boterdiep en 
het Pieterbuurstermaar en worden fysieke barrières voor 
vissen zo veel mogelijk opgeruimd. Maar het waterschap 
werkt ook in steden en dorpen.  ‘Nu zijn we bezig met 
het project Noorddijk, een groot plan waardoor straks de 
33.000 bewoners van de noordelijke stadswijken kunnen 
genieten van schoon en mooi water en natuurvriende-
lijke oevers.’

Carla Alma
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Stem Paul Tameling in Noorderzijlvest

Carla Alma is deze keer weer de lijst-
trekker van Noorderzijlvest, maar 
de GroenLinkse inbreng hoop ik te 
verzorgen. Ik ben 25 jaar raadslid ge-
weest in de gemeente Leek met bij-
zondere aandacht voor ruimtelijke 
ordening en milieu. Verder ben ik 16 
jaar coördinator van het Informatie-
punt Duurzaam Bouwen geweest en 
heb daar het nodige werk gedaan op 
het gebied van Duurzame Stedenbouw en de relatie met 
water: meer groene daken en regentonnenacties bijvoor-
beeld. De laatste jaren ben ik actief binnen de agrarische 
natuurvereniging Boer & Natuur en weet daarom waar-
om het voor weidevogels cruciaal is dat er voldoende 
plas-drasgebieden zijn. 

Paul Tameling

Wiebe van der Ploeg

Hunze en Aa’s
Oud-gedeputeerde Wiebe van der Ploeg weet uit erva-
ring goed hoe de verhoudingen liggen tussen provincie 
en waterschap. Het is volgens hem niet zo dat de provin-
cie het beleid bepaalt en het waterschap alleen maar de 
uitvoering op zich neemt.  In het waterschap zit de des-
kundigheid, nodig om de goede besluiten te nemen.  Een 
goede interactie met provincies, gemeenten en bijvoor-
beeld de drinkwaterbedrijven is essentieel. ‘De dreiging 
komt allang niet alleen van zee, zoals dat vroeger het 
geval was, maar ook van boven’,  zegt Wiebe. ‘Kijk maar 
naar de heftige regenbuien in Winschoten, afgelopen zo-
mer.  We komen er niet meer met alleen maar “hoger, 
breder, rechter en meer asfalt”.  We moeten de natuur en 
het water meer de ruimte geven. Letterlijk ook: ruim-
te tussen de dijken als een soort verdedigingslinies en  
bovenstrooms meer water vasthouden. Gelukkig is het 
niet alleen Water Natuurlijk die dit inziet. Het verschil 
tussen de partijen zit ‘m  vooral in het tempo. Iedereen 

ziet heus wel in dat er meer moet gebeuren dan dijken 
verhogen.’ Maar tegenstellingen bestaan nog wel degelijk. 
Bijvoorbeeld over de vraag wie de rekening moet betalen. 
‘Boeren zijn in de loop van de tijd veel minder per hec-
tare kwijt aan het waterschap terwijl de rekening voor an-
dere burgers hoger werd. Ook als het om de peilbesluiten 
gaat. Simpel gezegd: moeten we het peil de functie laten 
volgen (ten faveure van de boeren) of de functie het na-
tuurlijke peil?’ Goede verkiezingsuitslagen zorgen er vol-
gens Wiebe voor dat het tempoverschil  ten gunste van de 
natuur uitvalt. De Europese verplichtingen wat betreft de  
kwaliteit van het oppervlaktewater dreigen we straks niet 
te halen. Een versnelling van de  Kader Richtlijn Water-
maatregelen ligt dan voor de hand. 
Niet alleen het waterbeheer is interessant. Ook de zui-
vering. ‘Medicijnresten in het riool bijvoorbeeld. Niet te 
vermijden zolang mensen medicijnen slikken. Maar je 
kunt ziekenhuizen wel opleggen om hun eigen medicijn-
afval in het riool gericht aan te pakken.’

Verkiezingen
Een goede verkiezingsuitslag komt er niet vanzelf. De 
kandidaten die op de lijst staan van Water Natuurlijk zul-
len nog behoorlijk aan de weg moeten timmeren. Al was 
het maar om de naamsbekendheid van de partij te ver-
groten. Behaalde Water Natuurlijk zes jaar geleden nog 
redelijk gemakkelijk relatief veel stemmen, de uitkomst 
van de komende verkiezingen is ongewis. Meer partijen 
dan ooit zullen meedoen. Niet alleen het politieke land-
schap in de provincie, maar ook dat van de  waterschap-
pen zal er na 18 maart misschien heel anders uitzien. 

Nicolette Scholten 
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Provinciaal bestuur GroenLinks Groningen
Secretaris Maartje Vroom
maartjevroom@hotmail.com 

Uitnodiging
      

Provinciale Ledenvergadering op zaterdag 11 april 2015 

Op zaterdag 11 april 2015 wordt een algemene ledenvergadering gehouden in het GroenLinks-pand, 
Coehoornsingel 87 in Groningen. Aanvang 10.30 uur.
De agenda bevat de volgende onderwerpen:

1. Opening en vaststelling agenda

2. Mededelingen

3. Verslag PLV  van april en november 2014

4. Nabeschouwing PS 2015 

5.	 Verantwoording	Statenfractie	 

6. Benoeming	steunfractie

7. Verantwoording bestuur

8. Benoeming bestuurslid

PAUZE (30 minuten)
	 Eigen	lunch	meenemen.	Koffie,	thee,	melk	en	karnemelk	is	aanwezig.

9. Wenakker

10. Financiën:
-	Jaarverslag	2014	 	 	 -	Begroting	2015
- Verslag kascontrolecommissie

11.   Voorstel samenwerkingsverband Grünen  

12.	 Rondvraag	en	sluiting	

De stukken voor de vergadering worden per e-mail naar de afdelingssecretariaten verstuurd en zijn vanaf 
zaterdag 28 maart ook op te vragen bij secretaris Maartje Vroom.  E-mail: maartjevroom@hotmail.com

We hopen je op de vergadering te ontmoeten.
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Column
Sociaal Europa

De PLV: laat je stem 
horen!
Op 11 april vindt onze Provinciale Ledenverga-
dering plaats. Dit is dé plek om andere (nieuwe) 
leden uit de hele provincie te ontmoeten en het 
is een essentieel onderdeel van het democratisch 
proces binnen onze partij; een ledenvergadering 
is gezellig en belangrijk.
 
Een PLV is voor het provinciaal bestuur een 
cruciaal instrument om ledeninbreng te krijgen 
en vooral om besluiten aan de leden voor te leg-
gen. Het provinciaal bestuur heeft in april ook 
heel wat te bespreken met haar leden. 

Provinciale politiek
Net na de verkiezingen, kun je kennismaken met 
de nieuwe Statenfractie en bespreken hoe die 
verkiezingen (en de campagne) verlopen zijn. 
Afhankelijk van de snelheid en uitkomst van het 
collegevormingsproces wordt er misschien zelfs 
gesproken over het collegeprogramma. 

Financiën, bestuur, Wenakker en de Grünen
Zowel de Statenfractie als het provinciaal be-
stuur legt verantwoording af aan de leden en de 
jaarrekening wordt gepresenteerd. 
Maar er moet ook gestemd worden over een 
nieuw bestuurslid en om nieuwe leden voor de 
steunfractie en kascontrolecommissie te benoe-
men. 
En er zal gevraagd worden om je mening m.b.t. 
ons ledenblad Wenakker, en het samenwer-
kingsverband met de Grünen.  Een behoorlijke 
agenda dus, met interessante punten op politiek 
vlak en op het gebied van hoe wij met elkaar de 
vereniging GroenLinks in de provincie Gronin-
gen vormgeven. 

Het provinciaal bestuur hoopt je te mogen ver-
welkomen op 11 april om over al deze zaken 
mee te besluiten, en gezellig samen een kop kof-
fie of thee te drinken. 

Elisabeth (Bea) Moolenaar

Mijnheer Jansen komt uit een oud, links geslacht. Zijn ouders 
en grootouders waren overtuigde sociaaldemocraten, lid van 
SDAP en later PvdA. Verzekerd bij de Centrale, de crematie 
alvast geregeld bij het VIOS (Vooruitgang Is Ons Streven), lid 
van de vakbond en uiteraard luisterend, en later kijkend, naar 
de VARA. Wat er te horen en te zien was zochten ze op in de 
Radiogids en Het Vrije Volk was hun lijfblad. 
Dat alles veranderde met de opkomst van Nieuw Links in de 
PvdA in 1966. Ruim zeventig jonge leden kwamen toen met 
het manifest ‘Tien over rood’ naar buiten. De oude Drees be-
schouwde ze als carrière-zoekers, waarvan hij hoopte dat ze 
ook nog idealen koesterden. De meeste van de ruim 70 onder-
tekenaars hebben inderdaad een glanzende carrière gemaakt 
en zitten nu in hun nadagen. Voor de vader van mijnheer 
Jansen ging het om een opstand van academici die probeer-
den gewone mensen uit de partij te verdrijven. Dat had in elk 
geval bij hem succes, want hij zegde zijn lidmaatschap op. De 
PvdA werd daarna inderdaad een partij voor carrièremakers. 
Het Vrije Volk ging  aan mismanagement (‘vriendjespolitiek’ 
volgens de oude Jansen) ten onder; de VARA heeft zijn iden-
titeit bijna verloren; de Centrale is opgegaan in Reaal, net als 
VIOS in Algemeen Belang. Van de hele linkse tegencultuur 
is niets meer over. Sociologen noemen dat ontzuiling, maar 
het was bewuste afbraak richting de nieuwe tijd. Dat alles was 
niet meer nodig, want het zou alleen nog maar beter worden. 
Vooruitgang sloeg de klok!
Mijnheer Jansen heeft het gevoel dat deze ontwikkeling nu 
aan haar einde lijkt te zijn gekomen. De crisis woekert en de 
afbraak van de verzorgingsstaat kan op geen enkele manier 
nog als vooruitgang worden bestempeld. De wereld is sterk 
veranderd en op nationaal niveau kan veel minder bereikt 
worden dan vijftig jaar geleden. De manier waarop Grie-
kenland wordt behandeld door de EU zal maatgevend zijn 
voor de mate waarin Europa in de toekomst sociaal beleid 
zal kunnen voeren. Europa is bedoeld om mensen welvaart 
te geven, niet om ze aan de bedelstaf te brengen. De EU is 
groot genoeg om zich een fatsoenlijk sociaal beleid te kunnen 
veroorloven. Maar dan moeten er wel wat piketpaaltjes flink 
verplaatst worden. Dat kan, want de wereld draait niet om 
geld, maar om macht. Geld is slechts het middel waarmee die 
macht wordt uitgeoefend. Dat is de overtuiging van mijnheer 
Jansen.

Henk de Weerd
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Donderdag 26 februari
Debat ‘Groningen na 2019’
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Remonstrantse kerk, Coehoornsingel 14,  Groningen

Vrijdag 27 februari
Politiek cafe Tolbert
Cazemier boerderij, Hoofdstraat 27, Tolbert
20:00 tot 22:00 uur

Maandag 2 maart
Debat ‘Crisis in de vertegenwoordigende democratie’
20:00 tot 22:00 uur
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Met o.a. Jacques Wallage en Nienke Homan

Donderdag 5 maart
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Plaats: eigen gemeente

Woensdag 18 maart 2015
Verkiezingen voor provinciale Staten en Waterschappen

Zaterdag 11 april 2015
Provinciale Ledenvergadering
10:30 uur
GroenLinks-pand, Coehoornsingel 87, Groningen


