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Op de PLV van zaterdag 
28 november 2015 legt 
het provinciaal bestuur 
een concept huishoude-
lijk reglement voor aan 
de leden. 

Het formele besluit is nog niet genomen 
maar onder de foeilelijke werktitel HSSM 
zijn de gemeenten Hoogezand-Sappe-
meer, Slochteren en Menterwolde hard 
bezig om vanaf 1 januari 2018 als één ge-
meente het Groninger leven in te gaan. 
De drie GroenLinks-afdelingen willen in 
het verlengde daarvan klaarstaan.

Postcode-
roos-premie
Is het wat?
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Wenakker ook digitaal

Dit is de eerste Wenakker die ook digitaal verschijnt. Mensen waarvan het e-mailadres bij de provinciale 
afdeling bekend is, krijgen de digitale Wenakker in week 43 als link in een nieuwsbrief toegestuurd. U kunt 
hem dan dowloaden en op computer of tablet lezen. 

Onze trouwe lezers was natuurlijk al opgevallen dat het juni-nummer het moest doen zonder kleurrijk 
GroenLinks omslag. Dat was de eerste stap in het omlaag brengen van de kosten van de Wenakker, die per 
nummer bijna duizend euro bedragen (druk- en verzendkosten). De tweede stap is de digitalisering. 
 
Zelf kiezen
Het is de bedoeling dat leden zelf kunnen kiezen voor de digitale Wenakker in plaats van een papieren 
exemplaar. Mensen zonder mail of zij die toch liever van papier lezen kunnen de Wenakker gewoon per 
bezorger (in de Stad) of per post blijven ontvangen. Aan de andere kant: het is wel de bedoeling dat de kos-
ten omlaag gaan, dus als het u niets uitmaakt, neem dan de digitale versie, die als bonus geheel in kleur is.  

Hoe gaat het?
De mensen die de Wenakker digitaal krijgen, maar graag op papier willen blijven ontvangen, kunnen dat 
doorgeven via groenlinks@ps-provinciegroningen.nl. Mensen die in week 43 geen digitale versie krijgen 
maar toch de voorkeur geven aan digitaal boven papier, kunnen hun mailadres doorgeven op hetzelfde 
adres. 

Dit nummer en het volgende nummer worden nog aan iedereen op papier toegezonden. Daarna krijgt ie-
dereen waarvan het mailadres bekend is en die niet heeft laten weten liever de papieren versie te willen ont-
vangen, alleen nog de digitale versie. Het is wat kort door de bocht, maar het is de enige praktische manier 
om dit probleem op te lossen. 

Samengevat: wie de Wenakker digitaal krijgt en niets doet krijgt hem vanaf 2016 alleen nog digitaal. 

Diogenes

Wie draagvlak wil voor de opvang van tienduizenden vluchtelingen in Neder-
land moet zorgen voor voldoende sociale huurwoningen en eerlijke verdeling 

van werk. Een mooie taak voor een kabinet dat denkt al klaar te zijn.
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Hendri Meendering (1969) 
Een (Oost-)Groninger in de Staten

Geboren in Blijham en wonend in Sellingen kan Hendri 
gerekend worden tot de ‘echte’ Oost-Groningers. Zijn voor-
naamste dagtaak omschrijft hij als ‘politicus’, maar dat is 
slechts één van de benamingen voor de vele functies die hij 
vervult. Thuis wonen nog twee van zijn drie dochters, de 
oudste houdt sinds kort domicilie in de stad. Zijn vrouw is 
werkzaam in het onderwijs en samen runnen ze de huis-
houding. Ongeveer 10  uur per week is Hendri werkzaam 
als coördinator van de Ruilwinkel Westerwolde,  een vrij-
willigersorganisatie die goederen en diensten samenbrengt 
en verhandelt met gesloten portemonnee.  Verder is Hendri  
taalcoach voor een Eritrese jongeman en zit hij in het be-
stuur van de Vereniging Toeristisch Westerwolde. Waar hij 
ook over vertelt, het enthousiasme straalt ervan af. In deze 
inleiding kunnen nog veel meer taken, taakjes, activiteiten 
en bezigheden genoemd worden, maar we willen eigenlijk 
toe naar zijn politieke ‘carrière’, naar zijn GroenLinks-ge-
zicht. En zo geschiedt. 

Groen, maar vooral links
Hendri is vrijwel zijn hele leven lang maatschappelijk be-
trokken geweest, geïnteresseerd in de belangen van zijn 
directe omgeving. Het was in 2008 dat hij door Jan Over-
duin, toenmalig fractielid van de GroenLinks-afdeling in 
Vlagtwedde, meegenomen werd in het politieke circus. De 
keuze voor GroenLinks lag niet bij voorbaat vast, maar het 
was wel de (linkse) richting die het meest bij Hendri aan-
sloot. ‘Ik vind het zo mooi bij GroenLinks dat alles kan,’ 
zegt hij. ‘Je komt veel verschillende mensen tegen, met allerlei achtergronden. Een activist, een kerkmens, 
iemand met een groen duurzaam hart, de variëteit is enorm. En er is binnen de partij ruimte voor iedereen, 
je laat elkaar niet in de steek.’ Hendri omschrijft GroenLinks als een ideeënpartij, waaruit veel creativiteit 
voortkomt. De verscheidenheid aan mensen en de verschillende meningen zijn daar debet aan. Het groene 
en linkse in de partij biedt veel raakvlakken waarmee je uit de voeten kunt. ‘Voor tachtig procent onder-
schrijf ik de standpunten van GroenLinks, er blijft altijd wel iets over waarbij ik mij wat minder thuis voel. 
Honderd procent vind je in geen enkele partij. Met GroenLinks kom ik het verst. Ik zit wellicht iets meer in 
de linker hoek dan in die van de groene. De combinatie past mij prima.’ 

Raadswerk
In 2010 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats, Hendri stond als tweede op de lijst en sa-
men met René Kriek trad hij toe tot de Vlagtwedder raad. Daar leerde hij het politieke handwerk ken-
nen. Vier jaar later was hij lijsttrekker, maar mede door de komst van D66 en de Partij voor de 
Dieren kreeg zijn GroenLinksfractie helaas maar één zetel. Die bekleedde Hendri, met René als 
maatje op de achtergrond. Niet lang daarna kwam de gelegenheid om zijn ambitie meer gestalte te  
geven: vanuit De Oost-Groninger afdelingen werd de wens geuit voor een kandidaat hoog op de kandida-
tenlijst. Hendri zag hierin een kans om zijn politieke ambities verder in te vullen en Oost Groningen na-
drukkelijker op de kaart te zetten, zonder de rest van de provincie tekort te doen.  Hij nam deel als kandidaat 
aan de Statenverkiezingen. Na de Provinciale verkiezingen braken intensieve weken aan tijdens de college-
onderhandelingen. Hendri was niet rechtstreeks gekozen, maar toen GroenLinks meeging in de coalitie, 
schoof hij door en kwam in de Staten. 
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Statenwerk
Een nieuwe leerschool breekt aan. In de oppositie kun je 
(ogenschijnlijk) van alles roepen, maar in de coalitie maak 
je afspraken waaraan je gebonden bent. Bijvoorbeeld over 
de megastallen van Buijs. Hendri was als raadslid fel te-
genstander van de geplande megastallen, maar in de coali-
tie ontkom je er niet aan om te onderhandelen met andere 
partijen. Dit spanningsveld tussen het eigen standpunt en 
de realiteit van een onderhandelingsresultaat ontlokt hem 
enkele diepe zuchten. Weer wat geleerd, hij beseft dat je 
in de coalitie voortdurend op zoek moet naar de grootste 
gemene deler. 

Desondanks bevalt het werk in de Staten hem prima. Met de mensen om hem heen vormt hij een goed team, 
niet alleen in de portefeuilleverdeling (Hendri doet onder andere energie, aardbevingsdossier, werk en  in-
komen) maar ook in de onderling verschillende karakteristieken en persoonlijke eigenschappen. ‘We vullen 
elkaar prima aan, kunnen heel open met elkaar spreken als fractie, waarin we alle vier gelijk zijn, want ook 
Iris Bruna maakt als plaatsvervangend commissielid deel uit van de fractie. In Vlagtwedde heeft Hendri een 
stapje terug gedaan, in de Staten heeft hij  zijn rol inmiddels behoorlijk weten te vinden, maar twee petten 
op, dat kan niet. Wel is Hendri in Vlagtwedde nog plaatsvervangend lid van de raadscommissie, zoadat hij 
raadslid René Kriek kan vervangen in de commissie, maar niet in de raadsvergadering. 

Oost-Groningen
De problematiek van Oost-Groningen kent Hendri op zijn duimpje. Werkgelegenheid, krimp, bereikbaar-
heid, vluchtelingen en asielzoekers – allemaal problemen die zich evenzeer in andere delen van de provincie 
voordoen. In zijn vertrouwde gemeente Vlagtwedde heeft Hendri een warm gevoel bij het samengaan met 
Bellingwedde. Zo’n herindeling in een nieuwe gemeente Westerwolde biedt kansen om meer werk te gene-
reren, met name omdat vanuit het oosten (Duitsland) veel te verwachten valt, en in de toeristische sector. 
Zo’n grensgemeente kan wellicht op termijn nog uitgebreid worden met Oldambt, waarmee één grote grens-
gemeente bereikt wordt. Bij een herindeling is niet het doel om zo groot mogelijk te worden.Samenwerken 
en regionaal denken, dat spreekt Hendri meer aan. Doe lokaal wat je lokaal kunt doen, maar kijk om je heen 
waar je voordelen kunt behalen.

Contacten
De provinciale fractie zal zich beraden op de wijze waarop contact onderhouden wordt met de diverse af-
delingen. Dit zal vorm krijgen door middel van werkbezoeken of gezamenlijke acties. ‘Als er iets te doen 
valt, moeten we het gezamenlijk oppakken,’ aldus een strijdbare en enthousiaste Hendri. ‘In de diverse pers-
berichten zal er altijd een naam van een GroenLinks-fractielid staan, zodat iedereen weet tot wie je je kunt 
richten, we willen zichtbaar zijn.’ Hendri constateert tot slot dat de sfeer, voor zover hij dat kan nagaan, 
binnen Provinciale Staten is gewijzigd. ‘De diverse partijen – oppositie en coalitie – praten meer met elkaar, 
luisteren meer naar elkaar en staan niet meer als gesloten blokken tegenover elkaar. Die samenspraak maakt 
het statenwerk voor mij erg boeiend.’

 Hendri Meendering, een (Oost-) Groninger in de Staten. ’t Kon minder.  

Ger Zuiderveen

‘Voor tachtig procent onderschrijf ik 
de standpunten van GroenLinks, er 
blijft altijd wel iets over waarbij ik 
mij wat minder thuis voel. Honderd 
procent vind je in geen enkele partij. 
Met GroenLinks kom ik het verst. Ik 
zit wellicht iets meer in de linker hoek 
dan in die van de groene. De combi-
natie past mij prima.’ 
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Boekbespreking ‘De mythe van het economisme’ 
Het bestuur van GroenLinks Groningen houdt op zondagmiddag 15 november een boekenmiddag over het boek 
‘De mythe van het economisme’ van onze Jesse Klaver. De middag is bedoeld voor iedereen die het boek van 
Jesse heeft gelezen en geboeid is geraakt door het thema. Op de bijeenkomst willen we bespreken waar econo-
misme in onze eigen omgeving voorkomt, wat we er tegen willen doen en – het belangrijkst! – hoe we dat ten 
uitvoer gaan brengen. 

Om een inschatting te maken van de opkomst, willen we graag dat je je van tevoren aanmeldt. Dit kan per 
e-mail via gijs.vdkroef@gmail.com 

De aanvangstijd is 14.30 uur en de verwachting is dat we uiterlijk om 17.00 uur de bijeenkomst beëindigen. 
De boekenmiddag vindt plaats op het GroenLinkspand aan de Coehoornsingel 87 in Groningen. Ook niet-
leden zijn van harte welkom bij de bijeenkomst. Om de discussie goed te kunnen voeren is het wel nodig, 
dat je het boek hebt gelezen. 

We zorgen voor koffie en thee. We zouden het leuk vinden als je – onder het mom van gezellig delen – iets 
lekkers meeneemt voor bij de koffie of thee. En als dat lekkers zelfgemaakt is, zouden we dat natuurlijk nóg 
leuker vinden! 

mailto:gijs.vdkroef%40gmail.com?subject=
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Herindeling HSSM in volle gang

Het formele besluit is nog niet genomen maar onder de foeilelijke werktitel HSSM zijn de gemeenten Hoogezand-
Sappemeer, Slochteren en Menterwolde hard bezig om vanaf 1 januari 2018 als één gemeente het Groninger 
leven in te gaan. De drie GroenLinks-afdelingen willen in het verlengde daarvan klaarstaan. De gemeentelijke 
raadsverkiezingen in de nieuwe, grotere gemeente vinden eind 2017 plaats. De afdelingsbesturen voerden in 
2014 al de eerste gesprekken om de route naar een gefuseerde afdeling GroenLinks te onderzoeken. 

Het bleek al snel dat ze het onderling over de uitkomst wel eens zijn, maar het gewenste tempo werd ver-
schillend beoordeeld. Om de leden nader kennis met elkaar te laten maken organiseerden de besturen tot 
dusver twee informele bijeenkomsten, waar met tevredenheid aan teruggedacht wordt. Er is nog veel werk 
aan de winkel, een kandidatenlijst, een verkiezingsprogramma, het lijkt allemaal nog ver weg, maar let op: 
‘Voor je er erg in hebt zitten we er middenin.’
 
Afspraken maken
Binnenkort zitten de afdelingsbesturen opnieuw om tafel om tot duidelijke en concrete vervolgstappen te 
komen.  De verschillen tussen de gemeenten Slochteren, Menterwolde en Hoogezand-Sappemeer zijn groot, 
de drie afdelingen GroenLinks kennen ook elk hun eigen ‘gewoontes’ en afspraken. Ook al was het alleen 
maar dat GroenLinks in Slochteren te maken heeft met een gezamenlijke fractie (D66) in de raad. 

De verschillen tussen de drie afdelingen liggen niet zozeer op politiek vlak of in de persoonlijke verhoudin-
gen, maar enkele bestuurlijke afspraken zijn voorafgaand aan de fusie wel van belang en moeten duidelijk 
zijn. Een simpel voorbeeld: welke afdrachtsregeling voor raadsleden en (eventuele) wethouder wordt straks 
gehanteerd? Welke begeleiding krijgen de huidige raadsleden uit de drie gemeenten van het gefuseerde afde-
lingsbestuur? De overeenkomsten en de verschillen van de afzonderlijke afdelingen moeten in kaart worden 
gebracht. De verwachting is dat er geen onoverkomelijke problemen zullen ontstaan. 

Afdeling Menterwolde
De ongrijpbare Menterwolder politiek is zeer standvastig in het herindelingsvraagstuk. Colleges van wis-
selende samenstelling hebben de laatste jaren steeds geopteerd voor samengaan met de buurgemeenten 
Hoogezand-Sappemeer en Slochteren. De gemeente koerst rechtlijnig af op herindeling en Mario Post is 
er blij mee. ´Het kan mij niet snel genoeg gaan. Het gemeentebestuur heeft diverse keren aangetoond dat 
de gemeente niet opgewassen is tegen zijn (steeds uitbreidende) taak,´ is de stelling van afdelingsvoorzit-
ter Mario. ´Hoe anders was de situatie rond de herindelingsverkiezing van 1989 (Meeden, Muntendam en 
Oostbroek gefuseerd tot Menterwolde). Behalve het samengaan had onze afdeling te maken met de opmaat 
naar de nieuwe partij GroenLinks. Helaas konden de CPN-afdeling van Muntendam en de PSP-afdeling 
van Zuidbroek elkaar niet uitstaan en gingen we met twee lijsten de verkiezingen in, met een zeer matige 
verkiezingsuitslag tot gevolg. Slechts twee Muntendammer CPN’ers in de raad en geen collegedeelname in 
Menterwolde. Ik denk er met teleurstelling en schaamte aan terug. Wat een gemiste kans. Tegelijkertijd is 
deze ervaring een goeie motivatie om het dit keer beter te doen. Ook binnen de eigen afdelingen binnen 
GroenLinks geldt: het kan mij niet snel genoeg gaan.’

Ger Zuiderveen (met medewerking van Mario Post)

HSSM
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Uiterlijk op 8 september moest de provincie kiezen uit één van de zes voorliggende varianten voor de ruim-
telijke inpassing voor het windmolenpark bij Meeden. Het college van Gedeputeerde Staten - en GroenLinks 
- heeft toen geen keuze gemaakt. Door verschillende partijen, waaronder de VVD, is dit als een zwaktebod 
aangemerkt. Hieronder willen wij aangeven dat hiermee juist wel een keuze is gemaakt voor consistent beleid. 
 
GroenLinks heeft direct bij het aantreden van dit college van Gedeputeerde Staten de keuze gemaakt met 
de gemeenten Menterwolde, Oldambt en Veendam op zoek te gaan naar meer draagvlak. Er is gepraat 
over een nieuwe variant waarbij de molens op meer afstand van de bewoning zouden komen te staan en 
waarbij de landschappelijke inpassing optimaal zou zijn. Herhaaldelijk is het rijk gevraagd om meer tijd 
om die keuze uit te werken, maar die tijd werd provincie en gemeenten niet gegund door minister Kamp.  

Onze Gedeputeerde Nienke Homan heeft zich niet door het rijk 
onder druk laten zetten om toch voor 8 september de voorkeur 
uit te spreken voor een van de zes voorliggende varianten, en is 
bij haar keuze voor draagvlak gebleven. 

Combinatievariant
Inmiddels hebben de ministers Kamp en Bussemaker een voor-
keursvariant uitgewerkt. Deze is een combinatie van meerdere 
varianten. 

De nieuwe ruimtelijke inpassing heeft voordelen en nadelen in 
vergelijking met de varianten die 8 september voorlagen. Voor-
delen zijn de grotere afstand van de molens tot Meeden en het 
geringere aantal direct gehinderden. Dat er toch molens onder 
Meeden komen, dus bij Veendam, ziet GroenLinks als een po-
tentieel nadeel. 

GroenLinks dringt er bij GS op aan nauw betrokken te blijven bij 
de nadere uitwerking van de plannen. Afstand tot bewoning en 
een goede landschappelijke inpassing zijn daarbij onze belang-
rijkste doelen.

Ajren Nolles (fractievoorzitter)

Windpark N33: wel een visie, geen keuze
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Er is veel geld losgekomen om de gevolgen van de aardbevingen als gevolg van de gas-
winning op te vangen: € 1,2 miljard. Om dat geld eerlijk te verdelen hebben Rijk, de 
provincie Groningen en twaalf Groninger gemeenten een speciale organisatie opgezet: 
de Nationaal Coördinator. Een merkwaardige naam, want je denkt bij het woord 
‘coördinator’ toch aan een persoon. Hans Alders (ex-commissaris van de Koningin in 
Groningen) gaat aan deze organisatie, waar zo’n 100 mensen gaan werken, leiding 
geven. 

Van die € 1,2 miljard is in de komende vijf jaar € 750 miljoen beschikbaar voor 
schadeafhandeling en preventieve maatregelen bij woningen en andere gebouwen. € 100 miljoen is bestemd 
voor herstel en aardbevingsbestendig maken van infrastructuur. € 275 miljoen is beschikbaar voor leefbaar-
heid en economische ontwikkeling. Daarbij moet je denken aan herstructurering, lokale energieopwekking, 
snel internet en een stimuleringsprogramma om de economische structuur in de regio te verbeteren. Het 
laatste programmaonderdeel wordt door de provincie Groningen ondersteund met € 100 miljoen in de ko-
mende twintig jaar.  

Over vijf jaar wordt door NAM, Rijk, provincie en gemeenten bekeken of die € 1,2 miljard voldoende is.  

Woningen
Voor het beleid rond woningen wordt een speciale uitvoeringsorganisatie opgezet. Die richt zich op het 
versterken van huizen en schadeafhandeling. Daarnaast wil men maatregelen nemen om waardebehoud 
en waardevermeerdering (door woningverbetering) te realiseren. Voor schrijnende gevallen (woningen die 
afgebroken moeten worden) wordt een ‘fonds speciale situaties’ ingesteld. 

Waardevermindering van woningen wordt niet uit die €1,2 miljard gecompenseerd. Die kosten moeten vergoed 
worden door de NAM. Die is daartoe bereid maar wil pas uitbetalen als een huis verkocht gaat worden. Over 
deze kwestie is een rechtszaak gevoerd, die door de NAM is verloren, maar ze zijn  in hoger beroep is gegaan.  

Schade melden
Tot begin dit jaar werd de schadeafhandeling verricht door de NAM zelf en dat leidde tot veel klachten. 
Daarom heeft het Centrum Veilig Wonen in januari de taak overgenomen. Ook is er een ombudsman aan-
gesteld die klachten over de schadeafhandeling in behandeling neemt.
 
De nationaal coördinator
De nationaal coördinator heeft een aantal taken. In de eerste plaats moet ‘hij’ een goed plan maken. De titel daar-
van is al bekend:  ’Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen’. In de tweede plaats moet hij bovengenoemde 
maatregelen uitvoeren, zelfs versnellen en duurzame ontwikkeling bevorderen. In geval van conflicten moet 
hij zorgen voor een oplossing. Tenslotte is het zijn taak kennisontwikkeling op het gebied van aardbevingen te 
bevorderen en ervoor te zorgen dat het Groninger landschap, dorpen en steden hun eigen karakter behouden.  

Contact met maatschappelijke organisaties
De dialoogtafel, waar de overheid met maatschappelijke organisaties en de NAM overlegde, houdt op te 
bestaan. Het is nog niet helemaal duidelijk op welke manier de Nationaal Coördinator dit deel van zijn werk 
gaat invullen. Meer duidelijkheid komt daarover bij de publicatie van Aardbevingsbestendig en Kansrijk 
Groningen op 4 november. In diezelfde maand wordt wel met de maatschappelijke organisaties gesproken 
over hun bijdrage aan het werk van de Nationaal Coördinator. 

Henk de Weerd

We hebben een nationaal coördinator!
Maar wat doet hij?
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De Postcoderegeling is een overheidsregeling 
voor collectieven, bedoeld om samen duurzame 
energie op te wekken. Aantrekkelijk voor bij-
voorbeeld mensen die geen zonnepanelen op 
hun eigen dak willen of mogen of dat met de 
buurt samen willen doen. Deelnemers in zonne-
weiden kregen tot nu toe korting op de energie-
belasting van 7,5 cent. Deze korting bood in de 
praktijk echter weinig financiële slagingskans. 
Bovendien stuitten initiatieven van collectieven 
op veel ingewikkelde regels.

Inmiddels is aangekondigd dat de korting van 7,5 cent zal worden verhoogd tot 9 cent per kWh. Dat is goed 
nieuws. Toch blijft het voor goedwillende leken lastig om die Postcoderegeling goed te benutten. De pro-
vincie probeert (kansrijke) collectieven dan ook een helpende hand te bieden met een financiële bijdrage en 
deskundig advies. In totaal is daarvoor €200.000 beschikbaar gesteld. 

GroenLinks-Gedeputeerde Energie Nienke Homan in de nieuwsbrief van het Servicepunt Lokale Energie 
Voorwaarts: ‘Wij willen een forse bijdrage leveren aan de transitie in Groningen naar schone en veilige ener-
gie, bijvoorbeeld door het zelf opwekken van zonne-energie. Onze inwoners moeten kunnen delen in de op-
brengst. Met de Postcoderoospremie helpen we collectieven die een goed plan hebben om dit écht te realiseren.’ 

Engelengeduld
Een collectief van mensen uit de eigen gemeenschap, het eigen dorp, om zelf energie op te wekken en de 
winst terug te laten vloeien in het eigen dorp: het klinkt simpel en o zo aantrekkelijk. Overal schieten dan 
ook de initiatieven uit de grond. In Menterwolde, Warffum, de zonnedorpen (Zijldijk, Zeerijp, ’t Zandt en 
Leermens), Stedum, Garnwerd, Wirdum… en in Loppersum, mijn woondorp.

Ik kon het niet laten om mij aan te sluiten bij een groepje enthousiaste vrijwilligers. Drijfveer is dat veel 
inwoners van Loppersum recht hebben op de Regeling Waardevermeerdering. Ze hebben schade gehad 
als gevolg van de gaswinning en kunnen maximaal €4.000 besteden aan verduurzaming van hun huis. Het 
gevolg is dat de installateurs van zonnepanelen het werk bijna niet aankunnen. Dat is mooi. Maar niet altijd 
mooi is dat zonnepanelen soms lukraak geplaatst worden op daken waarvan je denkt: moet dat hier? En 
natuurlijk mág het ook vaak niet. Bijvoorbeeld als je huis in beschermd dorpsgezicht staat of een monu-
mentenstatus heeft. Of het kán niet. Omdat het dak ongunstig is gepositioneerd of bomen in de weg staan. 
Een welbegrepen eigenbelang dus, dat bovendien naadloos aansluit bij meer ideële opvattingen over ener-
gietransitie. 

Een landbouwer die al vaker van zijn maatschappelijke betrokkenheid had blijk gegeven, bleek bereid om 
het dak van zijn bijzonder gunstig liggende stal ter beschikking te stellen. En na een tweetal avonden kon-
den we ongeveer 25 potentiële leden registreren. 

Toen de volgende stap. We hoopten in aanmerking te komen voor de Postcoderoospremie. Dat gaat niet 
zomaar. Je moet in ieder geval een overtuigende business case opstellen. Compleet met een berekende on-
rendabele top, een wervingsstrategie, technisch-ruimtelijke analyses, doorgerekende projectrendementen 
op basis van initiële investeringen ten opzichte van een jaarlijks exploitatievoordeel en dan ook nog bekeken 
over de exploitatieduur… help!!! Gelukkig kregen we hulp. Van GrEK, de Groninger EnergieKoepel. Een 
vrijwel op vrijwilligers draaiende club erg gemotiveerde en deskundige mensen, die vele uren hebben ge-
stoken in het maken van prachtige Excel-bestanden en berekeningen en bovendien met engelengeduld uit-
legden wat die allemaal betekenden. GrEK bleek niet alleen Loppersum te begeleiden. Ook Garnwerd en de 

Postcoderoospremie
Een ingewikkelde Idols-

wedstrijd
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zonnedorpen hebben ze onder hun hoede genomen. Maar met het indienen van een uitgewerkt plan waren 
we er nog niet. Het plan moest –  eind september – ook nog eens gepresenteerd worden. In maximaal tien 
minuten moesten we een jury overtuigen waarom juist ons project met een premie gehonoreerd zou moeten 
worden. Het voelde als een idols-wedstrijd. In de ‘wachtkamer’ ontmoetten de concurrerende initiatieven 
(met een hoog GroenLinks-gehalte!) elkaar in een wat giechelige sfeer. Diezelfde jury gaat de provincie nu 
adviseren over welke initiatieven in aanmerking komen. We wachten in spanning af.
 
De weg kwijt
Niet alleen het oprichten van een energiecollectief en het in aanmerking komen voor zowel regeling als pre-
mie is ingewikkeld, maar je dreigt ook al gauw de weg kwijt te raken in de complexe wereld van de duurzame 
energie: Grunneger Power, GrEK, NLD, Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts, Greenspread, Kenniscen-
trum… wie doet wat en wie doet het met wie? Soms vind je dezelfde personen weer terug in verschillende 
clubs. 

Zo iemand is bijvoorbeeld Roelof Lanting uit Meeden. Behalve voormalig GroenLinks-raadslid en tegen-
woordig lid van de provinciale steunfractie, is hij ook secretaris van de GrEK. En bovendien een van de 
initiatiefnemers van de coöperatieve vereniging Duurzaam Menterwolde die in Zuidbroek een zonneweide 
wil ontwikkelen. Een locatie van twee hectare voor maximaal 4.800 zonnepanelen. Dat is nog eens andere 
koek dan de 200 zonnepanelen die Loppersum probeert te plaatsen. Ook Duurzaam Menterwolde probeert 
in aanmerking te komen voor de Postcoderoospremie. ‘Ik weet dat GrEK Loppersum en nog twee andere 
initiatieven begeleidt, maar wij hebben zelf onze eigen aanvraag ingediend, onafhankelijk van GrEK’, legt 
Roelof uit. Als ik vraag of het niet raar is dat GrEK, waarvan hij dus bestuurslid is, initiatieven begeleidt die 
in feite concurreren met zijn eigen initiatief, weet hij me te overtuigen dat dit niet het geval is. ‘De premiepot 
bedraagt 2 ton, met maximaal €50.000 voor één initiatief. Er kunnen dus minimaal vier initiatieven van die 
premie profiteren. We bieden niet tegen elkaar op.’ Maar ook Roelof vraagt zich af of zo’n prijsvraagachtige 
aanpak wel de juiste manier is. ‘We moeten het ermee doen. Het initiatief lag bij het vorige college.’ 

De provincie is goedwillend, maar hij heeft ervaren dat de praktijk weerbarstig is. ‘Een voorbeeldje: we 
hadden een startsubsidie gekregen, maar die kregen we pas vier maanden na de toekenning.’ Roelof heeft 
er vertrouwen in. Maar hij is het met me eens dat het een ingewikkelde wereld is. En inderdaad, ook hem 
bekruipt af en toe het gevoel dat we elkaar wel heel erg bezighouden.

Nicolette Scholten

Acties rond Klimaatconferentie Parijs

Van 30 november tot en met 11 december vindt in Parijs een belangrijke klimaatcon-
ferentie van de Verenigde Naties plaats. Het is de bedoeling dat op deze bijeenkomst 
afspraken worden gemaakt over een gedeeld klimaatbeleid. Om de onderhandelaars te 
ondersteunen wil GroenLinks ze graag een groen hart onder de riem te steken. Wij roe-
pen onze leden daarom op om aan te sluiten bij verschillende acties.

Zo zijn er op zondag 29 november in de hele wereld klimaatdemonstraties. In Nederland is dat de Klimaat-
Parade op het Museumplein in Amsterdam, georganiseerd door verschillende NGOs. GroenLinks neemt 
deel aan deze manifestatie. Wij roepen alle leden op om naar de manifestatie in Amsterdam te komen en 
samen een groot signaal richting Parijs af te geven. Meer informatie vind over de klimaatparade vind je op 
klimaatparade.nl

Een andere actie waarbij je je kunt aansluiten is een digitale. http://parismoment.nl kun je een foto plaatsen 
van het moment waarop jij verliefd werd op de aarde. Via #parismoment kun je deze foto vervolgens delen 
op twitter en facebook.

http://parismoment.nl


12

De ruimte op internet wordt steeds beperkter als je privacy 
hoog in je vaandel hebt staan.  Bijna overal word je verplicht 
om cookies te accepteren. Voor verreweg het belangrijkste deel 
heeft het te maken met de verkoop van advertenties. Die pro-
beert men met het plaatsen van cookies op je computer op de 
individuele gebruiker af te stemmen. Je surf- en klikgedrag 
door de cookies worden doorgegeven aan advertentiebedrij-
ven.  

Maar zit de gebruiker, de burger op al dat doorgeven en al die advertenties te wachten?  Voor het gros van 
hen denk ik te kunnen antwoorden: Nee. Ondertussen wordt hun privacy wel geschonden. Merkwaardig 
genoeg kan dat de meeste mensen niet zo veel schelen: ‘Ach, joh. Waar maak je je nu toch zo druk om. Is dit 
nu zo erg?’Degenen verantwoordelijk voor de aantasting van de privacy kunnen zich dan weer vergenoegd 
in hun handen wrijven.

De regels voor het gebruiken van cookies vereisen dat websites toestemming vragen en krijgen voor het 
plaatsen van cookies.  Dat gebeurt lang niet altijd, soms staat er een mededeling dat het bezoeken van de 
site betekent dat je cookies accepteert. Groter probleem is dat sites niet toegankelijk zijn als je de cookies 
weigert. Dat is niet de bedoeling van de regels. 

Eigenlijk is het gedoe rond cookies de verkeerde discussie. We zouden het helemaal niet moeten hebben 
over al of niet plaatsen van cookies, maar over de vrije toegang tot internet. Cookies zouden gewoon niet 
moeten mogen worden gebruikt. Ligt daar geen schone taak voor politici?

Jan Wessels

Megastallen
 
In de afgelopen maanden stond de GroenLinks-Statenfractie voor de moeilijkste keuze sinds het begin van 
deze collegeperiode. Instemmen met de komst van twee megastallen, waarvoor in het verleden toezeggin-
gen zijn gedaan door de provincie, of niet? 

Na een lange en intensieve strijd, waarbij juridische, inhoudelijke en politieke argumenten met kracht door 
onze fractie naar voren zijn gebracht, bleek het onmogelijk binnen het college een meerderheid te krijgen 
tegen het nakomen van de toezeggingen. 

Ook binnen Provinciale Staten bleek het onmogelijk een meerderheid tegen de komst van de stallen van 
Buijs en Ras te organiseren. Een meerderheid vindt dat de toezeggingen nagekomen moeten worden.  
Onder deze omstandigheden kiest onze fractie er niet voor om net als in 2013 uit de coalitie te stappen. (De 
juridisch relevante toezeggingen zijn overigens gedaan, nadat GroenLinks-gedeputeerde Wiebe van der 
Ploeg was opgestapt.)

We zouden met het opstappen uit dit college onze doelen op het gebied van onder meer de energietransitie, 
leefbaarheid, milieu en natuur uit handen geven. Dit terwijl wij met deze keuze de komst van deze stallen 
niet tegen zouden houden. Daarom gaat onze fractie door met deze coalitie, in het vertrouwen dat wij zo 
nog veel kunnen bereiken.

Arjen Nolles (fractievoorzitter)

Internet moet vrij 
toegankelijk zijn
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Een wethouder die zelf geen auto heeft? Dat spreekt me wel 
aan. Dus: op de fiets naar Zuidhorn. Een mooie gespreks-
opening. De grondmist, de koeien die lijken te zweven, de 
grutto’s en reeën onderweg. Ook Henk Bakker, geen gebo-
ren Groninger, is erg gehecht geraakt aan de streek. ‘Toen 
ik in Groningen een baan kon krijgen bij wat toen nog de 
Informatie Beheer Groep heette, hebben mijn vrouw en ik 
in goed overleg besloten te verhuizen uit Zwolle. Maar Mar-
leen zei wel: we gaan naar de Noordpool verhuizen! Inmid-
dels wil ook zij hier niet meer weg.’

Henk Bakker
Verantwoordelijk voor duurzaamheid in Zuidhorn

Hier, dat is Briltil. Het dorp in de gemeente Zuidhorn, 
waar Bakker woont. Na acht jaar raadslid te zijn geweest, 
maakt Bakker (56) nu deel uit van het college. ‘Dat ik 
toentertijd raadslid werd, was een grotere verrassing. Ik 
stond als derde op de lijst en we hadden in de raadspe-
riode ervoor twee zetels. En vanaf 2014 dus drie. Bij elke 
verkiezing zijn we groter geworden.’ 

In Zuidhorn maken sinds mensenheugenis het CDA, de 
CU en de PvdA de dienst uit (met als uitzondering de pe-
riode van 1994 tot 1998 dat GroenLinks in de persoon 
van Anton Barske aan het college deelnam). Het CDA en 
de CU zijn, als ze elkaar vasthouden, samen in de positie 
dat ze met elke andere partij een meerderheid vormen.

En in 2014 werd het GroenLinks. ‘We zijn een stabiele partij en het werd ons gegund. Ik moet zeggen dat de 
verhoudingen erg goed zijn. Trouwens, ook in de raad.’ 
 
Groen en milieu
Een GroenLinks-wethouder die wel een rijbewijs maar geen auto heeft: die móet iets met ‘groen’ en ‘milieu’ 
hebben. Inderdaad is hij de coördinerende portefeuillehouder duurzaamheid en horen milieu, mobiliteit 
en dierenwelzijn eveneens tot zijn takenpakket. ‘Duurzaamheid is overigens niet uitsluitend een hobby van 
GroenLinks. Het draagvlak is er in de hele raad. Zelfs bij de VVD. 

De eerste stap was een goed duurzaamheidsbeleid op poten zetten. We hebben een nieuwe beleidsmedewer-
ker aan het werk gezet en inmiddels is het beleidsplan inclusief een stevig uitvoeringsprogramma vastge-
steld. Concreet hebben we nu een duurzaamheidsloket in het leven geroepen en een duurzaamheidslening.’ 
Die laatste is bedoeld voor inwoners die maatregelen willen nemen op het gebied van energiebesparing: 
zonnepanelen, isolatie, een HR-ketel, een zonneboiler, een kleine windturbine, groene daken enzovoort. Zij 
kunnen maximaal €15.000 lenen tegen een minimale rente. Tegelijkertijd wordt de lening afgelost met de 
besparing op de energierekening. ‘Een kwart van de pot is bestemd voor zonnepanelen en dat deel is al uit-
geput. Dus voor zonnepanelen is op dit moment geen lening meer te krijgen, wel voor andere maatregelen. 
Zelf huldig ik de Trias Energetica. Zonnepanelen is mooi, ik heb ze zelf ook, maar belangrijker nog is minder 
energie gebruiken. Door oude woningen te isoleren, bijvoorbeeld. Zo voeren we een project Slim Wonen uit: 
het verduurzamen van veertig bestaande woningen. Best lastig, omdat het gaat om particuliere huizen. Maar 
we gaan het realiseren.’ Ook liggen er inmiddels zonnepanelen op de Brede School en binnenkort op het 
gemeentehuis. Dit in het kader van de uitvoering van een initiatiefvoorstel van GroenLinks om het aantal 
zonnepanelen op termijn te vertienvoudigen. ‘Het zwembad in Grijpskerk heeft met de hulp van fondsen 
zonnepanelen kunnen aanschaffen. Hun voorschotbedrag op de energierekening is fors gedaald: van €2.000 
naar €1.200 per maand!’
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Werkloze beroepsactivist
Henk Bakker was als student al politiek actief. ‘Voorzitter van de Groninger Studentenbond (GSB), lid van 
de faculteitsraad, lid van de U-raad, betrokken bij de kraak van het oude RKZ en daar ook nog een jaar ge-
woond…’ En ja, logisch dat je dan ook lid wordt van een politieke partij. De CPN lag vanuit het GSB-voor-
zitterschap voor de hand, maar bleek toch niet zíjn partij te zijn. ‘Het was kort maar heftig. Ik heb op één dag 
zowel mijn lidmaatschap van de CPN opgezegd als van de kerk.’ Al met al bleef er erg weinig tijd over om 
te studeren. Zijn studie Nederlands heeft hij dan ook nooit afgemaakt. Om geen werkloze beroepsactivist 
te worden, zoals hij zelf zegt, en te onderzoeken wat hij nou verder in het leven wou, is hij maandenlang 
door Europa gaan fietsen. Dat klinkt heel romantisch, druivenplukken in Frankrijk, maar ja, je komt jezelf 
wel tegen. En dat was ook de bedoeling. Eenmaal terug, heeft hij alsnog zijn bul (Cultuurwetenschappen) 
gehaald bij de Open Universiteit, is hij gaan werken bij de lerarenopleiding in Zwolle (later Hogeschool 
Windesheim) en kwam hij via het steunpunt studiefinanciering terecht bij wat eerst IBG was en nu DUO. 
 
Boven het leven van alledag uitstijgen
Na de oprichting van GroenLinks werd Bakker lid. Hij was altijd al 
voorstander van samenwerking van de linkse partijen geweest. En 
sloot hij zich ook weer aan bij de kerk. ‘Er wordt me wel eens ge-
vraagd: hoe kun je nu lid zijn van een partij waarin ook atheïsten 
actief zijn? Ik vind dat onzin. De scheidslijn tussen goed en slecht is niet dezelfde als die tussen gelovig en 
niet-gelovig of christelijk en niet-christelijk.Als je geïnstalleerd wordt in de raad of het college, kun je kiezen 
tussen het afleggen van de eed (“zo waarlijk helpe mij God almachtig) of van de belofte (“dat verklaar en 
beloof ik”). Ik kies principieel voor de belofte. Ik houd God er liever buiten. Dat ik weer actief lid werd van 
de kerk, werd door sommigen gezien als een “bekering”. Dat is het natuurlijk niet. Voor mij biedt religie de 
mogelijkheid om boven het leven van alledag te staan. Het geeft een plek in een groter geheel en overstijgt 
de zinloosheid van leven en dood. Religie geeft mij een verantwoordelijkheid die verder gaat dan het hier en 
nu. Je moet verder denken, denken aan toekomstige generaties. Even naar de praktijk: neem de fracking bij 
Saaksum. Los van mogelijke acute risico’s, vind ik het onverantwoord om chemische spullen in de grond te 
spuiten met onvoorspelbare gevolgen, waarmee je toekomstige generaties opzadelt.’
 
Sterk team
Voor de fractie betekende de collegedeelname een omslag. ‘Je zou denken dat deelname in een coalitie het 
werk wat gemakkelijker maakt, maar dat is toch niet zo. De fractie moet rekening houden met haar coalitie-
genoten en ze in ieder geval niet bewust voor de schenen schoppen. Het kost tijd en energie om met elkaar 
op één lijn te blijven.’ Henk kan rekenen op een sterk team. Klaas Wybo van der Hoek en Alex Temmingh 
draaien al jaren mee en Michiel Pellenbarg is sinds de verkiezingen een waardevolle aanwinst. Wat Groen-
Links betreft, beaamt Bakker dat Zuidhorn wat ‘onder de radar’ ligt. ‘We waren niet erg actief op provinciaal 
of landelijk niveau. Dat was een  kwestie van prioriteiten stellen, want je moet veel doen met weinig mensen. 
Maar dat wil niet zeggen dat we ons niets van GroenLinks aantrekken.’
 
Eigenzinnig
Eigenzinnig, dat is Zuidhorn wel. Wat betreft de herindeling heeft de afdeling een wat ander standpunt in-
genomen dan de meeste andere GroenLinks-afdelingen. ‘Ons standpunt heeft bij de verkiezingen ons geen 
windeieren gelegd’, lacht hij. ‘Natuurlijk zijn er goede argumenten vóór herindeling, maar kleinschaligheid 
en nabijheid vinden wij zwaarder wegen. Wij zien de afstand tussen kiezers en gekozenen als een groot pro-
bleem. Maar natuurlijk kunnen wij de herindeling niet tegenhouden. In de raad is onze partij de enige met 
dit standpunt. Je zou het kiezersbedrog kunnen noemen omdat dit natuurlijk wel een verkiezingsitem was, 
maar zo zie ik het toch niet. De herindeling is bij de collegevorming een “vrije kwestie” geworden en voor 
ons geen breekpunt. Een breekpunt zou zijn de weigering om vluchtelingen op te vangen of de keuze voor 
meer asfalt. Die raken onze principes.  Beide zijn trouwens niet aan de orde, hoor!’

En die auto intussen? Nee, als wethouder van een gemeente met vijftien dorpen en nog veel meer gehuchten, 
red je het niet op de fiets. Zo nodig pakt Bakker de dienstauto. Op groen gas, dat nou weer wel.

Nicolette Scholten

‘Religie betekent voor mij een 
verantwoordelijkheid die verder 
gaat dan het hier en nu’



15

Provinciaal bestuur GroenLinks Groningen 
Secretaris Gijs van der Kroef: Gijs.vdkroef@gmail.com

Uitnodiging 

Provinciale Ledenvergadering op zaterdag 28 november 2015 

Op zaterdag 28 november  2015 wordt een algemene ledenvergadering gehouden in: 

Dorpshuis de Groenenberg 
Markeweg 17 

9756BZ Glimmen

De vergadering begint om 10:00 uur. Inloop vanaf 9:30 uur.

Het dorsphuis is met het ov vanuit de stad bereikbaar met lijn 50: vertrek om 9:20 vanaf het station.  
Uitstappen om 9:41 uur bij halte Nieuwe Schoolweg

De agenda bevat de volgende onderwerpen:

1. Opening en vaststelling agenda

2. Mededelingen

3. Verslag PLV’s  van april 2015

4.  Huishoudelijk Reglement GroenLinks provincie Groningen

5. Verkiezing bestuursleden

6. Verkiezing kascommissie

PAUZE: Eigen lunch meenemen. Koffie, thee, melk en karnemelk is aanwezig.

7. Verantwoording gedeputeerde 

8. Verantwoording Statenfractie  

9. Voorstel Wenakker

10. Voorstel samenwerkingsverband Grünen  

11. Begroting 2016

12. Rondvraag en sluiting 

De stukken voor de vergadering worden rond 15 november per e-mail gestuurd naar alle leden waarvan we 
het e-mailadres weten.  Tevens zijn ze vanaf die datum opvraagbaar bij Gijs van der Kroef: 

Gijs.vdkroef@gmail.com of 06-13705440 

We hopen je op de vergadering te ontmoeten.

mailto:Gijs.vdkroef%40gmail.com?subject=
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Een nieuw huishoudelijk reglement voor de 
provinciale afdeling
Op de PLV van zaterdag 28 november 2015 legt het provinciaal bestuur een 
concept huishoudelijk reglement voor aan de leden.  
 
Voorgeschiedenis
In februari 2015 heeft het congres nieuwe statuten en een nieuw 

huishoudelijk reglement (lhr) vastgesteld. Dit heeft ook gevolgen voor de inrichting en reglemen-
ten van de lokale en provinciale afdelingen. Reeds eerder heeft het provinciaal bestuur geconsta-
teerd dat het provinciale huishoudelijke reglement (hr) aan verandering toe is: het huidige hr is ver-
ouderd en hier en daar zelfs tegenstrijdig met hogere reglementen. Daarom legt het bestuur een 
compleet  nieuw hr voor. Dit nieuwe hr treedt in werking zodra het is aangenomen door de PLV.  

Amendementen 
Uiterlijk 26 oktober publiceert het bestuur het concepthr. Leden krijgen vervolgens tot vrijdag 6 november 
17.00 uur de gelegenheid om amendementen in te dienen. Vermeld in zo’n amendement duidelijk om welk 
artikel het gaat en wat je wilt bereiken: schrappen, wijzigen of toevoegen. Schrijf ook een korte toelichting/
motivatie. Het bestuur zal vervolgens het amendement van een pre-advies en een categorie voorzien. Voor 
het indienen van amendementen zijn verder geen kwantitatieve vereisten. Amendementen kunnen alleen 
per mail worden ingediend via Gijs.vdkroef@gmail.com.
 
Procedure 
Uiterlijk 15 november verstuurt het bestuur een overzicht van de amendementen en de pre-adviezen. Op de 
PLV worden vervolgens de amendementen in stemming gebracht. Belangrijk om te weten is dat een amen-
dement een twee derde meerderheid moet behalen om te worden aangenomen. Nadat de amendementen in 
stemming zijn gebracht, worden de al dan niet geamendeerde artikelen elk apart in stemming gebracht. Ook 
hier geldt dat een twee derde meerderheid vereist is. 

NB: om de vergadering ordentelijk te laten verlopen, voelt het bestuur zich genoodzaakt om deze procedure 
streng te handhaven. Amendementen die ná de deadline van 6 november zijn ingediend, worden dus niet in 
behandeling genomen!

Gijs van der Kroef (Secretaris GroenLinks Groningen) 

Toelichting nieuw Huishoudelijk Reglement provincie Groningen
Begeleidend stuk t.b.v. PLV 28 november 2015 
 
Aanleiding 
Op het congres van 7 februari 2015 zijn een nieuw GroenLinks statuut en een nieuw huishoudelijk regle-
ment vastgesteld. Een gevolg hiervan is dat het nu geldende huishoudelijk reglement voor de provinciale 
afdeling moest worden aangepast. Uitgangspunten voor het bestuur Veel zaken zoals: taken van het provin-
ciaal bestuur, de kascommissie en kandidatencommissie kandidatenlijst, procedures rondom het uitschrij-
ven van ledenvergaderingen etc. zijn al uitvoerig in het landelijk statuut dan wel huishoudelijk reglement 
beschreven. Het bestuur heeft gemeend deze onderdelen niet nogmaals in het provinciaal HR op te nemen.

Er zijn vanuit het landelijk statuut en reglement handvaten aangereikt om zaken verder uit te werken. Deze 
onderdelen zijn in een beslisdocument in het bestuur aan de orde geweest. Dit alles heeft geleid tot het 
schrijven van een geheel nieuw HR.

Communicatie
Het bestuur is en blijft verantwoordelijk voor de communicatie naar de leden. Dit betreft een scala aan kana-
len, te denken valt aan twitter- en FB kanalen, de nieuwbrief. De discussie rondom de Wenakker moet nog 
gevoerd worden (zie een later agendapunt op de PLV 28 november). Om die discussie niet vóór te willen 
zijn, heeft het bestuur gemeend op dit moment geen specifieke regels voor de Wenakker op te nemen in het 

HR

mailto:Gijs.vdkroef%40gmail.com.%20?subject=
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provinciaal HR. Mocht er na deze discussie aanleiding zijn om wel iets over de Wenakker in het HR op te 
nemen, dan kan dit op een later tijdstip via een wijziging/amendement alsnog worden vastgelegd. Dit geldt 
ook voor een sluitende verankering van het redactiestatuut. 
Referenda
Voor het bestuur is en blijft de algemene ledenvergadering het hoogste orgaan op provinciaal niveau. Het 
bestuur acht het opnemen van regels over referenda (verkiezing voorzitter, vaststelling kandidatenlijst en 
algemeen politieke referenda) in het HR op dit moment niet nodig dan wel wenselijk. Maar dat sluit niet uit 
dat er in specifieke gevallen geëxperimenteerd zou kunnen worden met het houden van een referendum.
 
Kandidaten provinciaal bestuur
In het oude reglement was dit onderwerp onvoldoende uitgewerkt. Het bestuur kiest ervoor om de staande 
praktijk te formaliseren: aspirant-bestuursleden wonen bestuursvergaderingen bij en worden actief betrok-
ken bij andere bestuurszaken. Vervolgens kunnen ze worden voorgedragen aan de PLV door het bestuur. 
Aangezien er op dit moment actief gescout moet worden om ontstane vacatures in het bestuur op te vullen, 
heeft het bestuur gemeend een eventuele extra drempel van kandidatencommissie niet te willen opwerpen. 

Functioneringscommissie
In het nieuwe reglement van GroenLinks landelijk is opgenomen dat er een aparte commissie dient te wor-
den ingesteld die in jaarlijkse gesprekken het functioneren van fractie en gedeputeerde(n) gaat volgen. Het 
bestuur zal op een later tijdstip met een voorstel ter invulling van deze commissie naar de provinciale leden-
vergadering komen.
 
Kandidatencommissie gedeputeerde(n) 
Op verzoek van de provinciale ledenvergaderingen in het voorjaar van 2015 is een regeling in het HR op-
genomen voor een kandidatencommissie voor beoogde gedeputeerde(n). het voorgestelde traject ziet in elk 
geval op de vacatures die ontstaan na de verkiezingen voor de Provinciale Staten. In de praktijk is dit traject 
misschien niet haalbaar als een gedeputeerde voortijdig aftreedt.
 
Steunfractie 
In het nieuwe HR is ook een vernieuwde regeling opgenomen over de steunfractie. Dit begrip is verder ner-
gens uitgewerkt en we hadden een uitgebreide regeling in de oude HR staan.
 
Werkgroepen 
Tot slot heeft het bestuur gemeend om (nieuwe) werkgroepen onder verantwoordelijkheid van het bestuur 
te laten vallen en daar een regeling voor op te nemen in het nieuwe HR.

OUD
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Huishoudelijk Reglement van GroenLinks provincie Groningen 
 
1. Dit Huishoudelijk Reglement is aanvullend op de statuten en het huishoudelijk reglement van de 

vereniging GroenLinks.  
2. Aanvullend op de taken die het afdelingsbestuur middels de statuten en het huishoudelijk 

reglement bedoeld in artikel 1 toebedeeld zijn, is het afdelingsbestuur verantwoordelijk voor de 
communicatie naar de leden.  

3. Wijze van verkiezen bestuursleden 
a. Kandidaten worden voorgedragen aan de provinciale ledenvergadering door het 

afdelingsbestuur.  
b. Het afdelingsbestuur kan een kandidaat alvorens het tot voordragen overgaat eerst laten 

meelopen. Gedurende deze proefperiode heeft de kandidaat niet de bevoegdheden van 
een bestuurslid.  

4. Kandidatencommissie voor de gedeputeerde  
a. De kandidatencommissie voor de gedeputeerde(n) draagt de kandidaat-gedeputeerde(n) 

voor aan de fractie. 
b. De kandidatencommissie voor de gedeputeerde(n) wordt door de ledenvergadering op 

voordracht van de fractie benoemd op het moment dat er wordt voorzien dat er een 
vacature voor een gedeputeerde(n) van GroenLinks zal ontstaan. 

c. De fractie doet geen voordracht voor leden van de kandidatencommissie voor de 
gedeputeerde(n) dan na overleg met het afdelingsbestuur. 

d. In de kandidatencommissie voor de gedeputeerde heeft ten minste één lid van het 
afdelingsbestuur zitting. 

5. Steunfractie 
a. Steunfractieleden participeren in de besluitvorming van de fractie volgens de regels die 

de fractie zelf stelt. 
b. Steunfractieleden worden op voordracht van de fractie benoemd door de provinciale 

ledenvergadering. 
c. Steunfractieleden hebben zitting tot de Provinciale Statenverkiezingen. 
d. De steunfractievergadering is openbaar.  

6. Werkgroepen 
a. Op verzoek van minimaal drie leden kan het afdelingsbestuur een thematische 

werkgroep of een projectmatige  commissie instellen. 
b. Deze werkgroep of commissie functioneert onder de verantwoordelijkheid van het 

bestuur.  

Nieuw
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Column
Economie

Het bedillende karakter van de economie irriteert mijnheer Jansen al jaren.  We leven in een democratie 
maar de economie bepaalt wat mogelijk is. Bill Clinton’s ‘It’s the economy stupid’ geeft precies aan waar de 
schoen wringt.   

Mijnheer Jansen denkt dat de economen een veel te grote broek aan hebben. Zij praten allemaal alsof ze de 
waarheid in pacht hebben, en toch zijn zij het heel vaak met elkaar oneens. Waaruit mijnheer Jansen de con-
clusie trekt dat dat wat economen beweren eigenlijk onzin is. Met hun boekhoudkundige praatjes verhullen 
ze dat economie niet over geld, maar over macht gaat. De bezuinigingen in Griekenland of op de sociale 
zekerheid zijn eigenlijk straffen voor mensen die niet in de pas lopen. Er is geen enkele garantie dat de be-
zuinigingen in Griekenland tot economische verbetering zullen leiden, noch zal de verplichte tegenprestatie 
in de bijstand mensen aan het werk helpen. In de economie draait het om de vraag wie wie kan dwingen 
tot bepaald gedrag. De banken die too big to fail waren dwongen de overheid, en daarmee de burgers, geld 
beschikbaar te stellen om hen te redden. Dat is pas macht.

De ellende vindt zijn oorsprong in de agrarische samenleving, waarin boeren moesten lenen om de tijd 
tussen zaaien en oogsten te kunnen overbruggen. De voorschieter legde met de lening een claim op een 
deel van de toekomstige opbrengst, terwijl hijzelf geen bijdragen leverde aan de agrarische productie; hij 
eiste zelfs meer dan hem op basis van de waarde van zijn lening toekwam. Dat verschil noemt men rente 
en wordt begrepen als een beloning voor het beschikbaar stellen van geld. Maar het is in feite een gevalletje 
machtsmisbruik. De boer kan geen kant op en de uitlener maakt daar misbruik van. Het geld is het middel 
waarmee de macht wordt uitgeoefend. 

Mijnheer Jansen had nog les gehad van de onlangs overleden econoom Henk Plasmeijer die altijd zei dat 
geld opeisbare arbeid was. Naar de winkel gaan is het innen van een schuld: ik heb mijn deel gedaan, nu kom 
ik het deel van een ander halen. ‘We hebben allemaal een klein beetje macht in onze portemonnee’, was een 
van Plasmeijers gevleugelde uitdrukkingen. 

Dat kleine beetje weegt helaas niet op tegen de grote hoeveelheden die andere mensen tot hun beschikking 
hebben. Net als de boeren in het oude Mesopotamië zijn de meesten van ons volstrekt afhankelijk, maar ons 
wordt verteld dat we er blij mee moeten zijn. En wij zijn er blij mee. Mijnheer Jansen probeert het wel eens 
ter discussie te stellen, maar het Russisch spook waart nog onder ons. Dat nooit. Dus gaan we verder op de 
weg die 3000 jaar geleden werd ingeslagen. 

Henk de Weerd 
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zaterdag 7 november  

Natuurwerkdag: (vrijwilligers gaan aan de slag in de natuur)

https://www.natuurwerkdag.nl/

zondag 15 november

Boekbespreking : Jesse Klaver, De mythe van het economisme

Aanvang: 14:30 uur

GroenLinks pand, Coehoornsingel 87, Groningen

Zaterdag 28 november 

Provinciale ledenvergadering

Aanvang: 10:00 uur

Dorpshuis de Groenenberg, Markeweg 17, Glimmen

Zondag 29 november: 

Klimaatdemonstratie in Amsterdam: 

http://klimaatparade.nl

Maart/april 2016: 

Zin in 2018 (GroenLinks voorbereiding gemeenteraadsverkiezingen)

9 april 2016: 

Landelijk congres GroenLinks

21 Maart 2018: 

Gemeenteraadsverkiezingen

Agenda

https://www.natuurwerkdag.nl/ 
http://klimaatparade.nl
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